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Dzieje kultury budzq W ostatnich latach coraz wiqksze zainteresowa- 
nie. Wyraia sie ono zarowno W dyskusjach, jak studiach monograficz- 
nych i wydawnictwach irbdlowych. Z tych rbinolitych poczynah wyrbsi 
projekt syntezy historii kultury polskiej I, kt6ra powstae ma wspblnyrn 
wydkiem neszej humanistyki, zwiaszcza instytucji skupionych W Wy- 
dziale I Polskiej Akadernii Nauk. Realizaejq tego zamierzenia trudno so- 
bie jednak wyobrazib bez poprzedzajqcych jq studiow wstepnych. 

Zemiarem zarbwno Instytutu Historii, jak tei innych instytutbw hu- 
manistycmych, jest publikowanie W najbliiszych latach tego rodzaju stu- 
diow, poSwieconych bqdi to wybranej epoce, bqdi tei pewnym zagad- 
nieniom istoltnym dla rozwoju naszej kultury. Pierwszq pozycjq tego 
cyklu stanowi olbecny tom: Polska W Swiecie. Szkice z dziejow kultury 
polskiej. Jego myslq przewodniq jest przedstawienie miqdzynarodorwych 
koneksji naszej kultury od X W. a i  po czasy nam najbliisze. W krqg za- 
interesolwai? autorskich wchodzi prolblematyka spoleczno-pditycma, re- 
ligijna, dzieje oßwiaty i recapcji ksiqiki, zagadnienia zwiqzane z rozwo- 
j em historiografii. 

Na bezintereswnq wspblprace W tym dziele, ktbre ukazuje sie przy- 
pisane W holdzie wybitnemu historykowi kultury, Tadeuszowi Man- 
teufflowi (1902-1970)) wyrazili zgodq, obok pracownikbw Instytutu Hi- 
storii PAN oraz Instytutu Historycznego UW, inni znani specjalisci, repre- 
zentujqcy raine hodowieka naukowe. Zebranie W jednym. tomie owocow 
ich aktualnych zainteresowafi badawczych moie - jak sqdzimy - by6 po- 

1 Dyskusje nad jego zaloieniami otworzyl T. Manteuffel ,  Z rozwalarf, nad histo- 
r iq kul tury (W:) Sz tuka  i historia. Ksiega pamiqtkowa ku czci MichaEa Walickiego. 
Warszawa 1966, s. 15 n. 



zytecznym wprowadzeniem do dalszych studiow, kt6re pozwolq W przysz- 
loSci na ukazanie nie tylko obcych oddzialywafi, ale takie wplywu naszej 
kultury oraz jej tworcow, rnySlicieli, pisarzy i naukowcbw na rozwbj kul- 
turalny innych krajow. JednoczeBnie zaS prace zawarte W tym tomie mogq 
sie okazab przydatne dla dalszych badan nad miejscem kultury polskiej 
W Europie i W Swiecie. * 

Komitet Redakcyjng 



Najwiecej wiadomoSci o Polsce przekazala jej wlasna, wczesnoSrednio- 
wieczna hidoriografia, lecz nie naleiq one do zakresu tych uwag, ktore 
dotyczq abrazu naszego kraju W pismach histox-ycznych innych slowian- 
skich narordbw. Nasze rozwaiania zacznierny od naßwietlania lrwestii 
z przeaiwnej citrony, czyli sd obrazu S'i;owiansxzyzny, jaki wylania sie 
z najdawniejszych polskich kronik Galla i Kadlubka; W nim borwiem 
ujawnia sie zasiqg polskich zainteresowafi Svlriatem slowiafiskim, sugeru- ' 

j qcy stopiefi wza jemnego za jqcia sie Polskq przez innych Slowian. 
Gall, mim0 ie byi cudzuziemcem, zdawal sobie sprawe, i e  Polska sta- 

nowi czqstkq wiehzej caloSci etnicmej i geograficmej, ktorq okreSlil we 
wstqpie d,o swego dziela jako Sclauonia lub terra Sclauonica - nie po- 
wtorzyi mesztq tych nazw W innych miejscach kronski. Polkkq nazwal 
polnocnq czeSciq Slowiafiszczyzny l, jak gdyby wylqczajqc z niej Czechy 
i RuS. Tylko pokrednio wprowadzil olba te kraje, podobnie jak Polabie, 
do zespdu slowiafiskiego, stwierdzajqc, i e  ziemia slowiafiska na p6lnocy 
ciqgnie sie od S a m t o w  a i  do Daitii i Saksonii; wyrainiej umieSci3: 
W granicach Slowianszczyzny Tracjq, czyli Bulgariq, podleglq w6wczas 
Bizancjum, Karyntiq, a takie „Dalmacje, Chorwacjq i Istrie", czyli calq 
Siowiaiiszczyznq pdudniowq, ktbrq niejako przeciwstawial Polsce, kra- 
jowi polnoknemu. NiecheC do sqsiada zarowno ruskiego; jak czeckiego, 
spowodowala zapewne te niedomowienia Galla. Drugi kronikarz, Win- 

1 Galli Anonymi Chronica et gesta ducum sive principum Polonorum (ed. C. Ma- 
leczyfiski). Cracoviae 1952, s. 6 n. (prohemium): Polonia septentrionalis pars est 
Sclauonie. 

POLSKA W SWIECIE 

Szkice z dziejbw kultury polskiej, Warszawa 1972 



c e e  Kaaubek, W oghle nie ujawnil zainteresowania S l ~ ~ i a f i ~ ~ ~ ~ y ~ n q ,  
a je& raz uiyl wyrazu Slavia, to W sensie partykularnym, r6wnoznacz- 
nym z pojeciem Polska 2. 

W p~ze&viefistMnie do tak niklego zasobu informacji o Sliowiariczcq- 
inie jako caldci abaj kronikarze nie szczedzq doniesiefi o konkretnych 
stosunkach Polski z jej sqsiadami: Czechami i Rusiq; zachowujq rnilcze- 
nie o Slowianach poludnicuwych, jesli pominqe kilka wiadomoici o fikcyj- 
nych wydarzeniach z dziej6w Bulgarii, Karyntii i Chorwacji podanych 
przez Kadlubka 3. 

Podobny brak informacji o Polsce cechuje Slowiafiszczyzne poludnio- 
wq. Przyczyna obuctronnego milczenia jest jasna - odseparowanie od 
siebie obu polaci Slowiahszczyzny poludniowej i pblnocnej, a niirlaszcza 
teren6w lechickich, wskutek inwazji wqgierskiej na przelomie IX i X W. 
oraz poiniejszego o kilkadziesiqt lub sto lat podbolju Bulgarii przez Bi- 
zancjum. Jakie6 kontakty ziem pdsklch ze shwiafiskim poludniiem dajq 
sie stwie~dzii: W kohcu IX W., gdy ksiqiq Lqdzian, Wysz, malazl schro- 
nienie W Zachlumiu, a nawet W X W., gdy do Zachlumia docieraly jakieB 
wiadamoSci o nadwiilafiskim kraju Litzike, a Krak6w boclaj nawiqzal 
kontakt z Bullgariq. Natomiast W kohcu X W. stosunki sie przerwaly, nim 
rolzwinela siq polska historiograifia. 

W Buigarii oirodek slowiafiskiego piimiennictwa powsitai jui za Sy- 
meona (893-927) 4, jednak odlegla Pollska nie zwracala na siebie jego 
uwagi. Twierdzenie, jakoby utwor ZaSniqcie Cyryla zawieral wzrnianke 
o Sawie, biskupie Lachbw, polega na nieporozumieniu 5. A moie wieksze 
szczekie miala Polska do histo'riografii jugoslowiafiskiej? Istnieje poglqd, 
jakoby tradyoja dotyczqca Polski zachowala sie W jedynym zabytku tej 
historiografii, jaki moina zakwalifikowai: do wczesnego ,&ednio;wiecza: 
latcnpisie Popa Duklanina dqrowadzonym do polowy XI1 W. 6 Jest to 
opowieie o dawnych dziejach Serb6w i Chorwatow przesycom wqtkami 
legendarnymi. Zwracajq na siebie uwage pierwsze rozdzialy poSwiecone 
przybyciu tych lud6w nad Adriatyk 7. 

Kronikarz, zgodnie z rozpowszechnionq na Ralkanach koncepcjq ziden- 
tyfikowal Got6w ze Slwianami i datowal ich wqdrowke z polnocy - 

2 Wincentego Kadlubka Kronika, MPH I ,  s. 266 (1. I ,  C. 17): non Slaviae duntaxat 
w~onarchia, sed etiam finitimorum gubernata sunt imperia. 

3 W .  Kadkubek, 1. I ,  C. 3 (s. 254), 5 (s. 255); 11, C. 12 (s. 279) : Cravacios (Chorwaci). 
4 Zob. przeglqd tej literatury: Istol'ija na belgarskata literatura, 1. Sofija 1962, 

roz. I (s. 23-253). 
5 H. Eowmiariski, Poczatki Polski, t. 4. Warszawa 1970, s. 499, przyp. 1635. 
0 Letopis Popa Duktjanina (~vyd. F. SiSif). Beograd-Zagreb 1928; o ch~onologii: 

wstep, s. 82-105; E'. Kllajiel, Ljetopis Popa Dukljanina (W:) Enciklopedija Jugosla- 
i;ije, 5. Zaareb 1962. s. 565 n. - .  

G. Labuda, Fragmenty dziejow SEowiafiszcz~zny Zachodniej, t. 1. Poznaki 1960, 
s. 66 n.; A. F. Grabski, Polska W opinii obcych X-XIII  W. Warszawa 1964, s. 34 n., 
37, 153 n. 



a septentrionali plaga - panowaniem cesarza Anastazego (491-518) 
i papieia Gelazego (I, 492--496), CO W rezultacie pozwala odnieS6 ten fakt 
do lat 492-496. Tak dokladna chronologia nie moze pochodziii ani z tra- 
dycji slowiafiskiej, ani ze ir6del dotyczqcych Slowian, daje sie natomiast 
nawiqzai: do poczqtk6w panstwa Ostrogot6~v Lve Wloszech. Wprawdzie 
Teodoryk Wielki wtargnql do Italii jui W 489 r., jednak opanowal Ra- 
m m e  dopiero W 493 r., i od tej daty mczynano gokres jego panowania 
(493-518) *. Widzimy wiqc, ze Pop Duklanin czerpal ze ir6del dotyczq- 
cych Ostrogot6w i przenosil odpowiednie dane na Sfowian, kt6rych na- 
zywal Gotami. 

Kronikarz nie podal iadnych informacji o trasie wedrowki, wymienil 
tylko trzech naczelnikow Gotow (Slowian), syn6w kr6la Swiewlada, imie- 
niem Brus, Totilla i Ostroyllus. Z opowiadania zdaje sie wynikaii, i e  no- 
wq krainq, kt6ra musiala leieii nad dolnym Dunajem, podbil jui Swie- 
wlad. Po Smierci ojca Brus pozostal na jego tronie in terra nativitatis 
suae (W kt6rej urodzil sie On, a nie jego ojciec). Mlodsi bracia zdclbyli 
Panonie, skqd ruszyli na Teutoniq, po czym Totilla (noszqcy imiq kr6la 
Ostrcrgotow, panujqcego W 541-552) wtargnql do Itali.i, a Ostroill opanowal 
Dalmacje. Ostatecznie W Dal~mcji ukons;tytuowalo sie paiistwo Swiewla- 
da (LI), syma Ostroila, rozpostarte de Vaidevir~o usque ad Polonium 9. 

Z tej opowieSci wysnuto wniosek, i e  splotly siq W niej dwa wqtki: 
historyczna tradycja o wqdrowkach Sloyian pof~~dniowych oraz znana 
kronikarzorwi wersja o przybyciu Got6w rowniek z dalekiej polnocy 1°. 

Wzn&inikika ,o pcrsiadlokciach SiYiewlada, ciqgnqcych sie ,,ai do Polski" rna 
dowodziii, i e  tradycja ;po~udniowoslowiafiska pamietala o pclchodzeniu 
Slowian nadadriatyckich z Polski. Niestety ta ostatnia konkluzja opiera 
sie na mylnym zidentyfikowaniu Polonii wyrnienionej przez Popa Du- 
klanina z Polskq, podczas gdy W rzeczywist&ci nazwa ta oznacza rniej- 
scowoi6 zwanq W starokytn&ci Apollonia, W wiekach Srednich Polina, 
a dziS Poiani, lekqcq W Albanii nad Adriatykiem. Po wyelirninowaniu 
wzrnianki o Polsce wypada poiwiedzieii, i e  tradycja o pochodzeniu Slo- 
wian z p61tnocy, jeSli W og6le byla znana naszemu kronikarzowi, splokla 
sie nie do rozpoznania z wersjq wqdr6wki gockiej. 

Ten negatywny rezultat wymaga skontrolowania na podstawie 
poiniejszego irbdla, jakim jest Historia Salonitana, napisana, po prawie 
stu latach po tamtej kronice przez Tomasza Archidiakona (zm. 1268). 

B E. Stein, Histoire du Bus-Empire, t. 2. Paris etc. 1949, s. 54-58. 
Letopis Popa Duleljanina, C. 1-3 (s. 293-296) glosa: Fuerunt autem regni eius 

fines de Valdevino usque ad Polonium [includentes] tarn maritimas, quam transmon- 
tanas regiones. Transmontana nazywano Serbie zloiona, z dwdch prowincji: Bosna 
i Rasa, przedzielonych rzeka, Drinq, ib.: C .  9 (s. 307). 

'0 A. F. Grabs'ki, o. C., s. 153. 0 „gotomanili" u Siowiain poiudniowych zob. F. Si- 
Si6 (W:) Letopis Popa Dukljanina, s. 110-121. 



Autor ten rdwniez ulegal ,,gotomaniiV, identyfikujqcej Got6w ze Slawia- 
nami, jednak przytoczyl opowieSC o pochodzeniu szlachty chorwaclciej 
z pdlnocy, niezaleznq od wersji Popa Duklanina, chociai W pewnej mie- 
rae ~bieeiinq z niq wshteik przyjecia mloienia gockiego. Tomasz przyana- 
je, i e  w jego opowieSci tkwiq rdznego pochodzenia wqtki: wziete ze ird- 
del pisanych, ir6del ustnych oraz z ,,opiniin, czyli domysldw ll. To 
ogwiadezenie powinniimy wzi~i: psd uwagq przy analizie jego danych. 
Autor m6wi wyrainie o wedrbwce Got6w z Teutonii i Pdski pod w d z q  
Totili (zm. 552 r.) - skojarzenie jawnie zmySlone, gdyi arenq dzialalno- 
Sci tego krdla Ostrogot6w byly Italia i Dalmacja. Nastqpnie autor do- 
nosi, i e  „z palskich stron" przybyl lud zwany Lingones, zioiony n 7 lub 
8 rodow szlacheckich, kt6re opanowaly kraj zwany Curelia, mieszaly 
sie z rniejscowq ludnoiciq i przybraly wsrp6linq nazwe Chorwat6w. Wre- 
szcie nieco modyfikuje swo j q poprzedniq wypowiedi, stwierdza jqc, ze 
,,GociH (Wowianie) przybyli z Polski lub C z e C h 12. 

OpowieSi: ta uwaiana jest za Slad tradycji o pochodzeniu Chorwatdw 
zza Karpat l3 - z czym trudno sie zgodziC, bowiem okreSlenie Polonia 
wchodzi W uiycie dopiero od kofica X W., podczas gdy wedrowka Chor- 
watbw oldbyla sie ponad 300 lat wczegniej, Tedy skojarzenie tej wedrdw- 
ki z nazwq Pdski jest jawnym domyslem Tomasza lub jego informato- 
rdw. Kombinacja ujawnia sie tek W wahaniach autora wywodzqcego Go- 
t6w na poczqtku opowieSci z Teutonii i Polslti, W jej koficu - z Polski 
i Czech, wreszcie W Srodkmvej czeSci donoszqcego o przybyciu Lingondw 
wprost z Pfolski. Najwidoczniej autor coS slyszai o polnocnej ojczyinie 
Gotdw, ale nie m(ia2 do'kladnie jej zbkalizowa6. Pocho'dzenie Got6w z Pol- 
ski wysn-ul wiqc nie ze iradel, ale z histot5ografieznej kombirnacji. 

Pozostaje jeszcze zagadkowa nazwa Lingones, kt6ra W staroiytnoSci 
olcrdlala lud osiadly na prawym brzegu Padu. Eatwo odgadnqb, dlaczego 
zostala przeniesiona na Polak6w. Autor musiai wiedziec 0, wegierskiej 
nazwie Lengyel analogicznej do ruskich Lachdw, okreSlajqcych najpierw 
Lqdzian, a nastepnie W og6le Polakow, i skojarzyl jq z wloskimi Lingo- 
nami. Tymczasem Ledzianie iadnego udziaiu W migracji na Balkany nie 

11 Thomas Archidiaconus, Historia Salonitana, dig. F.  Rakki. Zagrabiae 1894 
(= Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionaliurn 26, Scriptores 3), C. 7 
(s. 24): Nos uero, ut in  precedentibus, partim scripta, partim relata, partim opinio- 
nem sequentes, conemur exponere. * Thomas Archidiaconus, C. 7: Gothorum tempore, qui Totila duce de partibus 
Teutonie et Polonie exierunt, dicitur Salona fuisse destructa (s. 24). C...] Uenerant 
de partibus Polonie, qui Lingones appellantur, cum Totilla septem uel octo tribus 
nobilium (s. 25). [...I Gothi a pluribus dicebantur, et nichilominus Sclavi, secundum 
propriotatem nominis eorum, qui de Polonia seu Boemia uenerant (s. 26). 

13 B, Crafenauer, Prilog kritici izviestaia Kolzstantina Porfi~ogeneta o doweljenju 
FIrvata, ,,Historijski Zbornik", 5, Zagreb 1952, s. 42. 



brali, swej nazwy na poludnie przenieS6 nie mogli, a wprowadzenie ich 
na w i d m i e  nadadriatyckq bylo wynikiem kombinacji historiograficz- 
nej, a nie od'biciem faktu historycznego. W historiografii poludniowo- 
-slowiafiskiej XI11 W. wiedziano o Polsce, ale nie wida6, by zachowaly 
sie W niej jakiekolwiek Slady tradycji o przybyciu Chorwatow z Polski. 

Pewnq zbieknoS6 z relacjq Popa Duklanina o wedrowce ,,Got6w", czyli 
Slowian (W g6re Dunaju) do Panonii zawiera Chronicon imperatorum et 
pontificum Bavaricum z kofica XI11 W. l4 Wedlug przypuszczenia G. Wai- 
tza wyszlo ono spold p iha  SSiowianina, tak iywe ujawnia zainteresowa- 
nie sprawami slowiafiskimi; W kaidym razie czerpae musialo informacje 
od slowiafiskiego erudyty. Wywodzi ono Slowian z potomtwa Chama, 
nie przypkuje zresntq im niewolniczego charakteru ani tei  nie chce ich 
poniiaC 15. Po przybyciu do Europy zajeli oni poczqtkowo tereny miedzy 
Dnieprem (zwanym tei VandaZicus fluvius) pod Kijowem a Dunajem 
i Wislq - W granicach uderzajqco podobnych do tych, jakie wyznaczyl 
praojczyinie Stowian Lubcrr Niederle, kt6ry jednak nie rozszerzal tego 
obszaru po Dunaj l6. TO podobiefistwo nie upowainia oczywiBcie do po- 
chopnego wnoszenia, i i  bawarskie irodlo zachowalo slowiafiskq tradycjq 
o dawnych siedzibach tego ludu; bowiem wzmianke o Wigle zasugero- 
wala l?teratura rozciqgajqca granice Germmii na wschodzie a i  po te 
rzekq,. wzmianka zag o Dnieprze pochodzi z ust wspolczesnych informa- 
torbw, ktorzy wiedzieli, i e  osadnidwo ruskie koficzy sie pod Kijowem 
(po najekdzie tatarskim). 

Bardziej interesujqca, ze wzgledu na analogie do Popa Duklanina, jest 
relacja o dalczej wqdrbwce Slowian wywolanej uderzeniem cesarza Ju- 
styniana (11, ktory W 688189 r. zwyciesko walczyl ze Slawianami). Ucho- 
dzqcy przed nim Slowianie zajeli rozciqgajqce siq miqdzy Salq i Wislq 
pola Germanii (ktorych mieszkaficy zmtali przedtem usunieci przez Hu- 
n6w) i od tych pol przybrali nazwe Polakow. W tym samym czasie Czesi 
praeniekli sie z Weigiier na teremy opuszczone przez Germanow, ktorych 
rozbiii Hunowie. Romie i  W tym doniesieniu widoczna jest kombinacja 
reminiscencji literackiej o WiSle z abserwacjq zasiggu Bredniowiecz~nego 
osadnictwa s'lowiafiskiego po Sale, ale zarazem zachodzi zbieinoS6 z re- 
lacjq Popa Duklanina o wedrowce „Got6wn (znald dolnego Dunaju) do 

l4 MGH SS, 24, S .  220-225 (excerpta). Co do tego ir6dla zob. G. Waitz, Vber 
kleine Chroniken des dreizehnten Jahrh., ,,Neues Archiv d .  Gesel, f. ält. dtsche Ge- 
schichtsk.", 3/1, 1877, S. 58-63. 

l6 Jak wyraiano przypuszczenie, A. F. Grabski, o. C., s. 145 n. Zr6dlo donosi je- 
ciynie, ze usunieci z pierwotnych siedzib przez Slowian Jafetydzi ad p?,istinos limites 
possessionis sue contra orientem se extendere et dilatare et Sclavos subprimere non 
obmittunt. Slowa oddajq rzeczywisty stan rzeczy na Polabiu. Icronikarz nie inter- 
pretuje t e i  pojecia ,,potomstwo Chama" W sensie pejoratywnym. 

i6 L. Niederle, Slovansk6 staroWtnosti, t. I ,  cz. 1. Praha 1902, mapa przy s. 30. 



Panonii. Co wiqcej, zaznacza sie zbieinoSC z trzecim irodlem, PowieSciq 
dorocznq, kt6ra wyznaczyla Slowianom pierwsze siedziby W Europie 
,,nad Dunajem, gdzie jest t e a z  ziemia wegierska i bdgarska" 17. Wyglq- 
da na to, i e  te trzy zabytki - ruski, serbski i bawarsko-slowiafiski - 
czerpa'ly ze wspblnego irbdla, ktbrego identyfikacjq niepodobna tu sie 
za jmowaC. 

Droga eliminacji moiemy siq irzekona~, i e  wczesnoBredniowieczne 
infomacje o Polsce zachowaly sie W historiografii tylko dw6ch sqsied- 
nich kraj6w slowialiskich: Czech wraz z Molrawami oraz Rusi. Pierwszq 
siowiailskiego pochodzenia wiadomoS6 o Polsce zawdzieczamy Zywotowi 
Metodego, kt6ry powsital zaraz po Smierci tego misjonarza (885), bez wqt- 
pienia jeszcze na Morawach. Znajdujemy W nim lakonicznq wzmianke 
dotyczqcq Polski: o poteinym ksieciu nadwiSlahskim, zmuszonym - 
zgodnie z przepowiedniq Metodego - do przyjecia chrztu ls. 

Wypada zauwaiy6, ze oba najstarsze iywoty, Konstantyna i Metode- 
go, zawierajq wyjqtkawo nieliczne wzmianki o krajach i ksiqietach slo- 
wiaiiskich. Z kraj6w wymienione zostaly: Morawa (czyli Murawy), Pa- 
nania i ,,Wisla", czyli kraj nadwirjlafiski. Nazw innych kraj6w slowiafi- 
skich, nie wylqczajqc Czech, ,iywoty te nie poda jq. 

Z ksiqiqt slowiailskich wymieniajq imiennie: RoScislawa i Swiqtoipel- 
ka morawskich oräz Kocela panofiskiego; czwartym byl kaqie Wisly, nie 
nazwany z imienia. To wyrbinienie WiSlan nie bylo przypadkowe. Eks- 
pansja polityczna Moraw byla pbina; zaczela sie po zawarciu pokoju 
W Forchheimie (874), a pierwszym krajem, z jakim swiqtopelk sie zmie- 
rzyl, byla ziemia WiSlan, ona tei  dosltarczyla przykladu daru jasnowi- 
dzenia misjonarza. Likwidac ja obrzqdku slowiailskiego przez Swiqtopel- 
ka (885) spowodow-ala upadek tamtejszego pi6miennictwa. 

Po upadku pafistwa wielkomorawskiego okrodek pirjmiennictwa za- 
r6wo siowialiskiego, jak lacifiskiego, przesunql sie do Czech. Rozwijalo 
sie ono pomqtkowo pod makiem hagiografii, ktOra iadnych wiadomo- 
Sci dotyczqcych Polski nie dostarczyla, nie wylqczajqc legendy Krystiana 
z korica X W., majqcej najszerszy horyzont polityczny. Wyjqteh moie 
s tanawi  doniesienie W slowiafiskich iywoltach ksiecia W a d a ~ a  o uckczce 
matki tego ksiecia, Dragomiry, po Smierci syna ,,do Chomvat6w" - ra- 
czej nadwiil~afiskich nii problematycznych czeskich 19. Roczniki czeskie, 
doSC uhgie,  oiywily sie, jak przypuszczano20, dzieki wlqczeniu zapisek 
zawartych W pulskim roczniku uwiezionym z Gniezna podczas napadu 

17 A. A. Sachmatov, PovestJ vremenngch let (rekonstr.), 1. Petrograd 1916, s. 5. 
'8 Zywoty Konstantyna i Metodego (obszerne), wyd. T. Lehr-Splawifiski. Poz- 

nafi 1959, Zywot Metodego, C. 11 (s. 115). 
19 SbmnZk staroslovanskQch literhrnich pamktek o SV. Vciclavu a SV. Ludmile 

(wyd. J. Vajs). Praha 1929, s. 18, 27, 42. 
25 Kosmas, 1. 111, C. 36 (6. 207-209). 



'Brzetyslawa. Zachowala sie W nich m. in. j e b a  oryginalna, zaslugujqca 
na uwage wiadomoS6 o utracie przez Czechbw Niemczy W 990 r. 2i W tym 
gradzie musiala przebywac czeska zaloga, Sy6 moze, jedyna na Slqsku, 
gdyz o upadku W owym raku innych grodbw czeskich roczniki nie wspo- 
minajq. 0 utracie Krakowa pod 990 r. wspornnial dopiero Kosmas. Ten 
kanonik praski stal sie tez gibwnym czes;kim informatorem o sprawaeh 
polskich we wczesnym hredniowieczu. 

Kronika Kosmasa, doiprowadzona do roku Smierci autora (1125) 22, jest 
zywym Swiadectwem Bcislych zwiqzkbw polsko-czeskich, siegajqcyeh, 
wstecz czasbw Swietopelka, kt6ry mial zajqC tereny (pdskie) a i  po rzekq 
Odrq 23. Niestety po upadku pafis;twa morawskiego tradycja czeska o Pol- 
sce widocmie sie urwala; kronikarz nie potrafil wymienib bezblqdnie ani 
jednego Piasta z X W.; Boleslawa Chrobrego nazywal Mieszkiem, a na- 
wet j-eszcze Mieszka I1 - Kaawiierzem, przenoszqc imiom PiastOw pOi- 
niejszych na ich przodkbw. Nie daiwmy sie temu, skoro i Ga11 nie umial 
odholrzyC obrazu panowania Mieszka I. Ddpiero od po2owy XI W. zas6b 
w3.asnych (czeskich) wiadomdci Kosmasa o Polsce zyskuje na precyzji 
i obfitoici. Zna on imiona wszystkich panujqcych W Polsce (Kazimierz, 
Bolleslaw 11, Wladydaw Herman, Boleslaw 111, a takze Zbigniew), wie 
dobrze o zwiqzkach matryrnonialnych Piast6w z PrzemySlidami. 

Wprawdzie liczniejsze wiadoundci o Polsce zaczynajq sie W tej kro- 
nice od kofica X W., ale poczqtkowe czq6ciowo pochodzq ze wspomnia- 
nego rocznika polskiego. WiadamoSci wlasne Kosmasa datyczq magafi 
z ~ o l s k q  o rozgraniczenie terytorialne obu krajbw: najpienv natarcia 
Mieszka (recte: Boleslawa Chrobrego), nastepnie przeciwnatarcia czeskie- 
go - odebrania Moraw, napadu na Pdske Brzetyslawa; jednak krolni- 
karz pominql rnilczeniem 6wczesne odebranie Polakom Slqska, a na- 
stepnie wojny polsko-czeskiej o Slqsk, odzyskany przez Kazimierza Od- 
nowiciela (o czym kroaikarz rbwniei nie wspomniao. Dopiero poczqwszy 
od Brmetyslawa 11, kt6ry W 1093 r. spusrtoszyl pograniczie Slqskie i mus i l  
Hermana do placenia trybutuZ4, donibsl kilkakrotnie o wojnach a i  do 
bitwy nad Troitinq (1 110) przegrane j przez Czech6w 25. 

W tolku walk zapoczqtkowanych przez Swiqtopelka i jego nadwglafi- 
skiego przeciwnika, z wielkq silq wznowionych W ostatnim dziesiecia- 
leciu X W., a nasltqpnie wskutek napadu Brzetyslawa, wytworzyla sie 
atmos£era wzajannej niecheci i nieufnoici, kt6ra znalazla wgraz W zjad- 
liwych wycieczkach obu kronikarzy, Kosmasa i Galla, pod adresern itro- 

21 Fontes rerum Bohemicarum, I, s. 377. 
ZWosmae Pragensis Chronica Boemorum (wyd. B. Bretholz). Berlin 1923, por. 

vrstqp, s. VII, przyp. 1. 
23 Kosmas, 1, I, C. 14 (s. 32). 
24 Ib., 1. 111, C. 1 (s. 161-162). Puprzednie stosunllri Czechow z Hermanem ukla- 

daly sie raczej pokojowo; V. Novotny, Ceske dejiny, 112, Praha 1913, s. 249 nn. 
25 KosmBs, 1. 111, \C. 36 (s. 207-209). 



ny przeciwnej. Opinia Kosmasa o Polsce, omöwiona W literaturze nauko- 
wej *6, nie stanowi W pelni adekwatnego odbicia panujqcych W Czechach 
nastrojow. Jej jednostronnoCC latwo skontrolowaC na podstawie danych, 
ktore przytacza kronikarz. Wnimkujemy z nich, i e  postawa spoleczefi- 
stwa czeskiego wobec Pollski nie byla jednolita: olpozy cja czeska szukala 
w Polsce azylu, padabnie jak polska - W Czechach. Uciekali wiqc do 
Polski skl6ceni z panujqcym ksiqzqta czescy: Jaromir (1061), nastepnie 
biskup praski (1068)27, Borzywaj i Sobieslaw (1107)". Ostatni z nich, 
odwdany przez Wladyslawa (1111), po pewnym czasie uciekl ponownie 
(1123) - najpierw do Niemiec, a stamtqd do Polski, gdzie zostal goScin- 
nie przyj~ty przez Krzywoustego 29. Podobnie postqpowali rycerze podq- 
iajqc za swymi ksi&etami bqdi organizujqc ucieczke na wlasnq rekq 30. 

Tak wiqc na wrogiej stopie pozostawali ksieeta i ten szeroki krqg 
mohych i rycerstwa, ktbry im udszielal poparcia. Tg oficjalnq opi- 
nie wyrajai W Czechach Kosmas, podobnie jak Ga11 reprezentowal na- 
stroje oficjalnych czynnikhw W Polsce. Jednak i wyodrqbnienie stanowi- 
ska oficjalnego nie oddaje dokladnie stanu rzeczywistego, gdyi stosunki 
rniqdzy gorq rzqdzqcq obu krajow ukladaly siq alternatywnie: okresy wo- 
jen byly przeplatane latami pokoju, jak za Wladyslawa Hermana, nie- 
kiedy dochodzilo do miqdzydynastycznych zwiqzkhw matrymonialnych, 
CO pawda rzadkieh, gdyk poza Slubem Dobrawy z Mi=&= W Zrodlach 
oCln~oto.wano tyko maBefisitwa Kemana z Judytq oraz Wra-tyslawa I1 
ze Swietoslawq 31. Bardziej wymowne sa, fakty wsp6ldzialania woijenne- 
go polsko-czeskiego lub tei akty rnediacyjne, jak W 1115 r., gdy przy- 
j azilia interwencja Krzywoustego doprowadzila do zgody rniedzy czeskim 
Wladyslawem a jego bratem Sobieslawem, wujem ksiecia polskiego 32. 

Spor terytorialny o Slqsk oraz odmienne interesy miqdzynarodojwe 
uniemoZliwialy ustalenie trwalej przyjaini, ale nie przeszkodz2y ukzy- 
mywaniu nader oiywionych ctosunkhw kulturalnych, odzwiercied10,nych 
W licmych zapaiyczeniach czeskich W palskim jqzyku 33. Zasluguje tei  
na uwage, i e  jakkolwiek Czechy grawitowaly pod wzgledem ustrajowym 
do Rzeszy, a pod wzgledem geograficznym byly Sc3lej zwi~zane z Wq- 

26 B. KrzernieBska, PoZska i Polacy W opinii czeskiego kronikarza Kosmasa, „Ze- 
szyty Naukowe Uniwersytetu Lodzkiego", ser. 1, z. 15 (1960), s. 75-94. 

27 Kosmas, 1. 11, C .  18 (s. 110 n.); C. 22 (s. 113-115). 
28 ~ b . ,  1. 111, C. 20 (C.  185). 
29 Ib., 1. 111, C. 37 Cs. 209); C, 5 1  (s. 224 n.). 
30 Ib., 1. 11, C ,  40 (s. 143-145): Beneda (1088); 1. 111, C. 4 (s. 165): Wrszowce (1096). 
31 H. Eowrnia6ski, Dynastia Piastow (W:) Poczqtki garistwa polslciego, t. 1. War-  

szawa-PoznaB 1962, s. 157. 
32 Kosmas. 1. 111, C. 41 (s. 213-215). 

S. Urbaiiczyk, Rozw6j sEownictwa stowiafiskiego W zwiqzku z rozwojem ired- 
niowiecznym spoZeczeristw sEowiariskich (W:) Z polskich studiow slawistyc~n~ych, ser. 
3; Jezykoznawstwo. Warszawa 1968, s. 277-286. 





s t w  nie mchawalo iiq tamtejsze reigionalne la~pisar@'b~o rus;kie, GO unie- 
moiliwia stwierdzenie, czy tamtejsza wrogoS6 do Lach6w znalazla odbi- 
cie W literaturze poza owq przypadkowq wzmiankq PowieSci dorocznej 
o Wasylku. W kaidyrn bqd¿ razie Ga11 wyraial raczej orientacje regio- 
nalnq W sprawie rwkiej, przejqtq najwidoczniej W Krakowie, gdzie przez 
pewien czas przebywal 39. Gdyby Ga11 przebywal stale W Wielkopolsce, 
jego sqd o Rusi wypadlby bardzjej obiektywnie. 

Zas6b danych o Polsce zawartych W PowieSci dorocznej jest fragmen- 
taryczny i snczuply, mim0 wielkiego znaczenia poszczeg6lnych wiadomo- 
Sci z tego zakresu 40. Dotyczq one przede wszystkim dzialah wojennych, 
poczqmzy od wypravvy Woclzirnierza z 981 r. na Grody Czerwiefiskie 41, 
nastepnie serü woljen (993?, 1018, 1030, 1031) 42, W czasie kt6rych Grody 
przechodzily z rqk do rqk, lecz ostatecznie zostaly utrzyrnane przez Ruh. 
Przewaialy raczej dzialania o charakterze interwencyjnym: Jaroslaw 
Mqdry nidsl pomoc Kazimierzowi Odnowicielowi przeciw Mazowszu 
(1042, 1047) 43, Boleslaw Chrobry (1018) i Boleslaw &nialy (1069, 1077) 44 

nie% pomoc Swic$olpelkowi oraz Izaslawawi; nieraz ksiqieta ruscy szu- 
kali W Polsce azylu (Izaslaw, Jaroslaw, Dawyd) 45, czasami organizowali 
na Polskq wyprawy wojenne (Wasylko) 46. Znajdujerny rowniei wzmian- 
ki o wydaniu Dobroniegi za KazimiePza (1043), a Zbyslawy za Krzywo- 
ustego (1102) 47. Polskimi sprawami wewnqtrznymi latopis nie ujawnial 
zainteresowania: wyjqtkowo wspornnial o powstaniu ludowym po Smier- 
ci Boileslawa Wielkiego pod falszywq datq 1030 4K PowieS6 doroczna i Ko- 
smas wzaj emnie sie uzupehiaj q da j qc obraz Polski W otoczeniu slolwiafi- 
skim. 

Pod jednym wzglqdem PowieSL. doroczna g6ruje nad historiografiq 
czeskq: dositarcza danych CI Pdsce plemiemej , Je  j nawdziqezamy ka,pi- 
talnq wiadomoS6 o przynaleinoSci Lucic6w i Pomorzan do grupy lechic- 
lciej 49, a zagadkowq - o wqdrowce Radymiczow i Wiatycz6w z kraju 
Lach6w na RuS 50. Ona Swiadczy o przeznaczeniu p ima slowiafiskiego 

aD G. Labuda, Miejsce powstania kr~niki Anonima-Galla (W:) Prace z dziejdw 
Polski jeudalnej, ofiarowane [...I R. Grodeckiemu. Warszawa 1960, s. 107-121. 

40 Rozpatrzyl je A. F. Grabski, ,,Povest' vremennych let" jako k6dlo  do dziejdw 
Polski - W Swietle nowszej Z.iteratury, ,,Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego" 
1955, Z. 1-2 S. %8-292. 

4 1  A. A. kachmatov, o. C., s. 99. 
4Vb., S. 155, 181-183, 189, 190. 
43 Ib., s. 194, 197. 
44 Ib., s. 181-183, 219 n., 253. 
45 Ib., S. 217 (Izaslaw .- 1068), 232 (Izaslaw - 1073), 313, 316 (Dawyd i Jaroslaw - 

1097). 318 (Dawyd - 1099). 
Ib., s. 272 (wraz z Polowcami - 1092), 310 (1097). 

47 Ib., 196 (bez podania imienia Dobroniegi), s. 322. 
Ib., S. 190; pod 1102 r. wspomniano o Smierci Hermana, s. 322. 

40 Ib., S. 6 (we wstgpie geograficznym). 
Ib., s. 12, 102 (984). 



takZe dla Lachow, CO znajduje potwierdzenie W odrqbnej relacji o walce 
biskupa Wojciecha ze slowiaiiskq liturgiq r6wnieZ. W Polsce 51. Wreszcie 
W ~ i i e  plemioni danniczych Rusl nie umieczcza ani  'jednego pleimienia 
pokkiego, a samyrn dezawu je inf ormacjq Kmstanftyna Porfirogenty 
o Ledzianach jako trybutariuszach Rusi. 

b1 H. Eowmiaiiski, Poczqtki, t. 4, s. 504-515. 0 stosunkach z Lachami wspomina 
tez s lmne Pouczenie Wlodzimierza Monomacha wtracone do Powieici dorocznei. 
D. S. ~ ichacev ,  Povest' vremennych Zet, t. 1, ~ o s k w a l ~ e n i n g r a d  1950, s. 159 (peFI 
traktacje W Sutejsku, udzial W wyprawie polskiej przeciw Czechom). 





Aleksander Gieysztor 

DOBROWOLNE UBOSTWO 
UCIECZI(A OD SWLATA 
I SREDN~OWIECZNY KULT SW. ALEKSEGO 

Na teksty hagiograficme spoglqdajq mediew%ci jui od doS6 dawna 
nie tylko jako na ir6dlo historycme, z kktorego wyciqgajq garicie fakt6w 
i zjawisk wsp6lczesnych ich napisaniu, ale upatrujq W nich tak2e nie- 
ma3o h y c h  mo&liwo$ci poznaurczych. Historycy pos2:ukujq W nich r6w- 
nie2 tego, CO moha iby nazwa6 zdalno5ciq tworzenia przez owe tekaty zja- 
wisk nowych, a to dziiqki wplywolm, kt6tre potrafiq wywieraC: jako swoiste 
wehikuly idei szerw>ny& W aasie i przest~zeni przez rqkopisy i dru!ki 
hagiograrficzne, urzqdzenia kultowe, traldycjq ikonograficznq i ustnq. 

Zywot Czlowieka boiego, kt6ry po tylu poprzednikach podejmujemy 
tu, by zbada6 niektore okolicznoici jego recepcji, narodzil siq W Syrii 
W c i ~ u  V i V1 W. i rmpolwszechni1 sie nastqpnie W Arrnenii, Etiopii, 
Grecji i na P6lwyspie Balkafiskim. Sywok ten oparty, by6 moze, na da- 
lekich motywach indyjskich, prqbral poUta6 zwiqzlego opowiadania 
o czynach anonimo~wego bohatera chrzeScija6skiego. Wersje grecko-bi- 
iantyftskie, datowane wiekiem V111 i IX, nadaly mu po raz pierwszy irnb 
Alelrseigo, nlie znane dotqd iwiiennictwu gxeckiecmu i urobione tak, 
aby zawieralo sie W nim poljqcie pomocn&ci (Z di h E L s opieka). Wersje 
te dostarczyly tworzywa wielu z kolei utworom lacifiskirn 1. Znamy spo- 
Sr6d nich wersje najstarszq, przeniesionq najpoiniej W poczqtku X W. do 

1 Jak ustalili bollandySci W Martyrologium Romanum, Bruxelles 1940, ad 17 VII, 
osnowa hagiograficzna iywotu Sw. Aleksego pochodzi z legendy syryjskiej Mar Ri- 
scia i z iywotu bizantyriskiego Sw. Jana Kalibity. Pomyslowa hipoteza L. Herrman- 
na, Qui est Saint Alexis? ,,L9Antiquit6 Classique", X, 1942, s. 235-243, zwrocila uwa- 

POLSKA W SWIECIE 

Szkice z dziej6w kUltUry polslciej, Warszawa 1972 



Hiszpanii2, oraz innq, pojawiajqcq sie W X W. we Wloszech, kt6rej przy- 
padla W udziale ranga oficjalna tekstu poniekqd kanonicznego s. Obok 
niej udalo sie crdtworzyi:, najpierw ze skrornnej liczby xsko1pis6w, wersje 
trzeciq, powstalq W X lub XI W., kt6rq nazywa sie ,,malzefiskq", ze wzgle- 
du na wage przypisywanq W niej motywom zwiqzanym z maliefistwem 
Alekisego, nieznanym wersji kanonicznej *. Wolno nawet widWeC W niej 
51a4dy j akby tekstu r6wnolegleg0, siega j qcego r6wUue2 do M d e l  bizan- 
tyiiskich za poSrednictwem klasztorbw greckich we Wloszech poludnio- 
wych i Balkan6w; jego upowszechnianie, byi: moie, napotykalo na opory 
ko6cieine s. 

Utwory iacifiskie o cechach redakcji samistnych i amplifikacji prozq 
i wimsz.em staw sie dobC liczne, zwlaszcza W XI i XI1 W. Gbrujq nad nimi 
liczbq teksty W jezykach ludowych: arcydzielo rjtaroifrancuskie pochodzq- 
ce najpewniej z Nurmandii i z ostatniej tercji XI W., cztery redakcje na- 
stepne o(d XH do XIV W.; obfi+e tehsty star~wl~oskie od XI1 do XVI W.; 

dwie Sredniowieczne wersje portugalskie; jeden tekst Srednio-gornoknie- 
miecki z XI11 W. i dwie inne redakcje niemieckie; dwa teksty angielsikie 
z XIV i XV W.; wersja czeska z XIV W.; wreszcie dzielo podskie z XIV W., 

przekazane W rekopisie z polowy XV W. i regrezentujqce - CO os;tatnio 
ujawniono - tradycjq znacznie starszq; istniejq takie legendy chorwac- 
kie i slowefiskie. Na wschodzie bizantyfiskim - pom tekstami syryjskimi 
i greckimi, o ktbrych wsporninaliSmy - moiina by zestawii: dlugq liste 

ge na osobe Kommodiana nazywajqcego siebie mendicus Christi W swoich Instruc- 
tiones napisanych ok. 410 r., gdzie wystepuje on takie pod imieniem Gasei; ostatni 
termin wedlug Herrmanna pochodzib ma z casa, a wiec gr. kalybe, chata; a imie 
Commod[ianlus mogbby sizmowif tmekhd Alexiosa. N ~ w e t  po sprawdaeniu tego 
domyslu na grunt wzmianki autobiograficznej Kommodiana (V. 4-5: erravi tem- 
pore multo, fana prosequendo), jak to uczynil: F. Taillez, Qui est Saint Alexis? 
„Orientalia Christiana Periodica", 11, 1945, s. 216-222, opinia bollandyst6w jest nie 
do podwaienia. 

2 L. Vazquez de Parga, La mks antigua redaccibn latina de la legenda de San 
Alejo, ,,Revista de Biblioteca nacional", 2, 1941, s. 245-258; zob. istotna recenzje 
B. de Gaiffier, „Analecta Bollandiana", 62, 1944, s. 281-283. 

Obszernq bibliografie, zwlaszcza tekst6w W jezykach ludowych i ich wybor, 
przynosi znakomite studium C. Verdianiego, II. Ritmo polacco su SantJAlessio (1454), 
„Ricerche Slavistiche", 15, 1967, s. 41 nn., 16, 1968, s. 3 nn.; ta t  jako Problemy wzor- 
c6w polskiej ,,legendy" o 6wiatym Aleksyrn, ,,Sredniowiecze. Studia o kulturzel,, 4, 
1969, s. 50-195. Redakcje lacifiskq, kanonicznq (LAT 2) z XI W. wyda3: J. Piniu's 
(W:) Acta Sanctorum, Julii, t. IV (1725), s. 251-254; zob. tei  H. F. Massmann, Sanct 
Alexius Leben in acht gereimten mittelhochdeutschen Behandlungen. Quedlinburg 
1843, s. 167-171; A. Amiaud, La legende syriaque de Saint Alexis, 1'Homme de Dieu. 
Paris 1889. 

Termin wprowadzil G. Paris (18721, ale pozostaje zaslugq C. Verdianiego prze- 
gledzenie korzeni bizantyiiskich tej wersji; wersje malieiiska, znamy z tekstu laciii- 
skiego (A*) wydanego przez Massmanna, o.c., s. 157-166, z rekopis6w XI1 W., oraz 
z grupy tekst6w W jezykach ludowych, kt6ra wymaga jeszcze badafi, zwlaszcza nad 
pnekazami wloskimi i francuskirni. 

5 C. Verdiani, o. C., s. 64. 0 Srodowisku, W ktOrym mogla sie ta wersja narodzib, 
zob. E. Patlagean, Recherches recentes eC perspectives sur Z'histoire du monachisme 
italo-grec, ,,Rivista di Storia della Chiesa in Italia", 22, 1968, s. 146-166. 
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tekst6w, goSr6d kt6rych sq widoczne Slady wplywow laciiiskich. RziS roz- 
porzqdzala od XI1 W. legend3 W jezyku ludowyrn; od XVI W. weszla ona 
W folklor ustny i zapisywany. Bu.lgarzy i Serbowie rbwniei mieii wlasne 
zapisy tej opowieSci hagiograficznej; nie brak nawet wersji tureckiej 6. 

TreSC podstawowa legendy Sw. Aleksego pozostala wierna dalekiemu 
prawzorowi, jak to podkreSla zywot polski, plockiegol zapewne pocho- 
dzenia: 

Sywot jednego gwietego, 
CO milowal Boga swego. 
Czte W jednych ksicgach o nim. 
Kto chce sluchab, ja powiem (W. 7-10). 

Dwojgu dostojnym malzonkom rzymskim, Eufemianowi i Aglae, po dlu- 
gim wyczekiwaniu urodzil sie jedynak imieniem Aleksy: 

Wiec mu zdziano Alleksy, 
T e n  byl oCca barzo lepszy (W. 35-36). 

W nocy - lub wczesnym rankiem, jak zapewnia wersja zwana malzen- 
skq - po Slubie narzuconym mu przez ojca, Aleksy opuScil niekknietq 
zone, zostawil dom ojcowski i udal sie a i  dq Edessy, gdzie podjqf zycie 
iebracze. W wersji malieriskiej - klimatycznie zeuropeizowanej - do- 
kuczajq mu przed koSciolem zimno, deszcz i Snieg: 

(a  ono) z wirzchu szla przygoda 
niegdy mroz, niegdy woda (W. 105-106). 

Po latach jego swiqtoS6 ujawnil przemawiajqcy do mieszkaficbw miasta 
wizeruznek Panny Martii. Sludzy ojcowscy 

strawili wieliki pieniq(d)z 
swego ksigdza szuk(aj)qc (W. 129-130). 

0 C. Verdiani, o. C., CO uzupelniajq: E. Assmann, Ein rhytmiches Gedicht auf 
den heiligen Alexius (W:)  Festschrift Adolf Hofmeister, Halle 1955, s. 31-38 ( z  Cod. 
Vat .  Pal. 826 z XI  W., oznaczony jako Ritmus pape Leonis V I I I ) ;  E. Cerulli, Leggende 
medievali romane in Oriente e leggende orientali nella Roma medievale, ,,Bullettino 
delllXstituto Storico Italiano per il Medio Evo", 79, 1968, s. 13-36; noty bibliogra- 
ficzne Anal. Boll., 76, 1958, s. 439, 452; 81, 1963, S. 326; 84, 1966, s. 513; B. M. Olsen, 
Probldmes d'attribution: La Version de la vie de St. Alexis en  quatrains alexandrins 
monorintes ( X I V e  s.) (W:) Etudes romanes d A. Blinkenberg. Copenhague 1963, s. 144- 
165. Wyb6r bibliografii W ostatnim wydaniu Zywota starofrancuskiego: Sankt Ale- 
xius. Altfranzösische Legendendichtung des 12. Jh., ed. G. Rohlfels, 4 ed. Tübingen 
1963, ,,Romanische Obungshefte", t. 15; J. H.  D. Allen, T w o  Old Portugese Versions 
of the Life of St. Alexis. Urbana 1953. Dla iywot6w ruskich podstawowym opraco- 
waniem pozostaje W. P. Adrianowa, Ut i j e  Aleksieja czeEowieka boSija W driewnej 
russkoj litieraturie i narodnoj slowiestnosti. Pet.rograd 1917; rozprawa napisana W se- 
rninarium C. Verdianiego przynosi tu nowe elernenty: G. Brogi, I tardi rifacimenti 
russidella Zeggenda di S. Abessio e i Imo contatticon Z'Occidente (Firenze, tesi di 
laurea, 1967-1968). 



Przybycie do Edessy przypada, wedlug ws~omnianej wersji, po cudzie 
z obrazem. Aleksy nie mogqc jui dalej prowadzii: swego ubogiego iywota 
W ukryciu: 

nieluba mu fala byla, 
CO mu sie ondzie wodzila. 
Tu sie w(e)zbral jeko moge 
wsia(d)al na morze W kog(e) (W. 148-151) 

powrocil poitaj;emnie do Rzymu, gdzie nie'zostal rozpoznany przez napot- 
kanego .oj ca, W wersji p01,skiej : 

Potkal na ioraw(iu) oCca swego, 
przed grodem [...I (W. 164-165) 

i za jego zgodq udal sig jako iebrak do d o k u  ojcowskiego. Nikt go tarn 
rbwniez nie poenal, W wyzna'czonym schronieaiu przeiyl wiebe lat czqsto 
poniiany przez ~sluibq: 

Tu pod(e) wschodem leial 
kaidy nah pomyje lal 
A leial tu szeSCnaCcie lat, . 
wsz(y)tko cirpial prze Bog. rad (W. 181-184). 

Gdy zmarl, glos z niebios, a dzwony W innej wersji - 
Same zwony zwonily, 
wsz(y)tki, CO (sq) W Rzymie byly (W. 195-196) - 

oglosily zgon kwigtego i przyprowadzily tlum do domu Eufemiana - 
W wersji, do kt6rej naleiy takie tekst polski, uczynilo to ,,mlode dzieciq" 
(W. 201). Udali sie tarn rowniei oesarz i papiez, a W zacihnigtych palcach 
zmarlego iebraka znaleziono pismo, kt6re W wersji rnalier5skiej udalo sie 
wyj@ tylko ionie. Pismo to ujawnilo jego osobq i iywat 

Jedno przyszla iona jego, 
a Sci(q)g(a)la reke do niego, 
e i  jej W reke upadl list, 
przeto, i i  byl jeden do drugiego czyst (W. 233-236) 

Nie wej dziemy tu W prawdopdobne buddyj skie pocz9tki opowie6ci 
ani okoliczno6ci religijne i spoleczne jej przeniesienia do Swiata kultury 
chrzescijafiskiej. Upowszechnienie sie tego tekstu W IX i X W. zbielga sie 
ze spisaniem innego; podobnego doil iywotu, Sw. Jana Kalibity, syna po- 
dabnie bogatych roldzicov, podobnego dori zbiega, ascety i pielgrzyma, 

7 C. Verdiani, s. 62 nn., poddaje analizie tekst polski z XIV W., przekazany 
przez rekopis z 1454 r. i oparty, jego zdaniem, na wersji malieiiskiej jakiejg bardzo 
dawnej redakcji oraz na innych wersjach iywota (s. 67). Cytaty polskie pochodz~ 
z jego'edycji, kt6ra przynosi emendacje do wydania S. Vrtela-Wierczyfiskiego, Pol- 
skie wierszowane legendy Sredniowieczne. Wroclaw 1962, s. 27 nn. 



kt6ry powr6cil nierozpoznany do swoich. Znaleziono pokainq wiqzke 
tekst6w czeBciowo zbiionych, jak np. dwadzidcia jeden innych przykla- 
dow hagiograficznych motywu opuszczenia iony s. To; CO nas tu zainte- 
resuje, to moment recepcji iywota iw. Aleksego W iwiecie zacholdnim. 
Przepisywano go tu W opackach katalohskich od poczqtku X W., ale nie 
ma CO powqtpiewab, i e  dopiero W koficu stulecia pozyskal on W Rzymie 
wszelkie gwarancje powodzenia. Czy importowali go ze wschodu naj- 
pienv Grecy osiadli przy bazylice Sw. Klemensa? Czy tei bylo to udzia- 
lem rnetropolity greckiego Sergiusza z Damaszku, wychodicy polityczne- 
go, przebywajqcego W klasztorze Sw. Bonifaclego na Awentynie, kit6ry 
tarn miaZ przywieib takie relikwie? W kaidym razie kult iw. Aleksego, 
nie znany dotqd W Rzymie, mirno rzymskich szczeg6l6w jego iywota, za- 
korzenil sie na Awentynie za rzqd6w apata Leona, kt6remu naleialoby 
przypisab takie falsyfikat darowizny Eufemiana na rzecz klasztoru, po- 
twierdzonej przez Ottonow I1 i 111. Pod koniec X W. opadwo to znamy 
pod podwojnym jui wezwaniem Sw. Bonifacego i Aleksego. Miedzy 989 
i 996 r. biskup praski Wojciech uloiyl, W czasie jednego ze swoich dwu 
tarn pobytow, homiliq o Aleksym; W poczqtku XI W. spisano tam takie 
anegdokyczne cuda tego Swietego, ktorych scenq jest Rzym i Kampania, 
gdzie polowanie na baianty przy Via Appia zajmuje poczesne rniejsce. 
Slady kultu wystqpujq rowniei W innych koicidach rzymskich, a pod ko- 
niec XI W. W San Clemente poSr6d maIowide3: Sciennych pomieszczono 
takie przedstawienie symultanicme kilku scen +otu Sw. Aleksego, kt6- 
re odchyla sie nieco od wersji pisanej, kanonicznej. Czy nie jest to wplyw 
wersji rbwnoleglej, ktbra tu mogla maleib przytulek, gdy na Awentynie 
uprawiano wersje 0:ficjalnq g? 

JeSli &W. Aleksy byl dotqd prawie nieznany,'to XI i XI1 W. staly sie 
,na Zachodzie stuleciami jego slawy. Badania nad jego kultem nie sq ob- 
fite. Uwage filolog6w romadskich skupil przede wszystkim znakomity 
poetycki teksrt staro~francuski jego iywota i zwiqzane z nim problemy. 
W tym wlaSnie zwiqzku sporzqdzono pobieine zestawienie przejawow 
kultu a i  do poczqtkow XI1 W. 10 Od XI W. znano officiwn liturgiczne, 

8 B. de Gaiffier, Intactam sponsam ~elinquens. A propos de la vie de S. Alexis, 
Anal. Boll., 65, 1947, s. 157-195; idem, Source d'un texte relatif au mariage dans la 
vie de S. Alexis, BHL 289, ib., 63, 1945, s. 4. 

9 C. Monaci, Regesto dellyabbazia di Sa~~t'Alessio all'Aventino, ,,Archivio della 
R. Societa Romana di Storia patria", 27, 1904, s. 351 nn.; B. Hamilton, The Monaste- 
ry of S. Alessio und the Religious und Intelectual Renaissance in the Tenth Century 
Rome, ,,Studies in Medieval and Renaissance History", 2, 1965, s. 265-310; AA. SS. 
11-11. IV, p. 258 (sacrae exuviae); MGH SS IV, s. 62 nn. (Miracula); A. Degrossi, La 
Raccolta epigrafica del chiostro di S. Allessio. Roma 1943, nr 2 (102P1031): sanctae 
orationis Alexi. Nie straciio wartohci studiurn S. Zaiurzewskiego, Opactwo benedy- 
ktyfiskie $5. Bonifacego i Aleksego na Awentynie W latach 977-1085, Rozprawy Aka- 
demii UmiejqtnoSci, Wydz. Hist.-Filoz., t. 45, 1903. 

10 H. Sckommodau, Alexius in Liturgie, Malerei und Dichtung, ,,Zeitschrift für 
romanische Rhilologie", 72, 1956, s. 164-194. 



zresztq skromne, upamiqtniajqce tego Cwiqtego W dniu 17 lipca. Ko6cidy 
pod jego wezwaniem wystepujq we Francji, Anglii, Wloszech, Chorwacji, 
na Wegrzech, W Czechach i Polsce. Nie znarny przewainie z poiqdanq 
dokladnoSciq dat ich zalozenia. Niektore, jak 6w. Aleksy W Paderbornie, 
a moke Panna Maria i Sw. Aleksy W Eeczycy, mogq odnosiC sie do XI W.; 

1. Sywot Böcklera 

kaplica Sw. Aleksego powstala W St. Albans pod Londynem W latach 
1115-1119. Nie ma ani jednej nazwy miejscowej urobimej od jego imie- 
nia we Francji; we Wloszech s3 ledwo cztery San Alessio, CO wskazuje 
na stosunkowo poine i literackie przeszczepienie tego kultu. W ciqgu 
XI W. irniq Aleksego zaczyna wchadzie do onomastyki osobowej; jednym 
z najwczeSniejszych przykladow jest czeski wielmoia Aleksy, urodzony 
ok. 1020 r., skoro ginqc W walce w 1086 r. uchodzix W oczach Kosmasa za 
starca. Kultowi nie brakowalo przede wszystklln wsparcia rqkopisow, 



natomiast nie dwtawalu sanktuarium centralnego na skalq europejskq, 
ogniska skupiajqcego wyobrainie ludowq ll. 

Ikonografia naszego Swietego rysuje sie raczej skromnie: wspomniane 
malowidla W San Clemente W XI W., mozaika W Monreale z XI1 W., mi- 
niatum angielska W Albanii, Psalterium z Bildesheim, m a k d t a  sceaa 
lqczqca mdyw zniewagi pomyjami z motywem listu W palcach nie,bosz- 
czyka, zawarta W martyrologium ~wiefalteiiski~m z lat ok. 1160, wczegniej- 
sza W tamtejszyun passi~nale, dwie miniatury i W Psalterzu sztutgarckirn. 
Dopiem W XIV i XV W. .moi;na odnaBei6 wigcej poSr6d iluminacji, rzekby 
luZnej i oltarzowej, Yvlitrazy i d~zeworyt6w, kt6re rozsiane we Wloszech, 
Francji i krajach niemieckioh uzupelniajq ten, raczej niebogaty, bilans 
arty&ycny kulh 12. 

Bilans likracki jest niepor6wnywalnie olbficszy. Kontrast ten wyrna- 
ga odpowiedzi, kt6ra nadejdzie, by6 moze, gdy zbadamy etapy i motywy 
rozpowszechniania sie tekst6w o Sw. Aleksym w Swiecie Sredniowiecznyrn. 
Poldstawowym pytaniem byloby : j akq treib ideowq niolsly iywoty lacifi- 
skie Sw. Aleksego, przyswajane W X i XI W. przez wiernych zachodnio- 
europejskich? Nim na ta odpowiemy, rozwaimy polkrbtce zalety formalne 
legendy. Dzielo sztuki potrafi bowiem przemawia6 obok treSci ideologicz- 
nej, jakq zawiera, takie dziqki wartoSciom literackim takim, jak fabula, 
komtrukcja czy holoryt jqzyka. J& ~omywiste, i e  tq patetyuznq mini-po- 
wid6 wyposaiolno plrzemydhie i tak szczodrze W walory, zwlaszcza struk- 
tury pioeityokiej, ie rnogla potdr6Howab ze Swiata buddyjskiego do Lewamtu 
chrzdkijafiskiego, stamtqd n~a 1za~h6d, do Europy S r ~ i o w i e c m e j  i no- 
woiytnej, przez stulecia i kraje, jak o tym Swiadczy wzbudzane przez niq 
zainteres~wanie wSr6d pisarzy wielkiej rangi, jak Goethe, i mniejszej, jak 
Kossak-Szczucka, az do XX W., do ,,Polskiego Slownika Biograficznego", 
gdzie malazl siq biogram jeszcze jednego weielenia Sw. Aleksego pod 
imiim5em Kazimiwza Korsaka. Strona literacka z y w ~ b  yvyjaSniaiaby nie- 
malo nie tylko z sukcesu, jakim sie iywot Sw. Aleksego cieszyl w M d  
szerolkiej publicznoSci, ale i z atrakcji, nazwijmy jq zawodowq, wSi.od lu- 
dzi piora, kt6rzy chetnie legende tc: przepisywali, przekladali i przeksztal- 
cali wedlug swego uznania. Zdumiewajqce mistrzostwo iywota francu- 
skiego z XI W. jest tego wysokq probq, a iywot pdski, przy wnikliwej 

11 Do sprawy poSrednictwa Sw. Wojciecha zob. ostatnio Gy. Szkkely, Gemeinsame 
Züge der ungarischen und polnischen Kirchengeschichte des XI Jh., ,,Annales Univ. 
Scient. Budapestinensis", 4, 1962, s. 58; A. Gieysztor, Sanctus martyr Christi Adal- 
bertus: un Etat et Une Eglise missionaire aux alentours de Pan mille, Settimane di 
studio sullJalto medioevo, t. XIV. Spoleto 1969, s. 611 nn. 

12 H. Aurenhammer, Lexikon der christlichen Ikonographie. Wien 1959 (1960), 
t. I, s. 87; H. Lausberg, Kann dem französischen Alexiuslied ein Bilderzyklus zu- 
grunde Ziegen? ,,Archiv f. d. Studium d. neuer. Sprachen", 195, 1958, s. 141-144; 
A. Slawska, Ikonografia polskich legend Sredniowiecznych (W:) S. Vrtel-Wierczyfi- 
ski, o. C., s. 317 nn. 



i prawdziwie historyczno-kulturalnej ocenie, ujawnil takie swoistq spraw- 
noS6 narracyjnq jego autora. Nie bez racji jedna z teorii rodzajbw lite- 
rackich upatruje jedynq, pdnoprawnq dziedziczke legendy hagi0graf.i~~- 
nej W noweli, ktbra siega od dzialah i wypadkbw niezwyldych, a i  do 
zbrodniczych, Swieckich i sakralnych, ktbrych archetypwy charakter 
niecodPennoSci zachowuje a i  d s  naszych dni 13. 

Wysuniemy z umyslu jednak na czdo inne motywy iyczliwoSci przy- 
jqcia, jakie spotkalo legende 0 Cdowieku boiym W Europie przekracza- 
jqcej prbg wczewnego iredniowiecza, W Europie U progu rozkwitu, pelnej 
obietnic na wielu plaszczyznach iycia, W Euroipie jeszcze przeciei W roz- 
woju ogblnym nadal zacofanej. Wlqczajqc sie do dyskusji toczanej gl6w- 
nie przez badaczy francuskich, a W ktbrej waikie slowo wypowiedzial 
swojq ksiqkkq Tadeucz Manteuffel, przyjmiemy jako nasz punkt wyjkia, 
W badaniu recepcji warstwy ideolwgicznej iywota, apologiq ubbstwa 
i ascezy, owo wzywanie do rnarzefi na jawie, dla przeciwwagi wobec ciei- 
kiej, czesto niezndnej rzeczywisto5ci cpolecznej 14. 

Wartoici ideowe, ktbre nibsl W sobie iywwt Sw, Aleksego, siegaly, bez 
wqkpienia, bardzo dawnej tradycji ascetycznej, ujetej W chrzeScijahstwie 
jako nailadowanie Chrystuca. Model ten, o widocznej inspiracji oriental- 
nej, pd je to  W jednym z nurt6w odrodzenia bizantynskiego i przeniesio- 
no do Hiszpanii i Wloch nie tracqc kontaktu z kulturq monastycznq typu 
wschodniego. Z niej czerpali natchnienie wyrnagajqcy tw6rcy roirnyckr 
refarm kananickich i zakonnych, czynni we Wlorszech, Francji i Niem- 
czech, kt6rzy do tego wzorca domucali r6ine propozycje organizacyjne 
i odcienie ideowe. W fazie poczqtkowej tych prob nie mogly ujS6 uwagi 
owych ludzi akcenty oientalne ascezy W sformulowaniu zawadym W iy- 
wocie iw. Alekseg o. Odgadujemy j ego dalekie korzenie tkwiqce W konflik- 
tach cywilizacji wielkomiejskiej schylkowego Swiata staroiytnego i jegoj 
bizantyhskiego przduienia,  W konfrontacji z ludimi marginerm spdecz- 
no-religijnego. Niektore z tych akceiitow, jak wynioda twardoC6 i nieu- 
stepliwoSC wobiec uczu6 wlasnych i bliiilich, choCby najbliiszych - szcze- 
golnie dziaialy na wyobrainie reformatorow. 

Jaki jest W istocie rzeczy wymiar ascezy proponowanej sluchaczowi 
omawianego tu iywota? Od prarwie p6l wieku toczy sie oiywbna dyskusja 
wkod coma~nistbw W mviiqzku z urywkiem legendy zwanym intactam 
sponsam relinquens, ktbry odmwi sie do tepizodu opuszczeinia przw Alek- 

18 W. P. Adrianowa (Perec), o.c., podkreilila walory literackie tematu bogatego 
W roine moiliwoici interpretacyjne i fabulacyjne. 

14 M. Mdlat, La notion de la pauvretb au Moyen Age: position du problerne, 
,,Revue d'Hist. de 1'Eglise de France", 70, 1962, s. 110 nn.; J. Le Goff, Kultura 
Sredniowieczna Europy. Warszawa 1970, s. 260 nn. Wedlug T. Manteuffla, Narodziny 
herezji. Wyznawcy dobrowolnego ub6stwa W Sredniowieczu. Warszawa 1963, s. 13: 
,,legenda ta jest prawdziwym hymnem na czeS6 dobrowolnego ub6stwa9'. 



. ,  

2. Zywot Sw. Alekscgo, Martiroiogium Zwiefaltense, ok. 1160, wg K. Löfilera 

sego m l o d e j  iony W noc pdlubnq lub rankiem, j a k  chce w e r s j a  zwana 
maliefiska. Sywort po9ski, podobnie j a k  Vie de SC. Alexis dwieScie lat wcze- 
Sniej, przedstawia to W t d e  surmego zealizmu: 

A gdy sie s niq pokladal, 
tej nocy s niq gadal. 
Wrocil zasie pirScieh jej, 
a (rzekl! taho do niej: 
,,Ostawiam cie przy t(w)ym dziewstwie, 
wr66 mi (je) W niebieskim krolestwie. 
Jutro(6) sie bierze od Ciebie 
sluiy(6) temu, coZ jest W niebie. 
A gdyC wszyt(cy) stoly osiedq, 
tedyE ja jui W drodze bede. 
Mila iono, kaie tobie: 
sluiy Bogu W kaidej dobie, 
ubogie karmi i odziewa(j), 
Swych starszych ni(g)dy nie gniewa(j), 
chowa(j) sig w(e) czci i W kaSni, 
nie traci nijednej przyjaini" (W. 60-75). 



Interpretatorzy tego fragmentu W iywocie starofrancuskim zgodnie 
zdumiewaj~ sie znieczuleniem bohatera posunietym a i  do okruciehstwa. 
Nieuniknionq koniecznoSciq jest dla niego poSwiecenie wlasnego szcsrie- 
Scia na ziemi dla nagrody niebieskiej i miszczenie bez cienia wahania 
szczeScia cdrugiej osoiby, by nie wystawiC swego iywota wiecznego na 
probe. PoboinoSC Aleksego wydaje sie wielu tym uczonym czytelnikom 
zimna, bezlitosna, zar6wno ;wobec siebie, jak rodziny. Nie ma tu wewne- 
trznego ognia mistycznego, asceza ma ksztalt kultu liturgicznego. Nie ma 
tu tez walki moralnej. Z calkowitq rownowagq ducha naruszyl Aleksy 
obowiqzek posluszefistwa synowskiego deklarowany na poczqtku legendy, 
jak W tehScie polskim: 

(Cokole) mi chcesz kazaC, 
po twej woli ma sig to (z)staf (W. 48-49) 

i pogardzil maliefistwem poblogos~awionym przez koSci6l. 
Na wz6r Swietych szczqtkow zamknietych W relikwiarzu i otoczonych 

dymem kadzidel Aleksy pozostaje obcy cieplu ludzkiemu, ktore W nastqp- 
nych stuleciach u s w l o  lub nadwqtplilo pozy hieratyczne Swiata religij- 
nego l5. TwardoSC ascezy wprawdzie nie zanikla w6r6d modeli chrzesci- 
jafiskiurh, a W postaci areiigijinej, np. dowodcy wojskowego 9u;b przywodcy 
palitycznego, takze stanowi jeden z wzorc6w zachowania jednostki W spo- 
leczefistwiel6, ale to hiadome nagromadzeilie rys6w bezwzglqdnoSci 
W portrecie Swietego zastanawia z punktu widzenia jego odbiorc6w. 

Sprobowano wykazaC, ze teksty soborowe sq niechetne takiemu rozer- 
waniu maliefistwa, jakie przeprowadzil Aleksy, stosujqc doslownie i tyl- 
ko jedno zalecenie ewangeliczne: Si quis venit ad me, et non odit patrem 
suum et matrem et uxorem et filios et fratres et sorores, adhuc autem et 
animam meam, non potest meus esse discipulus (Luc. 14, 26) 17. 

Dopiero od XI11 W. W zywocie niemiecikim, Zwiqzanym z wersjq mal- 
ieriskq, i niewiele poiniej W polskim pojawil sie w$ek zgody malionki, 
czerpany ze wspolnego nurtu, i oslabil W ten spos6b bezlitosnoS6 poprzed- 
nich redakcji 18: 

Krolewna odpowie jemu: 
,,Mam tei dobrq wolg k temu, 
najmilejszy meiu moj, 
tego sig po mnie (nic) nie boj. --- 

15 E. Winkler, Von der Kunst des Alexiusdichters, ,,Zeitschr. f .  rom. Philol.", 47, 
1927. s. 588 nn. " Zob, L. Spitzer, ErheZZung des Polyeucte durch das Alexiuslied, Arch. Rom., 
16, 1932, s. 473 nn. (W zwiqzku z artykulem E. Richter, Studien zum altfranzösischen 
Alexiuslied, ,,Zeitschr. f. franz. Sprache U. Literatur." 27, 1931, s. 80-88). 

l7 M. Hürsch, Alexiuslied und christliche Askese, ,,Zeitschr. f. franz. Spr. U. Lit.", 
58, 1934, s. 414; ,,zeigt das Alexiuslied nicht eher Geist dieser orientalischen Askese 
als der christlichen?" 

18 G. Eis, Alexiuslied U. christl. Askese, ibidem, 59, 1935, s. 232 nn., takie E. Ri- 
chter, A. Adolf, Studien zum altfr.2. AZexiusliede, ib., 68, 1933, s. 80 nn. 



K a i d y  czlonek W m y m  iywocie 
chcg chowab W ka in i  i W cnocie; , 

jinako po mn ie  n i e  wzwiesz 
dokqd t y  i y w ,  ( i )  ja t e i  (W. 76-83). 

Gdy przyszlo jednemu z bollandystow zabraC glos W tej polemice, nie 
zawsze zresztq dla historyka poiywnej, musial zakonczye swojq wypo- 
wiedi nieco zaklopoltanq ocenq gestu Aleksego: „moralnobC uzna te de- 
cyzje godnq bardziej podziwu nii nailadowania'' 19. 

Stanowiska te przytoczyliimy, by ulatwiC wysilek W przejiciu ku skali 
wartoici obawiqzujqcych W epoce reoepcji naszego zywota W Europie la- 
cifiskiej. Idzie nam o cel nielatwy, ktory by mozna okreilid jako zgranie 
tonalnoici tego tekstu z kontekstem historycznym, ktory tego zywotu po- 
trzebowal. Wydaje sie, W istocie, i e  istnialy irodowiska spoleczne ocze- 
kujqce na wzorce czlowieka pelnego W tym wlainie rodzaju. Duma i bez- 
wzglqdnoit, niepomiarkowanie W konsekwencji dziaIan bedq przeciei pod- 
jqte jako cechy osobowoS.ci Rolanda, najwyiszego idealu poezji romaii- 
skiej. Aleksy, podobnie jak on, jest ponad wszelkq wladzq W sluibie swe- 
go idealu, swoistej wiernoSci sabie. iywat francuski celuje W opisie wy- 
nioslego i hvietego okruciefistwa wobec cierpien rodzicbw i parzuconej 
iony 20. Ale zauwaionol, i e  6w francuski interpretator z drugiej polowy 
XI W. w nie mniej paketycmy sposob zalamuje rqce nad celibatem, tak 
szkodliwym dla znakomitego rodu, i oplakuje nieszczqsny zgon Aleksego, 
CO pozbawia szlachetnq rodzine senatorskq jej ostatniej latoroili i prze- 
kreila ciqgioit Glign?agey. Jakby na margjnesie wercji kanonicznej wkreSlil 
W ten sposbb glosse, ktora wyrazila niespokojnq .4wiadomoiC problemow 
spolecznaSci arystokratycznej tego czasu *I1. 

Nasz polski poeta zapewne takke zajql sie tym wqtkiem rodowym, ale 
niefortunny los jedynego rekopisu przerwal jego relacje zapowiadajqcq 
narzekanie ojcowskie na wyrazach: ,,A gdy to ociec" (W. 240), kt6re znacz- 
nie wczeiniej mialy jui odpowiednik W ialu Eufemiana na samo wspom- 
nienie irnienia zyjqcego jeszcze wowczas synai 

A gdy uslyszal t akq  mowg,  
zawinql sobie plaszczem glowe. 
T u  sie b y l  wefi zamgt wkra(d)l ,  
malo (e ) ie  z mos tu  n i e  spadl (W. 174-177), 

rozmowa odbyla sie na wspomnianym iuramiu przed grodem, CO W ogole 
wydäje sie mazowieckq lokalizacjq zdarzenia: plockq lub raczej nawet 

l8 Anal. Boll., 65, 1947, s. 157 nn.; H. Sckommodau,  o. C., dojrzal nawet  rys  bliski 
katarom: Swigty odrzuca n ie  t y l e  kobiete, i le  maliefistwo. 

20 J. György, Hagiographie h6t6rodoxe. V i e  de  S. Alexis  et la Chanson de Ste  
Foy, Acta Ethnographica Acad. Sc. Hung., 11,1962, s. 375-390. 

21 Ib., s. 376; W Zywocie francuskim (ed. G. Paris, 7 wyd .  Paris 1966), V. 250: 
Peus aimet  Deu que trestot son lignage; V. 447: Filz Alexis ,  mol t  o u  dur  corage 11 
Quant adossas tot  t on  gentil lignage! 



warszawskq (znamy tu brame Zuräw W 1379 r.). Zdarzenie to W innych 
tekstach dzieje sie, jak przystalo patrycjuszowi rzymskiemu, na ulicy 
Miasta. 

Tq drogq zbliiyliSmy sie do Swiata moinych zarowno przedstawionych 
W iywocie, jak jego odbiorcow W X i XI W. Wielki teinat ucieczki od proz- 
ndc i  tego Bwiata znajduje W iywocie iw. Aleksego inne rozwiqzanie orga- 
nizacyjne nii U Sw. Jana Kalibity, a wiqc W doS6 prawdopodobnym wzo- 
rze hagiograficznym, chok nie literackim, kt6ry ucieczkq tq widzi W kla- 
sztorze. Tu, na przykladzie Czlowieka boiego, przedklada sie nam rozwiq- 
zanie inne, rozwiqzanie Swieckie, zawierajqce W sobie uczczenie ubostwa 
i zebractwa. Aleksy posuwai swojq pokorq az do zasiq9cia wraz z ubogimi 
u wejScia do koSciola: 

. Wiec to zawidy wstawal reno 
(a ono) koSciol zamkniono, 
wigc tu leial po(d)le proga: 
„fale, proszg swego Boga" (W. 101-104). 

Postawa, nawet fizyczna, Aleksego kontrastowaia z dostojnyrni scenami 
przedstawianyrni W rzeibie i malarsbvie romafiskim, gdzie wielcy tego 
Swiata stojq lub zajmujq trony. Zawierala propozycjq wizji przeciwstaw- 
nej, wizji stanu, do ktorego doprowadziC sie moze z umysiu syn senator- 
ski. Ten upadek materialny jest upadkiem pafiskim, roldzajem wyzwania 
rzuconego wspanialej doczesnoici W spas6b przemyglany i dobrowolny. 

Aleksy wyrzeka sie dobr stalych, porzucajqc najpierw dom rodzinny; 
nastepnie rozdaje ubogim to, CO przezornie wziql ze sobq: 

Nabral (sobie) Srebra, zlota dosyQ 
CO go mogl piechotq nosy6 (W. 89-90). 

Ale nawet W jalmuinach zachowuje przewidujqcq dyscyplinq; W tekicie 
starofrancuskirn ablicza, CO ma soibie zostawit, aby podtrzymywab swoje 
cialo dla osiqgniqcia celu, jakim jest ciqgle umartwianie 22. Moina by po- 
wiedziek, i e  mirno tego zejScia W dbl, pozostaje od ludu daleki, Swiety za 
iycia : 

Za Swiqtego ji trzymano 
i wiele mu prze Bog dawano (123-124). 

Obojqtny na otoczenie i dokuczliwoici, jakby iywa relikwia, po Smierci 
objawil sw.e wartoici cudotw6rcze: 

Rogokole Para zaleciala 
o(d) tego Swigtego ciala, 
ktory le chorobg mial, 
natemieSc(ie) zdrow ostal (W. 215-218). 

E A. Granville Hatcher, The Old French Poem St. Alexis: a Mnthematical. De- 
monstration, ,,Traditio", 8, 1952, s. 111: ,,ä spiritual athleta in  training". 



Lud rzymski W zywocie francuskim odmawia przyjecia mienia, jakie roz- 
dajq mokni przeraieni tym cudem przy zwlokach Swiqtego, przejeci ocze- 
kiwaniem na katastrofe ostatecznq i obawq przed wzburzeniem ludu. Lud 
docenia zbawiennoit cudownego zdarzenia, ale jakby go sie lqkal, jak . 
kaidego sacrum, i nie chce jalmuiny wymuszonej. Poemat francuski koil- 
czy sie wezwaniem skierowanym nie do ludu, lecz do moinych: ,,Mlej- 
cie, panowie, W pamieci Bwietego tego meia" 23. 

Tak zarysowany model Swiecki, a nie zakonny, doSC wyrainie arysto- 
kratyczny, interesuje nas tym bardziej, i e  wydaje sie W pelni wpisywaC 
W tlo zjawisk spolecznych, etycznych i religijnych wlaSciwych X i XI W. 

LudzkoiC padala jeszcze na kolana przed Bogiem groiby, magii i zemsty, 
ktbry wladal 1udzkoSciq i jq przytlaczal. Ale ludzkoSC rozpoczynala jui 
twurzenie obrazu takiego Boga, ktbry stal sie czlowiekiem, ktbry by upo- 
dobnial sie do niej 24. Czy iywot SW. Aleksego, choC utrzymany W litur- 
gicznym rycie, nie zawieral jui W sobie jakiejS obietnicy nowego, choCby 
W tyrn, i e  dojrzal godnoik czlowieka, ktbry moze i powinien zmieniaC 
swbj los zgodnie z przekonaniami, znajdowaC osobistq, nonkonformistycz- 
nq dpowiedi na zagadnienia swojego czasu? 

Spoleczeilstwo zachodnioeurapejskie majdowalo sie jakby W stanie 
chwiejnej rbwnowagi, ktbra miala sie przychylib Xu przemianom przyno- 
szqcym w swoim wyniku no~we struktury wsi i miasta. Ubodzy i bogaei 
jakby jeszcx zactygli zarbwno W plaszczyinie rzeczywistoici gospodar- 
czej i spolecznej, jak W swojej mentalnogci. Skala wartoSci moralnych, 
wyraiana m. in. przez poezje niemieckq, nadal byla wqska. Ruodlieb 
z koiica XI W. utoksamial b,ogactw:o z w?adzq, a biede z bezsilnoiciq; iaska 
boza udziela czlowiekorwi rnienia, ktbre jest bezwzglednie cennym darem. 
W bwczesnej praktyce prawnej termin pauper oznaczal slaboiC czlowieka 
i byl przeciwstawieniem terrninu potens. Okolo przelomu XI na XI1 W. 

W iy& d0S6 prostackim antrorpocentrymnie zachodzq zmiany stojqce pod 
znakiem wplywbw Sr6dziemnomorskich, jeili nie orientalnych. Ubostwo 
odtqd mo\ie staC sie celem iycia poSwiqconego Bogu, pogarda doczesnoSci 
wprowaba napiecie miedzy biedq i bogactwem. Jakby Sladem Aleksego, 
Hartrnann'von Aue (1140-1150) oiwiadczyl sie po stronie Eazarza prze- 
ciw bogaczod, .Mbrego majqtek spycha go do pieMa 25. Ale Hartmam 
pozostawal W ramach inspiracji monastycznej; jego idealem jest zakonnik, 

2s V. 621; J. Gy~rgy,  O. C., S. 378; nie spos6b p6jS6 za tyrn interesujqcym stu- 
dium, gdy sugeruje ono, jakoby iywot SW. Aleksego wyraial ludowe aspiracje miie- 
narysty czne. 

24 G. ~uby,  Les pauvres des campagnes dans Z'Occident m6di6val jusquyau XIIIe 
si8cley ,,Revue d'Histoire de I'Gglise de France", 61, 1966, s. 25-32. 

26 H. Buttke, Studien über Armut und Reichtum in der mittelhochdeutschen 
Dichtung. Bonn 1938, s. 25 nn.; postawg obojetna, lub wrogq omawiajq S. H. Gona- 
gle, The poor in Gregory of T0ur.s. A Study 0f the Attitude of Merovzngian Society 
towards the Poor. Columbia 1936, s. 12 nn.; K. Bosl, Potens und Pauper. Begriffs- 
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ktory opuSci3r Swiat, ione i dzieci, swoje dobra ziemskie, by sluiyC Bogu 
'I?, odosobnieniu. JednoczeSnie Chrystusa Pantokratora czasow karolin- 
skich i ottofiskich zastepuje W tej poezji Chrystus-jalmuznik milosierny 2G. 

Badania podjqte W seminarium Michel Mollata przyczynily sie znacz- 
nie do zrozumienia problemow ubostwa, nqdzy i milosierdzia W XI W. 

W Swietle tych badafi pomoc biedzie wydaje sie jeszcze byC dzielem klasz- 
tornym, spoleczefistwo Swieckie zrzucalo jq na zakonnikow. Ale nawet 
najbogatsze opactwa tego czasu, z poteznym Cluny na czele, karmiqcym 
na przyzbie klasztorriej codziennie setki ubogich, nie wystarczaly wobec 
klesk iywiolowych i innych dopustow boiych. W propagandzie religijnej 
wyctepowalo wiec odwracanie problemu przez has'lo zupelnie inäego po- 
rzqdku rzeczy, przez nawolywanie do wyzwolin z bezpieczefistwa mate- 
rialnego, d'o wziecia osobistego udzialu W nedzy M a t a ,  ktbra kolacze do 
bram Masztornych. Rozpoczqty W ten sposob mich ewangeliczny przynie- 
sie owoce dopiero W stuleciu nastepnym, i to na zdecydawanie innej ni i  
indywidualna plaszczyinie dzialania, mianowicie W postaci nowych insty- 
tucji pomocy i opieki spolecznej, jak szpitale-przytulki i leprozoria rozla- 
.dowujqce czqSC napiqk spolecznych W plaszczyinie filantropii zorganizo- 
'wanej 27. 

Rzecz jasna, ze wszelkie uogolnienie tego problemu, ktoremu jqzyk 
ir6del Sredniowiecznych narzuca rozwiqzania po myili ich elitarnych i ko- 
Scielnych autorow, wszelkie hipotezy robocze wymag~ajq cieniowania s+o- 
sownie do grupy, warstwy i klasy cpoleczne j, wyzna jqce j wlasny ideal 
ubbstwa i realizujqcej go na swbj sposob. A takie - s.tiosownie do kru- 
chej koniunktury gospodarczej, W kt6rej raiqca obeenoSC biedy W spole- 
czefistwie zorganizowanym W trbjpodziale modlitwy, walki i pracy wzma- 
gala nieczyste sumienie i poczucie zagroienia, takze moralnego, wirbd 
moinych tego Swiata. 

Dla naszego zadania, kt6rym pozastaje okreSlenie stopnia przyswajal- 
noSci legendy hagiograficznej W oikreilonym spoleczefistwie, tak zaryso- 
Wane tlo spo'leczne i etyczne ma znacznq wart&. W ciqgu X, a zwlaszcza 
XI W. wytwarzal sie W niektbrych krqgach o wysokich wyrnaganiach mo- 
ralnych przychylny klimat dla poszukiwafi dobrowolnego ubostwa. Nie 

geschichtliche Studien für gesellschaftlichen Differenzierung im frühen Mittelalter 
und zum ,,Pauperismusn des Hochmittalters (W:) Frühformen der Gesellschaft im 
mittelalterlichen Europa. München 1964, s, 106-134. 

26 Rede v o m  Glauben, V. 2684-2779; V. 1687188: sin almose er gerne gibit durch 
got den armen. Ten  system wartoSci nazywany przez Buttkego kluniackim, jest tak ie  
udzialem poet6w W drugiej polowie XI1 W.: Henryka z Melk, autor6w St. Trud- 
perter hoher Lied z Anenge, Alberta Tundala. Na poczatku XI11 W. zaznacza sie 
reakcja W poezji dworskiej, CO wczekniej moina jui odnaleff w e  francuskim roman 
courtois i W arystokratycznej zjadliwo6ci Bertranda de Born skierowanej przeciw 
wszelkiej mobilnoSci spolecznej. 

27 J. M.  Bienvenu, Pauvreti, mishre et charith en  Anjou aux XIe et XIIe siecle, 
,,L@ Moyen Age", 72, 1966, s. 389-424; 73, 1967, s. 5-33, 189-201. 



traktowano go jako celu samego W sobie, ale jako Srodek ochronny przed 
wszelkq pokusg jako Srodek uiwiecajqcy przez jalmuinq pobieranq 
i udzielanq. Wedrowni kaznodzieje XI W. rozdawali jq mimo swego ub6- 
stwa. SpoAr6d nich wyjdq pauperes Christi, ale iywot Sw. Aleksego, czy- 
tany i recytowany, tlumaczony i adaptowany, proponowal tymczasem roz- 
wiqzanie nie tyle skromniejsze, ile pozostajqce W ramach hi.erarchii poli- 
tycznej i moralnej ustalonego, a W kaidym razie mocno jeszcze zakorze- 
nionego porzqdku spolecznego: miejsce ubogiego pod portykiem opactwa 
lub katedry, kqt schroaienia W domu zamoinym, lecz gogcinnym **. 

Pustelnia jako miejsce ucieczki i modlitwy, utrzymywana przez dusze 
poboine, schronienie biednych i wl6czegbw, byla jeszcz,e innym rozwiq- 
zaniem dostqpnyin 'dla duch6w niespokojnych i indywidualistycznych, 
uchodzqcych z doczesnoSci na margines iycia. Inna fikcja literacka, iy- 
wot innego, nie istniejqcego Swietego, zaiywajqcego mody i polpularnoici 
W X i XI W. pod r6wnie jak Aleksy sztucznym, ad hoc wyrnySlolnym 
imieniem, iywot Sw. Idziego dostarczal r6wniei przykladu do naSlado- 
wania W tej m.ierze. Obok r6inic W pojmowaniu praktycznym owego 
ubostwa z powolania, ideal pozostaje zgodnie z Piotrem Damiani ten Sam: 
wyrzeczenie sie wszelkiej wlasnoSci osobistej, wszelkich zwiqzk6w ro- 
dzinnych, wszelkiej w d i  wlasnej. WSr6d tych dobrowdnych ubogich 
znajdujemy poczet ludzi nie tyllco zamoinych, lecz i potqinych, jak. 
Sw. Tybald Pustelnik, jak pan z Puiset, kt6rzy oddalili sie W XI W. ze 
Swiata na puszczq 2? Ten spos6b rozwiqzywania trudnoSci osobistych do- 
chodzil do Polski wsp61czeSnie, jak Swiadczq kulty Sw. Aleksego i Sw. 
Idziego, przenikajqce U nas z dworu ksiqiecego i arcybiskupiego do kre- 
g6w Bwiadoimych ich tre5ci. Z op6inienim stu lat spotkamy sie i W Poil- 
sce z arystokratyczn~ pr6bq realizacji idealu W postaci Bogumila, kt6ry 
porzucil paliusz arcybiskupi wcale nie dla klasztoru, jak to niedlugo 
uczyni intelektualista Kadlubek, lecz dla pustelni dobrowskiej W puszczy 
nad Nerem. 

Zwr6Cmy uwagq na jeszcze jeden motyw iywoltu Sw. Aleksego, mia- 
nowicie na wqtek pielgrzymki i podr6zy do dalekich kraj6w. Wqtek ten 
uchylal drzwi nostalgii za wyjSciem poza widnokrqg wsi i miasta rodzin- 
nego, za poszukiwaniem swoistej egzotyki i kontaktow ludzkich innych 
nii bezpoSrednie sqsiedztwo, ludzil nadziejq znalezienia ludzi bardziej 
chrzeicijafiskich niz sqsiedzi. Ten rodzaj tesknoty i ciekawoici pchal da 
pielgrzymek przez lqdy i morza, budzil pragnienie wqdr6wek pod haslem 
vita apostolica, do kontehcji  wartoSci moralnych przypisywanych do- 
tqd zakonnej zasadzie stabilitas loci, swoiicie zamkniqtego wiejskiego 

;a E. Werner, Pauperes Christi. Studien zur sozial- und religiösen Bewegungen 
im Zeitalter des Reforrnpapstturns. Leipzig 1965; T .  Manteuffel, o.  C. 

G.  Duby, Les pauvres, o. C., s .  29. 



Swiata. Zachqcal wreszcie do wypraw krzyzowych, U ktorych progu sta- 
nela zarysowana na aleksowq miarq postab Piotra Erernity 30. 

Z drugiej strony zauwazono nie bez racji, ze przygoda samego Alekse- 
go jest jakby zaprzeczeniem jej istoty, jest antyprzygodq: dwukrotne 
przemierzenie Morza Srodziemnego cechuje unikanie wszelkiego spotka- 
nia, nawet budujqaego; powrot do domu ojcowskiego nie ma nic z nie- 
spodzianki syna marnotrawnego; prawdziwe zaskoczenie gotuje Aleksy 
swoirn bliskim dopiero po Smierci. Audytorium sluchajqce takiej legendy 
nabieralo wqtpliwoSci CO do przyrsdzonych wiez6w czlowieka i uczylo 
sie doceniab mozliwoSci umartwiania W zasiqgu najbliiszego doltyku 31. 

Z tym wszystkim nie odejdziemy od tekstu iywota, jegli poloiymy 
raz jeszcze nacisk na pochodzenie spoieczne Aleksego, syna bogatych ro- 
dzicbw, zaliczanego od urodzenia miqdzy moinych tego Uwiata, 'lrsiqdzaY, 
W sensie kciqiqcia, jak go okresla polski autor, wielmoiq, kt6ry Swiat opu- 
szcza, by shiy6 innyrn, rozdziela6 im mo je  bogactwo. Jest to ~oizwiq- 
zanie indywidualistyczne kryzysu sumienia, umieszczone na plaszczyinie 
moralnej, a nie spolecznej, jak to sie stanie W XI1 w.,'w ramach zorga- 
nizowanej praktyki dziel milosierdzia. Tymczasem W Europie, ktbrej wiqi 
spoleczno-politycm pozostawala, zaleinie d obszaru, az do XI i XI1 W. 

W rqkach arystokracji, 6w Czlowiek boiy miai szansq znalezienia wy- 
znawcow przqde wszystkim W jej kregu. W swojej holmilii ku czci gw. 
Aleksego biskup Woljciech akcentowal wyjScie ze Swiata, ktorego doko- 
nal przeciei i on Sam, aym k ~ s i q i ~ c ~ g o  rodu i czlonek episkopatu, wyibie- 
raj zacisze kiasztolrne 32. 

Powaga pcviCmiervtna Sw. Wojciecha jako autora homilii podniosla - 
nie ma CO wqtpib - jej oddzialywanie i zapeiwriiila kultowi &V. Alekseigo 
drcvgi dolj8cia z Aw,entynu na zewnqtrz, najpewniej wzdlui benedyktyfi- 
skich powiqzafi wczesnych prob reformy. Zywot francuski z drugiej po- 
lowy XI W. jest kwiadectwem zakorzenienia sie kultu poza Alpami; oka- 
zal siq On takie poitqiulq jego diwigniq. Zywoty lacifiskie i wiolskie z XI 
i XI1 W. szerzyly majomokb tego wzorca ascezy i orqdownika jalmuiny 
wiS.rod ludzi, ktorzy tkwili nadal W ,  spoleczefistwie ustabilizowanym. Ba- 
danie pojedynczegoi kultu ma tq niedogodnosb, ze nie pozwala mierzyi: 
jego popularnoici W jedynie slusznych ramach porownywania z innymi. 

30 Pur. B. de  GaifEier, Pellegrinaggi e culto dei santi. Rt?flexions sur le thBme 
d u  CongrBs; A. Dupront, La Spiritualite des Croises et  des pelerins (W:)  Pelegri- 
nnggi e culto dei santi in  Europa fino alla Ia Crociata. Colloqui del Centro di studi 
sulla Spiritualit& medievale, t. 4. Todi 1963, s. 11 nn., s. 451 nn. 

31 J.  György, O, C., S. 378. 
32 A. Gieysztor, o. C., s. 620; F ,  Graus, Volk ,  Herrscher und Heiliger i m  Reich 

der Merowinger. Praha 1965, s. 353 nn.; F. Prinz, Frühes Mönchtum im Frankenreich 
4-8. Jh. Köln 1966, s. 130 nn., zarysowali wzorce Swiqtych; jeden z nich znany W Ga- 
lii, pochodzenia orientalnego, odcina sie od Swiata; drugi, merowihski, t k w i  W asce- 
zie, ale zachowuje k o n t d ~ t  z politylrq; pox. tez rec. M .  Coenls, ,,Anal. Boll.", 84, 1966, 
C. 513. 



Nie pomylimy sie jednak zamykajqc pierwszq fale kultu Aleksego W tym, 
CO Marc Bloch nazywal pierwszym wiekiem feudalizmu. 

Nowy przyplyw popularnoici wyrazil sie we wzmoBeniu liczby 
tekst6w W jezykach narodowych, CO zaczelo sie - poza wspomnianq Vie 
de St. Alexis - W XII, ale gl6wnie przybierafo na sile W XI11 i XIV W. 

Zachodzi pytanie, czy W owych tekstach nie znajdq sie Slady nowej epoki, 
nowej wrailiwoSci czytelnikow i sluchaczy. Najchgtniej widzielibySmy 
je W powodzeniu wersji zwanej malieiiskq, zapewne dawnej i r6wno- 
legfej, ale pomstajqcej dotqd W cieniu wersji kanonicznej. Obok innych, 
mniej istotnych roinic, epizod koiicowy historii o Aleksym ulegl tu mu- 
tacji, kt6rej sqdzone byfo powszechne przyjecie: 

A (wiec) gdy jui mrze6  mial 
Sam sobie list napisal, 
(i) Scisnql ji twardo W rgce, 
popisawszy swoje wsz(y)tki meki 
i wsz(y)tki sztuki, CO je pledzil, 
jako sie na Swiat narodzil (W. 187-192). 

Jak jui wiemy, W w,ersji kanonicznej tylko papieiowi ~ ~ d a l o  sie wyjqC 
6w list z reki zmarlego; tak jeszcze W wersji starofrancuskiej XI1 W.: 

Et del parchemin qu'il teneit 
Qu'il vout prendre, mes ne poeit (W. 675-676) [...I 
Pape Innocent pres de lui vint 
Et a pris l'escrit en sa main (W. 684-685). 

W tekstach p6hiejszego iredniowiecza stalo sie to przywilejem po- 
rzuconej iony33. Element jej interwencji ma swego poprzednika W ze- 
zwoleniu udzielonym przez niq AIeksemu na jej opuszczenie 34. Ta ludz- 
ka nuta oslabila surowe nieprzejednanie Aleksego, stala sie wqtkiem 
prawie i e  ro~mantycznym na kanwie hieratycznej opowieSd podstawowej. 

A zwony vv.¿dy zwonily sami (W. 2.12) 

dzwony, ktore pojawiajq sie dopiero W wersjach pohiejszych, wydajq 
sie swoistq aktualizacjq muzycznq, zwiqzanq z upowszechnianiem sie 
uiytku dzwonbw W Europie; W wersji kanonicznej to glos z niebios 
obwieScil miastu zgon Swietego 35. Tylko W legendzie niemieckiej i pol- 
skiej pojawil sie wreszcie motyw dziecka obja9niajqcego - W kaidej 
z tpch wersji zresztq inaczej - diaczego bijq dzwony; motyw z innej 
poetyki, jakby ludowej liczqcej na wzruszenie sluchacza 3(3. 

Ss C. Verdiani, o. C., s. 29-35. " Ib., s. 5, zgoda wyraina malionki Wystepuje nf tekstach polskim i angielskim, 
a W pewnym stopniu i W niemieckich. 

95 Ib., S. 21; tradycja wydaje sie tu splqtana: wersja kanoniczna nie zna tego 
faktu, kt6ry z drugiej strony nie stanowi wlasnoSci tylko wersji maiiehskiej, CO 
wskazuje na stosunkowo p6ine pochodzenie. 

Ob., s. 24; wqtek jest wainy dla datowania nieznanego fr6dla wersji polskiej, 
kt6rq lqczy kilka szczeg6Mw z tradycjq wioskq. 



Odnowienie kultu czy nasilenie kontynuacji - wymagalyby takie 
szkicowej choCby odpowiedzi, CO do przyczyn zjawiska. Ludziom p e h i  
Sredni-ecza - rycerstwu, mieszczafistwu i chlopstwu, przezywajqcym 
przyspieszenie rozwoju i zwiqzane z nim kryzysy - Aleksy objawil sie 
juz nie tylko jako patrotn ascezy i ubostwa z dobrej woii, ale takze coraz 
wyrainiej jako opiekun &iel rnilosierdzia. Rola wzorca Aleksego - ary- 
stokraty dla j e m  rownych jakby sie koficzy, choC Sam motyw paBskoSci 
nie pr~estaj~e byC akrakcjq por6my-walnq do anegdot o ksi@qtach i dy- 
nastach we wszystkich rubrykach sensacji, we wszystkich opowiadaniach 
romantycznych i budujqcych, W ktorych czytelnik masowy lubi spotykab 
gloiine imiona osob, ktbrych przygody koficzq sie happy endem roman- 
sowym lub moralnyrn. 

Model Aleksego rozpowszechnia sie najpierw W kregach rodzqcego 
sie mieszczaiistwa, ktore przejmuje cze.46 wzorcow poprzedniej elity. Bo- 
gaty kupiec liofiski, Piotr Waldo jest t u  jakby pierwszym sygnalem. Do- 
znal On nawrbcenia aluahajqc W 1173 r. jakiegoS igrca - ioculatora - 
recytuj~cego legende Sw. Aleksego. Teolog, zapytany przezeii o znaczenie 
tego wstrz~su psychicznego, skierowal aspiracje zaloiyciela waldensow slo- 
wami: ,,Idi i rozdaj wszystkie twoje mienie ubogim" 37. 

Temat zrnienia wiec skale spolecznq, staje sie skladnikiem folkloru. 
Sw. Aleksy poinego Siedniowiecza to opiekun pielgrzymbw, zebrakow, 
odzwiernych, jest orqdownikiem dobrej Amierci; wchodzi do liczby czter- 
nastu auxiliatores. W ikonografii przedstawia sie go z laskq pielgrzymiq, 
lezqcego pod schodami, .a W koSciele Sw. Bonifacego i Aleksego na Awen- 
tynie pokazuje sie owe schody - la scala di San Alessio - jako glownq 
jeigo relikwiq. W koataminacji z Hiolbem i z Etizarzem na progu do- 
mu zlego Bogacza ten wqtek ikonograficzny obficie jui o~wocuje 38. 

Czy Aleksy skorzystal z poboznoSci franciszkailskiej? Na pewno nie 
w sensie autentycznym postawy Franciszka z Asyzu, ktory sarn widzial 
postawe ekonomicznq swoich fratelli raczej po stronie pracy nii zebra- 
nia. Ale wiemy, i e  bracia mniejsi wybrali jaimuine jako postab swego 
ubostwa.. Jego walor chrzeScijafiski podwyzszyli przez potrojny obowiq- 
zek posluszefistwa, skrajnego ubostwa i czystoSci 39. A czyi nie czytano 
juz wczegniej W Zywocie Sw. Aleksego jakby prefiguracje tego idealu? 
Jednak ideal franciszkafislri, mimo wszysbkich kryzpsow, pozostal zakonny, 
-- 

W MGH SS, 36, S. 447; Manteuffel, o. C., s. 63; M. Mollat, Le problerne de la 
pauvrete au XIIe siicle, ,,Cahiers de Fanjeaux" 2, 1967, s. 23; o konsekwencjach pu- 
rytafiskich tego nawrocenia zob. C. N. L. Brooke, Heresy und religious sentiment 
1000-1250, ,,Bulletin of the Institute of Historical Research", 41, 1968, s. 115-131. 

38 H, Aurenhammer, o. C., s. 86-88; L. Reau, Iconographie de Part chretien. Pa- 
ris 1958, t. 111, cz. 1, s. 52-54. 

30 R. C. Petry, The Ideal of Poverty in Francis of Assisi. Chicago 1934, s. 106 nn.; 
M. D. Lambert, Pranciscan Poverty. The Doctrine of the Absolute Poverty of Christ 
and the Apostles in the Pranciscan Order 1210-1323. London 1961. 



podczas gdy Aheksy - wielowiekowy heros wyrzeczenia ascetycznego - 
pozostawal W oczach czytelnikbw i uszach sluchaczy symbolem czlowie- 
ka Swieckiego. Nie bedzie wiec zbyt Smiale, jeSli zasluge przetrwania le- 
gendy i kultu przypiszemy masom Swileckim. Nie je& tez dziwne, ze 
Aleksy stal sie patronem grup oddanych dzieiom milosierdzia, dzielom 
zarzqdzanyrn przewaznie przez Swieckich, W ktbrych jahuzna przebyla 
drogq od datku do samopomocy spolecznej, gdzie Aleksy przyczynia sie 
do realizowania idealu zbudowanego juz z doSwiadczeii p6inoSrednio- 
wiecznego miasta 40. 

Najciekawsze z tych grup to zgromadzenia celit6w lub aleksytbw, 
ktbrych poczqtki, zresztq malo zbadane i niejasne, zbiegajq sie z naro- 
dzinami begardbw i beginek. Nazwa celitbw - od celi, ktbra im sluiyla 
za schronienie W szpitalach itprzytulkach, lub od cella - grobu, kt6ry 
mieli zapewniai: nawet najubozszym - oraz nazwa aleksytbw - od Sw. 
Aleksego - nazwy te pojawily sie W XIV W. W Niemczech polnocnych, 
W Brabancie i Ho~landii. Byly to grupy ludtzi Swjleckich - filii de cellis 
seu voluntarie paupertatis, willige Armen, Matemans - ktbrzy czasem 
cieszyli sie protekcjq papiezy i trzeciego zakonu franciszkaiiskiego, cza- 
Sem jednak stawali sie p0,dejrzan.i s herezjq W oczach wladzy diecezjal- 
nej i pociqgani do odpowiedzialnoSci karnej 41. 

Zary~owuj~e siq W ten sposbb wieloznacznoSi: pojmowania kultu Sw. 
Aleksego W gdzinach prbby, ktbre nakazywaly refleksje nad stosunkiem 
indywidualnym i kolektywnym wobec instytucji i ustroju spdrecznego 
i gopodarczego. Narodziny kontestacji waldensbw i wqtpliwa zawsze po- 
zycja b,egardbw i beginek, celitbw i aleksytbw bylyby tu przykladem. 
Tadeusz Manteuffel dal przekonujqce rozwiqzanie problemu dobrowolne- 
go ubostwa W oczach ludzi Sredniowiecznego KoScioZa: ideal takiego ubb- 
stwa rozpatrywano, przyjmowano i wysuwano z calq zyczliwoSciq, pbki 
ujawnial sie jako dqzenie indywi'dualne, natomiast budzil nieufnoSC i Sciq- 
gal yepresje, ilekroi: przybieral wyrniar ispoleczny, zibiorowy 42. 

W kulcie Sw. Aleksego - koficzmy naszq wqdrbwkq jego Sladami - 
wieczny temat ucieczki od Swiata (fuga .ncundi), od Swiata, ktbrego nie 
potrafi sie mienie, znajduj e swoje zastosowanie. Zywot Czlowieka bo- 
iego wydaje sie takie wypadkiem szczeg6lnyrn sprawy szerszej: prze- 

40 Zob. np. J. H. Mundy, Charity und Social Worlc in Toulouse 1100-1250, ,,Tra- 
ditio", 22, 1967, s. 23-88, gdzie wydobyto znaczenie inwestycji charytatywnych; zob. 
tei E. Maschke, Continuite urbaine et histoire urbaine rn6di6vale, „Annales ESC", 
15, 1960, s. 940. 

4 1  J. Brosch (W:) Lexikon für Theologie %L. Kirche, t. I, 1957, s. 326; B. Köting, ib., 
t. 11, 1958, s. 990; J. Wiegers, Die Aachener Alexianerbrüder. Aachen 1956; A. Pie- 
tro Frutaz, P. Toschi (W:) Encicl. Cattol. t. I, 1948, C. 817-820; Dictionn. dYHist. et 
de Geogr. eccl, t. XII, 1930, s. 120 nn. 

4e T. Manteuffel, Narodziny herezji, s. 129; por. tei recenzje z wydania francu- 
skiego (T. Manteuffel, Naissance d'une hbrhsie, 1970) pi6ra A. Vauchez, La pauvreth 
volontaire au Moyen Age, „Annales ESC", 25, 1970, s. 1566-1573. 



chodzenia z kraju do kraju i poprzez stulecia wzorca moralnego, ktory, 
mimo'wariantow i mutacji we wszystkich swoich zastosowaniach, wyka- 
zuje trwa'roS6 archetypu. Archetypu Swiadomego nieprzystosowania spo- 
lecznego: pauper sum e t  peregrinus, jak o sobie m6wi nasz bohater; arche- 
typu eskapizmu i pasywnoSci, dobrowculnego ubostwa i kwietystycznego 
wyrzeczenia. Rzecz jasna, i e  i ten archetyp staje sie zjawiskiem histo- 
rycznym wtedy, gdy pojawi sie W ir6dlach dos'tepnych badaniu, zako- 
rzeniony W czasie i przestrzeni, W wymiarze spo'recznym. Dopiero wtedy, 
widziany W kategorisch prablemu historycznego obiecuje nam tylei przy- 
gody intelektualnej, ile perspektyw otwierajqcych sie, czasem niespo- 
dziewanie, na cziowieka i spoleczefistwo. 



Danuta Borawska 

0 IMIg D ~ B R ~ W K T  

Wejicie Polski W obreb kultury europejskiej, jakie dokonalo sie 
W X W. przez chrzest Mieszka I, nawiqzanie stosunkow przyjaini z ce- 
sarzem Ottonem I i zalozenie zrqbow polskiej organizacji koicielnej nie 
rysuje sie dostatecznie jasno W zabytkach dziejopisarskich. Poszczegolne 
Swiadectwa irodlowe wnoßzq W obraz owczesnych prnemian kontrower- 
syjne ujeda, sprzeczne daty i imioaa trudne do identyfikacji z tlem hi- 
storycnym. Syl~mtka p~oiteinego ksiqcia Mies*, sojusmika cesarza Otto- 
rla, jaka wylania sie z dziel Widukinda i Ibrahima Ibn Jakuba, nielatwo 
daje sie stopiC: z p&ciq upariego poganina, pare lat namawianego przez 
ione do przyjecia chnebcijafistwa, a takie czolobitnego wobec margra- 
biow saskich, we&ug p65niejszej kroniki Thietmara. Od przyjetej za 
annalistykq krakowskq daty chrztu Mieszka W 966 r. odbiega data 960 r. 
zawarta w zespole najstarszych zapisek rekonstruowanej tablicy paschal- 
nej biskupa Jordana, ktore przechowal poiniejszy Rocmik Poznaiiski. 
Brak przekonujqcych danych dla identyfikacji imienia chrzestnego Mie- 
szka, znanego w formie Dagome, milczenie, jakie pokrywa pochodzenie 
biskupa Jordans i pierwszej misji dla Polski, oraz wiele innych proble- 
m6w wskazuje na to, ze W inter,esujqcej nas dokumentacji nawarstwialy 
sie kolejne ujqcia historiograficzne i postepo~wafo zacieranie sie najstar- 
szych SladOw. Zmudne badania krytyczne i ir6d'loz;nawcze powinny od- 
dzielik oryginalnq tradycje od jej falszywych imitacji. Niestety, medie- 
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wistyczny warsztat historiograficzny nielatwo poddaje sie zabiegom kry- 
tycmym i nielatwo tei krytyczna prawda przebija sie przez mur ustabi- 
lizowanych poglqdow. Szkic o imieniu Dqbrowki jest drobnym i niepel- 
nym (z racji nie rozwini9tych badafi ir6dloznawczych, tmdnych do wpro- 
wad~enia do tak zaweionego tematu) przyczynkiem do postulowanych 
studiow nad epokq wielkiego przdomu. 

Piemszq hisitorpcmq hsiquie polskq naizywalihy wieloma imiona- 
mi 1. Obok tradycyjnej Dqbrowki i najczqkiej uiywanej postaci: Dabra- 
wa, W literaturze historycznej zaznaczyly swq obecnoSC foirmy: Dubraw- 
ka 2, Dabrbwka 3, Dobrawka 4..., nie braklo tez polqczeli dwu wymienio- 
nych wariantbw 5. 

W ciqgu ostatniego polwiecza swobda wyboru postaci imimia Dq- 
browki byla usprawied~liwiona W ramach pytania: Dobrawa (Dobrawka) 
czy Dqbrbwka? 0 wyb6r jednego z tych imion tolczyl sie &ugoletn,i spbr, 
W ktory zaangaiowali sie zarowno historycy, jak jezykoznawcy. 

Problem nie nalezy do rzedu donioslych z merytorycznego punktu wi- 
dzenia. Wykracza jednak poza ramy onomastyki i rzuca inte~esujqce 
Swiatlo na najstarsze ir6dla historiograficzne. W zwiqzku z imieniem Dq- 
browki historyk natrafia na zasadniczq sprzecznoSC W dwu grupach ir6- 
del, ktore ciesza, sie opiniq fundamentalnych dla naszej wieidzy o czasach 
wczesnopiast~wskich. 

Mamy wiec z jednej strony Kronike Thietmara z imieniem D'obrawa 
i wyrainie podkreSlonym jego irbdloslowem od przymiotnika - dobry. 
(Dobrawa enim Sclavonice dicebatur, quod Teutonico scrmone Bona inter- 
pretatur, IV, 55) Z drugiej strony dysponujemy niemaiym nespolem 
irtbdel pdckich i czackich sprzed XI11 W., W ktorych imie Dqbrowki roz- 
poczyna sie od czlonu dubr. Z tych przekazow tylko Rocznik swietokrzy- 
ski Dawny zachowal sie W formie oryginalnej. Pozostale, ktore ionq Mie- 
szka mieniq Dubrtowkq ', tj. Kronika Galla i Rocznik Kapituly Krakow- 
skiej, doszly do nas W kopiach poiniejszych. 

Bliska tej grupie jest postaC. Dubrawka wystqpujqca W Kronice Ko- 

Formy Dqbrowka, Dubrawka, Dobrawa, uiywane W toku pracy, odnosze do 
imienia, a nie do osoby iony Mieszka. 

Np. 0. Balzer, Genealogia Piastow. Krak6w 1895, s. 22. 
3 Np. W. Abraham, Organizacja koSciola W Polsce do poEowy wieku XII. Lw6w 

1890, s. 6 i passim; W. Semkowicz, Rocznik Swiqtokrzyski dawny. Rozprawy AU 
Wydz. Hist,-Fil., t. 53, W Krakowie 1910, s, 282. 

Np. J. Dowiat, Metryka chrztu Mieszka, Warszawa 1962, passim i autorzy Pol- 
Ski pierwszych Piastow. Pafistwo - spoEeczelistwo - kultura, pod red. T. Man- 
teuffla, Warszawa 1968, s. 116 (S. Trawkowski), s. 260 (D. Borawska). 

G Np. Dubrawka - Dobrawa, W. Dworzaczek, Genealogia, Warszawa 1959, tabl. 1. 
0 Die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg ... wyd. R. Holtzmann. 

Berlin 1935, MGH, Scriptores Rerum Germanicarum, N. S., t. IX; Kronika Thietma- 
ra, wyd. M. 2. Jedlicki. Poznari 1953. W toku obecnej pracy bede te  oba wydania 
cytowak jako wydanie R. Holtzrnanna i wydanie M. Z. Jedliclriego. 

7 Najstarsze przekazy imienia Dqbr6urki zestawiam pofniej W tekscie. 



smasa i Roczniku Praskim s. W ir6dlach p6ino3redniowiecznych pojawia 
siq zapis Dambrovca, formy Dobrawka, a nawet Dobrochna 9. 

Spor o imiq Dqbr6wki ze wzgledu na znacznq, jak na stosunki 
wczesnoSredniowieczne, liczbq zapisbw tego imienia stwarza okazje do 
odpowiedzi na dwa pytania: 1. Jakie imiq nosBa Dqbrbwka? 2. Ktbre 
przekazy dziejopisarskie naleiy umaC za transmisjq oryginalnej tradycji, 
a kt6re powstaly W wyniku pomylki lub mistyfikacji. 

W dyskusji nad imieniem Dqbr6wki historycy przyznawali racje Thiet- 
marowi. Jezykomawcy podzielili siq na dwa obozy reprezentujqce sprzecz- 
ne  poglqdy. W latach dwudziestych, dyskusjq rozpoczqlo wystqpienie 
A. Brücknera ' 0 ,  kt6ry z wlaiciwym sobie impetem polemicznym odrzu- 
cil Dubrawkq jako blqd Kosrnasa, uznal Dqbrbwkq za znieksztalcenie 
i utwierdzal wiare W wartos6 przekazu Thietmara i W imie Dobrawa. 
T. Lehr-Splawihski od 1932 r. wytrwale bronil postaci imienia Dqbr6w- 
ka, zwracajqc uwage na prawidlowoiC rozwoju form titymologicznych. 

„Dla jqzykoznawcbw - pisal Lehr-Spiawifiski - musi byC rzeczq 
niezrozumialq, dlaczego pierwotna forma imienia D o b r a W a (D o- 
b r a W k a czy D oi b r 6 W k a) calkowicie znaczeniowo jasna dla m6- 
wiqcych, majqca nadto silne oparcie psychiczne W tak licznych staro- 
polskich imionach, utworzonych na podstawie t,ego samego rdzenia d o b r, 
jaknp.  D o b r o c h n a ,  D o b r o g o s t ,  D o b r o m i r ,  D o b r o s l a w ,  
mialaby ulec z biegiem czasu zmianie na Dqbrowka. Wszak ta druga po- 
sta6 bylaby bardziej niezrozumialq i niezwyklq" ll. 

Zdaniem Lehra-Spbwifiskiego racje jezykoznawcze, kt6re kaiq uznac 
Dqbr6wkq za pos,t& starszq, po~krywaja sie z tenorem najdawniejszych 
Zr6del polskich, kt6re Zone Mieszka nazywa j q Dubrowkq i czeskich, kt6re 
zwqjq ~ u b r a w k a .  

Za Lehrem bronil Dqbr6wki W. Taszycki Sprzeciwial sie tej wersji 

8 Wedlug Kosmasa: „...977 Obiit Dubravca, quae quia nimis improba fuit, iam 
mulier provecte etatis cum nupsisset Poloniensi duci peplum capitio sui deposuit et 
puellarum coronam sibi imposuit, quod erat magna dementia mulieris", Cosmae 
Pragensis Chronica Boemorum, Berolini 1923, MGH Scriptores Rerum Germanica- 
rum, N. S., t. 11, wyd. B. Bretholz. 

D Zestawienie bardzo licznych przekazbw zapisu Darnbrowca daje G. Labuda, 
Dqbrowka czy Dobraw(k)a?, ,,Slavia Occidentalis", t. 18 (1939-1947). Poznafi 1947, 
s. 132 i przyp. 21; Dobrawka pojawia sie w Kronice Polskiej MPH, t. 111, s. 618; 
Dobrochna na razurze jednego z kodeksbw Kroniki Wielkopolskiej MPH, NS, t. 8, 
s. 16, przyp. 10. Z kodeks6w Kroniki Kadlubka tylko Kodeks Kuropatnicki (ktbry 
sluiyl za podstawe wydania A. Bielowskiemu) ma zapis Dubrouka, MPH, t. 11, s. 275, 
pozostale majq p6Aniejsze formy. 

10 A. Brückner, Slown,ilc etymoiogiczny jezyka polskiego, wyd. I, Warszawa 1927, 
s. 85-86; wyd. 11, 1957, s. 85-86, por. haslo ,,dqbrowaV; tenie Bolestaw Chrobry, 
,,Slavia Occidentalis", t. 7, Ploznafi 1928, s. 66. Pcr. tenie ApostoZka Polski, „Kurier 
Literacko-Naukowy" (IKC) z 20 111 1939 r. 

11 T. Lehr-Spl.auririski, D~br6wka czy Dobrawa. „ J ~ z y k  Polski", R, 17 (1932). 
S. 104. 

1". Taszycki, A jednak Dqbrdwka (Na marginesie dyskusji Brücknera z Leh- 
Tem-Sptawifiskim), ,,Jezyk Polski", R. 24, maj-czerwiec 1939, z. 3, s. 86. 



zwolennik Dobrawy - K. Buczek l3 .  W ostatnim okresie  kwes t i i  imienia  
D ~ b r 6 w k i  poSwiecili rozprawy:  G. Labuda  14, J. Otrebsk i  15, S. Urban-  
czyk i S. Rospond 17. 

Labuda  zgodzil sie z Lehrem-SpEawif~skim, i e  najs tarszq formq imie- 
n i a  ks ie ine j ,  jaka wystepowala W 5r6dlach czeskich i polskich, by l a  po- 
stak ro2jpoczynajqca sie od czlonu d U b r i zebral  W t e j  sprawie  p e b q  
dokurnentacje  irodlowa, Is. Autor t e n  wyjagni l  t a k i e  sprawe lekc j i  D a m- 
b r o V c a ,  k tora  zaczela sie poijawiaC W irbdzach o d  XIV W. W t e n  spo- 
s6b  przez wprowadzenie nosowki pisarze polscy przystosowali  irnie i o n y  
Mieszka d o  polskiego sys temu dhviqkowego lg. Uwaia jqc  imiq Dubraw-  
k a  za fo rme  czeskq, zapis Dambrowca  za p0inoSredniowiecznq prCkbe jego 
polmizacj i ,  Labuda  przy j  31, ze  istniala t a k z e  p d s k a  w e r s j a  imienia  i o n y  
Mieszka, a byla niq Thietrnarowa Dobrawa  20. 

A b y  uzasadnii: uzywanie  takiego imienia W Polsce, a u t o r  wskazu j e  na 
odpowiednie przyldady Sredniowieczne, dotqd n i e  znane  W polskiej ono- 
mastyce.  Chodzi o d w a  interesujqce Swiadedwa.  W Liber mortuorum 
monasterii Sti Vincentii ordinis Praemonstratensis zostaza zapisana 
W XI1 W. - Dobravka 21. 

Doverawa natomiast ,  zona Embrichona, minis ter iala  kro lowe j Ry- 
chezy, Swiadczyla na dokumencie  krolowej ,  wys t awionym W Niemczech 
W 1054 r. Zakladajqc, i e  Doverava-Dobrava poSlubila Embrichona 
jeszcze W Polsce, Labuda  uzyskiwal  dowod, i e  imie iony Mieszka bylo  
tarn u i y w a n e  W XI W. Wywod  t e n  natraf ial  n a  p o w a i n y  szkopul.  

JeSli W Polsce by lo  W uzyciu imie Dobrawy-Doibrawki, n ie jako  n a  

Ia K. Buczek, Dobrawa (W:) Polski Slownik Biograficzny, t. 5, Krak6w 1939- 
1946, s. 240; tenie, OSwiadczenie W sprawie Dqbrowki, ,,Jqzyk Polski", t. 24, 1939- 
1945, z. 4, s. 128. 

I 4  G. Labuda, o. C., s. 126-137. 
15 J. Otrebski, Imiona pierwszej chrzeScijariskiej pary ksiqbccej W Polsce, ,,Sla- 

via Occidentalis", t. 18 (1939-1947), Poznafi 1947, s. 85-94. 
16 S. Urbariczyk, Dwa zagadkowe imiona. ,,Slavia Antiqua", t. 111, 1951152, Po- 

znafi 1952, s. 64-71. 
17 S. Rospond, Uwagi polemiczne o Mieszku, MasEawie i Dqbrowce. „Onoma- 

stica", R. I, Wroclaw 1955, s. 168-184. 
18 G. Labuda, o. C., s. 129-133. 
l0 Ib., s. 133. 
2O Ib., s. 132. 

MPH, t. I, s. 694, G. Labuda, o. C., s. 135. . 
ez „... minister meus Embricho ... possesionis suae quae Geldesdorp dicitur quam 

inse et uxor eius doverauua me donante propriam haibeba~nt post matern eorum 
sanctum Nicolaum heredem esse instituerunt. Urkundenbuch für die Geschichte des 
Niederrheins, wyd. Th. J. Lacomblet, t. 1, Düsseldorf 1840, s. 121; por. G. Labuda, 
o. C., s. 136. Sprawa polskoSci Dobrawy, iony Embrichona nie jest oczywista. Ry- 
cheza wyjechala z Polski W 1031 r., nast.epne kilkanaScie la t  specizila W Saksonii, 
potem przeniosla sie na zach6d. Jest malo prawdopodobne, by ministerial: wyste- 
~ u j q c y  W latach pieEdziesi~tych przebywal z krolowa, W Polsce od 1015 r., gdzie przy- 
byla ona jako osoba ba~rdzo mloda. Embricho m6gl poSlubi6 Dobrawg przebywajqc 
np. z Rychezq W Saalfeld W latach trzydziestych lub czterdziestych X I  W. Por. 
C. 56. 



pami3tke matki Chrobr,ego, skqd sie wziela forma Dubrovka W krakow- 
skim prototypie naszych Rocznikbw i Rocmiku Swietokrzyskim Dawnym, 
a takie W Zamorjskim rekopisie Kroniki Galla i W Roczniku Kapituly 
Krakoiwskiej z XI11 W. Buczek uzxial jq za blqd kopisty. 

Labuda za Davidem rozumial, i e  powstajqcy W XI W. W Krakowie 
Racmik Dworski k~oi;s.stal z mpkek Rocznika Pmkiegio i przejql s~tamtqd 
c z ~ k q  posta6 iimimia Dqbrowki 23. 

W literaturze pkwieconej formom imienia Dqbrowki - tezie o two- 
rzeniu najstarszych zapisek rocmikarskich drogq zapoiyczeii z Czech 
przeciwstawil sie S. Urbahczyk 24. Powdal sie on na wysuwany jui W lite- 
raturze poglqd o oddzialywaniu na krakowskq historiografie dwo~skq naj- 
starszych zapisek polskich p~w~stalych W GnieZnie lub Poznaniu W postaci 
tzw. Rocznika Jordana i tzw. Rocznika Gaudentego rek~nstruowanych 
na podstawie poiniejszych zabytkow annalistylci malopohkiej. Nie moina 
wykluczy6, zdaniem tego uczonego, i e  W koficu XI W. W Krakowie dy- 
sponowano jakqS kopiq lub excerptem tych zapisekZ5. Nie moina zatem 
wykluczy6, i e  znana od XI1 W. lekcja Dubrovka pochodzila z tradycji 
polskiej. Zajmujqc podobne do Lehra-Splawiiiskiego stanowiska W kwe- 
stiach jezykoznawczych, Urbaficzyk uwaial, i e  Medny zapis tak samo 
mogl by6 dzielem Thietmara, jak irodel polskich i czeskich, jednak bar- 
dziej podejrzewal postronnego Thietmara. Wnioski swoje formulowa3: 
ostroinie. Wychodzqc z zalozenia, i e  Dubrawka byla pisanq formq imie- 
nia ksieinej, proponowal, by ,,przynajmniej dla codziennej praktyki przy- 
jq6 forme Dqbrowka", nim nie zbadamy g~enezy najstarszego rocmika 
i nie poglebimy krytyki innych irodel 26. W obozie jqzykoznawcow od- 
zywaly sie takie glosy przemawiajqce na korzyS6 imienia Dobrawy. Nie 
wniody m e  j e h k  nonvych argumeintow do interesujqcego nas dylematu, 
poza podkrefilenie~m autorgtetu Thietmara i poparciem dla tezy o dwu 
wersjach imienia ksieinej 27. 

Polemika o imie Dqbrowki wygasla ok. 1961 X., gdy rzecznik formy 
Dobrawa G. Labuda zaczql ione Mieszka nazywa6 Dqbrowkq 28. Czy prze- 
kmany przez jjezykoznawcow wycofal sie z obrony przekazu Thietmara? 

PS G. Labuda, o. C., s. 130. 
24 S. Urbaficzyk, o. C., s. 68. 
" Ib., S. 68-69. 

Ib., s. 71. 
27 Wedlug J. Otrgbskiego, Dobrawa jest spolszczeniem Dubrawki, 0. C., s. 93. 

Otrgbski przywiqzuje wielkq wage do p6inej formy Dobrochna, kt6ra ma podpie- 
ra6 polskq tradycj? Dobrawy, o. C., s. 88, z tym i innymi argumentacjami polemi- 
zuje Urbaficzyk. Z uwag Otrebskiego wydaje sie waina krytyka koncepcji T. Lehra- 
-Splawifiskiego, utrzymujqcego, 5e imie Dqbr6wki pochodzilo od jej ciemnych wko- 
s6w, 0. C., s. 90-91. S. Rospond uwypukla wiarygodno.56 Thietmara argumentami 
filologicznymi. Zwraca uwagg na to, i e  Thietmar zachowywal nosowki, o. C., s, 182. 

28 G. Labuda, Czechy (W:) Slownik StaroiytnoSci Slowialiskich, t. 1, 1961, s. 288. 
W tym samym tomie, W hagle „Boleslaw I" (929-971?), s. 142, uiywa autor formy 
Dobrawa. 



Czy odpowiadajqc na apel S. Urbanczyka zgodzii sie na ujednolicenie 
imienia ksieinej - tego nie wiemy. 

Mim0 pblwiecznego trwania - sp6r nasz nie zdolal szeroko zaintere- 
sowaC Srodowiska hictorycznego i !nie wylonil jednoznacznego rozwiqza- 
nia ". Jezykoznawcy W osobach T. Lehra-Splawifiskiego i S. UrbaBczyka 
uzasadnili trwaloSC i prawidlowoSC f o m y  imienia Dqbrowki. Oni tek je- 
dyni dopuczczali pomylke Thietmara ". 

Tylko jeden z hictorykbw dyskutantow, G. Labuda, zgodzii sie przy- 
jqC forme Dqbr6wka. Dla znacznej czqSci Srodowiska hictorycznego matka 
Chrolbrego pozostala Dolbrawg lub Dobrawkq 31. 

Gdy zastanowirny sie nad przyczynami trsvaj3cych rozbieinoici, do- 
strzegami slaby rozwb j dyskusji historyczne j W te j sprawie. MediewiSci 
chetnie akceptujg Dobrawe, ale nieviriele poiwiecili trudu, by uzasadnik 
to stanowisko i rozwigzaC problem sprzecznoSci irodel. Tymczasem po  
n7ycofaniu sie Labudy, obrona Dobrawy legitymuje sie dawnymi i doSC 
ogolnymi wyrokami A. Brücknera i K. Buczka 32. 

Zaden historyk nie usilowal dowodziC tezy przeciwnej, i e  W Polsce 
zone Mieszka nazywano Dqbrbwkq. Obserwacja najstarszych przekazow 
irodiowych doprowadzila mnie do przekonania, i e  tylko tej tezy moina 
b r d E  i do tej pr6by przystqpuje obecnie. 

Polemika o imie Dqbrbwki wylonila dwa zaloienia badawcze, ktore 
prowadzily rozwazania rbznymi torami: 1. Koncepcje blgdu, jaki pople$- 
1120 jedno ze irodel. 2. MoiliwoSC uzywania dwu rbznych imion Dubraw- 
ki  W Czechach i Dobrawy (-wki) W Polsce. 

Drugie zaloienie wydaje sie mniej oczywiste. W tych oirodkacrh, ktore. 
mialy siuiyC Dqbdwce za historyczne ramy, tj .  W Czechach i W Poilsce, 
a W zasadzie na calej Siowiafiszczyinie, poza .Ru& gdzie panawaly nieco 
inne obyczaje 33, brak jest przykladow na poparcie tezy, i e  kobielty wy- 
chodqce za mgi d'o krajbw sIovi,iafiskich przybieraly nowe imiona. Po- 
dw6jne irniona natorniast spotykamy jedynie U mniszek (np. siostra Dq- 
browki - Mlada-Maria) oraz U tych, kt6re przyjqly chrzest jako osoby 
dorosle 34. 

20 Sytuacja ta nie dotyczy tylko Polski, ale i Czech. Wieksaoif historyk6w cze- 
skich uiywa formy Dubrawka, ale np. Fiala pisze Dobrawa; por. artykul przywie- 
dzony W przyp. 46, s. 50. 

38 T. Lehr-Splawifiski, o. C., s. 106; S. Urbaiiczyk zwlaszcza W Slownilm Sta~o- 
iytnoßci Slowiafiskich, t. 1, haslo ,,Dqbr6wka1', s. 333. 

81 Jeden z pierwszych obrofic6w Dobrawy - K. Ruczek nie zmienil. swego sta- 
nowiska w tej sprawie, por. Zagadnienie wiarygodnoSci regestu Dagome iudex. ,$tu- 
dia Sr6dloznawcze" t. X, 1965, s. 131-132. Formy Dobrawa uiywal K. Tymieniecki, 
posluguje sig niq zdecydowana wiekszolc wspblczesnych mediewistow i niekt6rzy 
czescy, por. wyiej przyp. 29. 

3Vor. przyp. 10 i 13. 
38 S. Kgtrzyfiski, 0 irnionach piastowskich do kofica XI wieku. Polska X-XT 

wieku. Warszawa 1961, s. 600. 
34 J. Adamus, ,,Imiefl (W:) Slownik Staroiytnoici Slowiafiskich, t, 11, s. 258. 



W Awietle wiedzy o znaczeniu itmim dla Slowian trudno przypuSci6, 
by pozbywali sie oni imienia zyskanego W krqgu rodzinnym. Nadawane 
przez nodzicbw, jako iyczenie na przysdoS6 dziecka, traktolwane jako ta- 
lizman i zaklecie, imiq zyskiwalo osobny byt magiczny i trwaly dla obda- 
rowanej nim osoby 35. Zdrobnienia wynoszone z domu zachowywane byly 
do staroSci! Powaianie, jakim wirbd Slowian cieszylo sie irnie wlasne, 
utrudnia uznanie hipotezy gloszqcej, i e  ksieiniczka czeska W Polsce mo- 
gla nazywak sie inaczej nki wolano jq W kraju i kregu rodzinnym. Dla- 
tego wydaje sie, i e  koncepcja bledu nasuwa sie jako najbardziej prawdo- 
podobne tlumaczenie sprzecznoSci irbdel W sprawie irnienia Dqbrbwki. 

Najstarsze przekazy imienia D$browki, powstale W XI-XI1 W., ze 
wzglqdu na swq pro,weniencjq tworzq trzy grupy: saskq (I), czeskq (2)) 
i polskq (3). 

1. Dobrawa 2. Dubravca 3. Dubrouka 
(Thietmar IV, 55) (Kosmas I, 27) (Rocznik Sw. Dawny 

Dubravka MPH 11, 773) 
(Rocznik Praski) Dubrouka 
(Fontes r. Boh. (Rocznik Kapit. 
I1 s. 377) K r a k  MPH 11, 792) 

Dubrouca 
(Anonim Ga11 I, 5 
Rkp. Zamojski) 

Porbwnanie zachowanych form uwidacznia zdecydowanq rozbieknog& 
miedzy Thietmarowq Dobrawq a pozostalymi postaciami grupy 2. i 3., 
k t h e  zachowaly pieirwszy czkon dubr i zdrobnialq forme imienia. 

W literaturze dopatrywano sie blednego zapisu we wszystkich gru- 
pach. Przeciwnicy Dqbrbwki ponadto zakladali Scisly zwiqzek rniedzy 
grupq 2. i 3. 

Czy podabne zapisy znajdywane W irbdlach czeskich oraz W roczni- 
kach polskich muszq by6 rezultatem wedrbwki tablic paschalnych z Gnie- 
zna do Pragi w 1039 r. i z Pragi do Krakowa W drugiej polowie XI W.? 36 

Problem genezy najstarszej annalistyki polskiej wyda je sie naj trud- 
niejszym zagadnieniem historiografii Sredniowiecznej. Wymaga ono 
jeszcze zarbwno studibw ir6dlomawczych, jak tez wniesienia doii rezul- 
tat6w badaii krytycmych nad konkretnymi wydarzeniami historycznymi, 
o kt6rych roczniki wspominajq. Na uzytek pytania o imie Dqbrbwki 
trudno jest rozwijak calq problematyke rocznikbw. Nalezy jednak wska- 
zak te momenty, k~tbre kaiq traktowak XII-wieczny zapis Dubrouka jako 
ogniwo miejsco~wej tradycji polskiej. 

85 J. Sv&oda, Slovansk~ osobn'i jmena ve svetle ncirodopisu. ,,Slavi,at', R. XVIII, 
SV. 1-2, Praha 1947, S. 102. 

30 Kmcepcja P. Davida, omawia jq S. Zajqczkowski (W:) Kwart. Hist., R. 48, 
1934, S. 90-91. 



Przeciw teWe o XI-wiecznym imporcie naszego irnienia z Czech prze- 
mawiajq r6znice W pisowni, a zatem t e i  glosowni. Dubrowka W drugim 
czlonie nie przyjmuje -a- wystepujqcego W postaci Dubrawka W Cze- 
chach. 

Galla Anonima uznaje sie na og6l za wyraziciela najstarszej tradycji 
dworu i rodziny Piast6w. Mialby on zapisak imiona ojca, dziada i pra- 
dziada Mieszka, a nie znalby u7laSciwego imienia jego iony? Bardziej kon- 
sekwentne wydaje sie stanowiskq i e  zapisana ~ r z e z e h  forma Dubrowka 
zgadzala sie z tradycjq dworu piastowskiego. 

W historiografii ostatniego dwudziestolecia coraz silniej gruntuje sie 
poglqd przeczqcy przerwaniu ciqgfoSci polskiej tradycji rocmikarskiej 
W XI W. Przekonanie o tym, i e  W Krakowie dysponowano zapiskami 
tvielkopolskimi z X W. (tj. tzw. Rocznikiem Jordana lub tzw. Rocznikiem 
Gaudentego), poparla ostatnio Z. B u d k ~ w a ~ ~ .  Wydaje sie ono tym bar- 
dziej sluszne, g'dyz (ja8 wiemy z anaJ,izy wydarzen 1039 r. i ze studiow 
krytycznych nad Komasem) gr6d krakowski nie zostal dotkniqty in- 
wazjq czeskq5* i tam mogly przetrwak odpisy najstarszej annalistyki, 
a losu oryginalnej tablicy paschalnej takze nie moiemy zdecydowanie 
przesqdzab 39. 

Hipoteza o zapoiyczeniu forrny Dubrowka z Czech, o ile bqdzie bro- 
niona W przyszlo5ci, powinna opierat sie na przekonujqcym uzasadnie- 
niu zalamania rodzimej annalistyki W pierwszej polowie XI W. 

Na razie wszystkie domniemania W sprawie najstarszych rocmikow 
majq na tyle hiportetyczny charakter, i e  trudno budowaC na nich zarowno 
zdecydowanie pozytywne, jak negatywne dowody W sprawie pochodzenia 
poszczeg6lnych zapis6w. Z tego wzgledu Dubrowka - wersja polska na 
pewno najtrudniej poddaje sie zabiegom krytycznym. 

Punkt ciezkoSci postepowania, More stawia sobie za cel eliminacje 
blqdnych form naszego imienia, tkwi W wyborze kryteriow poznaw- 
czych. 

W starszej fazie dyskusji przyjeto kryteria klasyczne - chronologicz- 
nego pierwszeilistwa przekazu i wart&ci agblnej irbdla. Te zaioienia, 

37 Z. Budkowa, Pocz~tki  polskie~o rocznikarstwa. ,,Studia Sr6dioznawcze1', t. 11, 
1958, C. 90-91. 

38 B. Krzemiilska, W spruwie chronologii wyprawy Brzetystawa I nu Polskq. 
Zesz. Nauk. Uniw. Lodzkiego, Nauki Hum.-Spol., Ser. I, 1959, z. 12, s. 23-37; D. TPe- 
Stik, Kosmas, Praha 1966, s. 85. 

3@ Literatura nasza na og6i liczy sie z kompletnym zniszczeniem Poznania i Gnie- 
zna przez Czechow W 1039 r. i stratq pierwocin tamtejszego rocznikarstwa. Sytuacja 
taka nie byla kanieczna. Nie moina zapominaf, i e  1) Gniezno nie byio bronione 
i Czesi zastali je jui wyludnione, 2) na Mazowszu znalazla sie fala uciekinier6w 
z Wielkopolski. Wydarzenia te  sprzeciwiajq sie tezie o 6wczesnym pewnym zni- 
szczeniu wszystkich ksiag koScielnych Poznania i Gniezna. CzqSf ich z powodze- 
niem mogla byf uwieziona i zabezpieczona, CO sie nieraz p6Sniej zdarzalo W obliczu 
najazd6w pomorskich. Por. tei podobne stanowisko S. Zajqczkowskiego (W:) Rwart, 
Hist., R. 48, 1934, S. 91. 



zrozumiale na bwczesnym etapie poznania historiografii Sredniowiecznej, 
sklanialy do p?zyjqcia najdawniej zapisanej wersji Thietmara i do od- 
rzucenia sprzecznych z niq obu form slowiafiskich pod zarzutem blqdu. 

Thietmar byl gl6mym b t a w c q  danych hisltorymnych dla genealo- 
gii pierwszych dwu pokolefi Piastbw. 

Kosmas, ktbry zdawal sie W ogOle nie znai: Chrobrego mylqc go z Mie- 
szkiem i nie potrafil nic przekazae o Mieszku, poza wiadomosciq o jego 
malzefistwie z DqbrOwkq i faktem zajqcia Krakowa 40 -- zresztq ile schro- 
nologizowanym - zasluienie uchodzil zawsze za irbdlo nieporbwnywalne 
pod wzglqdem kompetencji z Thietmarem. 

Dysproporcje W ocenie wiarygodno5ci obu kronikarzy byly szczegol- 
nie glqbokie W latach dwudziestych, gdy Brüdmer wystqpil z obronq 
Dobrawy. Hipolteka wiarygodnoSci Kosmasa byla jui wOwczas bardzo 
obciqiona - do czego, jak wiadomo, przyczynil sie Brückner 41. Okres 
ten dla Thietmara byl o wiele laskawszy. 0 jego pozycji niezachwia~ej, 
mimo uderzefi Kehra W wimygodnuS6 relacji o obediencji metropolital- 
nej Jordana, najlepiej Swiadczq sprzeciwy, z jakimi spotykaly siq studia 
Tymienieckiego, podwaiajqce wart066 relacji Thietmara o stosunkach pol- 
sko-niemieckich W sze66dziesiqtych latach X W. 42 

W latach nastqpnych slqwa historyczna Thietmara powinna byla zble- 
dnqb. Ku takim wnioskom w i o h  przede wszystkirn uwaina'lektura przy- 
pis6w wydania R. Hdtzmanna (tve wstqpie pibra wydawcy zabraklo pro- 
blemu stcssunku Thietmara do prawdy historycazej i jego W tym wzglq- 
dzie przekroczefi wypunktowanych we wczeSni'ejszych rnonografiach). 
Tylko W zakresie danych genealogicznych biskupowi merseburskiemu 
moina bylo wytknqi: kilka pomylek, ktbre popelnil W drzewie genealo- 
gicnnym saskiej dynastii Ottonbw. Krbla longobardzkiego Loitara, pierw- 
szego mqia cesarzowej Adelajdy, nazywa On Ludwikiem (11, 5), Konrada 
Czemonego, ziqcia Ottona I, z uporem mieni Hugonem (11, 6, 11, 8). Tarn- 
mona, syna Henryka I i Hateburgii, wyprowadza z nie istniejqcego zwiq- 
zku Ottona I i Ludgardy (11, 2). Biorqc i m e  przyklady z krajbw sqsiadu- 
jqcych z Saksmiq moina wyrn ie~6  bl&e namasie Amy, iouiy Wlo- 
dzimierza Kijowskiego, imieniem Heleny (VII, 71) lub okreSlenie Ottona 
WBhelzma, syma krola Italii Adalberta, jako W,ilhel.ma z Poiitou (WI, 27). 

40 Par. G. Labuda, 0 rzekomej utracie Krakowa przez Czech6w W r. 999. ,,Sla- 
via Occidentalis", t. 20, s. 2 i D. TfeStik, Kosmova Kronika, Praha 1968, s. 62. 

4 1  Por. przede wszystkim recenzje A. Brücknera z prac J. Pekafa (W:) Kwart. 
Hist., R. XVII, 1903, s. 93-95 i V. Novotnego (W:) ib., R. XXVII, 1913, s. 105-107, 
a takie artykul: A. Brucknera, Moudra Libuse - mulem, ,,Nage doba" XI, 1904, 
s. 660-664. 744-749, 818-826. Por. tei (W:) ,,Archiv für Slavische Philologie" XXIII, 
1901, s. 221: 

42 Z. Wojciechowski, Jeszcze o Mieszku. ,,Zapiski Tow. Nauk. Torufiskiego", R. 10, 
1936, s. 230; M. Z. Jedlicki, Stosunek Prawny Polski do Cesarstwa cio r. 1000, Prace 
Kom. Hist. Poznafiskiego Tow. Przyj. Nauk XII, 1939, S. 337. 
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P6hiejsze G. Labudy43 i osltatnie badania A. SchneiderA4 
i W. Tr ih icha  45 wydobyly dalsze deformacje rzeczywisto&i historycznej 
i podkreilily polityczne uwarunkowanie sqd6w Thietmara. 

W jeszcze szybszyrn tempie, badania nad dziejami Czech W X W. po- 
zbawily zludzefi CO do wiarygodnoBci Kosmasa. Zakwestionowaly one 
wiqkszoiC- faktbw, kt6re kronikarz czeski wpisal W dzieje obu pierwszych 
Eoleslaw6w. Wyjagnily, jak nieche6 do Boleslawa I kazala mu opuscie 
sukcesy tego ksiqcia, & sympatia, jalrq otaczal Boleslawa 11, sprawila, ie 
dodal mu chwalebnych czynow i ukryl jego niepowodzenia 40. 

Kryterium ogolnej wartoici irbdla dla ustalenia imienia Dobrawy na 
pewno okazalo sie za malo precyzyjne. Jakq wart066 posiada W naszym 
wypadku kryterium chronol'ogiczne? 

Pierwszefistwo Thietmara mialoby war'coS6 bezwzglednq, gdyby moina 
by?o wnosiE, i e  zar6wn.o roczniki polskie, jak Kronika Kosmasa nie ko- 
rzystaly z wczeSniejszych ogniw dzie j opisarskich. Wyda j e to siq j ednak 
zupelrnie niemoiliwe. . 

Pierwociny rocznikow polskich siqgaiy X W. W XI W. przeszly one 
nie znanq nam biiiej fazq rekonstrukcji. Kronika Kosmasa przyniosla bo- 
gaty zestaw irnion wladc6w czeskich panujqcych od zarania X W., a takie 
ich ion i dzieci. Ten material onomastyczny W duiej mierze opieral sie 
na irodlach pisanych, takich jak zapiski nekrologiczne, rocinikarskie 
i epigrafia nagrolbkowa47. Dgbr6wka zmarla juz po utworzeniu btslsup- 
stwa praskiego, a moment ten mogl da6 okazje do zapisania daty zgonu 
przez kler katedry praskiej 4'3. 

W narracji historycznej Kosmasa, lata siedemdziesi3te X W. sq wy- 
rainym przelomem, ktory zaznacza sie wzbogaceniem szczeg616w histo- 
rycmych W stosunku do okresu poprzedniego. Tradycja o Dubrawce jest 
tam stosunkowo nikia, ale wystqpuje oibok rozbudowanych wqtk6w histo- 
rii jej rodzefistwa Mlady i Strachkwasa. 

43 G. Labuda, Studia nad poczqtkami pafistwa pols7cieg0, Paznari 1946. Przede 
wszystkim Excurs - Thietmara relacje o pobycie Mieszka I na  zjazdach wielka- 
nocnych W Quedlinburgu W T. 973 i 986, s. 325-351, takie  p6Slniejsze studia. 

A. Schneider, Thietmar von  Merseburg über kirchliche, politische und stän- 
dische Fragen seiner Zeit. ,,Archiv für Kulturgeschichte", 44 (1962), s. 39-71. 

45 Thietmar von Merseburg, Chronik, neu übertragen und erläutet, ed. W.  Trill- 
mich, Berlin 1962, s. XXIII-XXV. 

4~ Ostatnio - 0. Kral*, K poccitkum Ziteraturg W p?emyslosk~ch Cechach. Pra- 
ha 1960, s. 2740; przede wszystkim Z. Fiala, Dva kritickd p f  specky lc stdrym d i j i -  
n a m  EeskGm. ,,Sbornik HistorickY', Praha 1962, s. 59 i passim. Dawniejsz~ literature 
referuje M, Wojciechowska we  wstgpie do Kosmasa Kronika Czechow. Warszawa 
1968, S. 48-51. 

' 7  G. Labuda, Utrata Moraw przez paristwo polskie W XI  W., Studia z dziejow 
polskich i czechosZowackich, t ,  I ,  Wrociaw 1960. D. TPeStik, Kosmova Kronika, s. 54- 
62 z poioieniem nacisku na utwory historiograficzne, 

48 Nie jest pewne, gdzie W Polsce czy W Czechach zapisano wiadomoB6 o Bmierci . 
Dqbr6wki. WiadomoLb t a  znalazla sie zar6wno W Roczniku Poznarii;kim, jak W Kro- 
nice Kosmasa. 2. Budkowa, Poczqtki polskiego rocznikarstwa, s, 83, s ~ d z i ,  Ze d o  
Rocznika Poznailskiego przeniknqia ona z Czech za poBrednictwem IZosmasa. 



Roztrzqsajqc problem wartoici trzech najstarszych form imienia iony 
Mieszka, zachowanych W zabytkach trzech krajow, sqdzimy, ze W prak- 
tyce nie do uchwycenia bedzie blqd przypadkowy - popelniony przez 
nieuwage kqisty.  Eatwiej natomiast powinno sie oceniC atrefe mozliwo- 
Sci popelnienia blqdu z niekompetencji lub z zamierzonej mistyfikacji. 

JeSli chodzi o Kronike Czechbw, trudno naprawde zarzuciC Kosmaso- 
wi nieznajomoil: imion W obrqbie rodzimej dynastii. Kronika Kosmasa 
zawiera bogaty zbi6r imion i nazw czeskich z okresu IX-XI1 W. Wart056 
tego jqzykowego zbioru, liczqcego ok. 280 hasel, jest wysoko oceniana 
przez jqzykoznawcbw czeskich. Podkreilajq oni dobrq orientacjq Kosma- 
sa W morfologii jezyka czeskiego i wart056 kroniki dla czeskiej onoma- 
styki Sredniowiecza 49. 

Niektbre etymologie Komnasa budzq mzastrzezenia, np. tlumaczemie imie- 
nia syna Boleslawa I Strachkwasa, jako terribile convivium (I, 5). Za- 
strzegajqc siq przeciw samej interpretacji filologicznej histoi-ycy czescy 
Novotny, KraIik 60, a ostatnio Fiala podkreilajq wart066 przekazu imie- 
nia Strachkwasa i realnoil: historycznej posbci brata Dqbrbwki. 

Strachkwas i Dqbrowka nie cieszq sie tym uznaniem, jakim kronikarz 
widocznie obdarza pozosltale ~odzefistwo - Boleslawa I1 i Mlade. Nie- 
wystarczajqca znajomoSC ideologii Kroniki Czechow utrudnia interpre- 
tacje stanowiska autora W poszczegblnych wypadkach. ByC moke, ze 
W dziele Kosmasa, traktujqcego Polakbw wrogo, dezaprobata wyraiona 
pod adresem Dqbrbwki wiqzala sie z jiej po1skh-n maliefistwem, z kt6rego 
pochodzil Boleslaw Chrobry, zdobywca tronu i kraju czeskiego 52. 

Kosmas nie wspomina o Chrobrym, synu Dqbrbwki pretendujqcyrn 
do dziedzictwa Przemyilidbw, i zajqcie Pragi przypisuje Mieszkowi6s. 
Nie oznacza to jeszcz,e7 5e nie znal on prawdziwego przebiegu wydarzefi 
rozegranych W 1004 r. Dqbrbwka W historyczno-pditycznej koncepcji 

49 V. Flajghaus, Nu3e nejstarsi jmdna osobni, Nage ReE., R. X, E. 9, r. 1926, s. 
258 i nn. Zestawienie imion i nazw czeskich Kroniki Kosmasa daje L. Batowski, 
Materiat jqzykowy czeski W Kronice Czechdw, ,,Slavia Occidentalis", t. 9, 1930. Wia- 
ra w thietmarowq Dobrawg sklonila autora do zamieszczenia przekazow imienia Du- 
brawka, kt6re we wszystkich znanych rgkopisach Kosmasa wystgpuje W tej formie 
pod haslem ,,Dobrawa". 

50 0. Kra l< ,  Slavnikovskt? intel'luciium (W:) TisZc let Eesko-polskd vzajemnosti, 
Sv. 1. O ~ a m  1966. 6. 79. Par. t e i  teniie, K po:citkum literaturq V pQemyslavsk?jch Ce- 
chach, Praha 1960, s. 17 i 27. 

' 

" Z. Fiala, Dva kritickk pQispevky k ~ t ~ ~ ? j m  dkjincim Cesk?jm. „Sbornik Histo- 
rickP7, Praha 1962, s. 50, przyp. 50 z p0~0laniem sig na analogiczny pogl3d V. No- 
votnego. 

52 Niechgb Kosmasa do Dqbrowki W literaturze tlumaczono rozmaicie. Opinie 
historykijw tej sprawie zbiera M. Wojciechowska, o. C., s. 150. Wrogi stosunelc 
Kosmasa do Polski szeroko uzasadniia B. Krzemifiska, Polska i Polacy W opinii 
czeskiego kronikarza Kosmasa. Zesz. Nauk. Uniw. Eadzkiego, Ser. I, z. 15, 1960, 
s. 75-95; kj ie ,  Cesi a PoZcicZ V mZndnZ sv?jch nejstarlich KronikaQu (W:) TisZc let 
Eesko-polskh vzajemnosti. Sv. 1, Opava 1966, s. 53-61. 

5s Por. G. Labuda, 0 rzekomej utracie Krakowa, o. C., s. 22. 



Kosmasa miala wypaCC negatywnie. To; i e  zajql sie oin osobq iony Mie- 
szka, Cwiadczy, ze postaC ta byla obecna W tradycji domu PrzemyClidbw. 
Przyklad jej tylko wtedy m6gl oddziala6, o ile znajdowal sie pod wlasci- 
wym haslem imiennym. 

Nie ulega wqtpliwoSci, i e  Swiat imion czeskich byl Kosmasowi bliski 
i znany, i iadne pozacneskie 5wiadeci;wo nie mloze na tym polu konkuro- 
wab z pierwszym historykiem PrzemyClid6w, ktbry dysponowal starszq 
kadycjq ustnq, a takie zapewne piimiemq. 

R6wniei polska wersja - Dubrowka, znana z Rocznika Swietokrzy- 
skiego Dawuiego, zostala tam przeniesiona za starszq tradycjq potwierdza- 
jqcq sie W identycznym zapisie Kroniki Galla Anonima. 

Zupelnie inaczej przedstawia sie sprawa z Dobrawq Thietmara, kt6ra 
dostarcza wielu wqtpliwoCci zar6wno co do swej historycznej, jak filo- 
logicznej genezy. , I 

Thietmar wykazal sie znajomoSciq wladcow czeskich od Waclawa po- 
czynajqc, ale nie przekazal nam iadnych irnion ich ion, cbrek i niepanu- 
jqcych synow., Fakt dawnego malienstwa Mieszka z siostrq ksiqcia Bo- 
ledawa cz,eskiego byl dostepny biskupowi merseburskiemu na tle W-61- 
czemych mu wydarzefi pditycznych, tj. pretensji, jakie zglaszal do tronu 
czeskiego syn ksiezniczki czeskiej i Mieszka - Boleslaw Chrobry. Wia- 
domoSC: ta znajdowala sie takie W podstawowym irbdle Thietmara, W Kro-; 
nice Widukinda 54. Biskup merseiburski nie dysponowal jednak pisemnym, 
przekazem dla poiwtbrzenia imienia Dabrbwki, bo takiego W Saksonii nie 
bylo. Pozmtawala tradycja ustna W saskim wydaniu, kt6rej zapewne za- 
wdzieczamy znieksztalcone imie brata Mieszka - Cideburo lub Cidebu- 
rus (11, 29) oraz Dabrawe. 

Zonie Mieszka poSwiqcil Thietmar wiele miejsca i uwagi, wiecej nii 
niejednej pani saskiej lub przedstawicielce dynastii. Fakt ten nie dowo- 
dzi, ze biskup.merselburski dysponowal W tej rnierze oibfitq tradycjq (le- 
piej mal  oczywiicie bliisze i dalsze wydarzenia saskie), lecz i e  nie zyjqca 
od blisko pol wieku matka Chrobrego budzila jego zainteresowanie. Opo- 
wieSb Thietmara; jak wiadamo, konoentruje sie wokol dzialahoSci apo- 
stolskiej naszej ksieinej, wedlug Thietmara, Dobrawy. Usiluje ona na- 
wrbciC meia poganina i dla tego celu rezygnuje z przestrzegania postow, 
m&e nawet W okresie trzyletnim. Usilne zabiegi ksieinej wieficzy sukces 
W postaci chhrztu Mimzka i chrystianizacji jego poddanych. Kronikarz tlu- 
maczy ir6dlosl6w slowianski imienia iony Mieszka i przeHada je na ,  
lacinq. 

Quae sicut sonuit in nomine apparuit veraciter in re. Dobrawa enim 

64 0 Mieszku m6wi kronikarz: Qui rnisit ad Bolizlavum regem Boerniorum, gener 
enim ipsius erat ... Widukindi, Rerum Gestarum Saxonicarum, ed. P. Hirsch, Script. 
rer. Germ. in  us. Schol., Hannover 1935, Lib. 111, s. 69. 



Sclavonice dicebatur, quod Te'utonico Sermone Bona interpretatur: [...I 
Haec sponte sua fecit ad tempus male, ut postea diu opierari valuisset 

- bene [...](IV,55). 
1 

W dziele Thietmara wywOd etymologii imienia kobiecego byl bez- 
precedensowy (poiniej objahi autor przydomek Beleknegini, matlu Ste- 
f ana WqgieTskiego), poldkreila. to znaclzmie, jakie autor do niego prziywiq- 
zywal. A moie byl to popis uczonoSci? 

Imionom i nazwom w Sredniowieczu przypisano glqbszy Sens meta- 
fizyczny, dlatego maniera Sredniowiecznej pseudonauki sklaniala pisarzy 
do uzasadnienia genezy i sensu rzeczy drogq etymologizowania ich na- 
zwy. Przy owczesnym stanie wiedzy wyjainianie znaczenia rzeczy, jak 
tei  irnion dokonywalo sie W sposob dowolny. 

Wydanie Holtzmanna przynioslo objaSnienie wielu niemieckich i slo- 
vJiailsk.ich etymologii Thietmara. Udanie czy blqdne nie byly one tylko 
wywodami semantycznymi. Na przyklad imiq ksiecia caeskiego Udalryka 
wyiprowadza Thieitmar od sl6w - mammona iniquitatis (VI, 99). WspOl- 
czesny hagiograf eponima ksiqcia - Swiqtego Udalryka, rozwiqzuje spra- 
wq Waczej, wskazujqc, i e  imie jego oznaczalo - a paterna hereditate 
dives 55. Ten wyklad da sie uzasadnii: filologicznie. MTyklad Thietmara 
ject calkotwicie dowolny. Naleiy przypuszczai:, i e  tendencja niechqtna 
ksiqciu czeskiemu odegrala swojq rolq W przytocz~nej charakterystyce. 
Tendencja tei moie uzasadniC komentarz, jaki towarzyszy interpretacji 
imion przeciwnikow politycznych Henryka I1 - Chrobrego i Wlodzimie- 
rza Wielkiego. M6wi kmnikarz o wladcy polskim: Bodizlavus, qui maior 
laus non merito sed more antiquo interpretatur (IV, 45) - o Wlodzirnie- 
rzu: Prefati vero regis nomen potestas pacis iniuste interpretatur (VII, 73). 

Przyklady te nie pozwalajq wqtpii:, i e  eitymologiczne obj8Snienia imion 
sluiyzy tendencji kronikarza. 

Anegdota, pobwiqcona Doibrawie, rozmiarem i okazanq zapobiegliwo- 
Sciq etymologicznq odbiega \od innych relacji Thietmara, pokwieconych 
kobiecym bohaterkom. Trudno nie odnieSC wraienia, i e  kronikarzowi za; 
leiy na blastycznloSci wizji ksiqinej apostolki. Ale cel tych zabieg6w nie 
je& jasny. Czystym zamierzeniom hagiograficznym przeczq dosyC mocne 
i nieoczekiwane; W takim schemacie, uwagi, i e  ksiqina ...f ecit ad tempus 
male, i e  plopelniia delictum, ta takie, ze jej zwiqzek z Mieszkim do mo- 
mentu chrztu byl nielegalny (IV, 56). 

Cele polityczno-propagandowe, takie jak kompromitacja zaslug Mie- 
szka dla chrzeicijailstwa lub sugestia, ze Chrolbry pochadzil od ojca po- 
ganina, moglyby byE brane pod uwage, gdybysmy znaii lepiaj polityczne 
zalozeni~a Kromiki, a prz,ede wszystlrim ,,polski program" Thietmara. 

Wyd. R. Holtzmanna, s. 390, przyp. 1. 



Sprawy te warte sq zbadania, tym bardziej i e  nawet wspblczesny hi- 
storyk niemiecki podkreSla, i i  Thietmar nie pisal jako historyk lub ksiq- 
ig koSciola, ltecz jako polityk 

Nim przyszle badania irbdloznawcze rozszerzq nasz kqt patrzenia na 
funkcje Kroniki i jej historiograficzne koncepcje, musimy ju2 dz% stwier- 
dziC, i e  komentarz ~odautorski czqsto goSci W naszym przehzie o nawr6- 
ceniu Mieszka. Imiq dobrej Dobrawy tworzy wainy #element tej relacji 
i jest tak autorowi ,,na rqkq", ze powinien budzi6 ostroinoib historyka, 
kt6ry nie moie zapomnieb, ie Dobrawy nie zna polska i czeska tradycja 
irodlowa. 

Warb  rbwflkk przypomnieC, i e  lansolwany przez Thietmara modetl 
chrztu Mieszka, W ktbryrn c z y m  rola przypadla jedynie Dobrawie, nie 
spotkal sie ze zgodq autorbw ostatnich ujqb historycznych. WiqkszoSC 
z nich inicjatywq chrztu przypisuje wlainie Miesnkowi 67. 

WqtpliwoSciom historycznym towarzyszq zastrzkenia jqzykoznawcbw, 
ktorzy dopatruj q sie znieksztalcenia imienia Dqbr6wk.i za pomocq typo- 
wych potkniqe. Do uw-ag tych dorzuciE mozna gar86 obserwacji za- 
czerpniqtych z lektury Kroniki. 

Slowom i imioaorn sldafiskim uchwywnym obcyrn uchem i prze- 
kazanym lacifiskimi ~gl~oskami zawsze grozila deformacja. Przede wszyst- 
kim W systernie samogloskowyrn. Przed niebezpieczefistwami kryjqcymi 
sie W zmianach wokalizmu przestrzegajq slawiSci polscy i niernieccy 58. 

Od dawna zwrboono uwagq na tu, i e  niekt6re nazwy i imiona slo,wiafi- 
skie ulegly W pmkazie Thietmwa mqceniu. Zmiany wystcypowaly cza- 
sem W jednej sylabie tematycznej, jak to widzimy W formie Bolizlaus lub 
Podeni, a W pewnych wypadkach szly doiii daieiko. Kij6w wystgpuje 
W f orrnie Cuiewa (VII, 74) i Kitawa (VIII, 32), Sobieslaw jako Zebizlovo 
(VI, 12), miejscowo5C Miodobbr jako Medeburu (II,37). 

Ci jqzykomawicy, kt6rzy bmonili ,warbSci fmmy Dqbrbwka, Ctomyfili 
siq, i e  W Kronice Thietmara mogla nastqpiE przemiam z Dubrawki na 
Dobrawq W wyiniku ~spom~iamego wahania fonetycznego samogloiski 
rdzennej 59. Praede wszystkim jednak wiqzano tu  pwtulowany blid Thiet- 
mara z jego niedostatecznq znajomoficiq jezyka sfowiariskiego. 

56 Trillmich (W:) Thietmar von Merseburg, Chronik, ed. cit., s. XXIV. 
57 Poglqdy historyczne ostatniej fazy dyskusji, W ktorej brali udzial: H. Eow- 

miafiski, ks. J. Nowacki, J. Dowiat, P. Bogdanowicz i Z. Sulowski, referuje Z. Su- 
lowski, Poczqtki koScioEa polskiego (W:) KoSci6t W Polsce, t. 1. Sredniowiecze, 1966, 
rozdz. Chrzest Mieszka, s. 46-62. Z wyiej wspomnianych autor6w tylko P. Bogda- 
nowicz ,,oddaje9' inicjatywc: chrztu W race Dqbrowki. Odmiennie od innych badaczy 
natomiast Bogdanowicz cofa przybycie biskupa Jordana do Polski do 963 r. 
P, Bogdanowicz, Chrzest Polski, ,,Nasza PrzeszloSE" 23, Krak6w 1966, s. 24-26. 

58 Np. E. Eichler, Studien zur Frühgeschichte Slavischen Mundarten zwischen 
Saale und Neisse, Berlin 1965. Deutsch-Slavische Forschungen zur Namenkunde und 
Siedlungesgeschichte nr 19, s. 18, 45, 65 i passim. M. Malc6wna (W:) ,,Onomasticav, 
R. X, 1966, s. 245. 

60 T. Lehr-Splawihski, o. C., s. 107; S. Urbaficzyk, o. C., s. 69. 



Jak to juz podkreBlil Holtzmann, Thietmar pozostawil wiele. dobrych 
przeklad6w slowiafiskich. Nazwa Niemczy istotnie mogla pochodzik od 
Niemcow, B6br da sie przetlumaczy6 jak Castor, Bloleslawa mozna inter- 
pretowa6 jako maior laus itp. Przytoczyl jednak wiele przekladow zawo- 
dnych 60. Zalicza sie tiu np. tlumaczenie nazwy grodu Medeburu (Magde- 
born, IV, 5) jako mel prohibe (rniodu broni). Pojecie to oznaczal~ wedlug 
jezykoznawcow, Miodobbr i zostalo przez Thietmara ile objagnione 61, po- 
dobnie jak wiele innych sl6w slowiafiskich. 

Wedlug Lehra-Splawifis~kiegq Thietmar ,,slyszqc nie bardzo dla siebie 
zrozumiale irniq czeskie Dubrawa (czy Dubrawka), m6gl je bardzo latwo 
skojarzyk z tak pospolitym U Slowian, a podobnie brzmiqcym, rdzeniem 
clobr i odpowiednio do tak uzyskanego wyjahienia znaczeniowego, zmie- 
nie nieSwiadomie forme jego na calkiem zrozumialq i etymologicznie nie- 
odosdbnionq: Dobrawa" 62. 

Do tych uwag warto dodak jeszcze obserwacje na temat metody pre- 
zentacji niektorych nazw miejscowych i imion. Niekt6r4e z przekladbw 
Thietmara Swiadczq o pewnej anajomoici jezyka Slowian serbskich, np. - 
iuxta amnem qui Pober dicitur Sclavonice, Castor Latine (VI, 26), inne 
przeciw tej znajomo6ci ". Naleiq tu tlumaczenia Bialej G6ry i Bialej Kne- 
gini - Belegori quod pulcher mons dicitur (VI, 56), Beleknegini id est 
pulchra domina Sclavonice dicta (VIII, 4). Jak to jui uzasadniali Brück- 
ner 64, Holtzmann 65 i inni, Thietmar przymiotnik biaEy blednie tlumaczyl 
na piekny. 

Gdy krytycznym okiem historyka patrzyrny na thietmarolwq dzialal- 
noB6 etymologicmq, to nie wydaje siq nam ona niewinna i bez znaczenia 
dla brzmienia tekstu. Trzeba zwr6cik uwage na to, i e  biskup merseburski 
nie ograniczyl siq do podawania swych tlumaczefi 01 b o k wlaiciwych 
nazw. Thietmar niejednokrotnie wytwory swojej produkcji przekladowej 
podawal zamiast nazw wlasnych. 0 zaloieniu klasztoru W grodzie Wal- 
beck pisze np. kronikarz: Avus meus [...] Liutharius [...] monasterium in 
loco qui Rivus dicitur Silvaticus [...J construzit (VI, 45). Forrna Rivus Sil- 
vaticus powstala jako tlumaczenie bwczesnej nazwy Walbeck wystqpujq- 
cego jako Wallibici i Uualbach W dokumentach wspblczesnych. ,P,odobnie 

60 Chodzi tu przede wszystkim o nietrafne tlumaczenie nazwy ,,Biala G6rav jako 
„pulcher mons" i „Biala knegini" jako ,,pulcher domina", o czym niiej W tekgcie. 
Holtzmann zwraca takie uwage na to, ie  Thietmar nie mial racji tlumaczqc ,,mir7' 
W imionach zloionych typu Jaromir, Wladomer jako ,,pax" - chodzilo tu o staro- 
slowiadskie siowo ,,merM, to jest slawny, wielki. Por. wyd. R. Holtzmanna, s. 488, 
przyp. 1, wyd. M. Z. Jedlickiego, s. 329, przyp. 50. 

61 Wyd. R. Holtzmanna, s. 86, przyp. 2 i wyd. M. Z. Jedlickiego, s. 100, przyp. 173. 
62 T. Lehr-Spfawifiski, o. C., s. 107. ' 

Por. przyp. 60. 
44 Bolestaw Chrobry, o. C., s. 68. 
05 Wyd. R. Holtzmanna, o. C., s. 344, przyp. 3 i s. 498, przyp. 1 i wyd. M. Z. Je- 

dlickiego, s. 586, przyp. 25. 



kilkakmtnie uiyte okreSlenie saltus Geronis odmsilo siq do Gernrodb - 
Blasztornej fundacji Gerona, ktorej biskup merseburski ani razu nie po- 
da1 W tym brzmieniu, pod jakim wystqpowala W ddokumentach z X i XI W. 

Arx RomuZea (VII, 71) W jezyku Thietmara oznacza oczy-eie Rzym. 
Jednorazowo uiyta nazwa Mons - klasztor sw. Jana pod Magdeburgiem 
W Berge (VI, 68). 

Obserwacje t e  demonstrujq swobode naszego kronikarza, kt6ry nie 
poddawal siq rygorom stosowsrnia nazw w brzmieniu oryginalnym ion- 
glujqc ich przekladami. Zonie Mieszka, tzw. Dobrawie kronikarz nadaje 
takie drugie tlumaczcme imiq - Bona. 

Czy imiq Dobrawa, nie znane poza kronikq Thietrnara, trafilo tam bez 
zabiegow interpretacyjnych, skojarzen, tlurnaczefi itp.? Wydaje sie, tie in- 
teresujqce Swiatlo na te sprawe pada od strony badaii nad toponomastykq 
Serbow Euiyckich. 

Studia Eichlera i Walthera nad nazwami miejscowymi dawneg~ ple- 
m<ienia Glomacz6w, kt6re W czasach Thiehara zarnieszkiwalo teren die- 
cezji Merseburga, Sytyc i Miki, przynoszq poiwiadczenie wystqpowania 
W rejonie MiSni imienia Dobrawa zachowanego W iredniowiecznej nazwie 
miejscowej - Dobrawitz 66. Pierwotnq, slowiafiskq nazwe tej miejscowo- 
Cci a,utorzy tlumaczq jako Dabravici - ludzie D~brawy (oo moglo sie od- 
nosiC: zar6wno do mqiczyzny, jak k~obi~ety). Nazwa ta byla W dokumentach 
niemieckich XI11 W. zapisywana jako Ddobrawitz lub Dubrawitz '37. WySitq- 
pienie imienia Dobrawy na serbskim obszarze jqzykowym wnosi pewien 
nowy punkt oparcia do przypuszczeii o genezie deformacji imienia cze- 
skiej Dubrawki. Przykllad ten pozwala poprzeC niektore sqdy jqzyko- 
znawcow W sprawie chwiejnoici glosowuii czlonu dobr, dubr, zwiqzanej 
z niemieckq wymowq nazw s1~owiahskich. JednoczeSnie przyklad ten ujaw- 
nia imie Dobrawa W zasiegu dowiaiiskich kontaktow biskupa mei-seibur- 
skiego. Kto wie, czy z tego kraju nie p~ch~odzila Dobrawa, iona Embri- 
ohona, ministepiala Rychezy? Rycheza po wyjeidzie z Polski CO najmniej 
kilkanagcie lat przebywala W posiadloSci ojca i braci, W Saalvelt, poloio- 
nej W pobliiu ziemi dawnych Glomacz6w, skqd pochodzili niektorzy jej 
ministerialowie 68, Thietrnar nie musial wiedziek, ze podobne imiona Du- 
brawka i Dobrawa sa, sobie znaczeniowo obce. Imie Dobrawa nie wystqpilo 
zresztq W Sredniowiecznej Polsce 'j9. 

06 Obecna nazwa Dobritz. Ernst Eichler und Hans Walther, Die Ortsnamen in 
Gau Daleminze, I Namenbuch. Berlin 1966, s. 64. " Ib. 

Ministerial Werinhero, okreilony jest de Salevelt, Embricho zaS de Gelde- 
storp. Urkundenbuch für die Peschichte des Niederrheins, s. 117. MiejscowoSE Gelde- 
storp trzeba zidentyfikowaf. 

ßQ M. Karpluk, Stowiafiskie imiona kobiece, Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1961. 
„Prace Onomastyczne" 4, s. 131. Autorka uwaia, ie  iona Mieszka nazywala sie Do- 
brawa. 



Na gruncie cmomastyki latwiej jest dziC broniC Dqbrbwki, mim8 i e  
miala ona i ma przeciwnikbw. 

Imiq Dabrawa jasne i pelne pozytywnego znaczenia, stwarzalo duiq 
konkur,encje dla niepokojqcej Dqbrbwki, kt6ra kojarzyla sie z n a m q  lasu 
d ~ b w e g o  i nie pasowala do irnion iefiikich. Brückner uznal za nonsens 
przypuszczenie, i e  tak nazywala siq kobieta, podkreSlajqc wylqcznie to- 
pograficzny charakter nazwy 70. Taszyoki bronil Dqbrbwki i przytaczal 
priyklady uiywania tego nazwiska W Polsce W XV W, 71 

Lehr-Splawinski wywodzil z kolei irbdloslbw imienia Dqbrbwki z przy- 
miotnika staroindyjskiego .- dhumrah; ktbry znaczy - brunatny, ciem- 
ny i mbgl W swoj,ej slowianskiej wersji by6 uiyty na oznaczenie osbb 
ciemnowlasych lub 80 ciemnym zabarwieniu skbry 72. Slawski powraca do 
debotvej wykladni 73, ktbra sprzeciwiala sie naszemu poczuciu imiememu 
i nie ulatwiala rywalizacji za szlachetnie brzmiqcym jmieniem Dobrawa. 

Wydaje sie, i e  dzisiejsza rola imion, ktbre sq atrybutem danej osoby 
i Srodkiem odrbznienia jej, nie tworzy dobrego przejScia dla zrozumienia 
znaczenia, jakie przypisywali imionom dawni Slowianie. SpoSr6d wspbl- 
czesnych ~onomastbw W prablem etiologii imion slowianskich szczegblnie 
zagleb2 sie Jan Svoboda. Zaslugq jego jest zebranie literatury etnogra- 
ficznej i ielostronne olpracowanie najstarszych imion czeskich 74. 

Zdaniem autogra, rodzice slowiailscy nadajqc imiq dziecku wierzyli, i e  
bqdzie ono odgrywak role iyczenia i rnagicmego zaklqcia na zasadzie ta- 
jemnej zawisloSci czlowieka od imienia 75. 

Przekonanie o tym, Se imiq rzutuje na wlaSciwoSci czlowieka, wyra- 
ialo sie zarbwno W tendencji obdarzania dzieci imionami przodk6w, ktb- 
rych cechy lub losy oceniano pozytywnie jak rbwniei W sklonnoki do 
czerpania imion ze Swiata zwierzqt i roSIin 77. 

Czqsto spoitykan,e W Czechach przed XI11 W. imiona tak3e, jak - ~ i b r ,  

70 ,,Dqbr6wka jest nazwq kilkurohlin, tylko iona Mieszka tak sie nigdy nie 
nazywaia; nazywala sie Dobrawa, nonsens z Dqbr6wkq wylonil sie p6Lnie;i9'. Slownik 
etymologiczny jgzyka poiskiego, I1 wyd., 1957, S. 85. Ocena i krytyka dorobku A. 
Brücknera - pidra Z. Klemensiewicza - zamieszcmna zostaia we wstgpie do Stow- 
nika, Klernensiewicz podnosi, i e  wartoSC etymologicznych interpretacji A. Brückne- 
ra byla rozmaita „... sq wSr6d nich i takie, kt6re wymagajq udowodnienia", o. C., 
s. VI. F. Slawski, Siownik etymologiczny jezyka polskiego, t. 1, Krak6w 1952-1956, . 
s. 1, uwaia: „Bardzo ujemnie odbiio sie na et~mologicznych objahnieniach Brückne- 
ra celowe lekcewaienie geografii jezykowe j". 

W. Taszycki, o. C., s. 87. 
T. Lehr-Splawifiski, o. C., s. 107-108. 

73 F. Slawski, Stownik etymologiczny ..., s. 140. 
74 J. Sv~boda, StaroEeskh osobni jmena a pfijmeni, Praha 1964. Rec. E. 

Eichler (W:) „Onomastican, t. X, 1966, s. 358 oraz wczehniejszy artykul J. Svobody, 
Slovanska osobne jmena ve svitle ndrodopisu, ,,Siavia", R. XVIII, s. 1-2, Praha 
1947. 

75 Slovanskh osobni jmena, s. 102; StaroEeskk osobni jmena, s. 43. 
70 Slovanskci osobni jmena, s. 43-45. 
77 Staroeeskh osobni jmena, s. 45 i 195-197; Slovansk6 osobni jmena, s. 107-109. 



Sobol, Tur zdaniem autora byly nadawane z nadziejq, i e  dwaga, bojo- 
wogt, sila i zdrowie zwierz3t stana, sie takie W przyszloSci udzialem 
dzieci 78. 

Imiona ,,iyczqce" rbwnie chqtnie czerpano ze M a t a  r&lin. Takie jak 
Kvgt, Jahoda, Kalina, Krck, Lesgk, Hhj, Dubrava i wiele innych glosily 
wiare W to, i e  sily przyrody udzielq swej mocy noszqcym je 79. Czesto 
obdarzano nirni dzieci chorowite. 

Wedlug niektorych badaczy, imiona ze Swiata zwierzqt i rdlin, a takie 
spotykane niekiedy imiona - dziwolqgi pefnily wlobec dziecka funkcje 
.ochronne, ktore zasadzaly sie na myleniu zlych duchow i demonow. Wie- 
rzono bowiem, ie demony nie bqdq niepokoie tych, ktorych imiona zgola 
nie przyposminaly ludzi 

Wydaje sie, ze studia Svobody pozwal~aja, zrozumiee nietypowe i na 
pierwszy rzut oka niespotykane imie Dubrawki - Dqbrowki. Nadanie tego 
imimia, podobnego W intencji #do imienia matki Piast6w Rzepki, moie 
mialo zapewni6 ksiqiniczce czeskiej moc mlodych dqbbw? Sqdzqc po ma- 
gicmopodabnym wlieniu Strachkwas sl, mozemy przypwzczat, i e  dyna- 
slia czeska, kt6ra W X W. ze wzgled6w politycznych wchodzila W zwiqzki 
hrwi z ksiqiniczkami pogafiskich plemian wieleckich, reprezentowala ten 
-poziom obyczajowo.Sci, .jaki cechowal 6wczesne spoleczefistwo czeslcie. 

Rezultaty badail J. Svobody nad znaczeniowq strona, imion stqrocze- 
skich pozwalajq inaczej spojrzee na poteiny odlam imion slowiafiskich, 
ktore nie rhieszczq siq W dzisiejszych abyczajach. 

Wydana W 1964 r. praca Svobody okazuj,e sie wainym sprzymierzefi- 
cem Dqbrowki, nie tylko z przytoczmych poprzeidnio powodow. Niezmier- 
nie interesuj3cy jest takie fakt, i e  W zestawie najstaxszych imion cze- 
skich, gdzie figunije Dubrawa, brak jest D~o;brawy!8~ Okamje sie, i e  
imiq to cporadycznie pajawia sie W Cz,echach dopiero od XI11 W. i jest 
przez Svobode umane za ,,irriiport" slowefiski -53. 

JeSli iona Mieszka n o a a  irnie Dubrawka, kt6re powstalo jako zdrob- 
nienie od Dubrawy, dlaczego W Polsce nazywano jq Dqbrowkq? A dzialo 
sie to zapewne od poczqtku, jak o tym zdaje sie SwiadczyC l i te~a o W dru- 
giej zglosce najstarszych polskich za4pis6w. 

Czy czeski zapis Dubrawka Swiadczyl jednoczeinie o tym, i e  W pierw- 
szym czlonie imienia znajdowala sie nasowka? Podobne pytania nasuwajq 
sie kolejno W miare rozwiqzywania kwestii imienia iony Mleszka. 

78 StaroCeskci osobni jmina, s. 45. 
79 Ib., s. 45 i 197. 
eo Slovanskh osobni jmena, s. 103-104. 
8' Wedlug J. Svobody, imiona zloione ze slowem ,,strach" mialy znaczenie po- 

gr6iki przeciw demonom i nadawane byly dzieciom, o kt6rych zdrowie obawiano 
sie, Slovanskci osobni jmina, s. 104. 

StaroCeskci osobni jmina, s. 263. 
tu Ib., s. 173. 



W toku dyskusji filologicznej jezykoznawcy zwracali uwage na to, ze 
litera U oddawala lub mogla oddawat samogloske nosowq 84. Dla niefilo- 
loga nie bylo to dostatecznie zrozumiale. 

WyjaSnienie kwestii stosunku wymawy irnienia Dqbrowki do zapisu 
Dubrawka przynosi wyklad Gramatyki historyczne j jezyka czeskiego 
T. Lehra-Splawüiskiego i Z. Stiebera 

Okazuj<e sie, ze W Czechach juz ok. 1000 r. doszlo do zaniku samoglo- 
sek nas&ch, kt6i.e zamienily sie na ustne a i U. 

Na poczqtku X W. nosowki jeszcze istnialy (q przypominalo W brzmie- 
niu e) 86. W XI W. Czecsi nie wymawidi j~ui samoglosek noso~vych, owcze- 
sne i poiniejsze zapisy Dubrawka odpowiadaly pisowni fonetycznej S7. 

W Polsce tymczasem nos6wk.i pozolstaly i tu Dqbrowka miala szanse za- 
chowab swoljq fonetycznq warbSb. Zreferowanienl tych uwag jqzyko- 
znawcow koiiczq przegdqd argumeztow krytyczsych, ktore mozna przy- 
wieSb na obrone imienia Dqbrowki. 

Wydaje sie, i e  dla thietmarowej Dobrawy, ktbrej wersja imienna tkwi 
glgboko W strukturze anegdoty o zaslugach apostmolskich iony Mieszka, 
nie ma powodu rezygnowab ze zbieinej tradycji polskiej i czebskiej o Dq- 
brbwce. Dyskusja jezykoznawcza rozpoczeta przez Lehra-Splawifiskiego, 
ktory ,,nie ulegl urokowi zapisu Thietmara" 8s, i racje onomastyczne do- 
starczyly takie niezaleinych argumentow dla poparcia tezy gloszqcej, ze 
iona Mieszka nazywala sie Dqbrbwkq. 

Do zagadkolwej Dobrawy wypadnie powr6ciCi przy okazji analizy ca- 
leg0 przekazu Thietmara o chrzcie Mieszka. Wydaje sie, Se sprawa imie- 
nia Dqbrowki rzuca den na Swiadectwo Thietmara o okolicznoSciach wej- 
Scia Polski W Swiat kultury chrze5cijariskiej. 

Ib., s. 85. 
T. Lehr-Splawifiski, Z. Stieber, Gramatyka historyczna jezyka czeskiego. War- 

szawa 1957. Na problem ten i na t? pracg zwr6cil moj9 uwage doc. Z. Siatkowski, 
CO z wdzigcznoSciq wspominam. 

T. Lehr-Splawifiski, Z. Stieber, o. C., s. 58-59. W pisowni staroslowiafiskiej - 
dQbrowa. Por. tei, V. Machelr, Etymologickd slovnik jazyka Eeskkho a slovensk6h0, 
~ k h a  1957, s. 92. ' 

87 T. Lehr-Splawifiski, Z. Stieber, 0, C., S. 60. 
. C. Bartula, Tadeusz Lehr-Sptawiitski jako onomasta. ,,Onomastica", R. XII, 





Teresa Dunin-Wpsowicz 

KULTY SWD$TYCH 
W POLSCE W X W. 

Sprawa kultu Swietych W Polsce piastowskiej byla niejednokrotnie 
poElnoszona i slusznie zwracano uwagq na jej duze znaczenie w zwiqzku 
z moiliwoSciarni poznawania dr6g ksztaltowania sie kultury polskiej 8red- 
niowiecznej, lecz r6wniei na trudno8ci badawcze W tym zakresie. Przy: 
klady postqpowania W tej mierze zaprezentowali przede wszystkim S. Ke- 
trzynski 1, A. Gieysztor 2; natomiast pominiecie tej tematyki W og6lnym 
ujgciu kultury pdskiej pierwszych Piastbw, kt6re sie ukazalo pod re- 
dakcjq T. Mantepffla 9, wskazuje na koniecmoSk stosowania jak najdalej 
idqcej ostroznoSci i ograriczenia hipotetycznych rozwaiafi na rzecz fak- 
t6w po5wiadczonych ir6dlowo. 

W krajach europejskich, schrystianizowanych na przelomie I i I1 ty- 
siqclecia, potrzeibny byl, jak sie wydaje, najb~rdziej model Swiqtego me- 
czennika za nowq wiare. Jego kult m6gl zaspokajab tesknoty i marzenia 

1 S. Kqtrzyfiski, Mieszko I (W:) Polska W X-XI wieku. Warszawa 1961, s. 99, 
256; tenie 0 imionach piastowskich do kohca X I  wieku,  ib., s. 595-675. 

2 A. kieysztcrr, Drzwi gnieiniehskie jako wyraz polskiej SwiadomoSci narodo- 
wogciowej XI1 wieku (W:) Drzwi gnieiniehskie, t. I .  Wrociaw 1955, s. 1-19; tenie, 
Przemiany ideologiczne W Pahstwie pierwszych Piastciw a wprowadzenie chrzeici- 
jahstwa (W:) Poczqtki Pahstwa Polskiego, t. 2. Poznafi 1962, s. 155-170; tenie, Chri- 
stiana Tespublica et  l a  politique orientale de 1'Empire (W:) Renovatio Imperii. Faen- 
7a 1963, s, 58; tenie, Sanctus e t  gloriosissimus martyr Christi Adalbertus: un 4tat et  
u n e  eglise missionaires a u x  alentours de  l'an mille (W:) XIV  Settimana di  studio sull' 
alt0 medio evo, Spaleto 1967, s. 637; tenie, Rzymska studzienka ze Sw. Wojciechem 
z roku  okoEo 1000 (W:) Sztuka i historia. Ksiega pamiqtkowa k u  czci profesora Mi- 
chaEa Walickiego. Warszawa 1966, s. 22-29; tenie, 0 k i lku  biskupach polskich X I  
zcieku (W:) Europa - SEowiahszczyzna - Po1,ska. Poznafi 1970, s. 320. 

3 Polska pierwszych Piastciw. Pafistwo - spoEeczeristwo - kultura, pod red. 
T. Manteuffla. Warszawa 1968. 

POLSKA W SWECIE 

Szkice z dziejow kultury polskiej, Warszawa 1972 



ilielicmych grup duchowieristwa; zarazem zaS przeciwdzialab frustracjom 
wywolanym rbinymi trudno6ciarni i niepowodzeniami dzialari kateche- 
tycznych. Najlepiej bylo, gdy rn9gl to byC ktoß z aktualnie panujqcej ro- 
dziny ksigiqcej. Kult taki zobowiqzywal dynastiq hobec episkopatu i jed- 
noczeknie lqczyl W solbi(e tradycyjne elementy pogafiskiego kultu rodowe- 
go z nowymi ~ierz~eniami, ulatwiajqc ich akceptacje przez dynastiq. Ru6 
ma swoich Swiqtych ksiqzgt Borysa i Gleba, Czechy - Waclawa i Lud- 
milq, Wegry - Stefana kr6la 4. W Polsce brak ksiqcia piastowskiego Swie- 
tego wyznawcy czy meczennika. Wydaje sie, i e  odegrala tu role postawa 
polskiej hierarchii koScilelnej. Zapewne pierwotnie wolano widziet na 01- 
tarzach przedstawicieli Meru, by nie wzmacniaC zbytnia autorytetu dy- 
nastii. Czy nie wsp6ldecydowala tu jednak polska tradycja kulturalna, 
charakter tradycyjnej mentalnoSci spolecznej? Legenda piastowska uka- 
zuje przecieZ, jak silny byl u nas w6wczas antyheroistyczny spos6b trak- 
towania wladzy, CO utrudnialo spolecmg akceptacjq przeksztalcenia przed- 
stawiciela dynastii W Swietego bohatera. t 

WSir6d kult6w charakterystycznych dla caiego Swiata chrzeScijahskie- 
go W X-XI W. spotykamy i U nas adoracje Chrystusa - Salwatora, kult 
Najiwiqtszej Marii Panny, Apostdow, a wSr6d nich zwlaszcza Sw. Piortra, 
Sw. Jana Chrzciciela, Michala Archaniola, Sw. Marcina, Sw. Jerzego i Sw. 
Maurycego. Szczieg61nego zastanowienia jednak wymagajq od nas inne 
kulty o wqiszym zasiegu, zwiqzane z najwcze~niejszym okresem naszej 
organizacji koScielnej i paiistwowej: a mianowicie v.7 pierwszym etapie 
kulQ Sw. Udalryka, Sw. Lamberta czy Sw. Waclawa, ktbrych nikle Slady 
mamy W Pollsce X W. 

Opis cud6w dolqczony do Vita sancti Oudalrici, pisanego W koficu X W. 

przez proboszcza katedry W Augsburgu, Cerharda, przynosi nam wiado- 
moSC, i e  duz Wandalorum, Misico nomine, cum sagitta toxicata in bra- 
chium wulneratus est 6. Zraniony zatrutq strzalq W rarnie ksiqie Mieszko 
zostai nastqpnie uratowany od Smierci za sprawq Sw. Udalryka i obiecal 
przyslaC wotum; [...I statim post votum relevatus a periculo, ad domum 

4 K. Gorski, La naissance des 6tats et  le ,,roi-saint". Problbme de L'ideologie 
fkodale (W:) L'Europe aux IXe-XIe siecles. Aux origines des Etats nationaux. Var -  
sovie 1968, s. 4 2 5 4 3 2 .  ". Wojciechowski, Polska nad WisEq i Odrq W X W .  Studium nad genezq pa%- 
stwa Piastow i jego cywilizacji. Katowice 1939, s. 60; H. Lowmiaiiski, Imie chrzest- 
ne  Mieszka I, „Slavia Occidentalis", XIiX, 1948, s. 306; J. Dowiat, Metrylca chrztu 
Mieszka I i jej geneza. Warszawa 1961, s. 66, 72; A. Gieysztor, Les paliers de la p6- 
netration du christianisme cn Pologne au Xe e t  X I e  siecles (W:) Studi in onore de  
Amintore Fanfani, vol. I .  Milano 1962, s. 344; MGH SS I V ,  s. 423: Alio quoquz tem-  



suum rediit et brachium secundum suum votum ccmponere praecepit. Po 
powrocie do domu ksiqie rozkazal swoim zlotnikom odlai. rarnie z rekq, 
cale ze srebra, i Bogu dziekowal, i e  przez zaslugi Swietego biskupa od nie- 
bezpieczefistwa imierci zostal wybawiony. Zdarzenie to wystqpilo poza 
granicami Polski, ale kiedy i gdzie, dolbrze nile wiemy. 

Sywot i cuda Sw. Uddryka episane zostaly W latach 973-992, a W 993 r, 
biskup augsburski Liutolf praedctawil je na synodzie prowincji rzymskiej, 
uzyskujqc bulle Jana XV prapagujqcq kult na cale krolestwo G. Wart036 
Sywota stawiana jest wysoko i przyj-muje sie ', i e  powstal hied&ugo po 
Smierci Udalryka (973 r.). TrzydzieSci cudownych wydarzefi dolqczonych 
do iywotu Swiqtego miqzanych jest na og63: z kregiem Augsburga i jego 
najbliiszych okolic. Nawet przybysze z Burgundii i Frankonii naleiq do 
nielicznych 8. Wiqkszoii. culdow miehci sie W ratmach przyjqtego schematu 
i dotyczy uzdrowiefi Slepcow i paralitykow, wypedzania demloaa itp. 

Odmiennq treSi., jak i dalek9 proweniencje przybyszow zawierajq je- 
dyniie dwa cuda nr 21 i 22 9. Pierwszy z nich doityczy cudownego uzdro- 
wienia umierajqcego syna ksiqcia slowiafiskiego Boleslawa; wyzdrowiaf 
on za sprawq Sw. Udalryka. Drugi - dotyczy ksiecia Mieszka zranionego 
zatrutq strzalq. Opis obu tych wydarzen tak oldbiega od przyjetego sche- 
matu pomstalych cudow lokalnych, i e  ze wszech miar wydaje sie, i e  ma- 
my do .czynienia z wydarzeniami wiai-ogodnymi, ktbre zaistnialy niedaw- 
no, a widome dary zwiqzane z nimi znajdowaly sie W momeacie spisywa- 
nia cudow najpewniej na rniejscu W Augsburgu. 

Mieszko utrzymywal z Bawariq kontakty doS6 Sywe: po imierci Otto- 
na I i Ottona 11. Naszq uwage zwraca szczegolnie spotkanie z Henrykiem 
Klotnikiem (bratanl<i(em Ottona I i przeciwnikiem Ottona 11) W 974 r. Za- 
notowano go w Rocznikach Lamberta: Heinricus dux Baioariorum ed 
Abraham episcopus cum Bolisclaione et Misichone in,ierunt Contra impe- 
ratorem parvum consilium I'J. Podobnq wiadomoS6 majdujemy W Rocz- 
nikach altajskich pod tym samym rokiem: ... Heinricus dux Bawariorum 

pore quidam d u z  Wandalorum, Misico nomine, cum sagitta toxicata i n  brachium 
vulneratus est. Qui cum sentiret, sese veneno nocivo esse percussum, et sibi inmi- 
nkre mortis in ter i tum eadem hora putaret, cum magna f ide et constantia vo tum 
vovit,  ut brachium urgenteum cum manu quam. cicius potuisset ad sanctum Oudat- 
r i cum mit tere non differret. Qui  stat im post vo tum relevatus a periculo, ad domum 
suam redi i t  et brachium secundum suum V O ~ U ~  componere praecepit. Cumque .fabri 
brachium fabricare coepissent, et manum, i n  eo fingerent, dux  continuo de znmz- 
ßenti periculo liberatus surrexit, Deum laudnns, qui  eum per mer i ta sui sancti epz- 
scopi de mortis periculo liberavit. 

Regesta Pontif icum Romanorum. Germania Pontificia, vol. 11, P r o v i ~ k  Ma- 
guntinensis. Pars I, Dioecesis Eichstetensis, U U ~ U S ~ ~ ~ S ~ S ,  constantiensis I, auEtore A. 
Brackmann (reimpressa 1960), S. 30-31; BHL, 11, s. 1210-1211. 

7 M. Manitius, Geschichte der lateinzschen Literatul. des Mittelalters, t. 11. Mün- 
chen 1923, s. 203. 

MGH SS IV, S. 422-424. 
* MGH SS IV, s. 422423 .  

MGH SS 111, s. 63. 



et Abraam episcopus inierunt consilium cum Bolizlavone et Misigone, 
quomodo imperatori suum regnum disperderent 11. Gdzie spotkanie to 
odbyto sie, nie wiemy. Najpewiniej jednak dwySlaC d q  naleiy, ze W Ba- 
warii. Jak sie skonczylo, pisze nam Thietmar: .,.anno medii Ottonis I I  
Heinricus Bawariorum dux captus est et ad Ingilhiem deductus caute cus- 
toditur ... 12. Dzialo siq to zaraz po irnierci biskupa Udalryka (zm. 973 r.). 

Byl on w,edi.ug relacji biskupa merseburskiego ,,prawdziwq perlq 
wSr6d kaplan6w7' 13. Pelni3: rolq spowiednika cesarza Ottona I i byl dziel- 
nym towarzyszem W walkach z Wqgrami 14. Zywot biskupa przekazuje 
nam rowniez wiadom&C, i e  byl dobrym zarzqdcq diecezji augsburskiej 15. 
Matyw stalych podroiy, jak tez klopoty z tym zwiqzane, m. in. groine 
przeprawy przez rzeki, czqsto powtarzajq siq W jego vita 16. Ta wlaCnie 
tematyka przeniesjona zostala do najstarszej ikonografii zwiqzanej z po- 
staciq Udalryka 17. Nastepca j ego biskup Henryk, popiera jqcy poczynania 

l1 MGH SS XX, s. 787. 
l2 Kronika Th iehara ,  wyd. M .  Z. Jedlicki. Poznafi 1953, s. 117. 
l 3  Ib.. S. 120. 
l4 1b.i s. 53. 
16 MGH SS IV, S. 3 9 2 4 1 9 .  
'6 MGH SS IV, s. 417; por. R. Bauerreis, Die Kirchengeschichte Bayerns, t. 11. 

München 1950, s. 3-12. 
17 A. Boeckler, Das Stuttgarter Passionale. Augsburg 1923, fig. 134; K. Löffler, 

Schwäbische Buchmalerei in romanischer Zeit. Augsburg 1928, s. 16-26 oraz tabl. 
13 a. 



Henryka Klotnika, razem z nim przechodzi przez wiezienia i wygnania, 
korzystajqc niejednokrotnie z pomocy Boleslawa I1 I*. 

Procz osoby Mieszka I ,i Henryka Kl6tnika W spoltkaniu bawarskim 
W 974 r. brali udzial Boleslaw I1 czeski i biskup Fryzyngii Abraham lg. 
Zwraca tu uwage fakt, ii Mieszko idzie reka W reke ze swyrn szwagrem 
Boleslawem 11, CO trw,a najpewniej a i  do Smierci Dqbrowki, tj. do 977 r. 

2. Biskup Udalryk. Martirologium Zwiefaltense, ok. 1160 

Kontakty Boleslawa I1 z Bawariq sq W tyrn czasie intensywne; mim0 
i e  zaloione w 973 r. biskupstwo praskie zostalo podporzqdkowane Mo- 
guncji, kontakty takie koscielne miedzy Czechami a Bawariq pozostaly 
nadal iywe. Nic wiec dziwnego, i e  W momencie choroby syna ksiqiecego 
zwrocono sie z Czech o pomoc do patrona augsburskiego. Dlaczego jed- 
nak do tak niedawno zmarlego? A nie do Sw. Wita, patrona katedry pra- 
slriej, czy tei  choCby do Sw. Afry lub SW. Mamusa, Metych  od dawna 
czczoaych W Augsburgu? 

0so;ba biskupa Abrahama interesuje nas szczeg6lni'e. Sprawuje on rzq- 

18 Kronika Thietmara, s .  119. 
l q e g e s t a  imperii. I I ,  Sächsisches Haus: 919-1024. Drite Abteilung: Die Rege- 

s ten des Kaiserreiches unter Otto III ,  980 (983)-1002. Nach J. F. Böhmer neube- 
arbeitet von M. Uhlirz. Graz-Köln 1956, s. 429,551, 564. 
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dy W latach 957-994 20, W okresie, na ktbry przypada chrzest Polski. Po- 
przednikiem jego byl Lambert (zm. 957 r.), ktbrego kult jako Swiqtego 
znany jest juz W XI W. 21 Jak przypo~mnial ostatnio J. Plocha 2" biskup 
Abraham znal jqzyk slowiafiski, co zresztq W potudniowych Niemczech 
nie nalezab do rzadkoici W X-XI W. Pochodzi3: on z roidu hrabiow 
W Sundergau, W kt6rym imiona biblijne czqcto sie powtaraaly. J. Plocha 23 

sugeruje, i e  m&e i polski biskup Jordan z tego rodu' pochodzil. Tu dorzu- 
ciC moina uwagq, ze irniona biblijne W X W. sq czqsto spoltylcane wSr6d 
biskupbw W rejonie jeziora boderiskiego. wiqie sie to na ogol z duz3 infil- 
trac j 3 iywiol u iro-szkockiegq ktbry, jak wiemy, silnie oddzialal m. in. 
rbwniei na t e  obszary poludniowych Niemiec 24. J. Pbcha 25 wskazuje tei 
na wpisy bawarskich libri mortuo~um, gdzie imiq Jordan niejednokrotnie 
wystqpuje, podobnie zresztq jak W nekrologu saskiego klasztoru W Huis- 
burgu, diecezji haliber~ztackiej. 

Na specjalnq uwagq zaslugujq jeszcze dwaj inni biskupi, zwiqzani za- 
rbwno z dziejami diecezji sqsiadujqcych z Polskq, jak i z klasztorem ra- 
tyzboriskim Sw. Emmerama. W klasztorze tym byl mnichem m. in. brat 
Dqbrbsvki, Strachkwas-Chry~tian. Klasztor ten skupiai rowniei dui9 licz- 
be mnichbw pochodzenia wyspiarskiego i stqd najpewniej pochodzil Aidus, 
biskup MiSni, ktory posredniczyl niejednokrotnie m. in. W kontaktach 
z Polskq. Biskup Eid (Aidus), drugi z kolei biskup MiSni (992-1015), inte- 
resuje nas ponadto ze wzglqdu na okolicznobci towarzyszqce jego Smier- 
ci 26, a zwiqzane z kultem jeszcze jednego Swiqtego czczonego W rejonie 
Augsburga. Nie chcial by6 pachowany W Mihni i wyraiaz Zyiazenie, k t k e  
spdniono, by go pochowaC ad locum Colidici dictum, ubi Christi Mag- 
?zus 27 martyr corporaliter requiescit et ipse mereretur tumulari. Tarn wiec 
pochowal go margrabia Herman. Zarowno kult Sw. Magnusa, jak i irniq 
Eida zwracajq naszq uwagq na krqg iro-szkocki. Grdb Sw. Magnusa maj- 
duje siq W Füssen2* na poludnie od Augsburga, a postaC. Swiqtego docze- 
kaXa sie wcale obfitej literatury zg. Imie Magnus jest jednym z pierw- 

J. Plocha, Najdawniejsze dzieje opactwa benedykkhskiego W Mogilnie. Wro- 
claw-Wvszawa-Krak6w 1969, s. 59. 

21 Bibliotheca hagiographica latina antiquae et mediae aetatis (BHL), t. 11, 
s. 698-701, nie wymienia go jako Swietego. 

J. Plocha, o. C., s. 59. 
25 Ib., s. 59. 
24 A. Parczewski, Poczqtki chrystianizmu W Polsce i misja irlandzka, odb. 

z Rocznik6w TPN W Poznaniu, t. 29, 1902 r. 
xi J. Plocha, o. C. 
26 Kronika Thietmara, s. 505 n. 
27 BHL 11, s. 766; Kronika Thietmara, s. 506. Wydawca niemieckiej edycji W. 

Holtzmann przyjmuje, i e  chodzi tu o miejscowofi6 Colditz nad Muldq. Inaczej inter- 
pretuje ten przekaz E. Amann, L'histoire de Z'Eglise, t. VII. Paris 1943, s. 373. 

* BHL 11, S. 766. 
29 M. Coens, La vie de S. Magne de Füssen pur Otloh de Saint Emmeram, ,,Anna- 

lecta Bollandiana", 1963, LXXXI, fasc. 1-11, s. 159-228. 



szych imion chrzescijaiiskich spotykanych W polskich irodlach pisa- 
nych 30. 

Procz Udalryka i Magnusa wSrbd Swietych zwiqzanych z rejonem lub 
z samym Augsburgiem, interesuje nas rbwniei Sw. Afra i biskup Nar- 
cyz S2. Odbiciem tych kultow, czczonych W Augsburgu, jest Slad obcho- 
dzenia ich Swiqt W kalendarzu katedry krakowskiej Sw. Waclawa 3s. 
W kalendarzu Gertrudy 34 spotykamy Magnusa, Afre i Narcyza; brak na- 
tomiasit Udalryka. Udalryk jednak trafil do kalendarza tynieckiegos5, 
gdzie oibserwujemy za to brak Magnusa i Afry. Natomiast, CO nie powinno 
dziwiC, wszystkich nas interesujqcych Swietych augsubrskich, odsiajduje- 
my W kalendarzu Missale Antiquissimum gnieZnieriskim ktore, jak wie- 
my, pochodzi z Bawarii z przelomu XIIXII W. Mimo zapis6w W importo- 
wanych kalendarzach, ktbrych tylko nieliczne zabytki sie zachowaly, s b -  
jqc sie jedynym, choC malo aktywnym, punktem rozpmszechniania kul- 
tu, cieSC Udalryka W Polsce nie rozwinqla sie szerzej. Dziwi to m. in. dla- 
tego, i e  CU$ Mieszkowy latwo mbgl sie staC bodicem, podobhie jak p6iniej 
stalo sie z kultem Sw. Idziego, by czeSC tego Bwiqtego rominqla sie W kre- 
gu warstw uprzywile j owanych. Wyda j e sie, i e  zasadniczy tuta j byl inny 
moment: zerwanie Mieszka z bawarskim sprzymierzeficem, z ktbrym prze- 
ciei zwiqzany by2 tylko przelotnie. JeSli kult Udalryka byl (a tak sie wy- 
daje) zwiqzany z dworem bawarskim, to zrozurniale, i e  przy coraz SciSlej- 
szych zwiqzkach Mieszka z krggiem ottoliskim kult biskupa augsburskie- 

- 

go nie m6g2 liczyC na wielkie rozpowszechnienie W Polsce i po wywiqza- . 
niu sie Mieszka z jego zabowiqzania nie zaszczepii sie u nas. 

LAMBERT 

Za najstarszy dowbd istnienia W Polsce kultu Sw. Lamberta uwaia sie 
imie'syna Mieszka I i Ody - tak wlaSnie brzmiqce 37. Dziwne, i e  imie 

SO Imie Magnus spotykamy W Polsce W XI W., poßwiadczone zar6wno przez 2r6- 
dla pisane, jak ~ponomastyczne. Por. Galli Anonymi, Cronica, s. 69, 70, 118; oraz 
nazwa Magnuszew na poludniowym Mazowszu. Por. 2. Podwiliska, Zmiany form 
osaclnictwa wiejskiego na ziemiach polskich we wczeintejszym iredniowieczu. Zreb, 
wie& opole. wroclaw 1971, s. 181; trudno zgodzi6 siq z S. Kqtrzyliskim, 0 imionach 
piastowskich, s. 661. 

81 BHL I, s. 19. 
BHL 11. s. 879. 

33 MPH II, s. 924, 927, 928, 930. 
34 Chronologia Polski, wyd. B. Wlodarski. Warszawa 1957, s. 204, 205 i 206. 
86 Ib., s. 210; Swiqtych Udahyka, Kiliana, Gailla, Magnusa, Otrna~a i Walburge 

znajdujemy natomiast W litanii dolqczonej do Kodeksu z Pontificale biskup6w kra- 
kowskich, zob. W. Abraham, Pontificale biskupow krakowskich z XII W. R. P. A. U., 
S. 11. T. XLI, 1927, s. 10. 

3% Ib., S. 216, 216, 217. 
37 B. Kürbis6wnaY Dagome iuclex. (W:) Poczgtki pafistwa polskiego, t. I, s. 363-424; 

H. Lowmiariski, Imie chrzestne, s. 234; J. Dowiat, Metryka, s. 73. 



to, Iatwe do zapamiqtania wobec ishiejqcego od dluiszego juz czasu kul- 
tu patrona katedry W Leodium, budzi wqtpliw80SE Thietmara 38. Piszqc 
o malieiistwie Mieszka I z Odq, kronikarz wyrnienia, i e  urodziIa ona swe- 
mu mqiowi trzech syn6w: Mieszka, Swiqtopelka i... trzeciego imienia nie 
zapisal, mimo i e  raczej dobrze byl poinformowany o sprawach Ody i zda- 
rzeniach prawie wsp6lczesnych z jego urodzeniem. 0. Balzer 39 wstawia 
W tq lukg imie Lamberta, na'podstawie dokumentu ,,Dagome iudex", kt6- 
rego znieksztalcony przekaz znamy z regestu papieskiego z ostatniej 
Cwierci XI W. D~kum~ent  ten datowany na lata ok. 990-992 40 bylby 
pierwszym Sladem uiywania imiefia Lamberta W dynastii piastawskiej. 
P6iniej wchodzi ono jako imiq dynastyczne, lecz na krbtki okres czasu. 

Jako imiq duchownych zwiqzanych z koiciolem polskim pozostaje je- 
szcze przez XI i poczqtek XI1 W., by potem stak sie, nawlet W tym Irrqgu, 
imheniem rzadkim. Jedyne w Polsce patrocinium tego Swietego znane jest 
z koScioIa parafialnego W Radomsku 41, pohviadczone jest dopiero jednak 
U Easkiego 42. 0 roli tego kultu i przywiqzaniu pierwszych Piastbw do tego 
imienia pisano ki lkabtnie,  lqczqc go z patronem katedry W Liege, bi- 
skupem Maastricht, zmarlym najpewniej W V111 W. 4"alezy jednak przy- 
pomnieE o wspomnianym juz kulcie Lamberta 44 W Bawarii W X i XI W. 

Na ogbl ten kult Iqczony bywa z imieniem pierwszego biskupa polskiego 
Jordana lub Odq, i m q  Miieszka I. Nie ilegujqc moiliwoici zwiqzkbw Jor- 
dana z tym kultem, chcq wskazaE na dodatkowe przeslanki wiqkqce kult 
&V. ~arnber ta  z postaciq Ody, mniszki z klasztoru Sw. Wawrzyfica z Kalbe, 
poiniej i m y  Mieszka I. 

Imiq Ody noszq W tyim czasie racze j przedstawi~iel~ki rod6w z terenow 
Brodkowych i p6hocnych Niemiec 45. Miqdzy innymi znane nam sq W tym 
czasie: Oda, zena BolesIawa Chr~breg~o, c6rka Ekkeharda I, margrabiego 
MiSni oraz Oda, siostra biskupa Thietmara, cbrka Kunegundy i Zygfryda, 
grafa z W a l b e ~ k ~ ~ .  Imig to idzie raczej po linii matki i babki Thietmara, 
ktbre przez dziadkow IqczyC mloina z rejonem Nadrenii 47. 

Kto byI patronkq nosicielek tego imienia? J u i  H. Eowmiatiski *8 zasta- 
nawial sie nad tyrn, ktbra to Oda byla patronkq iony Miieszka. Wydaje 

Kronika Thietmara, s. 225. 
39 0. Balzer, Genealogia Piastow, s. 54; H. Eowrniafiski, Dynastia Piastow we 

wczesnym Sredniowieczu (W:) Eoczqtki pafistwa polskiego, t. 2, s. 126. 
40 B. Kürbisowna, o. C., s. 394. 
41 Katalog zabytkow sztuki W Polsce, t. 11, Woj. Eodzkie, z. 8, pow. Radomszczah- 

ski. Warszawa 1953, s. 18-19. 
4 J. Easki, Liber Beneficiorum Archidioecesis Gnesnensis. Gniezno 1880, s. 494: 

ecclesie parochialis tituli Sancti Lamparti; MPH 11, s. 886. 
BHL 11, s. 698. 

44 H. Eowmiafiski, Imiq chrzestne, s. 276. 
4 GeneaZogia, oprac. W. Dworzaczek. Warszawa 1969. 
46 Ib., tabl.64; 65, 67. 
47 Kronika Thietmara. s. VIII-XI. 
ur H. Eowmiafiski, ~miq chrzestne, s. 276, przyp. 237. 



sie nie ulegaC wqtpliwoSci, ze chodzi tu o Sw. Ode-wdowe z Amay49, 
W pobliiu Huy, W rejonie Liege. Zarowno iywoty Swiqtej (dopiero 
W XI W.) 50, jak zywoty Sw. Lamberta 51, lqczq te olcoby razem, a dokladna 
analiza his~to~ryczna postaci O'dy-wdowy lqezy sie z testamentem Grimo- 
na 52 z 634 r. wystawionyrn za panowania krola Dagoberta. Oda-wdowa 
pochowana zostala W bazylice Sw. Jerzego W Amay, a kult jej mial zasieg 
raczej lokalny. Vita podkreSla jej wspolprace ze Sw. Lambertem, a W X W. 
Annales z opactwa W Lobbes nazywajq jq ,,amita Stv. Huberta" 53, nastepcy 
biskupa Lamberta W Liege. 

Druga Oda 54, dziewica, wedlug tradycji krolewna szkocka, pojawia sie 
dopiero W opisie cudow Sw. Larnberta, a vita jej powstaje poiniej niz vita 
patronki Amay. Trzecia Oda, Swiqta - to mniszka premonstratefiska 
z kofica XI1 W. 55 

Relikwie Ody z A m y  znane sq jedynie poza Amay z XI1 W., z reli- 
kwiarza W Momalle (ckreg Waremme), a patrocinium to nosi na poczqtku 
XI11 W. jedynie kaplica grodowa W Lexhy, znajdujqca sie W posiadloSciach 
rodziny Warfuse 

Tradycja o zniszczeniu dawnego regnum, SciSle j ,,korony" polskie j, 
przez cesarstwo rzymskie trafila do zywota Ody, dziewicy z Sant-Oeden- 
rode, najpewniej W polqczeniu jej postaci z tradycjq o Odzie, ionie Mie- 
szka, wypecinonej z Polski. Ot6z wydaje sie, ze Oda, mniszka z Kalbe, 
z Masztoru Sw. Wawrzynca W polnocnej Marchii, a poiniej iona Mieszka I, 
ktonej zaslugi i korzySci wynikajqce z tego malzefistwa dla niemieckiej 
strony podkr&la Thietmar, znala los swej patronki i zwiqzek z kultem 
Sw. Lamberta byl dla niej mozumialy. Stqd imie nadane synowi. 

Najpewniej kult Lamberta musial byC znany rowniei Emnildzie, 50- 
nie Chrobrego~, skoro imiq to dala jako drugie, synowi swemu Mieszkowi- 
-Lambertowi. Nie wiemy, jakq role odegrala W propagowaniu tego kul- 
tu Oda c6rka margrabiego Ekkeharda, nastepna po Emnildzie, iona Bo- 
leslawa. Dziwne sie wydaje jednak nadanie imienia Lambert synowi Bo- 
leslawa Chrabrego i Emnildy, sko'ro nosil go r6wnoczeSnie przyrodni brat 
Chrobrego, syn Ody. Mieszko I1 urlodzil sie W 990 r. Lambert, syn Ody 
wydqpuje w ,,Dagome iudex" ok. 992 r. Moze jednak wlaSnie urnySlnie 

40 M. Coens, La wie de Sainte Ode d'dmay, „Annalecta Bollandiana", LXV, 1947, 
s. 196-245; BHL, 11, s. 905 oraz supp. S. 235. 

60 Ib. 
51 G. Kurth, Le vita Sancti Lamberti et  M. Krusch (W:) Etudes Franques, t. 11, 

Paris 1919, s. 319-347. 
52 M. Coens, La wie de S. Ode, s. 198, 209. Por. takie F. Graus, Volk, Herrscher 

und Heiliger in Reich der Merowinger. Praha 1965, s. 379. 
58 M. Coens, La wie de S. Ode, s. 237. 
54 J. von der Straeten, Sainte Ode, Patronne de Sint-Oedenrode, ,,Annalecta Bol- 

landiana", LXXV, 1958, s. 65-117; BHL, 11, s. 905-906. 
55 ~ b . ,  s. 65; BHL 11, s. 905. 
SC M. Coens, La wie de S. Ode, s. 21. 



Boleslaw oba imiona braci przyrodnich nadal swemu synowi, jeszcze za 
iycia tamtych obu. Rozgrywa'lo sie to W latach sporzqdzania nadania dla 
stalicy aposblskiej, W ktorym, jaik podnoszono wielokrotnie 57, brak jest 
wymienienia Boleslawa. Moie jednak dokument ten naleiy wiqzai: z akcjq 
samej Ody, a nie NLieszka I? Przeciei 992 r. jest rokiem Smierci Mieszka I 

3. Riskiup Lambert. Pasaicmal Stnittgairdki, ok 1120 

i jednoczegnie aktywndci Ody i ... jej wypedzenia wraz z synami z Pol- 
ski. W kaidyrn razie ubu ksiqiqtom polskim nie byl obcy ten Swiety. 

Postab hietego biskupa z Maestricht i jej losy budza, wiele nieporo- 
zurnieri W historiografii. Rewne jest jedno, ze zginql on wskutek zatargu 
na tle kompetencji zasiqgu wIadzy Swieckiej 58 i koicielnej araz W csbro- 
nie immunitetu d6br swego biskupstwa. Wydaje sie, i e  po factum $W. Sta- 
nidawa lepiej by'lo imie tego Swiqtego usunqc na plan dalszy. Po XI W. 

67 B. Kürbisowna, Dagome iudex, s. 419. 
G. Kurth, O. C., s. 342, 343. 



nie spotykarny go jui W rodzinie Piast6w. Zachowala sie z XI1 W. ikono- 
g~af ia  pr~edstaw~iajqca Smieri: Lamberta 59. 

4. Biskup Lambert. Martirologium Zwiefaltense, ok. 1160 

WACEAW 

Zastanawiajqc sie nad najstarszymi ~ez~waniami  i kultami W Pdsce 
X W. nie spos6b ominqC $W. WacEawa. Wezwan,ie katedry krakowskiej, 
kt6rej po$wieci'i: swe studium T. Wojciechowski niepokoi swq odmien- 

59 A. Boeckler, o. C., ryc. 90; K. Löffler, 0. C., s. 53. 
00 T. Wojciechowski, KoSci6E katedralny W K~akowie. Krak6w 1900; A. Bochnak, 

Najstarsze budowle wawelskie (W:) Prace z dzze36w Polski feudalnej ofiarowane R. 
Grodeckiemu. Warszawa 1960, s. 91. Dla dziej6w IroSciof6w wawelskich niezast3piona 
praca K. gurowskiej, Rotunda wawelska. Studium nad centralnq architekturq epoki 
wczesnopiastowskiej, ,,Studia do dziej6W Wawel~'', t. 111, 1968, S. 121; szczeg6lnie 
czgS6 11 oraz Z, Budlrowa, W sprawie wezwania l'otundy NP Afal'ii, tamie, s. 122- 
125. 



noSciq od innych wezwafi katedralnych W Polsce. Patronem jest nie- 
dawno zainordowany ksiqie z sqsied~iego kraju, ktory wielokroitnie zgla- 
szal pretensje do ziemi krakowskiej. I to jest patron gl6wny. Brak nam 
tu patrocinium wiodqcego, jak W innych przypadkach, p~cho~dzqcego ze 
z r ~ b u  slawnych Swietych ogolnokoicielnych. Jest CO prawda na Wzgorzu 
~Vawelskim W poblizu koSci6l NMP, katedra polnadto posiada krypte 
pod wezwaniem Sw. Leonarda, a nastqpnie dostaje dodatkowego patrona 
Sw. Gereona. NiernniG jednak Sw. Waclaw, jak sie wydaje, od poczqtku 
je& glownym patronem krakowskim. W 1000 r. jest to jui  stan zastany, 
dlatego przy kreowaniu biskupstwa podleg'i-ego archidiecezji gnieinieh- 
slciej nie zmieniono patrona katedry. Dwa pozostale wenwania Sw. Wacla- 
wa, znane nam z tej diecezji, W Mogile i W Radomiu G2, zapewne do- 
tyczq nie tyle rozpowszechnienia kultu W jego pierwszej fazie, ile wy- 
tyczajq zasieg posiadloici katedry MT poiniejszym okresie. 

Jak wykazal S. Ketrzyfiski 63, W najstarszym kalendarzu krakowskim, 
znajdujqcym siq W kodeksie Gertrudy W Cividale, a wpisanym wedle 
tego autora doh W 1168 r., zaznaczono pod datq 30 wrzeSnia Swiqto pa- 
trcma koiciola Sw. Waclawa Moina dodai:, i e  zanotowano W tym ko- 
deksie rowniei dwie inne uroczystoSci ztviqzane z tym patronem: 4 mar- 
ca, translatio s. Vuenceslai m. O5 i 23 wrzeinia Vuencezlaui m. Pomiedzy 
tym ostatnim Swietem a Dedictio aecclesie s. Vuencezlaui m. zanotowano 
29 kwiekia dedtcatio s. Michaelis archung. 6G Czyiby tu chadzilo o koScibl 
wawelski? Rowriei W kalendarzu z Missale Antiquissimum zna j duj emy 
pod datq 28 wmesnia; Wenzlai m. 

Z. Kozlowska-Budkowa przekonujqco wykazala, i e  hipoteza o pier- 
wotnym, podwojnym wezwaniu krakolwskim - Salwatora i Sw. Wacla- 
wa, nie ma podbudowy irodlowej i naleiy pozostai: przy Sw. Waclawie 
jako glownym patronie katedry krakowskiej. PodkreSlila przy tym slu- 
sznie, i e  Waclaw jest jeczcze W X W. nie tyle patronem dynastii (pocho- 
dzqcej od jego mordercy), ile opiekunem chrzeficijafistwa czeskiego 

Kod. Mog. nr 27, r. 1266; Z. Swiechowski, Budownictwo romariskie W Polsce. 
Wroclaw 1963, s. 171, 176. 

62 T. Lalik, Sandomi?rskie we wczeSniejszym Sredniowieczu. Prowincja, ksie- 
stwo, wojew6dztwo (W:) Studia sandomierskie. Warszawa 1967, s, 65-67; tenie, 
Organizacja grodowo-prowincjonalna W Polsce XI i pocz. X I 1  wieku, ,,Studia z dzie- 
j6w osadnictwa" 5, Wrocfaw 1967, s. 42; W. Kalinowski i E. Kieszkowska, Sprawo- 
zdanie z prac badawczych W dawnym koiciele 4w. WacZawa W Radomiu, „Kwartal- 
nik Urbanistyki i Architektury", 13,1968, z. 1, s. 327-339. 

6". Kgtrzyfiski, W sprawie pierwszych bislcupstw polskich, ,,Przeglad Histo- 
ryczny", 39, 1949, s. 58. 

04 Chronologia polska. Warszawa 1957, s. 205. 
0.5 Ib., S. 202. 
66 Ib., S. 205. 

Ib., s. 216. I 

68 Z, Kozlowska-Budkowa, Kt6ry BolesEaw? (W:) Prace z dziej6w Polski feudal- 
nej, s. 86. 



W ogble, a takie, CO W naszym wypadku nabiera szczeg6lnej wagi, jest 
on patronem opozycji przeciw Przemy Slidom. Syw.ot Sw. Wo j ciecha, pi- 
sany przez Brunona, wyrainie wspomina o czci oddawanej Sw. Wac3a- 
wowi W Libicach, przez przeciwnikbw Boleslawa 11. Ludzie Boleslawa I1 
honorare festum ldzieri Sw. Waclawa] ignorant [...I si - inquiunt - vester 
sanctus est Ventizlaus; noster utique est Bolizlavus O9. 

S. Suchodolski '0 trafnie wykazal, i e  monety z imieniem Sw. Wacla- 
wa, noszqce napis: VENCIEZLAUUS, powstaly W Polsce, emitowane byly 

5. Moneta z przelomu X/XI W. z napisem S. VENCIEZLAVVS (?), wg S. Suchodol- 
skiego 

najpewniej ,W latach 992-1005, a imie Bdeslaw na odwrocie (BOLIZ- 
LAUUS) omacza Chrobrego. Autor. widzi moiliwoSC uSciSlenia czasu ich 
wybicia na lata 995-997, CO korespondowalohy z interesujqcq hipotezq 
2. Kozlowskiej-Budkowej, o pr6bie uczynienia przez Boleslawa Chrobre- 
go z Waclawa patrona swego rodu (byl przeciei stryjecznym wnukiem 
Sw. Waclawa) i swego ksiestwa, a moie i pretensji do spadku po Prze- 
mySlidach (kt6rym dal wyraz siegajqc po Prage W 1003 r.). ,,Tak jak za- 
poczqtkowal czeSC Sw. Wojciecha wykupujqc jego cialo, tak tei  pierwszy 
wybudowal ku czci Sw. Waclawa koicibi katedralny W Krakowie". Kiedy 
to sie s t a l ~ ,  nie wiadolmo, moze „przed meczefistwem Sw. Wojciecha, 
moie W miqzku z katastrofq libickq, moie jeszcze wcnesniej, gdy Sw. Wa- 

OD MPH I, s. 208 n. 
70 S. Suchodolski, Moneta polska W XIXI wieku, „WiadomoSci Numizmatyczne", 

IX, 1967, z. 2/3, s. 85. Czy jednak nie moina powr6cii: dfo dawnego pomyslu E. Fiali, 
eesk6 denhrQ. Praha 1895, s. 249, i przypisad tg monetg Boleslawowi czeskiemu 
i jego wczeknie zmariemu synowi, Waclawowi? 



claw. obok 6w. Ludmily byl jedpym rodzimym, a milym Rzymowi pa- 
tronem" 71. 

Wyrainq wzmiankg potwierdzajqcq wezwanie katedry krak,owskiej 
posiadamy dopiero stosunkow,~ poino, a rnianowicie z 1110 r., ze spisu 
skarbca katedry oraz z dokurn,entow publikowanych W Kodeksie Katedry 
Krakowskiej 72. Wydaje sig jednak, i e  nie ma powodow wqtpi6 o roli 
i naczeniu tego k u l b  W Po:kce pierwslzych Piastoiw, chob i kronzika Galla 

6. Ksiqig Waclaw. Palslonal: Stuttgarcki, ok. 1120 

o nim nic nie wspomina. Ga11 W swoim dziele wymienia wainiejsze kul- 
ty og6lnokoBcielne, m. in. podkreila znaczenie kultu Sw. Wawrzyiica, l'ecz 
z patronow lokalnych zajmuje sie jedynie iw. Wojciechem i Sw. Idzim. 
Dowodem jeszcze jednym, Bwiadczqcym o wadze; jakq przywiqzval epi- 
skopat polski do Icultu Sw. Waclawa, jest petycja biskupow pcrlskich 
W 1217 r. do kapituly generalnej cysterski~ej z proibq o uroczycte obcho- 
dzenie Swiqt iw. Wojciecha i hv. Waciawa W klasztorach cysterskich 

71 Z. K0~10wska-Budkowa, Ktdry BolesEaw?, s. 89. W sprawie kultu $.W. Wacla- 
wa por. W. Schenk, Kult Swietych W Polsce, ,,Roczniki Teologiczno-Kanoniczne", 
XIII, 1966, z. 4, s. 88, 89; H. Sobeczko, Kult liturgiczny Sw. Waclawa na Slqsku 
W Bwietle Bredniowiecznych rekopisc5w liturgicanych, tamie,  XIV, 1967, z. 4, s. 55 nn. 

72 MPH I, C. 377 n.; KKK I nr 1 (r. 1166); nr 4 (r. 1189). 



W Polsce 7S. O b a j  ci Bwiqci wys tqpujq  tez wspblnie jako patroni krolestwa 
czeskiego CO najmniej od korica XI W., CO n ie jednokro tn ie  podkreSla 
i literatura czeska 74, i polska, zarbwno historyczna, j a k  numizmatycma. 
Naleky  przypuszczae, ie dopiero W polowie XI11 W. kanonizacja  biskupa 

7. Ksiqig Waciaw. Martirologium Zwiefaltense, ok. 1160 

Stanislawa wypiera kult Bw. Waclawa W Malapolsce i Krakowie na plan 
dalszy, by ponownie w XIV W. go prz lwrbc i6 ,  W zu-pelnie zmienionych 
okoliczno~ciach. 

73 Statuts Capitulorum Generalium Ordinis Cistersiensis ab anno 1166 ad annum 
1786, wyd. J. Canivez. Louvain, 1933, t. 1, nr 74, S. 483, rok 1217: Petitio episcoporum 
Polon.iae de Festivitatibus sanctorum Adalberti et Veneslais [Wenceslai] illius gentis 
apostolorum, admittitur, ut  scilicet omnis domus Ordinis in illa regione cum X X i i  
leczionibus celebrat festum. 

74 Z. BohaE, K otbzce vyuziti T u s v ~ c ~ ~ ~  kosteb V oboru historicke geografih, 
,,C~koslovensk$ easopis Historickf", XVI, 1968, S. 571-584; F. Graus, Böhmen 
ZWzschen Bayern und Sachsen. Zur böhmischen Kirchengeschichte des 10 Jahr- 
hunderts; ,,HistmicaM t. XVII, 1969, s. 5-45; R. Kiersnowski, 0 brakteatach z cza- 
s6w Bolestawa Krxywoustego i roli kultu $W. Wogciecha W Polsce, ,,WiadomoSci Nu- 
mizrnaty~zne'~, 111, 1959, s. 147-166; D. TFeStik, Kosmas. Praha 1966, s. 147-149. 



Procz powszechnie znanej ikonografii czeskiej dntyczqcej postaci Sw. 
Waclawa naleiy zwr6ciC: uwage na interesujqce przedstawienia tego iwiq- 
tego, jakie zachowaly sie W ikonografii poludniowoniemieckiej, a miano- 
wicie w; Psa'lterzu stuttgarckim z I po'lowy XI1 W. i Martyrologium zwie- 
faltefiskim z I1 polowy XI1 W. 75 W Polsce ikonografia h. Waclawa 
sprzed XI11 W. nie zachowala sie, chok na pewmo istniala. Natolmiast 
Z. Kozlowska-Budkowa domySla sie, i e  najpewniej W Krakowie istnialy 
jakies relikwie tego Swietego, More zaginely W czasie najazdu z 1039 r. 

Przechodzqc do konkluzji wynikajqcych z rozwaiafi nad najdawniej- 
szyrni Sladami kultow W Polsoe X W., znanych nam tak ze krodel pol- 
skich, jak i obcych - dochodzimy do wniosku, i e  protz zrebu najwaz- 
niejszych wezwd og6lnokoScielnych (ktorymi zajrnq sie oddzielnie), W II 
polowie X W. W Polsce siqgano do zapoiyczefi kultow z krajow odcien- 
nych, jui poprzednio schrystianizowanych. Zapoiyczenia te pokrywajq 
sie z drogami kontaktow, ktore nawiqzal. Mieszko I, a poiniej Boleslaw 
z centrami koicielnymi, w miare moiliwoSci nastawionymi iyezliwie i nie- 
agresywnie do jego pafistwa. Siegal wiec do kregu augsbui-sko-wirtzbur- 
sko-ratyzboiiskiego, zapewne poiniej lub rownolegle do kregu loltaryn- 
sko-nadrefiskiego, a rowniez bezposrednio do Rzyrnu W literaturze 
naszej wielakrotnie zwracano na to uwagq, a sprawy kultow tu przed- 
stawione jedynie potwierdza jq te tezy. 

Prbcz proby interpretacji okolicznoSci towarzyszqcych pierwszym 
kontaktom Mieszka I z kultami Sw. Udalryka i Sw. Lamberta, wysunieto 
rowniei hipotetycznq probe interpretacji poczqtkow kultu Cw. Waclawa 
na ziemiach pokkich. Zdajqc sobie W p e W  sprawe z jej dyskusyjnohi, 
postawiono jq jednak, gdyi, jak sie wydaje, zapehia ona lukq, jakq czyni 
brak polskiego ksiqcia meczennika za nowq wiarq, ktor,eigo, jak to wykaza? 
K. Gorski 77 ostatnio, posiadal kaidy kraj sjvieio nawrocony. 

W ten sposob mielibySmy wypelnione zapotrzebowanie na model Swiq- 
tych W Polsce X W.: procz Swietych og6lnokoScielnych potrzebni byli 
BoSciolnwi polskiemu patroni lokalni, reprezentujqcy typ biskupa, za- 
rzqdcy diecezji lub meczennika. Udalryk i Lambert mieli to zasspokorit, 
lecz kult ich sie nie przyjql. W zwiqzku z mgcze6skq fiinierciq Wojcie- 

75 A. Boeckler, o. C., fig. 114; K. Löff ler,  o. C., tabl. 28. Znana jest iluminacja 
przedstawiajqca Sw. Waclawa z rgkopisu katedry krakowslriej z pocz. XIV W .  (Arch. 
1s P A N ) .  

76 A. Gieysztor, P U U P ~ ~  sum et peregrinus. La legende de Saint Alexis en  occi- 
dent: un ideal de Za pouvretk (w:)Recherches sur les Pauvres et Za Pauvretk (Sixie- 
me Cahier), 1967-1968, s. 27-80; C. Verdiani, Problemy wzorci>w polskiej Je- 
gendy" o Swigtym Aleksym, ,,Sredniowiecze. Studia o kulturze", IV, 1969, s. 50-195. 

77 K. GOrski, '~.  C., S. 432. 



cha 78 i podniesieniem go przez Boleslawa do rangi patxona Polski, kulty 
ich nie byly juz takie niezbedne W Rolsce XI-W., jak to sie moglo wy- 
dawaC Mieszko~wi I. Natomiast kult ksigcia, ktory zginql za wiare i mogl 
byC modelem wladcy Swieckiego, byl nadal potrzebny. Dla hierarchii 
koScielnej to zapoiyczenie z sqsiednich Czech, jak juz wsporninano na 
wstepie, moglo byk poza tym wygodne, bo wylqczalo potrzabe starafi 
o wyniesienie na oltarze MoregoS z pienvszych Piastow, CO znacznie mo- 
globy wmocnib autorytet dynastii. 

Pewnego rodzaju uzurpacja obu kultbw Swietych, do ktorych po 
smierci bohaterow roScili mbie rowniei pretensje Czesi, na pewno wply- 
nela na mniejszy ich rozw6j W kraju niz sie tego pierwotnie spodziewano, 
a zabranie przez Brzetyslawa W 1039 r. ciala &V. Wojciecha i pieciu braci 
meczmnik6w, pierwszych rodzhych Swietych polskich z poczqtku XI W., 
wplynelo na oslabienie ich kultbw W Polsce 'O. Trzeba bylo znowu, na 
nowo stara6 sie o wlasnych rodzimych Swietych. I podobnie jak W X W. 
zwrocono sie do zapozyczefi obcych, ktore dla XI i XI1 W. tworzq osobne 
zagadnienie 80, wskazujqc na r 6 k e  nowe kregi i ogniska kultury zachod- 
niej i hrodkowej Eluropy, skqd sprowadzono relikwie i nowe wzory. 

Dzigkujg serdecznie prof. Friedrichowi Prinzowi oraz kierownictwu Biblioteki 
W Stuttgarcie za nadeslanie mi mikrofilmu Martyrologium Zwiefaltenskiego. 

78 J. Karwasifiska, Studia krytyczne nad Zywotami iw. Wojciecha biskupa pra- 
skingo, Vita I, ,,Studia Sr6dioznawcze", 2, 1958, S. 41-79. 

79 Piimiennictwo czas6w BoEesl.awa Chrobrego, wyd. K. Abgarowicz, J. Karwa- 
sifiska. Warszawa 1966, s. 5-22. 

80 A, Gieyszt~r, 0 kilku biskupach polskich, S. 315 i 320; A. Gieysztor, J. Szy- 
mairski, Patrocinia (W:) SSS, t. W, cz. 1, s. 44-46; A. Gieysztor, Banzberg i Polska 
W XI i XII wieku, ,,Studia .%r6dloznawcze", 15, 1971, s. 71-83. 





Jerzy Dowiat 

KSZTmCENIE UMYSEOWE 
S Y N ~ W  KSL$Z@CYCH 
I MOZNOWEADCZYCH 
W POLSCE I NIEKT~RYCH KRAJACH 
S4SIEDNICH W X-XI1 W. 

W ciqgu X W. chrzeicijafistwo wkroczylo jako religia paristwawa do 
kraj6w Europy Srodkowej i wschodniej, leiqcych W star&ytnoSci poza 
zasiegiem rzymskich wplywow kulturalnych, a we wczesnym Srednio- 
wieczu stanowiqcych, W stosunku do obydwu cesarstw, owczesny „trzeci 
iwiat": do Czech i do Polski, na Ru5 i na Wqgry l. Nowy kult wprowa- 
dzaly tam wswdzie grupy cudz;oziemskich kaplan&w, mniej lub wieoej 
obytych z pismem i wiedzq ksiqikowq. Produktem ubocznym ich dzialal- 
noSci misyjnej bylo przeszczepienie do tej czqSci Europy instytucji kul- 
tury piimiennej: ksiqiki, scriptoriu?n i szkdy. 

W zwiqzku z tym zadajemy sobie pytanie, czy z owych instytucji ko- 
rzpstal wylqcznlie kler, a wiec czy kulbra piSmienna W Swieio schrystia- 
nizowanyeh kajach ~pozostawal~a jego wylqcznq wlasnoiciq, czy te i  kul- 
ture tq przyswajala soibie takie Swiecka warstvva rzqdzqca: monarcha 
i moh~wladztwo. 

Hidoriogsafia polska skianiaia sie dlugol do pierwszej opinii, idqc za 
zdaniem A. Brücknera. „O szkole i jej potrzebie - pisal znakomity sla- 
wista i polihistor - Swieccy ani mySleli i W rodzinie panujqcych nawet 
czytab i pisai: nikt nie umial i W XI11 jeszcze wieku o to malo dbano" 2. 

ChoC taik 4kateigorycznie jest sfo1:mulowmy ten sqd, jego autor dostrze- 
gal przeciei wyraine informacje irodel o oddawaniu niektorych przy- 
najmniej Piastowic6w taMe W XI W. na naukq, dolpuszczal rowniei mokli- 

0 sytuacji W te j  strefie W X W., zob. T. Manteuffel, Paitstwo Mieszka a Euro- 
Pa, ,,Kwartalnik Historyczny" 67, 1960, s. 1020-1032. 

W. Brückner, Dzieje kultury polskiej, wyd. 3. Warszawa 1957, t. I, s. 279. 

POLSIiA W SWIECIE 

Szkice z dziejow kultury polskiej, ~ a r s z a w a  1972 



woSC, i e  ,,ksiqdz W koSciele prywatnym wojewad6w Sieciecha czy Skar- 
bimira m6gl uczyC i ich synow" S. 

Coz wiec bylo W tej czqSci Europy normq, a CO wyjqtkiem, spowodo- 
wanym W dodatku indywidualnym przebiegiem los6w ludzkich? Wydaje 
sie, ze wstepnq odpowiedi na to pytanie moiina sformulowab juz po ze- 
stawieniu danych o wyksztalceaiu tych ksiqiqt, ktorych wzorcowe wize- 
runki stworzyla 6wczesna literatura. 

SpoSr6d ksiqzqt czeskich najobszerniejszych opis6w iycia doczekal sie 
jui W niewiele lat po swej Smierci, Waclaw (zm. 929 lub 935) 4, opiewa- 
ny przez hagiografbw i wyniesiolny na oltarze jako niewinna ofiara brato- 
b6jcnego murdu. Legenda Crescente fide wspomina o zapale do nauki, 
jaki przejawial Waclaw jui jako maly chlopiec, i informuje, i e  Wraty- 
slaw, ojciec mlodego ksiecia, wyslal go do Budziejowic, by tam uczyl sie 
pod kierunkiem kaplana imieniem Ucenus 5 ;  W tym oryginalnym imie- 
niu mozna domyslai: sie slowiafiskiego epitetu ,,ucnony" 6. 

Ruska wersja zywota sW. Waclawa rozwija ten wqtek, opowiadajqc, 
jak jego babka Ludmila kazala najpierw uczyC chlopca pisma slowiafi- 
skiegio, a nastqpnie jak ojciec skieruwal go do Budziejowic W celu nauki 
laciny. W dekicie Waclaw wmid wprawnie, ,,bez pomyle'k", ciytab ksiqgi 
greckie i slowiafiskie, lacifiskie mS nozumial, ,,jak dobry biskup lub 
ksiqdz" '. 

Z nastgpcow Waclawa nikt nie doczekal sie tak obszernej biografii. 
Krotkie charakterystyki ksiqiqt czeskich W kronice Kosmasa pmija jq  
na og6l dane o trybie ich wychowania. Kilka wzrnia-nek o nauce szkolnej 
dzieci ksiqiecych dotyczy tych osob, kt6re znalazly sie p6iniej na stano- 
wiskach ko6cielnych: Strachkwasa-Chrystiana, Mlady-Marii, Jar,omira- 
-- 

Ib., S. 280. 
4 Sr6dla nie sq zgodne W okreglaniu daty Smierci Waclawa. Z Widukinda (Wi- 

ciulkindi momachi Crorbeiensis Rerum gestarum Saxonicarum libri tres, rec. P. Hirsch, 
H. E. Lohmann, Hanoverae 1935( I, 35 wynika rok 935, natomiast Kosmas (MGH SS, 
nova series, t. 11, Berolini 1923) I, 17 podaje dzieii 28 IX 929 r. Bardziej wiary- 
godna wydaje sig rdacja bliiszego wypadkom 'Widukinda, do czego sklania sie 
ostatnio takie  nauka czeska; zob. Z .  Fiala, Dva kritick6 pFispe'vkd k e  starym de'ji- 
nam Ceskim. 1. 0 datu smrti kniaete Vdclava I. ,,Sbornik Historickjl" 9, 1962, s. 40- 
46, gdzie zreferawana tei starsza literatura. 

G Crescente fide Ceske recense. Legenda o SV. Vciclavu z polovice X stoleti 
(W:) Svatovdclavski sbornik I1 2, Praha 1939, s. 495, cap. 1: Cuius filius maior be- 
atus Wenceslaus dei instinctu ab  ineunte etate semper desiderabat' discere litteras. 
Pater vero eius, desiderium animi cupiens implere, misit eum in urbeqn nuncupa- 
t a m  Budecz, ut ibi disceret Psalterium a quodam reverenti presbitero, nomine Uce- 
nus. Tunc beatus Wenceslaus capaci mente gratanter cepit discere, de  die in  diem 
melius meliusque proficiens. 0 wartoSci Sr6dla: V.  Chaloupecki (W:) Svatovaclavski 
sbornik, 11, 2, s. 237-280; J. Ludvikovski ,  Crescente fide, Gumpold a Kristibn. 
„Sbornik prac6 fil. fak .  Brngnskk univ!' 3, 1955, t. 4, s. 48-66. 

0 Por. M. Weingart, Prvni Cesko-c.irkevne'slovanskb legenda o SV.  Vdclavu 
(W:) SvatovhclavskS sbornik, I, s. 168. 

7 Rusk6 redakce staroslov~nsk6 legendy o SV. Vdclavu, wyd. N.  J .  Serebrjanskij 
(W:) Sbornik ~tar0~10vanskSch lit. pamdtok o SV. Vdclavu a SV .  Ludmile, red. J .  Vajs ,  
Praha 1929, s. 14-1.5. 



-Gebharda 8. Nie musi t o  oczywiicie znaczy6, i e  ich ksztalcenie by lo  wy- 
nikiem wczeh ie j s ze j  decyzj i  o przeznaczeniu im kariery koScielnej. By- 
waZo przeciez i edwrotnie: Swieckiemu, ktbry mial snkiohe wyksztalce- 
nie, zawsze moina bylo udzieli6 Swigcefi, i znamy przyklady, gdy takich, 
naw~et juZ W dojrzalym wieku i p o  aktywnym udziale W iyc iu  Swieckim, 
potraf iono nambwi6 do  zmiany stanu 9. Z wymienionych ksiqiqt  czeskich 
tylko Strachkwasorwi przypisal kr,onikarz stan mniszy od  chbpiqc twa;  CO 

d o  pozostalych dwojga moina mie6 wqtp l iwdci ,  czy Swiadomie przygo- 
towywa l i  sie do stanu duchownego. W szczeg6lnoSci Jarornir  wyszedl,  

jak siq adaje, ze szlkoly W Niemczech bez Swiqcefi i dapiero jego brat 
Wratyslaw, aby usunq6 prekndenta d o  udzialu we wladzy, zmusil go 
W 1061 r. do przyjqcia tonsury i l rde jnych  iwiqcefi a i  d o  diakona 1°. Pro-  
tes tu jqc  przeciw gwaltowi Ja romi r  usze& wbwczas do Polsk i  i szeSC lat 
spqdzil  U boku Boleslawa Smialego jako Swiecki rycen i*. 

Obficiej plynq wiadomosci o edukacj i  wegierskich ksiqiqt i krolewi- 
czbw. S t e f a n  Swiq ty  mial by6 - wedlug jednego z z y ~ o i t b w  - wycho- 
wywany po krblewsku 12; j ak  wyjaBnia drugi zywot, omaczalo to zarbw- 

n o  wyksztalcmie religijne, j ak  literackie 13. Prny  i nnych  okazjach iywoty 
wspomina jq  o znajomoSci Biblii przez krb la  l4 i przypisujq mu autorstwo 
p rzeznaczme j  dla syna ksi9zeczki de institutione m o r u m  l5. 

Skoro  ojciec obdarzyl syna przez siebie uloionq ksiqikq, wida6, i e  
biegloik W piSmie nadal stanoiwila wazki element krblewskiego wycho- 
wania. Istotnie, wedlug iywata Sw. Emeryka krblewicz, nim d~s t a l  6w 

8 Kosmas I, 17-18; I, 22; II,15,18. 
9 Instrulrtywny W tym wzglgdzie jest przyklad przytoczony przez Thietmara 

(wyd. M. Z. Jedlicki. Roznafi 1953) IV, 31-36. Graf Ansfryd otrzymal W mlodobci 
wszechstronne wyksztalcenie umyslowe i rycerskie: cum omni lege mundana a pa- 
truo suo Rutperto, Treverice civiiatis episcopo, tum divina adprime est institutus; 
inde a patruo suo, scilicet suo equivoco, XV comitatuum comite, strennuo dompno 
Brunoni archiepiscopo Agrippinensi trad2tu.r ad res militares. Pelnil nastgpnie sluibg 
rycerskq przy Ottmie I, m. in. podczas wyprawy rzymskiej 961 T. Dopiero po kiilku- 

"dziesigciu latach, gdy wlabnie owdowial, a tercio Ottone imperatore ad episcopatum 
Traiecfensem per Notgerum Leodii pontificem Summa necessitate vocatur; objql to 
biskupstwo W 995 r. 

10 Kosmas 11, 18. Podobnie chyba rozumie ten tekst T. Grudzifiski, Boleslaw 
Szczodry, zarys dziejow panowania, cz. I. ,,Roczniki TN W Toruniu" 57 za 1952 r., z. 2. 
Tmufi 1953. s. 112 oraz 118, przyp. 47, wbrew V. Novotnemu, Cesk6 de'jiny. Praha 
1913, t. I, cz'. 11, s. 120. 

11 Kosmas, ib.; T. Grudzifiski, o. C., s. 112-113. 
12 Lerrenda Sancti Stephani regis maior, cap. 5 (SR Hung., t. 11, s. 381): Crevit 

infans regali nutritus educatu. 
1s Legenda Sancti Stephani regis minor, cap. 2 (SR Hung., t. 11, s. 394): Nam 

quasi Zumen de tenebris, beatissimum regem Stephanum suscitavit, quem iuxta 
catholice fidei veritatem eruditum ad preparandum sibi populum acceptabilem dispo- 
suit. Hit Strigoniensi oppido nati~itatis exordiurn habuif, et puer adhuc scientia 
grammatice artis ad plene imbutus est. Podobnie Legenda S. Stephani regis ab Hart- 
vico episcopo conscripta, SR Hung., it. 11, s. 407. 

14 Legenda S. Stephani regis minor, cap. 2 (SR Hung., t. 11, s. 394). 
16 Legenda S. Stephani regis maior, cap. 15 (SR Hung., t. 11, s. 428). 



dar ojoowski, zdabyl jui wykcz;talcenie W zakresie trivium 16. Chalmkte- 
ryzujqc zaS jego SwiqtobliwoAC, hagiograf wspomina, i e  noce spqdzal na 
tajiemnym Spiewaniu psalm6w 17. 

0 dziecifistwie wychowywanego W Polsce kr6la Wladysiawa jego wq- 
giaski iywociarz nie mowi niczego konkretnego I*. Moze jednak i tym 
razem ogolniki o nabywaniu on6t i postqpujqcej gorliwoSci W kulcie re- 
ligijnym naleiy rozumie6 jako wskazanie na kolejne s tqnie  ksztalce- 
nia 19. 

JeSli Wladyslaw nie zapisal sie W pamieci poddanych jako erudyta, 
wyr6wnala to, majqca niebawem zablysnqe, ucmnoSi: jego bratanka, Ko- 
lomana. Slawi jq, niechqtny mu zresztq, nasz Gallm, kroniki wqgierskie 
przytaczajq jego przezwisko: „ksiqzkmvy" Koloman, dane mu z tego po- 
wodu, ze odmawial brewiarz 21. 

Zanim objql tron, mial by6 biskupem, ale z relacji kronikarzy wynika 
wyrainie, i e  nie byl do tej aoli przygotowpvany, lecz ie kr61 Wladyslaw 
ofiarowywal mu dost;toijefistwa koScielne, aby wye1;iminowai: go z walk 
o kororne, Podoibnie jak czeski Jaromir, Koloman W tej sytuacji uszedl rio- 
cq do Polski i powrocil dupiero na wieAi: o Smiertelnej ahoroibie kr61a22, 

Spo5r6d ksiqiqt ruskich jui neoifitq Wlodzirnierza przedsta*wiajq lato- 
pisy, jako umiejqcego poslugiwaC. sie pismem, ale odnoAn9 wzmianke na- 
leiy raczej rozumiec przeno5nie: chodzilo po prostu o wystawienie doku- 
mentu 2s. Ze jeidnak Waodzimierz potrzebe wyksztalcenia doceniai, Swiad- 
czq nie tylko zapewnimia kroüilkarza 24, lecz najbardziej tak wyslawiana 
uczonoS6 jego syna, Jaroslawa M3drego. Ten zaS poldejmowal dalsze 

Legenda S. Emerici ducis ( S R  Hung., t. 11, s. 449 n.): Puer quoque nutritus 
sub diligenti cust'odia, primo ontni scientia grammatice artis imbutus est. Beatus 
itaque rex  Stephanus paterne dilectione ardore compunctus, filio suo, beato Heme- 
rico librum de institutione morum composuit. 

l7 Legenda S. Emerici ducis, cap. 1 ( S R  Hung., t. 11, s. 450 n.). 
l8 Legenda S. Ladislai regis ( S R  Hung., t. 11, s. 515-527). Wedlug Galla-Anoni- 

ma I, 27 (ed. K. Maleczyfiski, s. 52): Qui Wladislauus ab infancia nutritus in Polonia 
fuerat. 

l0 Legenda S. Ladislai regis, cap. 3 ( S R  Hung., t. 11, s. 516 n,). 
20 Ga11 Anonim 11, 29, ed. C., s. 97 n.: Inde rediens Bolezlauus cum rege Unga- 

rorum Colomanno, super reges universos suo tempore degentes litterali scientia 
erudito ... Kronikarz stawia jednak wyie j  kr6la Wladyslawa, o kt6rym: Dicunt tu- 
lem numquam regem Ungariam habuisse ( I ,  27). 

21 Simonis de K4za Gesta Hungarorum, cap. 64 ( S R  Hung., t. I ,  s. 182): „Qun- 
wes I= weg. könyves] enim Kalman est voc&tus, quam libros habebat, in quibus ut 
episcopus legebat suas horas. 

22 Chronicon pictum Vindobonense (W:) Chronici Hungarici compositio saeculi 
XZV ( S R  Hung., t .  I ,  s. 419): Prcrnosticatusque ita erat rex  de  Colomano, quia f u s w  
sanguinis fieret. Voluit enim Agriensem episcopum e u m  facere. Audiens eadem 
nocte secessit i n  Poloniam. 

2a Powiest wriemiennych let, wyd. D. S. Lichaczew, pod rokiem 6504 (996), s. 85: 
I potoZi napisaw klatwu W cerkwi siej, riek: Aszcze k to  siego posudit', da budiet' 
proklat. 

24 Ib., p ~ d  rokiem 6496 (988), s. 81: Poslaw nacza poimati U naroczityje czadi 
dieti, i dajati nacza na uczenie kniknoje. 



inicjatywy, wiodqce do rozwoju kultury piSmiennej na RusiZ5, i takie 
Sam ,,do ksiqg przykladal sie i czytaI je czesto W nocy i we dnie" 2e. Mial 
te i  sam napisai: jakies ksiegi, ktore ~fiar~owal zalozonej przez siebie 
cerkwi Sofijskiej 27. 

Piqknym dtolwodem kultury umyslowej Wlodzirnierza Monomacha jest 
jego Pouczenie napisane dla syn6w 28. Jest ono zresztq Swiadectwlem wy- 
ksztalcenia trzech kolejnych pokoleh dynastii. Jak bowiem o s,o;bie opo- 
wiada Monomach, i e  czytywal Psalterz i i e  lektura ta przysposobila go 
do podjqcia wlasnych prob pisarskich 29, tak zn6w ojca swego, Wsiewo- 
loda Jaroslawowicza, stdWia za przyklad jako tego, kt6ry ,,W dotmu sie- - 
dzqc, amial pieC jezyk6w" 30, a wiec zldobyl ich znajomosi: nie mimo- 
ohoidem, przez p~zebywmie W obcojezycznym Srodowisku, lecz przez 
Swiadome uczen~ie sie. Shoro zaS autor Pouczenia napomina synow, by 
czesto je odc~y tywa l i~~ ,  znaczy b, ze nie zaniedbal tahie im da6 odpo- 
wiedniego wyksztalcenia. 

ScisloS~ poszcaeg6lnych inf80rmacji cyhwanych tu utwor6w hagiogra- 
£icznych i kronik moina oczywiicie podawai: W wqtpliwoS6; wszak majq 
one charakter panegiryczny i na pewno nie stroniq od przesady. Niejeden 
z ksiqiqt, o ktorych uczonoSci czytamy, z trudem moie sylabizowal; nie- 
jeden z tych, GO mieli nocami 6lqczeC nad ksiegami, nigdy sie W takiej 
sytuacji nie znalazl. Nie o weryfikacje szczeg6l6w chodzi jednak W tych 
wywodach, ale o stwierdzenie, i e  W .opinii X-XI1 W. wyksztalcenie ksiqz- 
kowe panujqcego i jego dzieci nie powqinno bylo ustqpowa6 wyksztalceniu 
duchownych. 

Mtejscem pierwszych nauk dzieci ksigzecych byl W zasadzie dwor. 
Tu zaczynal edukacje Waclaw czeski, tu takie - bo pod okiem skrycie 
obserwujqcego go ojca - ksztakcil sie wegierski Emryk.  Nawet na dwo- 
rach wielmoi6w niiszej rangi mozna bylo zapewnii: mlodym elementar- 
ne wyksztaleenie z pomscq, jak zacrbserwowal Brücknes, wlasmego kape- 
lana. Przykladem sluiq tu relacje iywot6w Sw. Wojciecha. 

Syn Slawnika nauczyl sie od kapelanbw ojca psalterza na pamiq6, 
gpiewu kogciehego i zapewne liter v2. Takie inni ksiqiqta rozpoczynali 
edukacje od psalterza; iywoty przedstawiajq ich czesto przy czytaniu lub 
8piewaniu psalm6w Y3. Na psalterzu uczyli sie nie tylko godnie modli6, ale - - 

Ib pod rokiem 6545 (10371, S. 102 n. 
20 Ib.',' s. 102; tlumaczenie polskie: F. Sielicki, PowieS6 minionych lat. Wroclaw 

1968, s. 319. 
Powiest, C. 103. 

28 Ib.. S. 153-163. 
Z0 1b.l s. 153. 
$0 Ib., s. 158; F. Sielicki, o. C., s. 379. 
$1 Ib. 
sz MPH: SN IV, 1, S. Adalberti P~agensis episcopi et martyris Vita Prior, ed. 

H. Kamasifiska, cap. 3; MPH SN IV, 2, S. Adalberti Pragensis episcqi et martyris 
Vita altera auctore Brunone Querfurtensi, ed. H. Karwasifiska, cap. 3-4. 

33 o Waclawie zob. przyp. 5; o Emeryku - PrzyP. 17. 



opanowywali te i  jezyk ksiqg i wzbogacali swe slownictwo. Wspominal 
o tym Wlodzimierz M ~ n o m a c h ~ ~ ,  a nie inaczej bylo z tymi, kt6rzy psal- 
my poznawali W jezyku laciriskim. Znajqc tekst psalterza, zaznajamiali 
sie z kolei z jego zapisem graficznym, wyodrqbniali litery, a i  zdobyli 
umie j etnokb samodzielnego czytania i pisania. 

Skrornnego dworu libickiego nie stait bylo na zorgadzowanie na miej- 
scu dalszej nauki ksiqiqtka; na kurs nauk wyzwolonych pawedrowal 
Wojciech do szkoly katedralnej W Magdeburgu. Nie mamy danych, by 
stwierdziit, jaki poziom edukacji rnogly zapewniit dwory PrzemySlidow, 
Arpad6w czy Rurykowicz6w; iaden z nich nie m6gl sie r6wnaC z ottori- 
skim, dokqd, dla zaspokojenia glodu wiedzy mlodego cesarza, sprowadza- 
no najuczefiszych ludzi z calej Eurapy 35. Jednakie na dworze kij~owskim 
Jarmlaw ~ q d r ~  stwarzal solidny warsztat naukowy i szkdny ze scripto- 
rium i .biblmiatekq36, .a aluzje iywotu Sw. Emeryka pozwalajq sqdziit, i e  
na dworze kr6lbw wegierskich uczono W zakresie trivium 37. 

Im wyzej zamierzano ksztalcib na dworze mlodych dynastow, tym 
bardziej dla powodzenia owego zamierzenia trzeba bylo odchodzib od 
improwizacji, a tworzyit stalq instytucje - szkolq. Szkola nie moglaby 
zaS funkcjonowait, gdyby jej uczniami mieli byt tylko nastqpcy tronu 
W odst~pach czasu r6wnych pokoleniu. Tatei dw6r panujqcego ksztalcil 
takie mlodziei zwiqzanych z nim wielmoi6w. Wlodzimierz Wielki, we- 
dlug sl6w latopiSca, ,,posylal [...I zabierat U znamienitszych ludzi dzieci 
i dawab na nauke W ksiegach" ", 

Normq, jui chobby ze wzgled6w pdagogicznych, bylo wszedzie na- 
uczanie W grupie, CO zapewnialo bodice emulacyjne. Nawet Slawniko- 
wic nie uczyl sie samotnie, lecz towarzyszyl mu sluga, najpierw wzha- 
gajqcy sie przed nakladanymi nari obowiqzkami, p65niej wzorowa, pilno- 
Sciq dajqcy d o k y  przyklad swemu mlodemu panu 39. 

Na tle tych wiadomokci o kszta~ceniu kslqiqt i Swieckich wielmoi6w 
W krajach z Pdskq sqsiadujqcych nabierajq tei wymowy skqpe dane ir6d- 
lowe o stosunkach W pafistwie Piast6w. 

0 ksiqiqtach piastowskioh XI W. mamy prawo przypuszczat, i e  posiedli 
elementy kultury kciqzkowej. 0 Boleslawie Chrobrym wsp6lczesay mu 

aVowiest, s. 153. 
E Dla udzielania nauk Ottonowi I11 zostali wprowadzeni do cesarskiej capella 

m. in. Jan Philagatos z Kalabrii i Gerbert z Aurillac. Zob. dokumenty Otton6w: 
D0 I1 283, D1 I11 270, D0 I11 281, D 0  I11 389. 

36 P,or. przyp. 25. - - -  
87 P O ~ .  przyp. 16. 
38 Por. przyp. 24. Przekiad pdski wedlug Sielickiego, o. C., s. 293. " D, Adalberti ... Vita altera, cap. 3. 



kronikarz opowiada, ze od karcqcych go biskupbw iqdal przedkladania pe- 
nitencjal6w, aby m6gl sie Sam przekonab, do jakiej pokuty za wypomi- 
nane mu gnechy jest rzeczywiSeie obowiqzany 40. Wyksztalcenie Miez- 
ka I1 slawi slynmy list Matyldy 41. 0 edukacji Kazimierza Odnolwiciela 
m6wi nie tylko poiniejsza tradycja, ale i wspblczesna zapiska rocznikar- 
ska42, a poSrednim jej Swiadechem ject t,akze biegloSC W lacinie i W pi- 
Bmie siostry ksi@ecej, Gextrudy 43. Se nie inaczej wychowywali sie sy- 
nowie Kazimierza, w h y w a l a b y  ich dwuimiennoS6: Boleslawa Largusa 
hipotetyczna 44, ale Wladyslawa Hermana niewqtpliwa. Drugie imie otxzy- 
mywano bowiem przy bierzmowaniu, uwarunkowanym pog'lqbimq zna jo- 
moBciq zasad religii, CO zapawnial dopiero 6w wstqpny, ,,pmlterzowy" 
okres edukacji. 

Z koilei Wladyslaw Herman ksztalcil Zbigniewa, gdy ten byl jeszcze 
jedynym jego synem. Infomator nasz nie mbwi, by Zbigniewowi prze- 
znaczano wtedy kariere kdcielnq, a nawet nie wspornina nigdzie o jego 
Swieceniach, choC bylby to argument wazki dla uzasadnienia wylqcznych 
praw Boleslawa Krzyw~oustego do tronu, ktorq to tezs kronikarz stale 
lansuje. Sugeruje tylko, ze Zbigniew ze swym wyksztalceniem, ktore 
ustawicmie podkregla, doskonale by sie nadakal do roli biskupa 45. Moi- 
na by sie w ten sposbb delikatnie pozby6 pretendenta, jak to uczynil 
Wratyslaw z Jaromirem, a chcial uczynil Wladyslaw wqgierski z Kolo- 
manem. 

Boledaw Krzywousty je& W przedstawieniu Galla antytezq Zbignie- 
wa. Przeciwctawiany wciqz uczonemu bratu wydaj.e sie umyslmvym pro- 
staczkiem, CO w oczach kronikarza nie jest przeciek wadq, bo jego boha- 
ter nie ma ,,koBciolem rzqdziC9', lecz panowat, a ,,krolowie slawq zawdzie- 
czajq wojnom" 40. Jednakie charakterystyke obydwu ksiqiqt Gali chyba 
rozmySlnie przejaskrawil, by wywo'lak wrazenie, i e  kazdy z braci zwtal 
stworzony do innych zadafi. W rzeczywistoBci Zbigniew nie by'l pewnie 
wielkim erudytq, akcentowana przez kronikarza jego wymowa i znajo- 
moS6 retoryki moglyby zaledwie S~viadczyC o tym, ze mial za sobq tri- 
vium47. Bo;leslaw na pewno ustepowai treningiem umyslowym bratu, 

Thietmar VI. 92. 
41 f H I, s. 323. 
42 ,,Rocznik Kapituly Krakowskiej", MPH 11, S. 794, pod r. 1026: Kazimirus tra- 

ditur ad discendum. Wedlug Galla (I, 18) Rycheza libere filium educaret. 
48 S. Ketrzyfiski, Gertruda (W:) Polski SEownik Biograficzng, t. 7, s. 405 n. 
44 J. Dowiat, Bela I wegierski W Polsce (1031/32-1048), ,,Przeglqd Historyczny" 

56, 1965, s. 7-8. 
46 Ga11 11, 17: Zbigneus [...I debet ut clericus ecclesiam gubernare. 
413 Ga11 111, epistola. 
47 Ga11 11, 16: C...] Zbigneus ,[...I orationem fratris, ut litteratus e t  maior etate 

rethorice coloravit. Nie nazywa jednak kronikarz Zbigniewa eloquens, jak Kazimie- 
rza Odnowiciela (I, 21); a dopiero ten witet przeszjdzaiby jednoznacznie sprawe, jako 
ie  W slowniku epoki ukoficzenie trivium zapewnialo eloquentiam, a quadriviurn - 
sapientiam. Teksty zob. U Du Cange'a pod trivium. 



wszak b q b r n y  od dziecinstwa wylamywal sie stale spod rygcrrbw oljcow- 
skich i przenoszqc dzidq nad ksiqzke niezbyt wiele skorzystal z eduka- 
cji 48; i e  jednak jq przechodzil, to stwierdza poirednio Sam Gall, opowiada- 
jqc szeroko, jak to Krzywousty m d i l  sie z duchowiefistwem i Spiewal 
p d m y  49. 

W okresie 120 lat, jakie dzielily dziecinstwo Chrobrego i Krzywo- 
ustego, formy kcztaicenia ksiqzqt ulegaiy zrnianom. Pienvsi Piastowie 
nie byli zapewne wychawywani pod akiem rodzicielskim. Boleslaw Chro- 
bry, jeili wierzyC ir6diom mniej pewnyrn, spedzil wiek chlopiecy na 
dworze ottoriskim 50. Wyda je sie to prawdopodoibne, gdyi tlumaczy za- 
r b m o  szerokoil: horyzont6w jego poiniejszej poilityki, jak i jego 13czne 
kontakty osabiste z panami niemieckimi. Mieszko I1 tei  swej ucnm&ci 
nie nabyl. oczywEcie W Polsce, choC pierwsze litery m6gl niewq'clpliwie 
pomal: W kraju, gdde jui ojciec umial SciqgaC. ciekawych ludW na dw6r 
ksiqzqcy. 0 blask intelektualny tego dworu, rychlo jui kr6lewskieg0, 
dbaia tei; Rycheza i wlainie panowaniu jej malionka zostalo wystawione 
najpochlebniejsze Swiadectwo. Kazirnierz Odnowiciel m6gl siq wiqc jui 
ksztalciC na dw.orze piastowskim, za przykladem Zachodu pod kierun- 
kiem jednego z kapelanbw kr6lewskich 51. Domyilamy sie, i e  byl nim 
Sula-Lambert, wysuniiqty po Mach na biskupstwo krakowskie 52, CO rOw- 
niez odpowiadalo wmrcom ottoiiskim, wedEug kt6rych przez capeZZa re- 
gia wiodla najpewniejsm droga do pastorafu 53. 

Pod koniec XI W. kapelanem-nauczycielem .na dworze poilskim byl 

48 Por. Ga11 (11, 9-18). Zwlaszcza cap. 9 wskazuje, i e  Boleslaw nie przestrzegal 
obfczaj6w puerorum nobilium i nie bral udzialu W ich zabawach'i 6wiczeniach, lecz 
invito patre ciqgn3i z rycerstwem W pole. Nawet W dniach przygotowafi do ceremo- 
nii pasowania na rycerza umknal z dworu ksiqigcego (cap. 18). 

49 Ga11 11, 25. 
Go Annales Altahenses Maiores, MGH SS, t. XI, s. 787, pod r. 973 m6wiq o od- 

daniu Boleslawa na dwbr cesarski jako zakhdnika. Korespondowaiaby z tym wia- 
domoSQ z. epitafium Chrobrego o jego pwtrzyiynach i przeslaniu lok6w chlopca pa- 
pieiowi. Por. R. Gansiniec, Nagrobek Boleslawa Wielkiego. ,,Przeglad Zachodni" 7, 
1951, nr 7-8. 

0 nauczaniu dzieci kjcblewskich jako o jednej z funkcji capellae regiae bo- 
gety material zbiera J. Fleckenstein, Die Hofkapelle der deutschen Könige, t. 11: 
Die Hofkapelle im Rahmen der ottonisch-salischen Reichskirche. Stuttgart 1966. Jego 
podsumowanie tamie, s. 94, przyp. 241: ,,was wir von (der Struktur der Hofkapelle 
und von ,den Lehrern am Hofr wissen: sie sind, soweit sie Geistliche waren, aus- 
nahmslos Kapelläne gewesen". 

G2 Na Sule jako na autora zapisek W ,,Roczniku Kapituly Krakowskiej" (MPH 
11, s. 793-795) wskazywano od dawna; por. T. Wojciechowski, 0 rocznikach polskich 
X-XV wieku, „Pamigtnik AU W Krakowie, Wydz. Filolog. i Hist.-Filowf." 4, 1880, 
s. 227; oraz W. Abraham, Poczqtek biskupstwa i kapituty katedralnej w Krakowie, 
„Rocznik Krakowski" 4, 1900, s. 190. Jak przemawia za tyrn umieszczenie W Roczni- 
ku inforsnacji o kolejnych szczeblach kariery Suky (lata 1037, 10@1), tak zn6w o szcze- 
g6lnie bliskich zwiazkach annalisty z Kazimierzem z d a j ~  sie m6wib wyjsltkowo 
szczeg6lowe dane o tyrn ksieciu (1016 r. - dzienna data jego urodzenia, 1045 r. - 
dzienna data urodzenia jego syna Mieszka), W tyrn zaS wiadomoS6 o przekazaniu 
(komu, jak nie autorowi?) Kazimierza na naukq (por. przyp. 42). 

M J. Fleckenstein, o. C., t. 11, s. 53-57. 



poiniejszy biskup Bambergi i apostol Pomorza Zachodniego, Otto 54. Rm- 
bieine dane trzech jego hagiografow nie pozwalajq ustali6 n pewnosciq 
chrondogii jego polbytu W Polsae. Przypuszczab jednak moina, i e  zwiq- 
zany z ostatniq maliolnka, Wladyslawa Hermana, Judytq Mariq, nie mOg1 
jui uczyC Zbigniewa, zapewne jeszcze przez matke Krzywoustego odda- 
lonego z kraju =. Nie zdajyl tez byC nauczycielem Bolesf-awa, skoro ten 
W Ucie do niego nie powoluje sie na to, chob przypomina mu jego dzia- 
hlnoSC W Rolsce 56. Pod jego kierunkiem zdobywali jednak wyksztalce- 
nie synowie mowLowladc6w. Swiadczy to; i e  szkola dworska funkcjono- 
wala takie wtedy, gdy z niej iaden z syn6w ksiqiecych nie korzystal. 
Byla wiec instytucja, stalq. Jej wychowankami byli zapewne wybitniejsi 
moknowladcy z otoczenia ksiajecego; W swoim czasie wyszadl z niej 
moze i Sieciech, cho6 dawany mu przez Galla @tu2 vir sapiens wskazy- 
wa%by na jeszczie wyisze wyksidalcenie palatyna 67. 

Szkola dworska isitniala tei, eh06 moie nie W stanie rozkwitu, na po- 
czqtku XII W., W latach, gdy Ga11 pisal kronike. Ponadto W jego oczach 
tylko ona zaslugiwala na miano szkdry, CO kaie ositroiniej oceniab hipo- 
tezy o rozwoju W bwczesnej Polsce szkol katedralnych czy klasztornych. 
Zalecajqc bolwiem swe dzielo jako uiyteczae dla szkoly, tak sie zwracal 
do jej nauczycieli - kapelanbw ksiqiecych: Et sicut vitas sanctorum et 
passiones religiosum est in ecclesiis predicare, ita gloriosum est in scolis 
vel in palatiis regum ac ducum triumphos veZ victorias recitare. Et sicut 
vite sanctorum vel passiones ad reliyionem mentes fidelium instruunt in 
ecclesiis predicate, Eta militie vel victorie regum utque ducum ad virtutem 
militum animos accendunt in scolis vel in capitoliis recitate 6*. Szkola ra- 
zem z paf-auem monarszym czy zamki,em zostala tu wiec przeciwstawiona 
k&&lowi i scharakteryzowana jako instytucja o celach Swieckich. 

64 Zywociarze Ottona zgodni sa, W tym, i e  ich bohater zajmowal sig w Polsce 
nauczaniem; MPH SN VII, 1, S. Ottonis episcopi Babenbergensis Vita Prieflingensis, 
ed. I. Wikarjak et C. Liman, I 2: erudiendis pueris operam dedit; MPH SN VII, 2, 
Ebonis Vita S. Ottonis episcopi Babenbergensis, ed. I. Wikarjak et C. Liman, I 1: 
Sed et nobiles quique et potentes illius b r r e  certatim ei filios suos ad erudiendum 
offe~ebant; MPH 11, s. 126, Herbordi Vita Ottonis episcopi Babenbergensis, ed. A. 
Bieltowski, I11 32: scolam puerorum accepit. JeSli jednak wedlug Ebona mial sig PO- 
Swiacab nauczaniu jako kapelan nadworny, to pozostali dwaj iywociarze sqdzq, i e  
dopiero slawa dobrego nauczyciela syn6w moinych rod6w wprowadzila go na dw6r 
ksiqi~cy. PrzyjgliSmy wersjg Ebona jako nie tak daleko idqca,, jak (owa druga. Gdy- 
by jednak wlaknie tamta miala okazab sie siuszna, to teza nasza o nauczaniu sy- 
n6w ksiqiqcych na dworze nic by: na tym nie stracila; pr~eciwnie, ksztalcenie W do- 
mu mlodzieiy molnowladczej tym bardziej dowodziioby istnienia podobnej praktyki 
W rodzinie kiiqiecej. 

65 Gal] 11, 4: eumque [SC. Zbigneuum] noverca sua in Saxoniam docendum mo- 
nasterio monialium transmandavit. Z tekstu, nie wynika bezpokrednio, kt6ra Judyta 
to uczynila: wszak obie byly dla Zbigniewa macochami. Interes W oddaleniu pa- 
sierba miafa jednak przede wszystkim P ~ Z Y S Z ~ ~  matka Krzywoustego od chwili, gdy 
poczala syna. 

6ß Herbord 11, 6, ed. cit., S. 76. 
E7 Ga11 11, 4. 0 znaczeniu epitetu 'sapiens' zob. przyp. 47. 
58 Gall 111, epistola. 



Epistole trzeciej ksiqgi kroniki Galla trzeba wiec odczytak jako glos 
w toczqcej sie widocznie dyskusji nad zadaniami szkofy palacowej. Na 
Swiatlym dworze Otton6w wybrany na wychowawce kapelan mial po- 
wierzonego sabie krolewicza literis imbuere moribusque instituere 59. 

Wegierski libellus dla Emeryka dowodzi, ze i dw6r Arpad6w do institutio 
morum przywiqzywal agromnq wage. Nie CO innego mialo na celu takie 
Pouczenie Wlodzimierza Monomacha. Tak pojetemu ksztalceniu umyslu 
wladcy zaczela sie jednak rychlo przeciwstawiak koncepcja inna, narzu- 
ca jqca szkole dworskiej program szkoly koicielnej. Nie zawsze zresztq 
kienowala tym mySl Swiadoma. Po prostu na wschodniej peryferii Eum- 
py lacihskiej brakowalo nieraz duchownych o doSk szerokich horyzon- 
tach umysbwych, by umieli sie zcloiby6 na inny program. Kt6i 
bowiem W ostatniej Cwierci XI W. osiqgal sfawe uczonegu i kierownictwo 
szkoly d~~orskie j?  Kleryk, kt6ry ,,kilku poet6w i filozofow przebiegl, 
a reguly gramatyczne i metryczne trwalej pamieci polecif, ale dla wyi- 
szych nauk Srodk6w nie posiadal" OO. M6gl taki uczyC tego, czego i jego 
uczono. Inwencje jego ograniczaly przy tym zasoby biblioteczne. Z cyto- 
wanej wypowiedzi programowej Galla naleialoby wnwiC, i e  na dworne 
polskim gl6wnym podrecznikiem poza ~ s a l t e r z e i  byl dotqd jakii utw6r 
hagiograficzny, zapewne 6w zaginiony p6iniej iywot Sw. Wojciecha, 
z kt6nego kronikarz zaczerpnql opis uroczystoSci gnieinienskich W 1000 r.O1 

Zdaje sie, i e  ten styl ksztalcenia wzbudzal W Swieckich kolach dwor- 
skich protest, a jego rzecznikiem stal: sie m. in. Gall. Kronika jego reha- 
bilituje przede w~szystlcim wychowanie £izyczne, ktirrie dla ryc,erza ma 
wiekczq wart056 niz ksztalcenie umyslowe ". Sqd taki autor wklada 
wprawdzie W usta Pomorzan, ale nie ulega wqtpliwosci, ze jest to jego 
wlasna opinia, a zdanie obcych - bezstronnych arbitrow - ma jego 
racje tylko wzmocnik. Model takiego wychowania tworzy Gall, rysujqc 
dzieciristwo swego bohatera znaczone sukcesami na polowaniach i W bi- 
twach; jego zakoriczeniem jest pasowanie na rycerza. Autor nie tai przy 
tym, ze ta pa~ t ia  jego utworu ma charakter polemiczny i i e  pisze ja prze- 
ciw aemulos 6S. 

Range wychowania fizycznego r6wna Ga11 calkowicie z wyksztalce- 
niem kdqzkowym. Ml6di rycerska Krzywoustego jest erudita belZoo4, 

Thangmari Vita Bernwardi, cap. 2 (MGI-E SS IV, s. 759). 
60 Herbord 111, 32, ed. cit., s. 125. Cytowany przeklad polski za A. Brücknerem, 

o. C., t. I ,  s. 279, przyp. 1. 
61 Ga11 111, epistola, uwaia za niesluszne czytanie W szkole vitas sanctorum et 

passiones; o tym, io na dworze znajdowaf sie Liber de passione Sw. Wojciecha. 
zob. Ga11 I, 6. Por. S. Ketrzyfiski, 0 zaginionym Zywocie &W. Wojciecha, Rozprawy 
AU Wydz. Hist. 43, 1903. 

62 Ga11 11, 17. 
63 Ga11 11, 12. 
64 Ga11 111, 23. 



jalk Kollloman wqgierski ZitteraM scientia eruditus G5, ,,krolowie ziemscy" 
zaS ,,zawdziqcza j q slawe zwycieskim wojnom i triurnf om" 66, nie zna,j o- 
moSci ksiqg. Z dw6ch czeSci skladowych wyksztalcenia ksiqiecego wiqk- 
szym polwaianiem cieszq sie W honice "mores' niz litterae'. Za obyczaje 
wla5nie slawi Ga11 swych ulubjeficbw: kr6la wegierskiego Wladyslawa 
i miodo zmarlego Mieszka Boleslawica GS, podczas gdy o kultur.ze pigmien- 
nej Kolomana infmmuje doSE chlodno, Zbigniewa zag za niq nieomal 
dyskwalifikuje jako wladcq. 

Z praktykowanego dotychczas prclgramu szkoly dworskiej Ga11 i jego 
poplecznicy akceiptowali jedynie czqSC wstepnq: nauke psalterza; jego 
znajomoSE jest silnie uwypuklmym elementem wizerunku ryc,e~skiego 
wiadcy, uosoibionego W postaci Boleslawa Krzywoustego. Wyda je sie j ed- 
nak, ze opamwanie pamieciowe psalm6w i udzial W gpiewie ko3cielnym 
mialy byC W tej kioncepcji celem samym W mbie, nie zaS Srodkiem nau- 
czania jqzyka lacifickiego i pisma. Przeznaczajqc bowiem wyrainie swe 
dzielko do uiytku szkohego na dworze, kronikarz nie liczy sie najwi- 
docmiej z tym, by mielli je czytae sami wychowainkowie, gdyi zaleca h- 
pelanom ksiqiecym - a wiec aktualnyin czy potencjalnym nauczycie- 
lom - aby je „na glos tlumaczyli" Widzi je wiec wprawdzie W roli 
podr~cznika, ale raczej nie podrecznika ucznia, letz wychowawcy, ktory 
zaczerpnie z niego lodpwiedni material do opowiadafi. 

Nauka cn6t xycerskich na wybranych przykladach z dziejow panujq- 
cej dynastii wysuwala sie W tym modelu wychowania dworskiego na 
czolo ksztalcenia umyslowego. Lekitura Sywota Sw. Wo-jciecha, nawet 
jeSii z a ~ ~ i e r a l  on pewne elementy przydatne takke jako wz6r iycia Swiec- 
kiego, nie mogla siluiyb temu zadaniu. Wszak chodziio o to, by ,,rycer- 
skie dziela i zwyciestwa krbl6w czy ksiqiqt [...I zagrzewaly do dzielnokci 
serca rycexzy" 70. Aby to realizowaE, potrzeba bylo utworu o charakterze 
zwierciadla wladcy. Kanclerz Michal, przelozony capella ksQiqcej, a wiqc 
i s&~ly- dworskiej, zledl to zadanie Gallowi, CO kronikarz poSwiadcza, 
nazywajqc swego protektora inicjatorem podjetego dzida 

SposOb wykmania zlecenia przez cudzoziemckiego mnicha zasluguje 
na oddzielnq analie. Wydaje sie, i e  Gall usilowal da6 wiqcej, nii od 
niego wzekiwanu, a jadnoczeSnie zawi6dl mocodawc6w. Jego dzieh stalcs 
sie pwisem biegl~gci literackiej, @adqialo za najSwieiszymi modami 

Ga11 11, 29. 
Ga11 111, epistola. 
Ga11 I, 27. 
Ga11 I; 29. 

60 Ga11 111, epistola: constat quoque Vestro iudicio c07LfiTmandum, vero presens 
opus interpreti recitandum. Por. przeklad polski Anonim tzw. Gall, Kronika polska, 
przePoiy1 R. Grodecki, przeklad przejrzd M .  Plezia. Wroclaw 1965, s. 131. 

70 Ga11 111, epistola; przeklad o. C., s.  130. 
71 Ga11 1, epictola: venerabili cancellario Michaeli, ceptique laboris opifici. 



W zachodnioieuropejskim piimiennictwie, ale bezpolhednich pouczefi mo- 
ralnyuh zawieralo sto~unk~owo nierwiele. JeSli trzy listy dedykacyjne, kt6- 
rymi kronikarz poprzedzal kaidq ksiegq, nie byly tylko 6wicze.niem re- 
torycznym, a odbijaly rzeczywiste swary i napiqcia W zwiqzanych z dwo- 
rem kolach intelektualnych, to moina wnosib, i e  praca Galla jui W trak- 
cie powstawania bums k m k e  i pnoltesty. Epistola na m t q p k  kdq@ 
trzeuej ma forme pelnej pasji obrony przed zarzutami. Ostatecznie, jak 
sie zdaje, ambitny autor przegral: dziela swego nie doprawadzil do koh- 
ca i rychlo zapomniano 0 nim; nie przepisywane, pzostawab znane tylko 
nielicznym erudytom. Sk40ro zaS nie stalo sie poidrqcznikiem W szkole 
dworskiej, pmno  ,t& nie doszla do skutku jej mmiiwzoim reforimci. 

W sytuacji, gdy dawnierjszy m d e l  ksztalcenia syn6w ksiqiqcych 
i mo5nowladczych na ksiegach liturgicznych i iywoitach Swietych wy- 
raiinie sie jui przezyl, nieipowodzienie lansowanej przez kanclerza Michala 
reformy wiod3.o najprawdolpodobniej do zaniedbania wyksztalcenia umy- 
slowego W wychowaniu ksiqcia i jego towarzyszy. Niebawem roebicie 
dzielnicowe Polski oibniiylo tez range i rnozliwoSci coraz liczniejszych, 
a wiqc i skromniejszych dwor6w piastowskich. Na calq zag Europe lacin- 
skq, nie wylqczajqc Polski, rzucala ciefi potezna postab programowo anty- 
intdektualnego Bernarda z Clairvaux. Nie stwarzab to warunk6w sprzy- 
ja j qcych rozw~j  owi szkoly niezaleinej od KoSciola. 

A przeciei mySl Michala Awdafica i Anonima Galla znalazla konty- 
nuatorbw. U schylku stulecia podjeto jq zn6w na krakowskim dworze 
najmlodszego syna Krzywousltego. W rezultacie mistrz Wincenty stwo- 
rzyl na kanwie dziejbw ojcqsitych polskie pouczenie o obyczajach i mo- 
ralnoSci ksiecia i panow, a zarazem acyklopediq wszelkiej wiedzy. 

Tarklie przeto *W PoFsce przejawiala sie przez caly X I  i XI1 wiek chob 
W zmiennych formach, .troska o wyksztalcenie umyslowe najwyzszej 
warstwy ~~ole'czenstwa Swieckiego. Deprecjonujqca je opinia Aleksandra 
Brücknera, przytoczona na wstepie niniejszych mzwaiafi, upada 
W konfrontacji ze Zrodlami. Te bowiem potwierdzajq W pelni slusznoib 
wywaionego sqdu Tadeusza Manteuffla o wschodnich sqsiadach Niemiec 
W XI-XI11 W.: 

,,Wbrew dawniejszym pszypuszczeniom nauka szkolna nie ograniczala 
sie W tych krajach do duchowiefist%a, lecz ogarniala dw6r monarszy 
i czesto przedstawicieli klasy moznowladczej" T2. 

v2 T. Manteuffel, Sredniowiecze powszechne, Warszawa 1958, s. 247. 



Jadwiga Karwasihska 

SWIADEK CZASOW CHROBREGO - 
BRUNON Z KWEIUFURTU 

Rozlegly i wysoko postawiony byl krqg przyjaci6l i znajmych Bru- 
nona z Kwwfurtu: oe,sarze Ottm I11 i Henryk 11, papieie Grzegorz V 
i Sylwester 11, wladcy nowo schrystianizowanych kraj6w - Bdeslaw 
Chroibry, Widzimierz Wielki i Stefan kr6l Wegier, wielcy bickupi cesar- 
stwa, Lecrn opat awentyriski, a pbiniej arcybiskup Rawenny, Leon Wa- 
rinus ,,biskup dw,orskin Oittona 111, pbiniej biskup Vercelli, Bw. Romuald 
ze swymi uczniami i zapeurme Sw. Nil, Raidzim-Gaudenty, brat Sw. Woj- 
ciecha i pierwszy arcybiskup gnieiniehski, Anastazy i Astryk, organiza- 
torzy kdciola w~gierskiego i wielu innych. Kaidego z nich poznal i wi- 
dywal Brunon nie przygodnie, lecz W Srodowisku i W otoczeniu, kt6re im 
podlegalo Iub z simi wsp6lpracowalo, slyseai slowa i decyzj e pada j qce 
z ich ust, m z w i a l  lub odgadywal motywy ich postepowania, patrzyl na 
nastqpstwa. Mial wiec podstawy do wyrobienia sobie o nich zdania i o nie- . 

jednym je wyipowiedzial. Totez historycy chqtnie przytaczajq j ego opi- 
nie W doslownym brzmieniu lub W om6wieniu, polegajqc na nich jako 
na najpewniejszym Swiadectwie. Poniewai jednak zwykle chodzilo o cha- 
rakterystyki jednej, dwbch, czasem trzech os6b, nie zestawiano wszyst- 
kich obok siebie. Nie por6wnywano stopnia ich wiarygodnoSci ani kry- 
teriow, jakimi kierowal sie Brumn W swych wzmiankach lub ocenach, 
ani te i  powodbw, dla kt6rych o jednyoh pisal oibszernie, a o innych mil- 
czal, chok zdanie jego mogacrby byC bardzo wazkiej treBci. 

Najwiqcej slbw poSwieeil Ottonowi 111. Sylwetke mlodziutkiego cesa- 
rza, kt6ry zadziwil Swiat, a zeszedl z niego przed ukoficzeniem 22 roku 
@via, wycieniowuje sie do dzisiaj, wplatajqc W ten obraz nici i barwy 
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c z q a n e  z rbznych i rbznej wartkci irodel. WSrod nich to, CO o nim 
mbwi Brunon z Kwerfurtu, ma jeden -walor szczegblny. Mbwi an tylko 
od siebie, z wlasnych przezyb i wspomnieil, nie zamqconych doplywem 
cudzych wiadomoSci i ocen. Jest to sqd wlasny, a i e  wydany p o  up lw ie  
lat, tym bardziej przemySlany, choC spoglqdanie na przeszlobb z oddali 
zwqzilo szerokoSC widzeiilia. 

Jeden z najbardziej kochajqcych Ottona, a moze W ogble najbardziej 
kochajqcy, kai;dego dnia i z ka2dy.m wspdeni i iem rruodlil sie za jego 
duszq, stawiajqc przed oczy slabokci i przewiny przyjaciela, ale takie i to, 
co byao W ni~m dobre. Jest to istny rachunek sumienia: Erat in non recto 
itinere; peccatum regis hoc fuit; contra sanctum Petrum multum peccauit; 
errauit ut homo; ioco puerili in cassum cogitauit; copiosa uanitate multum 
errauit i podabne spotyka siq U niego wszqdzie, a zwlaszcza W ogblnej wy- 
powiedzi W rozdziale 7 Zywota Piqciu Braci l. Ale mowa jest tez o jego 
dobrej woli, a zwlaszcza o tyrn, ze ,,tym bardziej kochal kakdego dobrego, 
im wiqkszyrn cqmiFa go wart&& moralna" 2. Zgrzeszywszy, Otton zalo- 
wal, spowiadal sie, modlil i zatapial W czytaniu, urmartwial cialo i sypal 
hojne jahmuzny. Majqc wszystko, nie mial 'do Swiata przywiqzania. Prag- 
nienie apuszczenia go, zycia W odleglej pustelni, a nawet mqczefistwa byly 
jak na<jiszozensze. Grzechy czlowieka zatem na pewno zostaly mu odpu- 
szczone. 

Ale Otton byl takze cesarzem - z woli Boga, ze wspanialej sukcesji 
przoldk6w, z abowiqzkbw, jakie to na niego naldadalo. Slubowanie opu- 
szczenia ich ,,PO trzech latach, W ktbrych naprawiq bledy mych rzqdow", 
powieraenia ich ,,lepszemu od siebie" i wstqpienia do zgromadzenia pu- 
stelnikbw-misjonarzy Brunon aprobawal calkowicie. Kto bylby tym 
,,lepszym7', Brunon nie docieka, intencja apostolowania byla tak dla niego 

1 Tzw.  Zywot Pieciu Braci albo Vi ta  Quinque Fratrum kt6rej tytul wlaSciwy 
W rekopisie b r m i :  Vi ta  uel passio sanctorum Benedicti et Iohannis sociorumque 
suorum edita a Brunone episcopo ogkoszona jest drukiem W Monumenta Germaniae 
Historica, Scriptores, X V ,  s. 709-738, oraz W Monu~nenta Poloniae Historica, V I ,  
s. 388-428. Nowe wydanie W MPH Series nova ukaie sie niebawem. Artykul ni- 
niejszy cytuje jq wedlug wydania MPH VI,  wyimki  zag po polsku - wedlug prze- 
Bladu K. Abgarowicza (W:) Piimiennictwie czasow Chrobrego. Warszawa 1966. 

9 Zywot d ~ u g i  Bw. Wojciecha piora Brunona z Kwerfurtu - S. Adalberti Pra- 
gensis episcopi Vi ta  altera auctore Brunone Querfurtensi, C. X X ,  cytowany wedlug 
wydania MPH Series nova IV, fasc. 2. Przeklad polski K. Abgarowicza, Piimien- 
nictwo, s. 127. To samo m6wi Brunon nieco innymi slowy W Zywocie Pieciu Braci, 
C. 8: Cuius - - nobilis consuetudo era.t - - plus adamare - - homines bonos 
et amare quemque, quanto meliorem nouerat - - (MPH VI ,  s. 401). 

V i ta  et passio Quinque Frahum C. 2 (MPH V I ,  s. 392) i zwlaszcza C. 3 (ib., 
s. 395). Slowa tej ostatniej wypowiedzi, zwr6conej do eremity Benedykta b r z m i ~ :  
Imperator hoc nimium uult, ut precedas ante eum in  regionem Sclauorum, in ea 
quam nosti, adhuc stat sentencia sua. Druga czeS6 tego zdaaia nie przez wseystkich 
tlumaczy zostala dobrze zrozumiana. H .  G. Voigt, Brun von  Querfurt. Stuttgart 1907, 
s. 388, przeklada: ,,Noch steht sein Sinn nach jener (Gegend), die du kannst"; K. Ab- 
garowicz, PiSmiennictwo, s. 176: ,- - abyS przed n im wyruszyl do kraju Slowian, 
do kt6reg0, jak wiesz, ciqgle zmierzajq jego plany". Trafnie tlumaczy B. Ignesti, 



Swieta, i e  wszystkie wzglqdy powin,ny byly przed niq ustqpit. Gdy jednak 
wypadki potoczyly sie inaczej, trzeba bylo za Ottona, jako wladcq usta- 
nowionego przez Baga, zdat z tego ralchunek. A nie wypa'di Ion dobrze: 

,- - To, CO sam uwaial za dow6d cnoty, bylo blgdem, kt6ry nie podobal sie 
bardzo Bogu, ie powodowany ludzkq slaboßciq cudzy, nie swoj, spelnia3 obowiqzek, 
ze nie dbal o prawo i sprawiedliwoS6, kt6rq na swym stanowisku winien byl wy- 
mierzah ubogim i Irr6Iestwu, i rzadko raczej zalatwial sprawy naleiqce do niego 
jako do krola, a jeszcze rzadziej osobiste"4. 

A jui szczegblnie do niego nalezalo strzeienie prawa bazego W ce- 
sarstwie odziedziczonym z woli Boga. Byl wprawdzie „ojcem zakonni- 
kbw, matkq biskupbw", ale zaplolnql m2oSciq do Rzyrnu. ,,Zwyuajem 
dawnych i pogailakich hbl6w, nielatwo wyrzekajqc sie swej wo& upie- 
rat sie przy tym, aby kosztem prbinych trudbw wznowik zamarlq bwiet- 
noSC dawnego Rzymu". „Zlekcewaiywszy prawdombwne zdanie [Cw. Be- 
nedykta], zaczql W mych  dqieniach postepowat lekkomyilnie, gdy 
W zmiennych swoich zamyslach daremnie pragnql wbwczas to przez od- 
nowienie miasta dodaE mu blasku, to wkrbtce potem - zdobyk je i ubu- 
rzyt". Potem mySlal jui tylko o zemScie 5.  

Nie lqczy Brunon z tym wyraZnie naruszenia praw siedziby aposto- 
ibw W Rzymie, ale przeciez mbwi wczehniej W jjednym zdaniu: ,,poblq- 
dzil jako czlowiek pod tym wzgledem, ze zapomnial o Bogu, ktbry po- 
wiadzial: «Moja jest pomsta i ja odplace». Nie oddal czci Bogu i jego 
clrogiemu aposholowi Piotrowi, ktbry nosi klucz do wysokiego nieba". 
I niedlugo potem: ,,Rzym apostolom da1 Bbg jako siedzibe". Cesarz do- 
znal upokorzenia, musial uchodzit z Rzymu, a gdy szedl sie pomSciE, 
„wtedy jako kara za winq zaskoczyla go zbrojna SmierE W godzinie, kt6- 
rej nie przeczuwal" @. 

Ta ocena winy i kary jest powtbrzeniem W odpowiednio zmienionej 
wersji tego, CO wczehiej Brunoa napisal o Ottonie 11, dotknietym gnie- 
wem Sw. Wawrzyfica za targniecie sie na biskupstwo W Merseburgu: 
,,Zdzialai ;wiele dolbrego, lecz skory do po6lihieC wiek popchnql go do 
blredbw, totei wiele popelnil omylek skutkiem porywczoCci" '. „W polo- 
wie drogi, gdy dla mlodego czlowieka Zycie jest najmilsze, nic mu nie 
pomogla godnoSE krblewska: stal sie ofiarq Srnierci, proch wr6cil do pro- 
chu" s. Tak samo i O t t m  I11 ,,nie uszedi kary ua przestqpstwo, zabrany zo- 
stal do nieba". ,,Chociaz kara czyiEcowa niejako upornina sie o niego", 

Vita dei Cinque Fratelli. Camaldoli 1951, C. 46: ,,egli resta fermo nel proposito, che 
tu sai"; a za nim L. A. Lassus Saints Pierre Darnie? et Bruno de Querfurt. Namur 
1962, s. 153: ,,I1 reste ferme dans la decision que tu SaiS". 

Vita et passio Quinque Fratrum, C. 7. 
Ib., C. 7. 
1b.' 
S. Adalberti Vita altera, C. X. 
Ib., C. XII. 



Brunon iywi wszakze nadzieje, i e  ,,zbawienie jego duszy jest pewne". 
hlniej nadziei ma CO do Ottona 11: ,,Ach, oby tylkio nie zostal potqpiony!" 9. 

Zauwaiono od dawna, i e  nie ma W pismach Brunona ani jednego slo- 
wa, kt6re rzuciloby Swiatlo na posta6 Sylwestra 11. Nie ma nawet jego 
imienia, gdy papiez Sylwester I i oitaczajqca go legenda wspomniane sg 
z szacunkiem i z pelnq w,iarq. A przeciez Brunon poznal Gerberta jeszcze 
jako uczonegoi, kt6ry swq wiedzq i mySlg podbil uczucia i umysl Otto- 
na I11 i kt6rego poidziwial Swiat. Wydaje sie, i e  nigdy tego uwielbienia 
nie podzielal, ze nawet od poczqtku patrzyl na te rzeczy nieufnie. Za 
Gerbertem z Aurillac procz slawy naukowej szla pamiq6 o jego dlugo- 
letnirn sporze o arcybiskupstvvo W Reims, kiedy to wszelkimi silami wal- 
czyl o utrzymanie sie przy stanowisku wbrew orzeczenim instancji ko- 
Sciehych i mim0 cenzur legalnie nakla(danych. Dw6r cesa~ski W latach 
996-997 postanowil o tym nie pamiqtaC 1°, ale wspomnienie mogko siq 
odnawia6. Brunmowi takich sposolbnoici nie braklo; gdy patrzyl na dal- 
szy bieg spraw. Przybywszy W orszaku cesarskim do Rzyrnu zimg 998 r., 
zobaczyl, jak Otton I11 przywracal tam lad przed niespelna dwoma laty 
przez siebie zaprowadzony, jak okrutnie i bezlijoSnie karal Krescencju- 
sza i Filagatosa, jak utwierdzal sie W swej koncepcji wzaiizy cesarskiej. 
Gdy Gerbert z rqk Ottona przyjmowal arcybiskupstwo Rawenny 11, Bru- 
non opumczal dw6r dla klasztolm na Awentynk. Tam ,opat Lern - wy- 
sylany przed czterema laty jako delegat papieski dla rozpoznania spra- 
wy o Reims - m6gl da6 wyraz swym wqtpliwoSciom, czy wyb6r cesar- 
skii paidl na odpowiedniq osoibq. Jego opinia o Gerbercie nie byla do- 
datnia 12. Wqtpliwdci nie rozproszyly sie, gdy W rok pokem Otton po- 
wierzyl temui Gerbertowi - Sylwestrowi I1 ster koiciola 13. Na Awen- 
tynie wierzono W prawdziwoS6 darowizny Konstantyna, wSr6d eremitow 
Romualda r6wniei. Brunon po latach (W 1008 r.), piszqc o zamiarach 
Ottona CO do Rzymu, za jeden z najwiqkszych jego blqd6w uwaia targnie- 
cie sie na prawa Sw. Piotra 14. Imiq, jakie przybral Sylwester 11, zobo- 
wiqzywalo go niejako do wiernoSci tradycji. Zawiodl jako jej obrofica, 
da1 sobie narzucik warunki podyktowane przez dokument cesarski, sam 
moZe nawet W podstawe tradycji nie wierzyl..VT kaidym razie wplywal 
na rozbudzenie rzymskich ambicji i nadziei W Ottonie. 

Ib. 
10 M. Uhlirz, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Otto I I  und Otto I I I ,  t. I1 

(1954), s. 227; J. Havet, Lettres de Gerbert (983-997). Collection des textes. Paris 
1889, nr 186, 187. 

*I M. Uhlirz, o. C., s. 266-267. 
* Ib., s. 184-185 i s. 481 (Exkurs X. Der Streit um das Reimser Bistum in den 

Jahren 992-995). 
'3 9 IV 999 r., V, M. Uhlirz, o. C., s. 294. 
14 Zob. s. 93. 



Znarnienne jest, ze bez imienla, ale nie bez myili o Gerbercie - Syl- 
westrze I1 nakreilil Brunon W swym zywocie Sw. Wojciecha gorqcy 
fragment ku czci kierownika magdeburskiej szkoly katedralnej, mistrza 
Oktryka. Wspomnial go po przeszlo 25 latach, kt6re uplynely. od rozglo- 
Bnej dysputy miqdzy Gerbertem a Oktrykiem W olbecno6ci cesarza Otto- 
na W Rawennie 15. Nie napisal o zwyciqzcy Gerbercie, lecz o pokonanym 
jego przeciwniku, i jego trwalych zaslugach lG, o tym, ze chlubila siq 
i chlubi nim Saksonia. Ta Saksonia, kt6rq kochal Brunon, a kt6rej wy- 
parl sie niejako Otton 111 pod wplywem tych, ktOrzy jego uczucia i my- 
Sli zwracali ku Italii i Rzymowi. Zludne majaki dziedzictwa po impera- 
torach zgubily oijca i syna. Otton I1 porzucil drogi wytkniqte mu przez 
przodkbw, „usluchal kobiety" i „poszedl za dziecinnymi radami" l7. 
Ottm 111 ,,kraju swego roddnnego, uroczej Germanii, jui wiecej nie 
chcial widziek, tak wielce upodabal sobie zamieszkanie W Italii. - - Ciq- 
gle wiecej ze swej zalotnej piqknoSci podobala mu sie ziemia Romulu- 
sowa, kt6ra nasycila sie krwiq jego drogich" ls. Za te upodobania ciqiko 
placila ,,jasnowlosa Germania'.' j9, 

Brunon, zakonnik obowiqzany do poslusaefistwa i lojalno5ci wobec 
swych kierownikow i wladz duchavnych, powstrzymuje sie od sl6w oce- 
ny, kt6ra nie wypadlaby pozytywnie. Ale jego zal do tych, kt6rzy wiedli 
mlodziutkiego cwarza zguibnymi ,drogami, sprawil, ze nie zapisal ani slo- 
wa na dobro Sylwestra 11. 

Grzegorza V, podobnie jak Sylwestra I1 osadzonego przez Ottona I11 na 
lronie papieskim, scharakteryzowal Brunon zupelnie tak samo, jak autor 
pierwszego !Zywota Sw. Wojciecha, pomijajqc nawet to, CO tarn podkreilo- 
no, i e  byl to mlodzieniec makomicie wyksztalcony i z rodu, W kt6rym 
plynqla krew krblewska. 

Ucinkowo brzmi U Brunona informacja, ze Otton 111 ,,dokonal tego, 
po CO przybyl. Roblogoslawi3: go na cesarza Grzegorz, kt6rego on - - 
ustanowil papiekem, lud rozgloSnie ipiewal Kyrie eleison". Mimo tej  
zwiqzloSci wtrqcil jednak Brunon troche dalej uwagq, ze ten Grzegorz 
byl ,,na tyle dobry, na ile pozwalala niestateczna rniodoiS6" 'O. 

Krbtko r-wdei, i jakby z zaatrzeieniem, wspomniany jest arcybiskup 
Willigis, ,,gorfiwy obrolica prawa". Dluiszy jego wywod, kt6rym wedlug 
Sywotu Piemszego popieral iqdanie powrotu SW. Wojciecha do diecezji, 

16 Richeri Historiarum libri I I I ,  in usum scholarum ex MGH recusi. Ed. altera, 
1877, 1. 3, C. 55-65, s. 104-109 (pod. r. 980). 

10 S .  Adalberti V i t a  altera, C. V: Ohtr icu ,~  quidam facundissimus, aetate illa 
quasi Cicero unus, cuius memoriale clarum usque nunc p v  to tam Saxoniam habetur, 
(Suem quantus foret, discipulorum facies inspecta sine lzngua sonat et  per uicinas 
urbes circumauaaue d i f fusa  sophia digito monstrat. . . 

l7 Ib., C. X. - 
l8 Zywot Pieciu Braci,,~. 7. 
j0 S. Adalberti V i t a  altera, C. X. 
20 Ib., C. XVIII. 



okreSloay ject jako antiqun cantilena, a Sam metropolita W innym miej- 
scu nazwany inmitis 21. Totei tym bardziej nieoczekiwane sq pochwaly 
dla Leona Warinusa, kt6ry W zyciu 5w. Wojciecha odegral tylko epizo- 
dycznq role: ,,z natury abdarzony zywym umyslem i odznaczajqcy sie 
wymowq" 22. Byl on z tych, kt6rych wplyw na Ottona 111 uwaial Bru- 
non za zgubny. Ale Leon wytlumaczyl Sen Wojciecha, przepowiadajqc 
mu mqczefistwo. Moie dlatego Brunon wspomnial o jego krasomowstwie 
i bystroSci umyslu, kt6rq i dzi.4 podziwiamy W pozostalych po nim szczqt- 
kach literackich. 

Zdawaloby sie, i e  Brunon, calq duszq zwr6cony ku samozaparciu 
i ascezie, nie bedeie mial doS6 sl6w uwielbienia dla Sw. Romualda. Tak - 
i nie. Sam skrajny, nie podziela skrajnosci Rornualda, cho6 go podziwia. 
Przytacza jako oimake wi'elkiej cnoty to, ze staral sie zraia6 do siebie 
ludzi, aby domajqc od nich przykroSci, bardziej podobal sie Bogu, m6wi 
jednak o tym jako o dziwlactwie 23. Wybrawszy jego sposob iycia i olpu- 
szczajqc dla niego klasztor W Awentynie, Brunan pcatem naruszyl nie- 
jedn~kr~otnie poHsluszefistwo dla swego nowego opata, i to nie W blahych 
sprawach. Przedloiyl oesarmwi cichq proSbq cwego przyjaciela Bene- 
dykta, aby - wbrew Zyczeniom Romualda - nie byl rnianolwany opatem 
W P ' e r e ~ m ~ ~ .  Uwaial za bezcelolwe tkwienie W bagnach Padu i wycieii- 
czanie s2, kt6re moglyby by6 obr6cone na niesienie wiary poganom 25. 

Spowodowal to, i e  ku smutkowi Romualda, Otton 111 zaiqdal przenie- 
sienia Brunona i jeczcze jednego z mldych Niemc6w do odleglejszej pu- 
stelni, choC to przyczynilo sie do rozbicia eremu 26. Slo~wa, ktorymi Bru- 
non m6wi o Romualdzie ud siebie, majq ciqgle tq samq treC6: ze budzil 
podpw cnotq mqstwa w znaczeniu poskrarniania kiebie prnez asceze i po- 
kore, i W karceniu innych. Ale powtarzajqc swym ucmiom radq Sw. Hie- 
ronima: ,,Przebywaj W celi swej jakby W raju, odrzu6 poza siebie i usufi 
z pamiqci caly 5wiat" 27, sam wielokrotnie zmieniaf mierjsae pobytu, Po 
pr6bach eremityzmu bez kierolwnika posaedl W Pireneje dla poznania 
surowego o5rodka W Cuixa. Potem szukal samotnoSci W r6inych ustro- 
niach Italii i, zn6w teskniqc do budujqcych rozm6w z przyjacielem, udal 
sig do Monte Cassino. Po niejakim czasie osiedlil sie W pobliiu Tivoli, 
nactepnie przeniosl do Pereum, potem W okolice Pareazo. Brunon stwier- 
dza to i ucprawiedliwia: 
-- abbas Romuaidus - - cum ad multa ioca quasi Vagus vadat, 
21 Ib., C. XVIII, XKIII. R. Wenskus, Studien zur historisch-politischen Gedanken- 

we l t  Bruns v o n  Quer fur t  (1956), s. 131, uwaia  to za brak serca i zrozumienia dla for- 
malnego prawa koScielnego. 

22 S. Adalberti V i t a  altera, C. XX. 
23 V i t a  Quinque Pratrurn, C. I1 (MPH V I ,  s. 393). " Ib., c. 8. 
*5 II~., C. 2. 
" Ib., C. 3. 

Ib., C. 32. 



semper tamen filios congregat in digito Dei 28. I siebie r6wniei Brunon 
oskarza o spiritus vagationis. Jakoz Sam dla k;las$$m rzucil dw6r i tak 
kochanego Ottona, potem Awentyn, aby p6jßC za Romualdem, potem Ro- 
mualda dla oßrodka misyjnego majqcego powstai: W Polsce, wreszcie dla 
przeszkbd, kt6re moie byly do ominiecia, dlugo zwlekal z przybyciem do 
Polski 29. Byli wiqc pod niektbrymi wzgledami podlobni d o  siebie. Moie 
dlatego Brunon lgnql do cichego i lagodnego Benedykta, kt6ry ganil mu 
porzucenie mistrza i doradzal diugi namysl przed powzieciem postanowieh, 
ale do ktbrego z calego serca m6;wilo sie: „m6j bra~cie'' 30. 

Po pieciu prawie latach spedzonych W Italii, szedl Brunon na poczqt- 
ku 1003 r. do Niemiec. Od Sylwestra I1 dostai oficjalne pozwolenie na 
prowadzenie akcji misyjnej, ale i skierowanie do nastqpcy Ottona 111, 
od ktorego zaleiala koinsekracja na biskupa i wskazowki dzialania. Pa- 
piei, tak bardzo potrzebujqcy teraz wsparcia silnego ramieaia, nie chcial 
sobie zraiaC Henryka 11, W ktbrego rekach powinien sie znaleiC caly spa- 
dek ottofiski. Ale Brunon sam mial przeds~tawib plany misyjne i swoje. 
Moze spodziewal sie, ze skajqc W pelnej szacunku postawie przed nowym 
wladcq, bedzie m6gl niebawem z nim m6wiC tak, jak niegdyS z Ottonem. 
Ale spotkal sie z odm'owq, z zakazami i ostrzeieniami, nawet z drwinq 
To, co osiqgal, nie bylo tyrn, czego pragnql i do czego czul sie oibowiqzany 
dqiyb. 

Brunon miai bandzo wysokie przekonani~e o wielkosci stanowiska Ce- 
sarskiego. Chok ubolewal nad bledami i slabosciq Ottona 111, nie zapo- 
minai, i e  m6wi o pomazancu. Powtarzajqc nauki swego mistrza o sku- 
pionej modlitwie, wyraial je slowami: Pone te ante omnia in presentia 
Dei cum timore et tremore quasi qui stat in conspectu imperatori~3~. 
Porhnan ie  to powraca U niego parokrotnie. Poznawszy Henryka, zro- 
zurnial, i e  musi w nim widzieC zawsze tylko krola, i e  nie bedzie do niego 
nigdy rn6wil „twarzq W twarz, jak czlo~wiek do swego przyjaciela" 33. 

Ale tego kr6la musi pozyskaC, jegli ma spelnii: swe zadanie. 
W decydujqcych miesiqcach 1004 r., przed wyruszeniem na Wqgry 

zgodnie z kierunkiem wskazanym mu przez Henryka, pisal iywot ßw. 

" Ib., C. 2. 
Ib., C. 10: dumque mihi est uoluptas pro lege et placet errare post mundum 

in desideriis meis - - abii uagus in uiam cordis mei; C. 11: soluto freno post meam 
uoluntatem uelocius equo cucurri. 

30 Vita  Quinque Fratrum, C. 3, 4. 
31 List Brunona do Henryka kr6la - Epistola Brunonis ad Henricum regem, 

MPH I ,  226. 
32 Vita  Quinque Fratrum, C. 32 (MPH VI, 427); i n  conspectu principis W liScie 

do Henryka I1 (MPH I, 228). 
8. Adalberti Vi ta  altera, C. XXXIII, o najwiekszym szczeSciu Wojciecha po 

imierci: astende cum gloria ad uiuum Saluatorem, ad ipsum a cuius conspectu fugit 
celum et terra. loauere facie ad faczem quast homo ad amicum suum (MPH, Ser. 
nova IV, 2, s. 40, s. 68). 

- 
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Wojciecha. W pierwszym Sywocie, tak dobrze mu znanym, byly slowa 
pochlebne o Ottonie 111. Do swego tekstu .wplotl wiec Brunon pochwaly 
dla Henryka 11. Niejasno, lecz kunsztownie przypomnial, i e  Slawnik byl 
krewnym krola, ,,przed ktorego rozkazami driq dziS narody wzdlui 
i wszerz" 34. W innym miejscu, rozwi6dlszy sie obszernie nad zniesieniem 
biskupstwa rnerseburskiego przez Ottona 11, zakoficzyl ten fragment slo- 
wami: Factum est contra ius in ecclesia Dei, donec adueniens nouus rex 
et reZigiosissimus ueterem errorem correxit. Post tres Ottones Heinricus 
christianissimus ecce uenit 35. Oszcz~dzi~ tez milokb wlasnq Henryka 11, 
wzmiankujqc o niepomySlnej W skutkach wyprawie pod Poznafi bez jego 
imienia, a napomknqwszy tylko o exercitus regis Saxonum 

Dawno tez zauwaiono, i e  W liScie Brunona do krola Henryka brzmi 
jakby t'on dworski, i tlumaczono tym, ze musial go Brunoin przybierak, 
aby pozyskiwak moznych tego Swiata 37. J u i  zwr6cenie sie do adresata 
jest niskim pokloinem i ... wenvanieim do wysukiego lotu: Viro aeccle- 
siae, pio Heinrico regi - ,,wszystkiego, co przystoi krolowi i podoiba sie 
wszystko widzqcemu Panu Bogu. Poboiny kr6l niech bedzie przekona- 
ny, - - ze nie ma nikogo zyjqcego na tej ziemi, kto zgodnie z Bogiem 
wiqcej troszczylby sie o jego zbawilenie i kto bardziej pragnqlby wszel- 
kiej jego czci W Swiecie pelnym licznych trud6wyY 3s. 

I tu Brunon, jakby zamierzajqc ulatwib Henrykowi zmianq stanowi- 
ska, brnie dalej: ,,Ty, krolu znamienity, kt6ry powinieneC rzqdzik pra- 
wie calym Swiatem, raczylek W imie Pana tak szlachetnie zatroszczyb sie 
o mnie, - - ze<bym nie zginql. - - Ty, bedqc krolem wedlug mqdrosci, 
ktorej Bog Ci uiyczyl, usilujesz byC dobrym i kat~li~ckim wladcq, 
a. takie - jak rzecz tego w p a g a  - poboznyrn i suiniennym sternikiem 
kwietego koiciola. Podobnie i my, abyirny ltego iycia nie zmarno- 
wali - - staramy eie ldzialab i <pracowaC wedlug tych oto sMw naj- 
lepszego Pawla: Zycia cwego wyiej nad siebie nie ceniq - - Dz;ieki 
Twej zboiinej namowie jestem biskupem, kt6ry od Bwiqtegol Piotra niesie 
poganom Ewangelie Chrystusa" 39. Dalej nastqpuje opowiadanie o poby- 
cie na Rusi, o zyczliwoSci i opiece ksiecia Wlodzimierza, i wreszcie o wy- 
nikach osiqgnietych U Pieczyngow. ChoC ten wynik liczbowo jest na  razie 
skromny, przeciez ,,zapanowalo prawo chrzekcijafiskie wSr6d najgorszego 

34 Ib., C. I. 
35 Ib., C. XII. R. Wenskus, Studien, s. 141 nn., s9dzi, i e  kr6tszq redakcje Zywota 

pisal Brunon dla Henryka 11, aby mu wskaza6 misyjny obowiqzek cesarza. 
Vita Quinque Fratrum, C. 16. 

37 H. Zeissberg, Die öffentliche Meinung im XI Jahrhundert über ~eutschlands 
Politik gegen Polen, ,,Zt. f .  österreichische Gymnasien" XIX, s. 89; H. G. Voigt, 
Brun von Querfurt, s. 138 n. 

38 Epistola Brunonis ad Henricum regem, MPH I, s. 224. 
39 Na wysoki kunszt tej captatio benevolentiae zwraca szczegblnie uwage H. D. 

Kahl, Compellere intrare. Die Wendenpolitik Bruns V. Querfurt im Lichte hoch- 
mittelalterlichen Missions- und Völkerrechts, ,,Zt. f. Ostforschung", 4, 1955, s. 163 nn. 



i najokrutniejszego ludu ze wszystkich pogan iyjqcych na ziemi - - Ja 
zaB zwracam sie teraz ~do Prus6w - -". 

I tu zn6w nastepuje odwolanie sie do rzekomej troski Henryka o mi- 
sjonarza, ale tym razem z aluzjq: „Oby Bog wynagrodzil Ci? przy zmar- 
lwychwstaniu sprawiedliwych - - Troszczysz sie o rnnie, abym z po- 
wodu mlodzienczego blqdzenia nie zajmowal sig sprawami Swieckirni, 
zaniechawszy duchorwych. Z tego powodu zapawne gniewales sie przy 
moim odejgciu. Stqd takie podczas mej nieobecnoici wySmialeS wobec 
otaczajqcych Cie pan6w 40 mnie i wiele moich wad godnych wySmianiaM. 
I usiluje wm6wii: W Henryka, i e  przyjql to za najlepszq monete: ,,Tych 
trzech uczu6: obawy 41, gniewu i szyderstwa nigdy nie zywilbyC wzglg~ 
dem mnie, gdybyS innie nie milowal, a gdybyS nie byl dobry, z pewnoiciq 
nie mialbyS W nienawiSci tego, co Ci sie we mnie zlym wydawalo. -'- 
Proszg jak W modlitwie - - aby - - Bog zar6wno mnie, starego grze- 
sznika, poprawil-, jak i Ciebie z dnia na dziefi coraz lepszym czynif kr6- 
lern--. Y 2 

Ostatnie sfowa odslaniajq intencje i nadzieje, dlaczego Brunon tak pi- 
sze, dlaczego tak usiluje mySle6: ,,Dobre dzielo, aby nigdy nie przepa&ol'. 
Po tym przygotowaniu bowiem idq slowa, kt6re mogly wywola6 naj- 
wyisze oburzenie Henryka, slowa o wiernych i serdecznych uczuciach 
Brunona dla Chrobrego, 08wiadcnenie, i e  „kocha go jak duszg wlasnq", 
wyrzucanie kr6lowi sojuszu z poganalmi i blaganie: ,,Okai miirosier- 
dzie, zarzui: srogoSC: 42 - - prziestah przeSladowaC - -. Strzez sie, krolu, 
jeSli wszystko chcesz czynii: przemocq, [a] nigdy z litoSciq - - ieby 
przypadkiem sam dobry Jezus, kt6ry teraz wspiera Ciebie, nie rozgniewal 
sie 43 - . Nie jestei miekkim krblern, bo to jest rzeczq szkodliwq, lecz 
sprawiedliwym li surowym wlaldcq, - - byleby tylkio to ~dodai:, ieibyS 
byl takie milosierny i nie zawsze przemocq, lecz takze milwierdziem 
pozyskiwal soibie lud [boky]". ,,Lecz W tym tkwi cale zBo, i e  ani kr6l nie 
ma zaufania do Boleslawa, ani ten do zagniewanego kr6la. -- Chrystus 
mii Bwiadkiem, ie - - staje po Two jej stronie jako najwierniejszy stron- 
nik - -. Ty zaS nie chciej zwlekai: z udzieleniem wszelikiej rady i po- 

40 H. L. Mikoletzky, Zur  Charakteristik B T U ~ S  von  Querfurt (W:) Festschrift zur 
Feier des zweihundertjährigen Bestandes des Haus- Hof -  und  Staatsarchivs, I ,  W i e n  
1949, s. 390, widzi ironig w u iy tych  przez Brunona slowach: ad circumstantes heroas. 

4 1  Dotychczaso~e  wydania listu do Henryka kr6la ( z  wyjq tk iem MPK I, 226) 
ma jq  t u  brzmienie: amorem, i ram e t  derzsuln pod sugestiq kopii z XVIII W., kt6ra 
wczedniej byla znana, n i i  dawny, mo ie  nawet XI-wieczny odpis z pierwowzoru. 
W nim wyradnie czyta sig: timorern, iram e t  derisum. Przez jakid czas wytykano 
A. Bielowskiemu przyjacie lekcji t imorem jako blqd. Zob. wydanie listu do Hen- 
r y k a  W MPH Series nova IV, 3. 

42 Fac misericordiam, postpone crudelitatem. 
43 Caue, 0 rex ,  si uis omnia facere cum potestate, nusquam c u m  misericordia, 

quam amat  ipse bonus, ne  forsitan irritetur qui t e  nunc adiuuat, Ihesus. 



mocy - - j& przygtoi polboinernu krolowi, nadziei iwiata. - - Bqdi 
zdr6w - - iyj  prawdziwie dla Boga, przypominajqc sobie dobre czyny". 

Jeden z historykow zajmujqcych sie ostatnio osoibq Brunona zrobil 
uwagq, i e  Henryk po przeczytaniu tego listu niczego tak nie ialowal, 
jak tego, i e  nie przytrzymal W swoim czasie Kwerfurtczyka, tak jak 
przytrzymal potem wyslannik6w Chrabrego dqiqcych do Rzymu 44. 

DodaC mozna, i e  kr6l nie m6gl sie nie czuC najglqbiej dotkniqty ta- 
kimi i tak licznymi, choC W najgladsze slowa przybranymi, pouczeniami. 
Rady politycme byly nie do przyjecia, blagania o wspanialomySlnoSC, 
wielkodusznoiC 45 i odwolywanie siq do czystych intencji wytykaly mu, 
ja- nie byl. 

Pisma Brunona nie wniosly nic do charakterystyki Stefana wqgier- 
skiego ani Wlodzimierza kijowskiego. 0 pierwszym nie m6wi ani slowa, 
choC go z pewnoiciq znal, dlugo przebywajqc na Wqgrzech. Niejasna 
wmianka o ~05lepieniu bylych przeciwnik6w jui po ich pokonaniu moie 
dotyczyC Stefana, ale pot~piajqc ostro fakt, nie wskazuje Brunon wino- 
wajc6w 46. Wprawdzie Stefan - jak z braku jakiejkolwiek o nim po- 
chwaly widaC - nie poparl go niczym, ale byl szwagrem i potencjalnym, 
a nawet i faktycznym soijusznikiem Henryka 11. Lepiej wiec bylo nie 
wymieniC go wcale. 

Wzadca Rusi jest potens in honore et diuitiis, ale jego troskliwa opie- 
ka nie daje Bmnonowi swobody ruch6w ani pola do pracy. Akceptuje 
potem pok6j z Pieczyngami, zapdredniczony przez Brunona, jako dla 
siebie korzystny. Wiqcej nie rna o nirn Brunon do powiedzenia. 

Chrobremu nie pohiqcil Bmnon wiqkszego fragmentu. Imie Bolesla- 
wa parokrotnie przewija sie przez teksty jego Sywota 5w. Wojciecha, ale 
trzeiba wziqC pod uwagq, i e  pierwsza jego r,edakcja byla napisana 
W 1004 r., wiec przed pomaniem Chrabrego. Slowa tam zawarte wyra- 
iajq opiniq powziqtq z gory, a zarazem pelnq nadziei na przyszlo8C. Oto 
najstarszy z braci Wojciecha „zasluiyl sobie na laskawq przyjaifi z pol- 
skim ksieciem Boleslawem", wbwczas czynnie posilkujqcym Ottona I11 
na wyprawie przeciw pogahskim Lucicom 47. Tote2 gdy Wojciechowi wy- 
padlo nie wiadomo jak dlugo czekaC na odpowiedi z niewiernej Pragi, 
skierowal sie „do ksiqcia Polan, ktbrego B6g przygotowal jako pomocnika 
W j ego pracy" 48. W redakcji drugie j, p6inie jsze j, jeszcze silnie j wyrazil 

44 H. L. Mikoletzky, Zur Charakteristik, o. C., s. 389. 
46 Wydaje sie, i e  Brunon u iy l  tu s16w misericors i misericordia W znaczeniu 

tak wysokim, jakie przypisuje sie milosierdziu boiemu, tj. wielkodusznego prze- 
baczenia. 

4"ista do Henryka: Audiui etZam de Nigris Ungris - - quamuis nostri - - 
quod Deus indulgeat - - cum peccato magno aliquos cecarent, quod conuersi om- 
nes facti sunt christiani (MPH 1, 225). 

47 S. Adalberti Vita altera, C.  X X I  (MPH s. 11. IV, 2, s. 25). 
48 Ib,, C. XXIII, S. 28. 



Brunon te pochwale: ,,do ksiecia Polan, matki slug bozych" 49. Slowa te 
Swiadomie dodano p6inilej. Daisze wzmianki sq bezimienne, ale zawsze 
z dodatnim uzupehieniem. Gdy Wojciech rozmySla, dokqd slcierowaC swe 
kroki, Brunon notuje: ,,Ksiqiq milowal go, wzywa go wiec [Wojciech], 
aby mu pom6gln. ,,Spelnia ksiqie rozkazy duchownego ojca; wprawdzie 
bardzo pragnql, aby zostal U niego, przeciei nie Srnial sie sprzeciwiae 
Bwietemu przedsiewzieciu". ,,[Wojciech] wstgpuje do lodzi, kt6rq troskli- 
wy ksiqiq obsadzil znacznq zalogq wojow, aby nikt niepowolany nie m6gl 
sie jej tknqC" 50. Najwigkszq pochwale Boleslawa wklada Brunon jakby 
W usta samego Wojciecha, kt6ry przemawia do Prusow: „Z kraju Podan, 
w kt6rym sqsiedni Boleslaw chrzeScijahskie sprawuje rzqdy, przycho- 
dze - - dla wasz,ego zbawienia" 51. Ostatnia wzmianka o Boleslawie jest 
r6wniei Scisle zwiqzana z Wojciechem, mianowicie z jego czciq poSmiert- 
nq: zabojcy spodziewajq sie od ksiecia wielkich pieniedzy za zwloki - 
„ jak sie istotnie staio" 52. 

Co dodal Brunon poiniej, jui gdy poznal Boleslawa? 
W Sywocie Pieciu Braci opisal przybycie eremit6w na przelomie 

1001102 r.: ,,Zastali ksiecia cimieniern Boleslaw, kt6re przetlumaczone 
znaczy maior gloriae. - - On jedyny spoSr6d wszystkich naszego wieku 
zasluiyl na to, i e  meczennika Wojciecha - - i wyslal na misje, i za- 
mordowan,ego poehowal W swoim parktwie. - - Zgodnie ze swym zwy- 
czajem przyjql slugi boie z niezwyklq uprzejmoSciq i z wielkim upragnie- 
niem. I we wszysrtkim okazujqc im laskawoSC, W zacisznej pustelni z wiel- 
kq gotowoSciq zbud~wal miejsce, kt6re sami upatrzyli jako odpowiednie 
dla ich iycia, i dostarczal im Srodkow niezbednych do istnienia bez tru- 
du" ". Te gladko toczqce sie slowa odpowiadajq na pewno prawdzie, ale 
jeszcze brzmiq konwencjonalnie. Dalszy ciqg za to zdaje sie coS ukrywaC. 

Oto gdy przyszla (wiosnq 1002 r.) wiadomoCC o zgonie Ottona 111, 
,,Smtierci jego nikt z wiqkszym ialem nie oplakiwal nii  Boleslaw, kt6re- 
mu przed innymi mhodociarry krol daremnie pragnql SwiadczyC wiele 
doibrego". Nikt tak, jak Brunon, n ie  mal tych wlaSnie zamiar6w. Zacho- 
wai je wszakie w tajemnicy, uzupelniajqc osobliwym zastrzeieniem: Qui 
supradictus Bolislao, si fidem hubet, ante omnes maiorem memoriam uni- 

4 V b . ,  red. 'brev. C. XXII: ducem Polonorum, Dei seruorum matrem, Bolesla- 
u m  - - petit. Charakteryzujqc Ottona I11 pozgonnie nazwal go Brunon takie 
,,matkq slug boiych" (,Vita Quinque Fratrum, C.  7). 

60 S. Adalberti Vita altera, C. XXIV. 
Ib., C. XXV, s. 32: quam Boleslaus proximus christiano dominio procurat. Re- 

dakcja poiniejsza t u  takie  podnosi ton: W jednej z dw6ch grup przekaz6w ma chri- 
stianissimus dominus. T&st jej jest jednalk W Urm mlejscu niepewny. Byb moie,  ie 
Ale go odczytano z pierwowzoru, a potem poprawiano, a moie nawet uzupelniano. 
Slowo christianissimus moie wiec nie od Brunona pochodzi. 

6" Ib., C. XXXIV. 
6s Vita Quinque Fratrum, C. 6. 



me eius in corde tenet 5*. WieloznacznoSt tego wyraienia przeslania do 
dzig maczenie, W jakim uzyl go (a moie zaslonil sie nim) Brunon 5k Wy- 
daje sie, i e  powodowany byl takze rodzajem tajemnicy pahstwowej, kt6- 
ra nie pozwalala ujawnit wszystkiego. Zastanawia bowiem W rozdzia- 
lach nastepnych przemilczenie celu, dla ktbrego Benedykt eremita dostal 
10 funt6w srebra na droge. Mowa jest o licencji apost.olskiej, ale jej oltszy- 
manie splatalo sie z nad wyraz drailiwymi sprawami politycznymi, 
a o tym poza ukladajqcymi sie nie mial wiedzie6 nikt. Zatrzymanie 
W Niemczech biskupa Unglera i towarzyszqcego mu eremity okazalo nie- 
bawem, jak bardzo czujnkt Henryka byla zwr6cona W te strone. Cho6 
Brunon pisal Sywot Piqciu Braci W przeszlo 5 lat pbiniej, nie naleialo 
tej sprawy poruszaC. Vita et passio mqczennikow byla przeciei przezna- 
cmna do rozpowczechniania, a Brunon nawet W 1008 r. jeszcze mial na- 
dzieje, i e  uda sie sprawe dla niego Swiqtq uratowac. 

W liScie, powstalym wnet potem, zapewnial ,,krola Sasbw", i e  nikt 
tak, jak On, nie mySli o jego zbawieniu i o naleknej mu czci; przysiega 
prawie, i e  gdziekolwiek moke, &je po jego stronie, i e  blaga Boga, aby 
krblowi blogoslawil. Blogodawil na drogq apoistolskq 56, na ktorej spotka 
siq z gotowoSciq Boleslawa. 

I tu dopiero m6wi wprost i otwarcie: Si quis etiam hoc dixerit, quod 
huic seniori fidelitatem et maiorem amicitium porto, hoc uerum est; certe 
diligo eum, ut animam meam, et plus quam uitam meam; sed quem nihil 
latet, pretiosum testem habeo communem Deum, non contra gratiam 
uestram diligo eum, quia quo plus possum, ad uos uolo conuertere illum. 

Tak wiec miarq opinii Brunona o Chrobrym jest wiara W jego goto- 
woSe do wspolpracy W wielkim dziele misyjnym, wymarzonym niegdyC 
LV rozmowach z Ottonem we wspolnych nocach raweiiskich. Nastepca 
Ottcrnbw powinien iS6 ich Sladem 57. 

Brunon doskonale wiedzial, i e  Boles?awowi niemalo mozna bylo za- 
rzucit. Moie W slowach: si fidem hubet, przebija jakaS wqtpliwoS6, ale 
wierzqc W jego wklad W dobrq sprawe, naganne rzeczy pomijal. Pozwolil 
cobie wszakie na przeslo~niete cytatem potqpienie jego srogo8ci. W opi- 
sach cudow dziejqcych sie nad grobami rnqczennikow a i  trzy razy jest 

M Ib., C. 8. 
K. Abgarowicz, PiSmiennictwo, s. 190, przetlumaczyl: ,,jeBli moina mu wie- 

rzyb", sklaniajqc sie do rozumienia H. G. Voigta, Brun V. Querfurt, s. 398: ,,wenn 
er Glauben verdient". Tlumacz wloski nie sugerujqc sie znanym mu przekladem 
Voigta wolal. oddaC to slowami: ,,Se voul esser fedelev - B. Ignesti, Vita dei Cinque 
Fratelli, s. 56, a francuski zgadza sie z nim: s'il veut 6tre fidele" - L. A. Lassus, 
Saints Pierre Damien et Bruno de Querfurt, s. 167. 

66 Epistola ad Henricum: Nonne magnus honor magnaque salus regis esset, ut 
ecclesiam augeret et apostolicum nomen coram Deo inueniret? (MPK I, 227). 

fl Jak wyidealizowane pojecie mial Brunon o Ottonie I, Bwiadczq slowa poSwig- 
cone mu w Zswocie Bw. Wojciecha, C. IV i C. IX. Zwraca na to szczeg6lnie uwage 
R. Wenskus, Studien, passim, zwlaszcza s. 163-164. 



wspomniane, i e  Boleslaw nie chciaf uwalniaii wiqinibw i nie miai lito5ci 
dla ich rodzin. Obawiano sie nawet mbwiii z nim o tym. Prostoduszny 
brat Andrzej mial dwa widzenia, W ktbrych Swieci Benedykt i Jan kazali 
mu upomnieb ksiecia, aby uwolnii trzymanych W okowach, zwlaszcza 
tych, ,,ktbrzy cho6 W niedobrym zamierze, ale przez zabojstwo zgotowali 
nam to szcz~Scie". Nadto mial go wezwa6 do zbudowmia koScioia obok 
istniejqcego domu (cella) eremickiego. „Opat nie pozwol2 powiadomiii 
ksiqcia o tych sprawach, by nie sqdzii, i e  mbwi iartem, wiedzial bowiem 
jui o nim, i e  nie bardzo dowierza" m8. Rrunon sw6j sqd o tej rzeczy ukryl 
W wersecie pcalmu 13, 5: ,,Tarn drieli ze strachu gdzie nie bylo strachu". 
Co naleiy pmez to rozumieb, wyjainia wykiadnia papieia .Grzegorza I, 
ktbra tak odpowkdala Brjmcmowi, i e  zdania i zwroty z jego daie;1 za- 
czerpniete wplatal czesto migdzy swe slowa. Otbi oglqdaii sie trzeba na 
gniew b d y ,  a nie na gniew wladc0w doczesnych59. 

Widzenie brata Andrzeja pozwala stwierdziii jeszcze jedno - miano- 
wicie, i e  Boleislaw nie pokwapii sie, by W pustelni wystawiii Swiqtynie 
godnq pamieci meczennikbw Czyiby ustal W hejno6ci i cud mial mu 
o tym przypomnieii, wszelako opat uznai za wiaSciwe nie nalegaii? Czy 
odegralo W tym role nieustabilizowanie stosunkbw koScielnych, gdy Unger 
byl poza krajem, a Gaudenty prawdopodobnie zmarl jui W jesien% 
1006 r. G I ?  Czy przede wszystkim wojna, ciqgnqca sie jui od pieciu lat, 
i jej koszty o a z  zaabsorbowanie niq spowodowaio odejgcie na dalszy plan 
spraw kultu i mis ji? To ostatnie wydaje sie najbardziej prawdopodobne. 
Brunon W liicie do Henryka uigwa nawet takiego argumentu, i e  Bole- 
siaw, ktbry W swoim czasie dla nawracania Prusbw ,,postanowG wcale 
nie iaXowa6 pieniedzy - - oto uwiklany W wojae -- ani nie ma czasu, 
ani nie moie dopomoc mi W rozkrzewianiu Ewangelii" 62. To pewne, i e  
zaintere,sowanie ksigcia polskiego dla misji przygas$o, odkqd oddalil sie 
Rzym i nadzieje z nim zwiquane. 

Dlatego Bruno-n W ostatniq swojq droge szedl tylko z gronem najbliz- 
szych kilkunastu bracri - mnichbw. 

58 V i t a  Quinque Fratrum, C. 25 i 26 ( W H  VI, 423). 
60 Gregorii I Libri Moralium in Iob, 1. VII: Iste - - veritatem i a m  libere he- 

fendere appetit, sed - - trepidus indignationem potestaiis humanae pertimescit, 
cumque in. terra hominem contra veritatem pavet, eiusdem veritatis i ram coelitus 
sustinet (Migne, Patr. Lat., L X X V ,  szp. 783). 

60 Ksi$g rozpoczq% t y l ko  budowg klasztoru po konsekracji nowepo opata (Vita 
Quinque Fratrum, C. 25). 

0' W. Abraham, Organizacja koiciota W Polsce d0 poE0wy W .  XII  (wyd.  1962, 
s. 1411142, przyp. Hg), podal W wqtpliwoS$ date 14 X 1006 r., przytoczonq przez Dlu- 
gosza (Annales seu Crondcae Incliti Regnz Polonzae) prawdopodobnie za Katalogiem 
arcybiskupow gnieinieiiskich. Przypuszcza, i e  Gaudenty zmarl okolo 1011 r. i i e  
jego dotyczy wzmianka Gaudentius archzepiscopus W nekrologu klasztoru Sw. Mi- 
chala W Lüneburgu. Przeslanki sq wqtle, letz sprawa zasluguje na badanie. Wsze-  
lako data gniebnieiiska musi  mie6 za sobq jakqS tradycj?. 

02 Epistola ad Henricum: qui  [Bolislao] - - nulli pecunie ad hoc parcere de- 
creuit, ecce impeditus bello - - iuuare m e  in Euangelio nec uacat nec ualet. 



Zebra6 wreszcie wypada wiadomoici, jakie Brunon przekazal o towa- 
rzyszach i wsp6lpracownikach uwielbianego przez siebie Wojciecha. 

Dziwi, i e  prawie bez uwagi potraktowal Radzima-Gaudentego. Poznal 
go na pewno W ciqgu lat 998-999, gdy Radzim przybyl do Rzymu, by 
doiyC relacje o Smierci brata, czuwa6 nad dalszym biegiem spraw zk- 
conych mu przez Chrobrego i pozostab tarn do swego wyrjwigcenia, by po- 
tem jako archiepiscopus sancti Adalberti nzartyris wyruszyi: z orszakiem 
cesarskim do Gniezna W 1000 r. To on zapewne dostarczyl Brunonowi 
paru szczegblbw z ostatnich dni i chwil zycia Wojciecha, a W tym opo- 
wiadania, jak Wojciech przestraszyl siq loskotu wzburzonych fal morskich. 
Gaudenty wbwczas drwiqco mial zapytab: ,,Uleklo siq tw~oje mqstwo - -? 
A gdyby zbroljny i gotowy do walki zastqp wyskoczyl na nas, CO czynil- 
byi wtedy?" Brunon przeitwarza ten epizod W budujqca, naukq, wklada- 
jqc W usta Wojciecha slowa rozzalone, ale pelne pokory ". Bylby to - 
prbcz potwierdzenia glebokich i wiernych uczu6 dla brata - jedyny rys 
indywidualny Gaudentego przezei-i przekazany. By6 moiie, i e  nie uderzylo 
go nic innego, godnego wspomnienia. W Polsce z Gaudentym - arcy- 
biskupem jjui lsiq Brunon praiwdopodchnie nie spotkal. 

Zato W uzytym rbwniei dla zbudowania urywku o Astryku 64 oddal 
Brunon bardzo iywo gwaltowny i uparty Charakter czlolwieka, nie wspo- 
minajqc ani slowem o pbiniejszych jego losach i roli. 

Spmita W rbine zagadki jest postab piastuna - Radly, prawdopodob- 
nie identycznego z Anastazym. Pierwsza czeSb jego zycia uplynqla W po- 
bliZu Wojciecha i Slawnikowic6w, a druga - wygnaiicza - W wiernym 
pelnieniu na Wegrzech poslannictwa przekazanego mu przez biskupa pra- 
slciego. Moie wlahie dlatego nazwal go Brunon „mqdrym" i uczcil piek- 
nym wspoinnieniem, ,,aby jako sluga meczennika znalazl uznanie" U5. 

Zamiarem B~unona nie ibylo pisanie dziej6w prze~d~siqwziecia misyj- 
nego, W kt6ryrn Sam najwiqkszy mial udzial, ani wkladu tych, kt6rzy 
wraz z nim je podejmowali. Nie mial usposobienia kronikarza, systema- 
tycznie ukladajqcego material, jakim rozporzqdza i tka z niego wqtek rze- 
komej caloici, a luki dlla sielbie widoczne uzapelnia W sozmaity sposbb. 
Niedbanie o czas i miejsce, niekoficzenia narracji i nawroty do niej, kt6re 
wnet idq znbw na bezdroia, iwiadczq o tym W sposbb oczywisty, Jedyne 
warte sprawodmie - to jest krbtki rapart e poibytu U Pieiczymg6w. Zy- 
wot Drugi Sw. Wojciecha zawdziecza swa, kolejnoCb chronologicznq temu, 
ie byl pisany niejako na kanwie Zywota Pierwszego, ze zmianami i roz- 
winieciami tylko W tych miejscach, W ktbrych Brunon mial do PO- 
wiedzenia od siebie, albo tam, gdzie przedmiot i kojarzqce sie z nim mySli 

68 S.  Adalberti Vita altera, C. XXVIII ( M P H  s. n. IV, 2, s. 34). 
Ib., red. long. C. XVIII (MPH s. n. IV, 2, s. 22). 

05 Ib., *red. brev. C. XXIII (MPH s. n. IV, 2, s. 61). 



pociqgnely go przemoinie W swojq strone OB. Swiadczy o tym dowodnie 
ckiaotyczny porzqdek treSci poczqtkowych 7 rozdzialow Zywota Pieciu 
Braci. 

Brunon przemawia jako Swiadek: ,,Byloby to godne potepienia, jeSli- 
bym patrzqc na Swiete sprawy i wiedzqc o nich, pomijal je milczeniem" 6'. 
Pisanie jest dla niego jednym ze sposobow dziabnia. Wklada W nie calq 
swq urniejqtnoSk pisarskq i calq dusze, ale wypowiada sie, majqc przed 
oczami cel - przekonanie odbiorcy. RzeczywistoSC: zaS widzi od strony 
swego celu. Polega tei  bez zastrzeiefi na tradycjach Srodowisk, ktore go 
ksztaltowaly 6s. Dlatego jedynq postaciq realnq - oczywiScie W ramach, 
W jakich przedmiot pozwalal mu jq ukazaC - jest Otton 111. Inni, zwla- 
szcza ci, na kt6rych liczyl lub spodziewal sie, i e  liczyk moie, sq oddaleni 
od rzeczywistoSci - jieclni przez ostroine (ogollniki, inni przez kierowaae dot 
nich dezyderaty, inni przez surowy osqd wydany na podstawie ideolo- 
gicznych kryteriow, inni wreszcie przez pominiqcie lub z,bycie krotkim 
slowem. Wszystko to trzeba brak pod uwage przy ocenie wypowiedzi Bru- 
nona, do k-torych od 130 lat 69 tak skwapliwie siegajq piszqcy o czasach 
Ottona I11 i Boleslawa Chrdrego. 

Zob. S. Adalberti Vita altera, MPH s. n. IV, 2, wstgp, s. XXIII  nn. 
67 Vita Quinque Fratrum, ~ro log:  
68 Por. R. ~ G n s k u s ,  Sfudien, s. 11-6. 
6 V j .  od wpd,ania Drugiego Zywota Sw. W.ojiciecha W MGH Sclriptores IV (1841), 

od kt6rego powszechnie zaczgto uwaia6 Brunona z Kwerfurtu za jego autora. Jako 
domysl: wypowiedzial to  pierwszy A. Schott, Prussia christiana sive de introductione 
religionis christianae i n  Prussiam per martyres tentata. Gdafisk 1738. 





Stanisiraw Trawkowski 

PIELGRZY~MKA OTTONA rn 
D 0  GNXlEZNA 
ZE STUDIÖW 
NAD DEWOCJ4 WCZESNOSREiINIOWIECZN4 

1. Otto I11 dqiyl do odnowy imperium uniwersxlnego, W kt6rym ,,wla- 
dza najwyisza zarowno W sprawach duchownych, jak Bwieckich naleia- 
laby do cesarza, kt6rego pomocnikiem W dziedzinie duchownej byiby pa- 
piei" 1, Nie najmniej wainym, lecz malo zbadanym wyrazem ideologii, 
uzasadniajqcej i propagujqcej zarazem ten model Swiata, byl typ religij- 
noSci cesarza 2, manifestacje jego poboinokci. WSrbd nich szczegolne miej- 
sce przypadlo pielgrzynice do grobu Sw. Wojciecha. 

Skupienie uwagi na jej politycznym aspekcie doprowadzilo, jak siq 
wydaje, do zapoznania roli dewocyjnej tej peregrynacji cesarskiej, utrud- 
niajqc zarazem pehiejszq interpretacje Zrbdel. Ograniczano sie na og6l 
do stwierdzenia, i e  Otto chciai osobiScie uczcit przyjaciela wyniesionego 
na oltarze, w ktorego osobie ,,poprzez palme mqczefistwa tak wielkiego 
zyskal sobie sluge" w niebiosach 3. Rozglos pielgrzymki upowszechnial 
riowy kult, kt6r- - ze wzgledu na rbinorodne powiqzania Wojciechowe 
i ti-e5ci ideowe j~ego iywotu W redakcji ottoriskiej - stanowil dogodny 
instrument integracji elity intelektualnej i politycznej cesarstwa 4, po-. 

T. Manteuffel ,  Sredniowiecze powszechne d o  schyZku XV W. Pr6ba syntezy. 
Warszawa 1958, s. 178. 

Por. P. E. Schramm, Kaiser, Rom und Renovatio. Berlin 1929, I, s. 136 n. 
M. 2. Jedlioki, Kronika Thietmara, Poznafi 1953, 1. IV, C. 28 (s. 182, 183): 

Imperator autem Rome certus de hac re (o mgczefistwie Wojciecha i wykupie  ciala) 
e f fec tus ,  condignas Deo supplea: retulit odas, quod suis temporibus talem sibi per 
palmarn martirii  assumpsit f amulum. 

A. Gieysztor, Sanctus et gloriosissimus martyr Christi Adalbertus (W:) La con- 
Versione al cristianesimo nell' Europa dell' alto nledioevo. Spoleto 1967 (Settimane 
d l  studio, XIV), s. 612; J. Dowiat, Polslca - palistwem Sredniowiecznej Europy. 
Warszawa 1968, s. 121. 0 cesarslriej propagandzie ku l tu  &W. Wojciecha ( t ak i e  za 
Henryka  11) zwlaszcza J .  Karwasiiislra, Studin nad Zywotami Sw. Wojciecha bpa 
Praskiego, cz, 1, 2, ,,Studia ~r6d~oznawcze ' '  11, 1958; cz. 3, ib., IV, 1959. 

POLSKA W SWIECIE 

Szkice z dziejßw Bultury polskiej, Warszawa 1972 



dzielonego na krblestwa i ksiestwa, jednoczerjnie zaS na prowincje ko- 
Scielne. 

Poza tym polem rozwazafi pozostawala wiadomoSC Anonima zwanego 
Gallem, ze „cesarz - jak tiwnaczyl R. Grodecki - przybyl do Sw. Woj- 
ciecha dla modlitwy i pojednania xz Bogiem) " 5. Uzyty W lacifiskim ory- 
ginale termin: rekoncyliacja to istotnie liturgicznie i prawnie akt jedno- 
znaczny - poprzedzone pokutq pojednanie sie z koSciolem i Bogiem. Sfor- 
mulowanie jednak: orationis ac reconciliationis gratia, choC na pozbr ja- 
sne, odbiega przeciez od wielekrot W bwczesnym piSmiennictwie stoso- 
wanego polqczenia: causa orationis, causa poenitentiae, ktbre ukazywalo 
wlahciwe wedlug doktryny koScielnej motywy pielgrzymowania laikbw ß. 

Aby poprawnie zinterpretowab wyraienie Gallowe, wypada wiec roz- 
patrzye inne Cwiczenia religijne Ottona, CO przyczynik sie tez powinno do 
lepszego zrozumienia ich miejsca W ideologii kregu otto6skiego. 

2. Poczqtek surowych praktyk ascetycznych Ottona 111 polozyC wypa- 
da na adwent 998 r., gdy miodzieniec osiqgnql wlarjciwy po temu wiek. 
TV zywocie Burcharda, biskupa wormackiego, czytamy mianowicie, i e  
jego brat, a poprzednik na sltolicy biskupiej, Franko, spedzil z clesarzem 
24 dni W katakumbach koSo Sw. Klemensa na modlitwach, postach i czu- 
waniu7. Franko zostal biskupem po 4 VIII 998, ,,zaledwie jednak po roku 
swoich rzqd6w umarl W Italii [28 VIII 9991 i tamie zostal pochowany" 8. 
~ z g l a n i a  cesarza W tym czasie sq dorji: dobrze ohwietlone rbinymi M d -  
lami, zestawionymi W sposbb kompetentny przez M. Uhlirz. Jedyaa luka, 
W ktbrej umieSciC mozna wspomniane dwa tygodnie przypada miqdzy 
30 XI i 25 XI1 998 r. 9 

5 Anonim tzw. Gall, Cronica et  gesta ducum sive principum Polonorum, ed. 
K. Maleczyhski (MPH, ser. n, t. 11). Krak6w 1952, 1. I ,  C .  6 (s. 18): Otto Rufus impe- 
rator ad sanctum Adalbertum orationis ac reconciliationis gratia simulque gloriosi 
Bolezlaui cognoscendi famam introivit, sicut in  libro de passione martiris potest 
propensius inveniri, Cyt. tlum.: Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przeloiyl i oprac. 
R. Grodecki. Krak6w 1923, s. 72. 

E. R. Labande, Recherches sur les pelerins dans Z'Europe des XIe et  XIIe s. 
,,Cahiers de Civilisation M6di6valen I ,  1958, s. 164. 

Vita Burchardi episcopi, C. 3, MGH SS 4, s. 833: imperator abbatiam Lauris- 
santiensem Wormaciensi ecclesie concedoret et  carta ac privilegio perpetuo stabiliret 
et in  conventu ac consilio Romanorum hanc traditionem recitare ac pronunciare 
praecepisset. Eodem tempore imperator et praedictus episcopus indutii ciliciis, pe- 
dibus penitus denudatis, quandam speluncam iuxta s. Clementis ecclesiam clam 
cunctis intraveruni, ibique in orationibus et ieiuniis necnon in uigiliis quatuordecim 
dies latuerunt. 

Thietmar, 1. IV, C. 61  (s. 23011); K. U. M. Uhlirz, Jahrbücher d. Deutschen Rei- 
ches unter Otto II U. Otto 111, 2. Bd.: M. Uhlirz, Otto 111. Berlin 1954 (dalej: Jbb.), 
s. 282, 306 n.; M. Uhlirz, Die Regesten des Kaiserreiches unter Otto III. Graz-Köln 
1958 nn. (dalej: Reg.), nr 1287i3, 1322a, 1324a. 

M. Uhlirz, O. C., datuje praktyki Ottona i Franka na czerwiec 999 r .  Co naj- 
pokniej jednak 20 czerwca Otto by2 jui pod Benewentem, kierujqc jego obleieniem 
(Reg. 1322c, 1323b1, wyruszyl tedy 7-10 czerwca z Rzymu, a czas pewien trwa6 mu-  
sialy wczegniejsze przygotowania. Wynikaloby wiqc, i e  i cesarz, i biskup spedzili 



W wielki post 999 r. pielgrzymowal Otto do slawnego centrum kultu 
Michala archaniola na Monte Gargano 1°. Nastepne kwiczenia odbyl naj- 
prawdop~dobni~ej podczas sierpniowego pobytu W klasztorze Sw. Bene- 
dykta W Subiaku ll. Potem przyszla pielgrzymka gnieiniefiska, odbyta 
W wielki post 1000 r. Nastqpny okres wielkopostny W sytuacji przymu- 
sowej, qowodowanej rebeliq rzymskq, spedzil Otto po wiekszej czqSci 
W Rawennie, przestrzegajqc naleinych praktyk czy t.0 W klasztorze 5w. 
Apolinarego in Classe, czy 'to W pobli~ki~m eremie Romuallda W Pereum, 
a by6 moie takze wkr6d erernitbw z Pomposa 12. 

na  praktykach ascetycznych Swigto Zeslania Ducha Sw., CO jest zgola nie do przy- 
jgcia. WiaSciwszy bylby czas migdzy Wniebowstqpieniem i wspomnianym Swigtem, 
lecz jest to zaledwie 9, a nie 14 dni. Moina by z wigkszym prawdopodobieiistwem 
uznak pobyt W katakumbach przy Sw. Klemensie za przygotowanie do pielgrzymki 
na Monte Gargano. Istotnie migdzy wystawieniem W Rzymie D 0  I11 nr 308 (10 I 999) 
oraz D 0  I11 ntr 309 W Kapui (20 I1 999), zmieSciC moZina iby bm5alo i 2 tygodnie 
ascezy, i drogg z Rzymu do Kapui. Ze wzglgdu na rzymskie Swigta Katedry Sw. 
Piotra (18 stycznia) i konwersji Sw. Pawla (25 stycznia) pobyt W katakumbach roz- 
poczqI5 mogliby mlodzieiicy dopiero migdzy 26 a 30 stycznia; w6wczas jednak jesz- 
cze 10-13 lutego cesarz bylby W Rzymie lub tui pod miastem. Ale W tych dniach 
zmarl Grzegorz V (por. przyp. 14). Jest nie do pomySlenia, by Otto nie zostal W ta- 
kim razie na uroczystoSciach pogrzebowych; przyjqC wiec wypada, i e  wyruszyl 
z Rzymu CO najpbiniej W siedemdziesiqtnicg - na poczqtku przygotowafi do wiel- 
kiego postu. 

Wedlug biografii Burcharda Franko zalatwiwszy sprawy zwiqzane z objgciem 
biskupstwa, udal sie do cesarza, m6gl byC wigc jui na poczqtku grudnia 998 r. 
W Rzymie. Co prawda brak podpisu Franka na akcie synodu rzymskiego ze stycz- 
nia 999 r., lecz brak tam tei podpisu Chrystiana passawskiego, kt6ry dowodnie byl 
w6wczas W Rzymie (MGH Const. I, nr 24, s. 52; D 0  I11 nr 306, 3 I 999). 

Vita Burchardi (por. przyp. 7) donosi, i e  nadanie biskupowi wormackiemu 
opactwa w Lorsch zostalo uroczyScie ogloszone na synodzie rzymskim. W grg wcho- 
dzi styczniowy lub kwietniowy W 999 r. Za tym drugim opowiada sie Uhlirz (Reg. 
1305d). Sylwester I1 przywracajqc W paidzierniku 999 r. dawny stan egzempcji 
opactwa przedstawil jednak rzecz tg W spos6b nastepujqcy: abbatiam, que vocatur 
Lauersham dominio regum sive paparum solummodo subjectam antiquitus fuisse. 
Post ver0 tam imminutione rerum, quam peccatis increscentibus a priori statu 
degenerasse (Reg. 1329c), nie wspominajqc ani siowem o przywileju cesarskim dla 
Franka i o publikacji tego przywileju na synodzie, CO kancelarii papieskiej trudno 
byloby pominqk, gdyby szio o zgromadzenie kwietniowe, kt6remu przewodniczyl 
jui  Sylwester 11. Aluzja zaß - peccatis increscentibus - na pewno nie miala obciq- 
iaI5 wystawcy bullii, lecz jego poprzednika, kt6ry coraz bardziej byl krytykowany 
tak przez dw6r cesarski, jak i przez Srodowisko rzymskie (np. D 0  I11 nr 339). 

10 Jbb. s. 291 n.; Reg. nr 1302-1304; o roli Monte Gargano - 0. A. Dobiasz-Roi- 
destwenskaja, Kult .$W. MichaiEa W batinskom srednewiekowi, V-XIII W. Petrograd 
1917, zwlaszcza s. 91-121,286-323. 

l1 Reg. nr 132311, 1324. Dwutygodniowy post przygotowujqcy do Swigta Wniebo- 
wzigcia NPMarii propagowal usilnie m. in. Mikolaj I, krytykujqc brak tego sierp- 
niowego postu W 6wczesnych zwyczajach bizantyjskich - ob. A. Ehrhard, „Byzant. 
Zs.". 25, 1925, s. 382 nn. 

l2 Reg. nr 1404b-1407; Jbb. s. 368-370. Wielu badaczy, np. P. E. Schramm, 
o. C., s. 180 n., upatruje W tych praktykach przede wszystkim reakcjg na zachwia- 
nie sig plan6w Ottuna W wyniku buntu Rzymian. 

Dla obserwatora z przelomu XIXI W., nie zainteresowanego polemikami W spra- 
wie oceny ideologii ottofiskiej, asceza cesarza W marcu i kwietniu 1001 r. byla tylko 
wynikiem przestrzegania przepisbw koScielnych - Joannis diaconi Chronicon Ve- 
netum, MPL 139, col. 931; in abstinencia, que pascalem antecedens solemnitatem, 
Ravennam descendere curavit. 



Ten przeglqd znanych Cwiczeii religijnych cesarza ukazuje, ze przy- 
padaly one na czas wyznaczony terminami 1iturgi'cz.nymi. Nie bez znacze- 
ilia jest i to, ze wiekszoik przerw W dzialaniach kancelarii ottofiskiej przy- 
pada na te terminy 13, uwzgledniajqc oczywiicie znacznq wbwczas r6ZY10- 
litoiCi regionalnych zwyczajow W zalcresie ascetyczaych przygoitowafi do 
wielkich Swiqt 14. Zauwaimy przy tym, i e  wz6r hvietabliwego pasiterza 
diecezji propagowany na prze'romie XIXI W., jak ukazujq to bwczesne iy- 
woty biskupow z terenu cesarstwa, przypisywal irn spdnianie szczegol- 
nych Cwiczeii ascetycznych przede wszystkim W wielki post zimowy. Ce- 
sarz praktykowal asceze ponad te norme, czego wyjainieniem moie byb 
tylko wybrana przezeii rola przywbdcy ludu chrze6cijafiskiego. 

3. OdrzuciC bowiem wypada tradycjq kamedulskq l" kt6ra bwiczenia 
Ottona, zwlaszczza zai pielgrzymke na Monte Gargano, przedstawila jako 

Rzeczq zasadniczq jest wyjagnienie 6wczesnego slynnego przyrzeczenia Ottona, 
i e  zostanie mnichem, o czym glosila tradycja kamedulska (Vita s. Romualdi, C. 25, 
MGH SS 4, s. 849). Blikzy tej sprawie Brunon z Kwerfurtu (Vita Quin. Fratrum, 
C. 2) tak zanotowal to przyrzeczenie: post tres annos, inter quos imperii mei errata 
corrigam, meliori me regnum dimittam et expensa pecunia, quam mihi mater pro 
hereditate relinquit, tota anima nudus sequar Christum. Nawiqzanie do wskazania 
Sw. Eiieronima: nudum Christum nudus sequere (MPL 22, col. 1085) ukazuje Swiat 
wyobraiefi Brunona; postawe cesarza bardziej charakteryzuje termin trzyletni i jego 
pneznaczenie: najwyrakniej porzucenie gwiata zostaio przez Ottona uzaleinione od 
tego, czy uda mu sie W tak kr6tkim okresie przeprowadzik swe wielkie plany. R Y ~ U -  
alizm i tradycjonalizm takiej ,,ofertyl' wobec Boga jest oczywisty. 

13 18 V11 998 (D0 I11 nr 298) - 15 V111 998 (nr 299); 1 IX 998 (nr 302) - 1 X 
998 (nr 303); pokowa lipca 1000 (nr 381) - 7 IX 1000 (nr 382). P. E. Schramm, o. C., 
I, s. 150, domySla sig CO prawda, i e  Otto przybyl do Rzymu W wigilig Wniebowzie- 
cia NPMarii 1000 r. JeSli hipoteza ta jest sluszna to i tak Otto najwyrakniej nie 
spieszyl sig do Rzymu, chok papiei po zaburzeniach czerwcowych, obawiajqc sie no- 
wych zamieszek naglil o powr6t cesarza do Rzymu. Czyiby cesarz chcial zaakcen- 
towak wlaSciwe spelnianie obowiqzk6w dewocyjnych przed uroczystoSciami Wniebo- 
wziecia, lqczqc z nimi triumfalny wjazd do Rzymu? 

Warto zwr6cik uwage, i e  Otto, otrzymawszy W 999 r. W Kapui (lub Benewencie)~ 
wiadomoSk o Srnierci Grzegorza V, nie przerwal w6wczas pielgrzymki na Monte 
Gargano. Pmadto, jak przystalo na pcboinego pielgrzyma, cesarz wracajqc z Monte 
Gargano postaral sie o rdikwie W Benewencie. wstqpil do eremu Swigtobliwego Nila 
W Serperi oraz do klasztoru na Monte Cassino. M. Uhlirz, Jbb. s. 534 nn., nie moie 
tego zrozumiek, wiec pobyt Ottona U Nila przeklada na jesieizi 999 r., wbrew stwier- 
dzeniu ir6dla; daje te i  pierwszefistwo dwunastowiecznemu przekazloiwi, gdzie naj- 
wyrakniej pomylono miesiqc W zapisie daty Smierci Grzegorza V (IV id. Martii za- 
miast IV id. Febr.) przed zapisami nekrologicznymi (I11 oraz I I  id. Febr.; Thjetrnar, 
1. IV, C. 43, kt6ry korzystal tu z nieznanego nelrrologium - lub raczej wypisu z nie- 
go - ma IV non. Febr., CO zapewne jest wynikiem pomylenia non z idami). Zapis 
epitafium GTzegorza V, kt6re powstalo W kregu Ottona 111: discessit XII kal. Mar., 
dotyczy najwyrafniej pogrzebu papieia. 

l4 Ob. np. K. Bihlmeyer, H. Tüchle, Kirchengeschichte, cz. 2: Das Mittelalter. 
Paderborn 1968, wyd. 16, s. 132 (gdzie te i  lit). 

' V i t a  s. Romualdi, C. 25 (MGH SS, IV, s. 849): Apud praefatam quoque civita- 
tem [Tiburtinam] convertit beatissimus wir Tammum quendam Teutonicum, qui - 
sicut dicitur - in tantum regi familiaris et carus extiterat, ut  utriusque. vestes 
utrumque contegerent et amborum manus una paropsis communi saepe convivo so- 
ciaret. Crescentius namque Senator Romanus intlignationem ~ e g i s  incurrens in mon- 
iem, qui dicitur s. Angeli, confugium petiit, et quia munitio inexpugnabilis est, obsi- 



pokutq za konkretny grzech: za zlamanie, W wyniku dzialan Grzegorza V, 
przysiegi, zapewniajqcej patrycjuszowi Krescencjuszowi bezpieczenstwo* 
na czas pertraktacji, oraz za zwiqzek z wdoiwq po nim, kt6ra zostaC rniala 
naloznicq mlodzie6czego wladcy. Jui  wprowadzenie legendy o zonie Kre- 
scencjusza l6 budzi nieufnoSC wobec rozpatrywanej informacji zywotu 
Sw. Romualda. Powiqksza jq przeksztalcenie konwersji mlodzienca z dwo- 
iu  cesarskiego, Tomasza 17, na wstqpienie w'szeregi mnich6w Tarnma, CO 

rnu jako pokute naloiyC mial Romuald. Tammo bowiem z polecenia Ce- 
sarza skladal niedotrzymanq przysiqgq, Tamma wiqc przede wszystkim 
obciqzak mial grzech jej zlamania. W rzeczywistobci Tammo dworu nie 
porzucil, zaskarbiajqc sobie nadal coraz to nowe dowody laski cesarskiej I*. 

Wyzwalajqc sie spod cieqcej wciqz na badaniach lQres-ji iywotu spi- 
sanego przed 1040 r. przez poiniejszego kardynala, Piotra syna Damiana, 
siqgnijmy po Swiadiectwa z 998 r. Jest to przede wszystkim skromna, lew 
wymowna formula datacyjna przywileju cesarskiego z 28 IV 998 r.: actum 
Romq, quando Crescensius decollatus suspensus fuit 20. Nie wstydzili sie 
tedy poms~ty na patrycjuszu (takze wiqc sposobu zdobycia zamku 8w. 
Aniola ponob dziqki niedotrzymanej przysiqdze 21) ani Otto, kt6ry na do- 
kumencie umie8cil sw6j znak W monogramie, ani kanclerz Hildibald. 

TakZe inni najbliksi wsp6lpracownicy Ottona radoSnie opiewali ts 
zwyciestwo: 

Gaude papa, gaude caesar, gaudeat ecclesia! 
Sit magnum Romae gaudium, iubilet palatium! 

dente rege, ad defendendum se fiducialiter praeparavit. Cu.i Tammus e x  precepto 
regis iusiurandum securitat$ praestitit; et ita ille deceptus, annitente papa, qzti sibi 
inimicus erat, quasi reus maiestatis capitalem sententiam subiii. C u h s  uxorem po- 
s t e ~  imperator in concubinam accepit. Quia igitur Tammus et fraudis conscius et  
periurio tenebatur obnoxius, idcirco a beato Romualdo iussus est relinqu.ere secu- 
Zum. Qui m o x  rege licentiam expetens, non modo facilem repperit, set nimis etiam 
alacrem fecit. Erst enim praedictus imperator monastico ordini valde benivolus e t  
nimia circa Dei famulos affectione devotus. Ipse autem e x  eodem crimine beato viri 
confessus, poenitentiae Causa nudis pedibus de Romana urbe progrediens, sic usque 
Garganum monteni. ad sancti Michaelis perrexit ecclesiam. Per totam etiam quad- 
regesimam i n  Classensi monasterio beati Apollenaris, paucis sibi adhaerentibus, 
mansit. Ubi ieiunio et psalmodiae, prout valebat, intentus, cilicio ad carnem indutus, 
aurata desuper Purpura tegebatur. 

Por. Vi ta  s. Nili, C. 89-93, MGH SS ,  4,  S .  616 n., wedlug kt6rej powodem klqtwy 
Nila rzuconej na papieia i cesarza bylo niedotrzymanie przyrzeczenia danego gre- 
ckiemu eremicie; pielgrzymka na Monte Gargano byla pokutq za to, nie zag za bar- 
barzyiiskq pomste na Janie Philagathosie. Takie  W przedstawieniu uczni6w Sw. Nila 
Postepowanie papieskie bylo bardziej naganne ni i  cesarskie. 

1ß 0 leaendzie tei Jbb.. s. 594 n. 
17 ~ i t a ~ u i n q u e  Fratrum, C. 2. 
l8 MGH D 0  111, nr 393, 403; Joannis diaconi Chronicon, M P L  139, col. 932; 

Thangmari Vita s. Bernwardi, C. 35, MGH SS IV, s. 174. 
Tak Jbb., s. 291 n., zgodnie z dotychczasowq literaturq. 

eo D0 111 nr 285 (oryg.). M.  Uhlirz, Die Rechtsfragen in d.  Urkunden Ottos III 
(W:) Settimano d i  Studio, 11, Spoleto 1955, S. 241; uznala, i e  formula 'ta byla wyni- 
k iem osobistej ingerencji Ottona; jednak p6Snie~, Reg. nr 1273, nie powt6rzyla tej  
opinii. 

21 Jbb., S .  526 nn. 



wda l  Leon z Vercelli, zaS wt6rowal mu Gerbert, piszqc do cesarza: 

Nostrum, nostrum est Romanum imperium. 

Po latach zag Bruno z Kwerfurtu surowo oceniajqc te poczynania zmar- 
lego tymczasem cesarza, ktore uznawal za jego blqdy lub grzechy, ani nie 
wspomnial wydarzefi 998 r., ani nie uczynil do nich aluzji 22. 

Tradycja kamedulska, a takie uczniow Sw. Nila, powstawala wowczas, 
gdy apozycja rzymska, m,ocniwszy sie po Smierci ostatniego z Ottonow, 
upowszechniaC poczela czarnq o nim legende. Przeciw niej wysunieto 
.argument pokutnych praktyk, kt6re mialy zmazaC grzechy mlodziefica. 
Interesujqcy to Slad 6wczesnych polemik, wprowadzajqcy jednak W blqd 
przy rekonstrukcji ideologii ottofiskiej, jeSli nie dostaje krytyki tych 
irodel. 

4. ,,Jak mu [Ottcmowi] czesto zarzucano, to - CO sam uwazal za do- 
w6d cnoty - bylo bledem, ktory nie podobal sie bardzo Bogu, i e  powo- 
.dowany ludzkq slaboiciq cudzy, nie swoj, spelnial obowiqzek, ze nie dbal 
o prawo i sprawiedliwoSC, ktbrq na swoim stanowisku winien byl wy- 
mierzai: ubogim i krolestwu, i rzadko raczej zalatwial sprawy nalezqce 
do niego jako krola, a jeszcze rzadziej siprawy osobislte; ciqgle bowiem 
ciekawily go zagadnienia duchowe iycia zakmnego" 23. 

,,Cudzy, nie swoj, obowiqzek" to takie lub nawet: przede wszystkim 
ottofiskie praktyki ascetyczne, jak wynika z przytoczonego tekstu Bru- 
nona. Mialy bowiem one, jak twierdzili krytycy, przeszkadzai: W wyko- 
nywaniu podstawowych zadafi dabnego krola, ktory powinien dbai: o spra- 
wiedliwki:, bronii: koScio'ra, apiekowai: sie sieratami, wdowami i przyby- 
szami, surowo karaC zloczyfic6w, nie ochraniaC ludzi bezboinych oraz 
igrcow, dzielnie i sprawiedliwie 1broniC lojczyzny. Natomi'alst powinnoici 
religijne wladcy W tym ujqciu sprowadzaly sie do og6lnikowego nakazu, 
by  we wszystkim zyl zgodnie z Bogiem, oraz do szczeg6lowego zalecenia, 
by bral udzial W okneSlonych modlitwach 24. Otto natomiast ,,W glebi 

22 P. E. Schramm, o. C., 11, s. 64 (o utworze Leona ib., I, s. 119 nn.); J. Havet, 
Lettres de Gerbert. Paris 1889, s. 237; Vita Quinque Fratrum, C. 7. 

23 Vita Quinque Fratrum, C. 7; cyt. tlum. K. Abgarowicza (W:) PiSmiennictwo 
czas6w Bolestawa Chrobrego, wyd. K. Abgarowicz, J. Karwasifiska. Warszawa 1966, 
s. 188. 

24 Ob. np. Abbo, Canones, C. 3, MPL 139, col. 477 n., kt6ry nawiqzuje do opinii 
synodu paryskiego z 829 r. (MGH Conc. 11, s. 607 nn.), powtarzanej na synodach do 
schyiku X W. (por. E. Amann, A. Dumas, L'eglise au pouvoir des laiques, 888-1057. 
Paris 1948, s. 486). Ukryta, polemika, z tym stanowiskiem jest wyw6d o obowia,zkach 
wladcy zawarty W redakcji ottoiiskiej iywota pierwszego Sw. Wojciecha, C. 23 ied. 
J. Karwasifiska, MPH ser. n., IVII. Warszawa 1962, s. 35), kt6rych to pouczefi brak 
W redakcji awentyliskiej i montekasyfiskiej (ib., s. 63, 81). Nawiqzujqc do si6w 
Grzegorza W. i reguly Sw. Benedykta zaakcentowano W redakcji ottoiiskiej typ reli- 
gijnoBci monastycznej, kt6ry powinien - wedlug tego ujecia - cechowai: monarche. 



serca przed oczyma Stworcy przybieral postawe zakonnika", CO Bruno 
uw,aial za godne pochwaly 25. 

Nie wqtpiqc W szczeroCC mlodzieficzego entuzjamu religijnego Otto- 
na, trzeba jednak postawe jego i jego wsip6lpracownik6w rcnpatrywaC 
W ukladzie odniesienia okreSlonym przez tradycje prawne, historiogra- 
ficzne i liturgiczne. Tylko z kategorii prawniczych i hidorycznych zara- 
zem wyrosnqC mogla nieslychana W tamtych czasach krytyka papiestwa: , 

zarzut sfalszo~wania tzw. Darowizny Konsitantyna 26. Tylko z liturgicznyrn 
rytualizmem gdzi6  sie m6gI iartobliwy dystans wobec spra-W koaciola, 
tak ostro czytelny W liScie - wierszyku, kt6rym Otto powiadamial kan- 
clerza Heriberta o powierzeniu mu arcybiskupstwa kolofiskiego: 

Otto imperator sola Dei gratia 
Heriberto archilogotetae gratiam 
e t  Coloniam ac pallii cubitum unum. 

Jak gdyby nomhacja na arcybiskupa byla zartem, jak gdyby paliusz 
mierzyl sie na lokcie i m6gl miei. lokieC dlugoSci 27. 

W kilka tygodni po koronacji. cesarskiej Gerbert, piszqc W imieniu 
Ottona do Grzegorza V, zaznaczal, ze cesarza i papieia lqczy nie tylko 
wie5 krwi, lecz przede wszystkim szczegolna wysokoSC ich stanowiska, 
wynoszqca ich spoirod Smiertelnikow, a ktora nakazuje im jednakowq 
troske o kult boski 28. TO stanowisko cesarza zostalo ugruntowane U schyl- 
ku 997 r. po usunieciu od wplywow na dworze arcybiskup6w Willigisa 
mogunckiego i Gizylera magdebursleego. 

Obowiqzkiem dewocyjnym biskupow byla m. in. pielgrzymka ad limi- 
na apostolorum, wiqc cesarz - oglosiwszy wiosnq 998 r. zamiar odnowy 
uniwersalnego impesium - podjql pielgrzymki do patron6w godnych 
reprezentowania go wobec Boga. Do Michala archaniola, opiekuna szcze- 
g6lnego imperium, ktory jako w6dz milicji anielskiej oraz przeloiony 
niebiafickiego raju zajmowal miejsce nadzwyczaj wysokie, tui  po Bogu 

" PiSmiennict'wo, s. 188. 
MHG D0 I11 nr  389 (=P. E. Schramm, o. C., 11, s. 65 nn.): 

Hec sunt  en im  commenta ab illis ipsis [papieiy] inventa, quibus Johannes dia- 
Conus cognomento Digitorum Mutilus preceptum aurezs litteris Scripsit, sub titul0 
Magni Constantini longa mendacii tempora finxit.  

Hec sunt  et iam commenta, quibus dicunt, quendam Karolum sancto ~ e i r o  no- 
stra publica tribuisse. Sed ad hec respondemus, ipsum Karolum nichil dare iure po- 
tuisse, utpote i a m  a Karol,o meliere fugatum, i a m  impfr io  .privatum, i a m  destitu@m 
e t  adnullatum, Ergo: quod non  habuit, dedit; sic dedzt, szcut nzmzrum dare potuit, 
utpote qui  male adquisivit et diu se possessurum non  speravit. 

Lantberti V i t a  Heriberti, C. 5, MGH SS  4, s. 743; por. P. E. Schramm, o. C., I ,  
S. 134. 

28 J. Ha"&, s. 200 = DO 111 pr 212: Quia divinitate propitia non  solum 
sanguinis linea ve rum etiam inter cunctos mortales quadam suz generzs eminentia 
connectimur, affectum qua.litate circa domini cul tum non dispares esse debemus. 
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i Matce Boiej 2? Do SW. Wojciecha, ktory jako mqczennik stal W pierw- 
szym chorze Swiqtych, byl zai: niejako osobistym ,,s1ugqn cesarza. 

Jak biskupi przy okazji pielgrzymki rzyrnskkj zalatwiali swe sprawy 
W kurii papieskiej, tak Otto W trakcie swych poboinych peregrynacji 
troszczyl sie Q paristwo i wladzq. Znajdowal siq przy tym W sytuacji ko- 
rzystniejszej ninii jego partnerzy, nie kaide bowiem dzialanie godzilo sie 
z rytem pielgrzymki. Ulatwialo to wladcy odsuwanie spraw drazliwych 
do dogodniejszego dla siebie momentu, utrudnialo jego prseciwnikom 
podejmowanie poczynari wrogich wobec cesarza, kt6re napiqtnowane 
mogly by6 jako grzech. 

Stwierdzenia to banalne, lecz zbyt czesto zapominane, warte wigc 
przypomnienia. Rzecz W tym, by zrozumiei: rzeczowy rytualizm praktyk 
ascetycmych Ottona. 

5. Wojciech zginql 23 IV 997 r. Zapewae nieoo czasu uplpgb ,  nim 
dowiedzial sie o tym, W spos6b do.46 zresztq przypadkowy Boleslaw 
Chrobry; takie pertraktacje W sprawie wykupienia ciala mqczennika 
i uwolnienia jego towarzyszy 31 byly. na pewno trudne i dlugotrwale, 
jesli dopiero CO najwczeiniej W marcu 998 r. wyslannicy polscy powia- 
domili cesarza 32 o nieszczgSliwyrn ko6cu misji pruskiej. Przybyl tez w6w- 
czas najprawdopdobniej do Rzymu Radzim-Gaudenty, by wr6cii: do 
klasztoru, W kt6rym powinien przebywai:, gdyi sk%adal byl W nim Shby 
zakonne. 

Gdyby pierwsza, zaginiona redakcja iywotu Wojciechowego powstala 
w6wczas z inspiracji Ottlona, to treii: jej niewqtpliwie bylaby od poczqtku 
uzgadniana miqdzy klasztorem na Awentynie i palacem cesarskim. Tym- 
-- 

'0 0. A. Dabiasz-Ifoidestwenskaja, o. C., pass., zwiaszcza s. 259 nn. o politycz- 
nych aspektach kultu Michala W X W. 

So Passio s. Adalberti, C. 7, MPH I, s. 155 n. 
31 To, i e  byli uwiezieni, wynika z iywotu pierwszego, C. 30 (ed. C., s. 45, 66, 83) 

oraz dzieia Brunonowego (Sw. Wojciecha bpa i mqczennika Zywot drugi napzsany 
przez Brunona z Kwerfurtu, wyd. J. Karwasiiiska, MPH ser. nov., IV/2), C. 30 (s. 35, 
66), kt6re zgodnie podajq o skrepowaniu misjonarzy. Passio, C. 7, kt6re jest niem- 
leine od iywot6w, wie, i e  to ani Radzim, ani Bogusza (towarzysze misyjnej wy- 
prawy Wojciecha), lecz przypadkowy negocjator powiadomit dw6r polski o mgczefi- 
stwie bpa praskiego. 

32 Por. przyp. 3 Jbb., S. 242 nn., przesuwa otrzymanie tej wiadomoSci przez ce- 
sarza na lato-jesiefi 997, gdy cesarz przebywal W Ak~vizgranie, kwestionujqc wiec 
miejsce wymienione przez bpa marsebursk.iego, lecz podtrzymujqc wiarygodno.46 po- 
zostalych element6w tego przekazu. One jednak ukazuja stmunek Ottona do kultu 
Sw. Wojciecha poprzez pryzmat poiniejszej propagandy cesarskiej tego kultu. JeBIi 
wigc jest W tym przekaide istotna informlacja wiarygodna, to  t y k o  dotyczy Rzymu. 
SztucznoSb zabiegu krytycmego zastosowanego przez Uhlirz zwiqzana jest z aprio- 
rycznq jej tezq o bardzo wczesngm powstaniu wierszowane j legendy Wo jciechowe j 
(M. Uhlirz, Die älteste Lebensbeschreibung des heil. Adalbert. Göttingen 1957), czego 
bezzasadnoSC wykazala zwlaszcza J, Karwasihska, Miejsce vt?rsus Be passione s. Adal- 
berti W szeregu Zywot6w biskupa praskiego. ,,Studia !Zr6dloznawcze" IX, 1964, s. 15- 
47; taS, Moguncja czy Werona miejscem inwestyt'ury, ib. XI, 1966, s. 65-77. 



czasem dz ie i~  benedyktynow od Sw. Boni£acego i Aleksego musialo zo- 
stak gruntownie przerobione latem 999 r., by moc sluigC poltrzebom Ge- - - 
sarza 33. Wyrainie wskazuje to na birak wczeiniejszeigo zainteresowania 
tym t e k s b  ze strtrony Ottona, pdrednio zaS na jego brak zainteresowa- 
nia tworzqcym sie jui kultem Sw. Wojciecha. 

Byly dwa poczqtkowe ogniska tego kultu: klasztor awentyiiski, sku- 
piajqcy Wojciechowych przyjaciol, i Polska, gdzie znajdowal sie grob 
Wojciecha, naturalne centrum czci meczennika. Kaidy zresztq biskÜp 
W tych czasach otaczany byl po irnierci uznaniem i odpowiednio czczony, 
chyba i e  jego postepowanie obarczone bylo wyrainie cechami ujemny- 
mi. Bi&ulp praski, minich szanowany W kregach reformy kokcielnej, me- 
czennik za wiarq, pochodzqcy z ksiqiecego rodu, byi jak najbardziej godny 
szczegolnej czci. Szlo jedynie o oficjalne uznanie tego kultu. 

Wedlug 6wczesnych zwyczajow i wedlug obowiqzujqcego ustawodaw- 
stwa karolihskiego uznanie fiwietoici zmarlego naleialo do uprawnieii 
wlaSciwego terytorialnie biskupa 34. Tym razem byl nim Unger, jako pa- 
sterz ziemi, na ktbrej znajdowal sie grob Wojciecha. Cuda dziejqce sie 
przy nim wprost nakazywa'ly usankcjonowanie kultu przez elewacje 
ciala i uroczyste ogloszenie Swiqtobci Wojciecha. 

Brak jest natomiast jakiejkolwiek przeslanki irodlowej, ktora pozwa- 
lalaby umak slusm&i: uporczywie powtarzanej konstrukcji, i e  apostoza 
Prus6w kanmizowal Sylwester 11. Sadne szmegolne uprawnienia papie- 
skie W tym zakresie jeszcze wowczas nie istnialy, a tylko oae moglyby - 
przy niedostatku prz,ekazow irodhwych - uzasadnie tradycyjnq teze 35. 

VITrqcz przeciwnie, 6wczesny normalny tryb postepowania nakazuje upa- 
trywak wlahie W Ungerze tworce oficjalnego kultu Wojciecha. Wsp01- . 

dzialanie polskiego biskupa z Chrobrym nie moie tu ulegac wqtpliwo5ci. 
Ustanowienie nowego kultu bylo tei  przeslankq sakralnq, uzasadnia- 

jqcq projekt utworzenia metropolii polskkj i wyznacza jqcq jej na przy- 
szloSk zadania misyjne, jako kontynuacje prac podjetych przez Wojcie- 
cha. Znany w polskim Srodowisku koicielnym przyldad &rar5 Ottma I 
o zaloienie arcybiskupstwa magdeburskiego pouczal, i e  odtpowiedniq pe- 
tycjq s k i e r o ~ a t  wypadalo do synodu papieskiego. Polskie poselstwo 
przedstawib musialo na synodzie: opis meczefistwa Wojciecha i cud6w 
dziej qcych sie za j ego przyczynq 36, wykaz, zapewne sumaryczny, zapew- 

38 J. Karwasifiska, Studia krytyczne nad Zywotami Sw. Wojciecha bislcupa pra- 
skiego, 3. Redakcje Vita I, ib. IV, 1959. 

34 K. Bihlmeyer, H. Tüchle, o. C., s. 133 n. (ib. lit.). 
36 Por. np. S. Zakrzewski, BolesZaw Chrobry Wielki. Lw6w 1925, s. 113: ,,kano- 

nizacja jui  w6wczas [W koficu X W.] byia uwaiana za przywilej przyslugujqcy wy- 
lqcznie stolicy apostolskiej" - ale tak WlaSnie nie bylo! 

3@ 0 charakterze tego tekstu recytowanego najprawdopodobniej przed synodem 
pewne wyobraienie daje Passio s. Adalberti, MPH I, s. 153-156, powstaie W Polsce. 
U' ksztalcie zachowanym W rkpsie pochodzqcym z Tegernsee pochodzi ten utw6r 



nionego przez Chrobrego uposazenia projektowanych biskupdw, oSwiad- 
czenie zgody zainteresowanych biskupow na projelct polski. 

Chrobry i Unger, stojqc na stanowisku darowizny Mieszkowej (Dago- 
me iudex), uznawa6 mogli, i e  tylko ich i papieia zgoda jest tu poitrzebna. 
Nie bali sie za5 ewentualnej kontrakcji Gizylera, kt6ry m6glby powolai: 
magdebmkie dokumenty fundacyjne, zapewniajqce saskiemu arcy- 
biskupstwu prawa misyjne na Slowiafiszczyinie; bez wqtpienia bowiem 
wiedziano W Gnieinie, jak d n i e  jest Gizyler atakowany na synodach 
papieskich z powdu  likwidacji biskupstwa merseburskiego i niepraw- 
nego objecia arcybiskupstwa 37. Istotnie synod rzymski musial W kwietniu 
999 r. przyjqb poIskq petycjq i podjq6 decyzjq Q erekcji polskiej metro- 
polii, jeSli pod koniec tego roku Gaudenty wystgpowal W otoczeniu c'e- 
sarza jui jako archiepiscopus sancti AdaZberti marqyris 38. 

Wydaje sie, ze to wlamiie W wyniku zabiegbw polskiego poselstwa 
na rzymskim synodaiie kwiats..Li!owym dw6r cem~.iski poczql doceniaC kult 
8w. Wojciecha, dostrzegl W nim element mogqcy sluiyC rozbudowie ottofi- 
skiej ideologii wiqiqcej ekspansjq krblestwa z zadaniami apostolskimi 
cesarstwa 39. W kaidym razie ktob z polskiego poselstwa wspoldzialal 
przy ksztaltowaniu nowej, olttoriskiej wersji zywotu Wojciechowego, sko- 
ro znalazla sie W nim wzmianka o miloSci, jaka lqczyla biskupa praskiego 
z Chrobrym. By6 moze to Sobiebor, brat Wojciecha, wcho~dzil W skiad 
polskiego poselstwa, gdyz z jego osobq zwiqzane jest wspomniane stwier- 

z pierwszych lat XI W., jak ukazujq to wjadomoSci o tym, i e  Astryk oraz Gaudenty 
zostali p6iniej (postea) arcybiskupami. Informacje te, zwlaszcza pierwsza, sq jednak 
wyrainie wtrqtem rozrywajqcym tekst. Czyiby byly to innowacje wprowadzone do 
pierwotnego tekstu pochodzqcego, byi: moie, z 998-999 r.? 

37 W. Abraham, Organizacja KoScioEa W Polsce do potowy X I I  W., wyd. 2. Lw6w 
1893, s. 53 n.; H. Beumann, W. Schlesinger, Urkundenstudien zur deutschen Ost- 
Politik unter Otto I I I  (przedruk W:) W. Schlesinger, Mitteldeutschen. Beitrage zur 
deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters. Göttingen 1961, s. 377 nn. 

38 D0 111, nr 339 (2 XI1 999) - tak W podpisie pxotokolu sqdowego, podobnie 
w jego tekkcie. Nie moina na podstawie tego okreSlenia sqdzib (jak domykla sie 
M. Uhlirz, a za niq K. Maleczyiiski, W sprawie zjazdu gnietniefiskiego z 1000 r. 
,,Sob6tkaU 21, 1966, s. 5211, i e  siedziba arcybiskupstwa przeznaczonego dla Gauden- 
tego nie byla jeszcze W grudniu 999 r. ustalona, i e  mial byi: niq - wedlug sztucznie 
rekonstruowanego, a ponoi: tajnego projektu cesarskiego - Akwizgran (lub nawet 
Rzym!). Zdecydowanie i slusznie pomysl ten odrzucil W. Schlesinger, o. C., s. 379, 
380, przyp. 258, por. ib., s. 487. 

Podobnie jak Gaudenty podpisal bp würzburski Henryk, brat kanclerza Heri- 
berta, uchwaly synodu rzymskiego ze stycznia 999 r., jako s. Kyliani vicarius (MGH 
Const. I, nr 24). Na podobieiistwo obu formul zwr6cil uwage jui P. E. Schramm, 
0. c.,I, s. 1.59. 

3D Wedlug Thietmara, 1. IV, C. 43-45, chronologia wydarzeii byla nastgpujqca: 
Synod kwietniowy rozpatrzyl sprawg Gizylera. Nastepnie cesarz dowiedzial sie o cu- 
dach zdzialanych za przyczynq Sw. Wojciecha, CO najsnadniej powiqzai: moina z hi- 
potetycznym, lecz raczej niewqtpliwym wystqpieniem polskim na tymie synodzie. 
Wynikiem tej informacji, jak pisze Thietmar, byla decyzja cesarska odbycia piel- 
grzymki do grobu nowego Swiqtego. Biskup merseburski, pominqsvszy malo go inte- 
resujqce sprawy wloskie, kt6rymi zajmowal sie Otto podczas lata i jesieni 999 r., 
przystqpil od razu do opisu peregrynacji cesarskiej z Rzymu do Gniezna. 



dzenrie 40. Jego znajomoS6 Sr~odowiska arystokracji saskiej i bawarskiej, 
pokrewiefistwo, CO prawda dalekie, z cesaszem, Scisle wiqzy krwi z no- 
wym Swietym ulatwia6 mogly dzialania rzymskie polskiego poselstwa. 

6. Ottonska redakcja zywota VTojciechowego to najdobitniejsze ogni- 
wo dzialafi dworu cesarskiego, zabiegow zmierzajqcych do przeksztalce- 
nia nowego kultu zgodnie z potrzebami ideologicznymi planu odnowy 
imperium uniwersalnego. Wyrazem tego byly tei  z woli Ottona dedy- 
kacje nowych koficiolow: na Wyspie Tybrow.ej W Rzymie najprawdo- 
podobniej Sw. Bartaomiejowi apostolowi i dowodnie Sw. Wojciechowi, 
W Cicerara (W pobliiu Subiaku) - Michalowi archani~olowi, &W. Bene- 
dyktowi z Nursji i Sw. Wojciechowi. Wraz z tymi poczynaniami Ottona I11 
dojrzewal. W ciqgu lata 999 r. projekt pielgrzymki cesarskiej do grobu 
Sw. Wojciecha 41. 

W przybliieniu moment pod.jqcia decyzji W tej sprawie wyznaczy6 
moina dzieki wiadomoSci o ufundowaniu przez cesarza oltarza - kon- 
fesji Sw. Wojciecha dla koScioia gnieinienskiego. Bylo to, jak przekonu- 
jqco ukazal ostatnio Z. Swiechowski, jedno z najwspanialszych wczesno- 
sredniowielcznych dziel sztuki zlotniczej tej kategorii 4e. Nie pomylimy 
siq chyba, jegli uznamy, i e  zamowi6 je musial Otto CO najpokniej W po- 
lowie lata 999 r., by gotowe dotarlo przed nim do Gniezna pod opieke 
specjalistow, majqcych zmonto1wa6 ten oltarz metalowy. 

Znamy j edynie fragment inskrypc ji umie~zczon~ej na glowne j plycie 
oltarza: ,,Waiy to dzielo a i  trzysta funtbw zlota" ". DomySla6 sie moie- 
my, ze caloS6 napisow i przypuszczalnych przedstawiefi plastycznych 
zawierala treSci analogiczne d'o idei wyrazmych na studzience ufundo- 
wanej niewqtpliwie przez Ottona I11 dla koiciola na Wyspie Tybrowej 44. 

Na ablym jej bloku majdujq siq miedzy arkadami nastepujqce plasko- 
rzeiby: Cw. Wojciecha, cesarza, postaci z noiem W jednej, a ksiqgq W &U- 

giej rece (Sw. Bartlomieja?), Chrystusa nauczajqcego. Cwiqci stanowiq tu 
wiec ogniwa posredniczqce rniqdzy cesarzem i Chrystusem. 

40 Vita  I ,  C. 25 (ed. C., s. 38): Unus autem e x  suis [Wojciecha] fratribus, dum 
hgc mala domui geruntur [zaglada Libic], cum BoZizlauo Palaniorum duce foras in 
expeditione imperatoris erat. Dux uero ille pro amore sancti fratris magnis pro- 
missis et  amicis opibus eum solatur. W pozostalych redakcjach (s. 63, 81) brak tej 
wzmianki. W ka idym razie przeciwstawienie: domui - foras, ulrazuje, i e  sformu- 
lowanie to zostalo napisane przez osobg pochodzqcq z Czech i zwiqzanq ze Slawni- 
kowicami. 

41 Jbb. s. 273, 404; Reg. nr 1324; A. Gieysztor, Rzgmska studzienka ze 6w. Woj- 
ciechem z roku ok. 1000 (W:)  Sztuka i historia. Ksiqga pamiqtkowa k u  czci prof. M .  
Walickiego. Warszawa 1966, s. 22. 

42 2. Swiechowski. Ottohska konfesja katedry gnieiniehskiej, „Studia Zr6dlo- 
znawcze" 14, 1969. 

"3 Kosmas, 1. 11, C. 5; tlum. polskie: Kosm,asa Kronika Czechow, ed. M.  Wojcie- 
chowska. Warszawa 1968, s. 218. 

44 Datacjg tej studzienki na czas Ottona I11 przekonujqco obronil A. Gieysztor, 
Rzgmsku studzienka, Pas. 



NlaWestacjq bezpoSredniego zwiqzku miedzy Chrystusem i cesarzern 
stae sie mial dumny tytul: servus Iesu Christi et Romanorum imperator 
augustus secundum voluntatem dei saZvatoris nostrique liberatoris, ktOry 
Otto przyj ql na czas pielgrzymki gnieiniefiskie j, lqczqc rolq wladcy od- 
nawianego imperium z funkcjq apostola 45. 

Nie W pelni W krqgu tej ideologii mieScilo sie przekazanie Chrobre- 
mu ,,gwoidzia z Krzyia Pafiskiego z wlbczniq Sw. Maurycego" 46. Byl to 
bowiem symbol wladzy i zadafi misyjnych krblow niemieckich. Oczy- 
wiScie polski wladca nie otrzymal oryginalu otoczonej szczegolnq czciq 
wloczni Ludolfingow, lecz jej kopiq. Zawierala ona przeciei okruchy po- 
brane z oryginaiu, j&li mogla rnosib jego nazwq, okreSlajqc~ olba Swiqte 
czlony tej oznaki zwyciqstw. Sporzqdzenie kopii, zwiqzane z olperacjq 
specyficznego podzialau relikwii, najwyrainiej swiadczy, i e  nadanie w16cz- 
ni Chrobremu zdecydawane zmtalo jui wowczas, gdy na dworze cesar- 
skirn ustalano we Wloszech program pielgrzymki. 

Ceremonial przekazania wloczni nie jest nam, niestety, znany. Zdaje 
sie, i e  jui autor celacji, z ktboej horzystal Gall, opisal rzecz tq powßciq- 
gliwie, akcentujqc natomiast inne elementy aktu gniejniefiskiego, doty- 
czqce wiqczenia polskiego ksigcia W obrqb symbolicznej rodziny wladcow 
chrzeScija6skich 47 oraz ulozenia stosunkow miqdzy Polskq a imperium 
i Rzymem, jako jego skladowq czqgciq. Ceremonia ta eos8tala praernySla- 
na i zdecydowana W Italii, jeSli W orszaku cesarskim przybyli do Gniezna 
m. in. Swieccy dostojnicy rzymscy, na czele z patrycjuszem Rzymu, by 
zwtak hiadkami rozszerzania potqgi samego Rzymu (a nie tylko utwier- 
dzania pozycji imperium), W wyniku niertiwnego sojuszu ,,ludu rzym- 
skiego" z ksiqciem polskim 48. 

Zaszczyty, jakie zamierzano przyznak Chrobremu jako Swieickiemu 
strahikowi grobu iw. Wojciecha, patrona cesarza i cesarstura, nie mialy 
jednak oslabik zaleznosci ksiqiqt polskich od krolow niemieckich. Dzier- 
iqc kopiq Swiqtej wloczni krolewskiej ksiqiqta polscy mieli rzadzib 
W m y m  kraju i rozszerzak go, rozszerzajqc chrze8cijafistw0, z woli 
i W irnieniu h616w, dzieriqcych oryginal wlbczni. Wymome sa, tu mi- 
niatury pochodzqce z Reichenau, na ktbrych Roma, Germania, Gallia 
i Sclavinia sldadaj3 hold cesarzowi. Sclawinia nie miala tedy zajmowak 

46 P. E. Schramm, o. C., I, s. 141 nn. 
46 Gail, 1. I C. 6 (ed. F., s. 19, tium. s. 73). 
47 T. Wasilewski, Bzzantujska symbolika zjazdu gniefniehskiego i jej prawno- 

-polityczna wymowa, Przegl. Hist. 57, 1966, s. 1 nn. 
48 0 orszaku Ottona - Thietmar 1. IV, C.  44; Reg. 1338 C.  aolg dostojnikow rzym- 

skich W Gniefnie ukazuje aluzja zawarta W przemowie do zbuntowanych Rzymian 
na przelomie stycznia i lutego 1001 - Thangmari Vita Bernwardi, C .  25: vos in  Te- 
motas partes nostri imgerid adduxi, quo patres vestri, cum orbem ditione premerent, 
numquam w d e m  Posuerunt; por. m. in. P. E. Schramm, o. C., I ,  s. 138 n., 178 n., 11, 
s. 6; Reg. nr 1400 C .  



wyiszego miejsca ni i  Galia, czyli Lotaryngia, stanowiqca czlon kr6le- 
stwa 49. 

PoldlegloiC ksiecia Polak6w kr6lowi Frank6w (jak okreSlono kr6lew- 
ski tytul Ottona W iywocie Wojciechowym 50) zaakcentowana zostala do- 
bitnie przed rozpoczeciem pielgrzymki gnieiniefiskiej. JeSli bowiem Gau- 
denty m6gl W grudniu 999 r. wystqpit jako arcybiskup, fakt ten poprze- 
dziC musiala nie tylko jego konsekracja, lecz tez inwestytura. Trudno 
W to wqtpiit, i e  W 999 r. inwestytury pierwszemu polskiemu arcybisku- 
powi udWeliC m6gl tylko Otto I11 jako kr6l niemiecki. DomySlait sie wol- 
no, i e  takke pozostali nolwi biskupi polscy: Poppo krakowski, Jan wro- 
clawski, Rajnbern kolobrzeski otrzymali we Wloszech swe pastoraly z rqk 
Ottona, skladajqc mu, podobnie jak Gaudenty, hold lenny, nastepnie zag 
byli konsekrowani, W Gnieinie bowiem wystqpili ad razu jako biskupi, 
sklada j qe Gaucleritemu przy s i ~ g e  ~obediencyjnq 51. 

7. Rozpatmenie przygotowafi cesarskich do peregrynacji gnieinieb- 
skiej ukazuje, i e  traktowal jq Otto, podobnie jak popmedniq pielgrzym- 
ke na Mode  Gargano, jako rytualny akt dewocyjny. Nie miala to byit 
W iadnym razie pielgrzymka pokutna; wrecz przeciwnie, wsp6lczeSni 
uyiatrywali W niej poch6d triumfalny %. 

WqtpliwoSci wywdane niezwykZ&ciq wyraienia GaUo~w,ego, i e  cesarz 
udal sie d0 grobu Wojciechowego orationis ac reconciliatinis gratia, oka- 
zaly sie slusme. Nie moiemy cytowanego okreklenia interprietowab 
W jego sensie niejako technicznym, jak uczynil to R. Grodecki. Szukajqc 
innego tlumaczenia wypada zanalizowat wiadomoici o wydarzeniach 
gnieZ;niefiskich, czeSciowo jui powolywane przy rekonstrukcji przygoto- 
wafi ottofiskich do pielgrzymki. 

Thietmar i Ga11 5S zgodnie donoszq, i e  po pierwszych modlitwach Otto- 
na U grobu nowego Swietego nastqpily wydarzenia nieprzewidywane 
przez dwbr cesamki: protest Ungera (0 czym pisze biskup merseburski) 
i narady cesarza z obecnymi W Gnieinie jego wsp6lpracownikami (zano- 
towane w polskim irodle). Dopiero pod koniec pobytu Ottona W Gnieinie 
odbyl sie gl6wny akt pielgrzymki: cesarz zloiyl cialo Wojciecha W no- 

40 Ostatnio o tych miniaturach A. Cames, Otton III et Ses hauts dignitaires sur 
les miniatures de Bamberg ef de Munich, „Scriptorium", 16, 1962, s. 231 nn., gdzie 
tei odnotowana najwainiejsza literatura. 

60 Vita I, C. 21: rex Francorum Otto tercius (ed. cit., s. 32); oczywiste jest tu 
nawiqzanie do tradycji karolifiskiej, CO wydobyl Bruno, Vita 11, s. 18 (ed. C., s. 23). 

51  Thietmar 1. IV, C. 45. Roczniki hildeshejmskie zanotowaly pod 1000 r., i e  
Otto Gaudentium, fratrem beati Adalberti, in principali urbe Sclavorum Praga ordi- 
nari fecit archiepiscopum, licentia Romani pontificis, Causa petitionis Bolizlavonis 
Boemiorum ducis. Jest to jednak pbiniejsza ampliiikacja pisarza nie orientujqcego 
sie W stosunkach slowiafiskich. 

52 Por. przyp. 48. 
53 Thietmar 1. IV., C. 45; Gall 1. I, C. 6. 



w p  oltar~u (tak Thietmar) i uzyskal jego rarnie jako celnnq relikwie (tak 
Gall). Oba przedstawienia sie uzupelniajq, W obu jednak zamieszanie 
w toku dzialafi dewocyjnych jest wyrainie czytelne. Spowodowala je 
strona polska - protest Ungera. 

Wystqpienie jego rozpatruje sie jako wynik zakulisowych dzialan 
magdeburskich bqdi jako wyraz zawiedzionych nadziei uraionego bisku- 
pa. Przypisuje sie przy tym Ungerowi pochodzenie saskie i dwuznaczno86 
postepowania wobec Chrobrego. Konstrukcje to zgola chybione. JeSli 
Unger wyhviqcony byl razem z Taginonem 54, poiniejszym arcybiskupem 
magdebwskim, to byl wycho~~ankiem katedry ratyzboiiskiej, ktbrq kie- 
rowal w6wlczas 6wietobliwy ibiskup Wolfgang, poprzednio mnich W Ein- 
siedeln, gorqcy zwolennik dziesiqtowiecznej reformy benedyktyhskiej 
i kanonicznej 55. Unger zwiqzany byl wiec z Bawariq i kregami re£ormy 
kogcielnej. Sam zresztq przestrzegal W Poznaniu wspolnoty iycia kano- 
nicznego 56, zaS Bruno z Kwerfurtu wyraial sie o nim z wyrainym sza- 
cunkiem 57. JeSli 6mier6 Ungera odnotowano W nekrologach saskich, to 
wlahie W oSrodkach reforrny, ktorych zwiqzki z Polskq byly W XI W. 
doS6 oiywione 5*. 

Hipoteza, i e  Unger uznal dobrowolnie lub pod przymusem (gdy byl 
wieziony W Magdeburgu) zwierzchno86 metropolity magdeburskiego, 
csparta jest tyiko na goloslownym nazwaniu bisk~tpa polskiego sufra- 
ganem Taginona W kronice Thietmara. Jednakie biskup merseburski ani 
razu nie wspomnial o udziale Ungera W zjazdach episkopatu saskiego czy 
W innych jego poczynaniach wymienionych ur kronice 59, N ajlepiej to 
8wiadczy o bezzasadndci okreslenia stosunku Ungera do Taginona, ohe -  
Slenia nie wynikajqcego z rzeczywistych faktow, lecz wyraiajqcego uzur- 
powane sobie przez arcybiskupbw saskich rzekome ich prawa. 

Odrzucajqc do@chczasowe pr6by wyjagnienia protestu Ungera, naj- 

Thietmar 1. IV, C. 65: Vungerus Posnaniensis cenobii pastor, consacerdos suUs 
et suffraganeus [SC. Taginona]. 

55 Othloh, Vita s. Wolfkangi, MGH SS IV; o zwiqzkach Wolfganga z reformsl 
gorzeaiiskq K. Hallinger, Gorze - Kluny. Roma 1958, pass. " Ukazuje to uiyte przez Thiermara okreSlenie: cenobii past'or (cyt. wyiej, pryP.  
54). Terminem: coenobium okreSlano na przelomie X/XI W. zgromadzenia kanonicz- 
ne (przede wszystkim przykatedralne), obswwujqce wsp6lnotg iycia - ob. J. Sieg- 
wart, Die Chorherren- und Chorfrauengemeinschaften in der deutschsprachigen 
Schweiz vom 6. Jht bis 1160. Freiburg (Schweiz) 1962, s. 99-140 (material Zrbdlowy 
z cafego abszaru cesarstwa na p6lnoc od Alp). 

a7 Vita Quinque Fratrum, C. 13, 21. 
6a W nekrologu klasztoru Michala Archaniofa W Lüneburgu (ed. Wedekind, No- 

ten zu einigen Geschichtsschreibern d. deutsch. Mittelalters, z. 3, Hamburg 1836) za- 
notowano Smier6 nie tylko Ungera, lecz takZe Gaudentego i Boleslawa Chrobrego 
(Abraham, 0. C., s. 411, a z czas6w nieco p6lniejszych pierwszego opata tynieckiego 
Anchorasa - A. Gieysztor, 0 kilku biskupach polskich XI W. (W:) Europa - Slo- 
wiafzszczyzna - Polska. Poznafi 1970, s. 311 nn. Podobnie wzmiance kommemoracyj- 
nej Ungera W nekrologu merseburskim towarzyszq inne polskie zapisy. 

69 Thietmar, 1. IV-VI, passim. 



zasadniej jego cel zrekonstruowai: mozna, gdy ustali sie jego nastqpstwa. 
Analiza wydarzen gnieiniefiskich pozwolila ze znacznym, jak sie wydaje, 
prawdopodobiefistWem, wyodrqbnii: z nich te poczynania cesarskie, ktbre 
byly poprzednio zaplanowane. Jedynie utworzenie tzw. egzymowanego 
(tj. przylqezonego do prowincji rzymskiej 60) biskupstwa poznafiskiego 
oraz przyznanie Chrobremu prawa inwestytury koScielnej nie mogly siq 
mieScii: W pienvoitnym programie pielgrzymki 02. I jedno; i drugie lezalo 
w interesie tak Chrobrego, jak Ungera. 

Diecezjq poznafiskq wydzielono niewqtpliwie z obszaru projektowanej 
dieeezji gnieiniefiskiej. Nie tyllco to, lecz przede wszystkim stanowisko 
biskupa pomafiskiego (zwanego W sposob charakterystyczny jeszcze 
W XI1 W. biskupem polskim) prow'adzilo do oslabienia pozycji Gauden- 
tego, nominata cesarskiego. Bezpobedni zaS zwiqzek Poznania z Rzymem 
by3: czc$ciowym uzilaniem powiqzafi paiistwa gnieiniefiskiego z Sw. Pio- 
trem, choi: prawomocnoii: darowizny Mieszkowej byla W Niemczech kwe- 
stionowana, nawet W krqgach przyjaznych P801sce OS. 

Jeszcze wahiejsza ~byla sprawa inwestytury, stan~owiqcej pod~tawe 
tzw. ottofiskiego koSciola pafistwowego od czasbw Ottona I. Inwestytura 
W pafistwie wschodniofrankijskiin i powstalym z niego pafistwie niemiec- 
kim byla uprawnieniem wylqczrxie krblewskim. Jedynie Hensyk I, nie 
mogqc pokonai: Bawarbw, przyznal to prawo ich ksiqciu, uzyskujqc W za- 
mian formalne uznanie swej pozycji krblewskiej 6*. Ten precedens, ula- 
twiajqcy uloienie ctosunkbw miedzy ksiestwem polskim i krblestwem 
znany byl na pewno Ungerowi, wychowankowi katedry ratyzbofiskiej. 

Chrobry uzyskal wiec faktycznq niezaleinoS6, choC formalnie jego 
ksiqstwo pozo&alo W ramach krolestwa, CO staral siq pbiniej oslabiai: 
akcentujqc swq zaleinoS6 od papiestwa 05. Nic dzimego, i e  Thietmarowi 
wymiral siq okrzyk: ,,Niech Bbg przebaczy cesarzowi, i e  trybutariusza 
[SC. Chrobrego] uczynil panem", CO dotyczylo przede wszystkim - i je- 
dynie - wywyiszenia polskiego wladcy ponad panbw saskich OG. 

60 0 tym typie biskupstw, wystgpujqcym we Wloszech od przelomu staroiytnoici 
i wczesnego Sredniowiecza, ob. 0. Vehse, Bistumsexemptionen bis zum Ausgang des 
12, Jhts, ZSSRG KA 57, 1937. Pomysl K: Maleczyiislriego, o. C., s. 524 n., i e  Jordan 
i Unger uznawali zwierzchnoS6 metrapolitalnq Moguncji, jest bezpodstawny. 

01 Nie wchodzg tu W sprawg istnienia diecezji poznaiiskiej przed 1000 r. Nawet 
przyjmujqc tg hipotezg, uzna6 trzeba, i e  Gniezno naleialo do tej diecezji oraz i e  
zostala ona na nuwo zorganizowana W 1000 r. 

O2 Domysl Maleczyiiskiego, o. C., s. 52, ie jui W czasie przygotowa6 do pielgrzym- 
ki pmtanowiono przyzna6 Chrobremu prawo inwestytury koicielnej nie wynika 
z analizy %r6del. Pomijam fantastyczne hipotezy M. Uhlirz. 

08 Bruno z Kwerfurtu pisze z wyraisnym dystansem, i e  Chrobry m i e n i s i e 
trybutariuszm iw. piotra (MPH, I, s. 227: Sanctus P ~ ~ T u s ,  cuius tributa~ium Se 
asserit). Dw6r Ottona 111 na pewno kwestionowal prawomocnoS6 darowizily Miesz- 
kowej W spos6b podobny, jak nadanie Karola Lysego (por. przyp. 26). 

Deutsche Geschichte, Bd. I. Berlin 1965, S. 188. 
O6 Por. przyp. 63. 

Thietmar 1. V, C. 10. 



Tylko to, ze tak wazkie rozstrzygniecia nie byly poprzednio przewi- 
dywane, tlurnaczyt moze przeprowadzenie nagiych narad Ottona, o czym 
wspomina Gall, oraz - byC moie - zorganizowanie W Gnieinie synodu, 
o k\tbrego odbyciu zachowala siq, nieco podej~rzana, wiadomoSb W iro'dle 
saskim6'. Celem synodu borwiern nie mag10 byE utworzenie pdskiej pro- 
win cji kdcielnej, CO bylo jui poprzednio zdecydowane, lecz rozwiqzanie 
sytuacji wywdanej protestem Ungera. Cenq komprornisu osiqgniqtego 
na  synodzie byly niewqtqliwie nowe przywileje przyznawane Chmbre- 
mbu, ktorych zakres danowil najprawdopdobniej przedmifot obrad obec- 
nych W Gnieinie doradcow Ottona i innych dostajnikow cesarstwa. 

8. Wystqpienie Uiigera - jeSli mialo by6 skuteczne - pozostawa¿i 
musialo calkowicie W ramach obowiqzujqcego prawa. Protest nie m6gl 
tedy dotyczye utwomenia ancybiskupstwa, na oo biiskup polski musial 
vprzednio wyraziC swq zgodq, lecz zwracat siq jedynie przeciw sposobo- 
wi wykonania uchwal o erekcji polskiej prowincji kogcielnej. Witajqc ce- 
sarza U wrot Gniezna, akcentowal Unger swe (nadal istniejqce wbrew 
decyzjom cesarskim) uprawnienia wobec grodu gnieZnieriskiego Os. W wy- 
niku tego powstawalo pytanie, kto ma celebrowab akt translacji ciala 
Wojciechowego do oltarza ottofiskiego: Gaudenty jako ,,arcybiskup Swiq- 
tego Wojciecha mqczennika" czy Unger jako duchowny zwierzchnik ko- 
Scida gnieiniefiskiegu? 

Cesarz m6gl CO prawda nie wdawaC sie W rozstrzygniqcie zatargu, 
ktory wl6klby sie wowczas latami ria kolejnych synodach, podobnie jak 
sprawa biskupstwa meweiburskiego i Gizylera. Mimo t o  Chrobry na 
pewno wrqczylby cesarzowi ramiq Sw. Wojciecha, nie uchylilby sie od 
przyjqcia wloczni oraz zawarcia n i e r h y c h  sojuszy z Rzymem i cesar- 
stwem. Margines bowiem swobady dzialah pdskiego wiadcy wobec e sa -  
rza-pielgrzyma byl z n a d e  mniejszy nii  polskiego biskupa. 

JeSli Otto post9pil inaczej, zyckujqc na to zgodq swych panow, to naj- 
wyrainiej W rycie translacji i W jego celebraeji przez Gaudentego upa- 
trywal glowny cel w e j  pielgrzymki - wspomnianq wiqc przez Galla re- 
koncyliacjq, nie z kosciolem i Bogiem, lecz z Swiqtym mqczennikiem OO. 

Ta interpretaeja ropatrywanego wyraienia kroniki polskiej jest pozor- 
nie zaskakujqca po poprzednich wywodach o przeksztalcaniu przez dw6r 
ottoriski W 999 r. kultu stworzonego jako, polski na cesarski. W rzeczywi- 

6' Roczniki hildeshejmskie pod r. 1000, lecz jest t o  p69niejsza redakcja (por. 
P ~ Y P .  51): 

Thletmar 1. IV, C. 45: Videns a longe urbem desideratam [Gnesnensem] nudis 
pedibus suppiiciter advenit et ab episcopo eiusdem Ungero venerabiliter succept~is 
aecclesiam introducitur. 

Do wniosku tego skiania t e i  konstrukcja gramatyczna opisu Gallowego (por. 



stoici rekoncyliacja ta stanowila nieodzowny warunek tego przeksztalce- 
nia wedle 6wczesnego rozumienia zwiqzk6w miedzy cziowiekiem i silami 
nadprzyrodzonymi. 

Redaktorzy ottofiskiej wersji iywota Wojciechowego CO prawda zgrab- 
nie pomineli role cesarza opcwiadajqe, jak doszlo W 996 r. do wyroku 
wjosennego synodu rzymskiego, nakazujqcego biskupowi praskiemu po- 
wr6t do swej diecezji. Ponadto, zaakcentowali przyjaih, kt6ra zlqczyk 
miala W tych dniach cesarza i bishpa, przerzucajqc dpowiedziaho~6 za 
wyrok na Willigisa, na synod i na Grzegorza V 'O. Dla nikogo jednak nie 
ulegaio wqtpliwosci, i e  postanowienia synodu byly potwierdzone autory- 
tetem cesarskim 71. Dw6r ottoYiski musial zag wiedzieb W tym czasie 
i o zniszczeniu Libic, i o wymordowaniu braci Wojciecha W roku po- 
pr~ednirn'~. Decyzja synodu i fakt, i e  cesarz mim0 pokrewiefistwa 
z Slawnikowicarni nie ujql sie za rodzinq Wojciecha, byly postepowaniem 
zgodnym z prawem, lecz musialy wywolywab rozterke duchowq Wojcie- 
cha zwalczanq przez poczucie oibowiqzku i posluszenstwa 73. 

Sytuacja, W ktorej Wojdech, jui jako iwiqty meczemik, uczestnik sil 
nadprzyrodzonych, mial zostaC osobistym patronem cesarza i cesarstwa, 
stak sie symbolem ideologii ottonskiej, wyrnagala przekreilenia wymo- 
cvy wydarzeti 996 r. Wlasnoreczne zloienie Swietego ciala przez Ottona 
W ufundowanym przez niego dtarzu zadzierzgnqb mialo tedy nowe wiqzi 
sakralne miqdzy mqczennikiem i cesarzem. Wedjug zamierzen Ottona 
aktowi temu przewodniczyk mial ze strony koiciola brat Wojciecha wy- 
niesiony z woli cesarza do godndci arcybiskupa biqtego, CO bylo niejako 
zadoS6uczynieniem wolbec rodu Swietego Wojciecha. 

Rezygnacja z tego rytw rekoncyliacji czy tylka z udzialu W nim Gau- 
dentego w jego nowej roli musiala - W odczuciu k6l prolpaguj~cych od- 
nowq moralnq i intelektualnq kdciola i spoleczehstwa - oznaczak pogle- 
bienie rozziewu miedzy ich celami a dqieniami dwom cesarskiego. Dla 
Ottona zaS i jego najbliiszych wsp6~pracownik6w rezygnacja ta stawiala- 
by jednoczegnie pod znakiem zapytania skutecznoSk opieki Wojciecho- 
wej nad ich poezynaniami. 

Misternie wkomponowany W program pielgrzymki ryt rekoncyliacji 
cesarza z Swietym zwr6cil sie - W wyniku wystqpienia Ungera - prze- 
ciw planom dworu ottohskiego, musil go do poczynienia ustepstw do- 
nioslych na rzecz Chrobrego i Ungera. 

70 Vita I ,  C. 22 (s. 33 n.). Ukrytq polemike W obronie Grzegorza V podjql Bruno, 
Vita II, C. 18 (s. 23 n., 57). 

72 Polska Passio s. Adalberti, C. 2 (MPH, I ,  s. 154) rzecz przedstawia nastepujqco: 
Ottone igitur tertio imperatore urbis Romane excelsa menia ingrediente, inibi San- 
ctum uirum inueniens. ut ad Saxoniam exiret multipliciter et humiliter exoratus est. 

7e Vita  I,  s. 24, 25. 
73 Wgmownie ukazuje t o  okvzyk Wojciecha - Vita  I,  C. 26: Disrupist, inquid, 

uincula mea - na wiege, i e  Czesi nie chcq jego powrotu. 



9. Studium nad znaczeniem rozpatrywanego wyrazenia Gallowego do- 
prowadzilo nas do zakwestionowania wielu dotychczasowych konstrukcji, 
do zarysowania hipotezy, zmuszajqcej do podjecia nowych badafi nie 
tylko W celu jej weryfikacji, lecz pmede wszystkim dla lepszego zrozu- 
mienia teologicznej ideologii wladzy W X-XI W., jako czynnika W nie- 
malej mierze wamnkujqcego owezesne dzialania polityczne. 

Okazaao sie raz jeszcze, jak doniosle W postepowaniu historyka jest 
wlagciwe odczytanie sensu rozpatrywanych sl6w i zdafi, ich analiza se- 
mantyczno-hictoryczna, stanowi~ca - zdaniem Marcelego Handelsma- 
na - ceche wyroiniajqcq miedzywojennej warszawskiej szkoly mediewi- 
stycznej, a po raz pierwszy zastosowana przez T. Manteufila ?4. 

74 M. Handelsman, Die frühmittelalterlichen Forschungen der Warsahuer Schule 
(W:) Wirtschaf t  und  Kultur, Festschrift  A. Dopsch. W i e n  1938 (tlum. polskie W: )  M. 
Handelsman, Sredniowiecze p o l ~ k i e  i powszechne, Wyb6r  pism, w y d ,  A. Gieysztor. 
Warszawa 1966. 



SERTUM AUREUM 
OPIAROWANE 
KLASZTORO W1 LUBINSKIELMU 
PRZEZ KOMESA ~EEPSLAWA 

WSr6d stosunkowo niewielkiej liczby imion moinych przekazanych 
nam przez najstarszego kronikarza naszego kraju, Galla Anonirna, spo- 
tykamy raz jeden imie komesa Selislawa, wslawionego rycesskim czy- 
nem W bitwie 'stoczonej na wiosne 1103 r. z Morawianami. Bitwq roze- 
grano W czasie lupieskiej wyprawy skierowanej przez Boleslawa Krzywo- 
ustego na  Morawy, a zakoriczyla sie ona polrazkq Polalrow, k to~e j  przyczy- 
ne przmikniety lduchem lpragimatyzmu kronikarz upatruje W fakcie nie- 
uszanwania przez rycerstwo ~polskie Swiqt Wielkanocy, gclyi wyprawa od- 
byla sie bezposrednio po nich, a jeszcze przed niedzielq przewodniq. 
W zamecie walki komes Zelislaw utracil rqke, kt6rq diwigal tarcze, na- 
tychrniast jednak pomScil swojq krzywde zabijajqc sprawcq swego ka- 
lectwa. W umaniu jego mqstwa ksiqze Boleslaw, jak m6wi kronikarz, 
sibi pro cal*nea manum auream restauravit 2. 

Ksmes Zelislaw jest jedynym wymienionym przez Galla imiennie 
W olpisie bitwy rycerzem polskim. Dalo to nawet asumpt do wysuniecia 
przypuszczenia, w oparciu o kronikq Kadlubka zresztq 3, iz sprawowal on 

Co do datowania tej wyprawy zachodz~ rozbieinodci W literaturze, kt6ra umie- 
szcza ja na 22-28 111 1103 lub 14-22 IV 1104. Por. G J l i  Anonymi Cronicae et ge- 
sta ducum sive principum Polonorum, ed. K. Maleczyiiski, (MPH, Nova series II), 
Cracoviae 1952, s. 92, przyp. 1. Za 1103 r. zdajsl sig jednak przemawiab argumenty 
wynikaj~ce datowania legacji Gwalona biskupa Beauvais W Polsce. Literaturg 
W tej sprawie zestawia K. Maleczyiiski, 0. C., S. 94, przyp. 1, kt6ry 1103 r. przyj- 
muje te i  W swej monografii, Boleslaw K T Z ~ W O U S ~ ~ .  Krak6w b. r., s. 55. 

W a l l ,  1. 11, C. 25. 
Mistrza Wincentego Kronika polska, MPR 11, s. 313. 

POLSKA W SWECIE 

Szkice z dziejow lcultury polslciej, Warszawa 1972 



dowodztwo nad sldadajqcq sie z trzech szyk6w wyprawq polska4. ByC 
moie, i i  ictotnie tak bylo. Trzeba tu jednak zachowaii duiq ostroinoSC, 
albowiem Ga11 wiecej o Selislawie zupelnie nie m6wi5. Nie zajmowala 
sie nim bliiej r6wniei nasza historiografia, wykorzystujqc jedynie wielo- 
krotnie przy roinych okazjach przekaz Galla %. Nawet F. Piekoisifiski 
W Rycerstwie po lsk im wzibogacil dane ir6del dotyczqcych osoby Selisla- 
wa jedynie wmiankq, o wciqgnieciu go do L ibe r  f ra tern i la t i s  Lubinensis, 
cdnoszqc jq zresztq do hipotetycznego Zelislawa I1 Tymczasem wydaje 
sie, i e  o komesie Selislawie irodla przekazaly nam jeszcze jedng niemy- 
kle cennq wzrnianke, kt6ra uchodzila datychczas, jak sie zdaj,e, uwagi 
badaczy. Jest niq wzmianka zanotowana W L iber  m o r t u o r u m  monaster i i  
Lubinensis z okazji wciqgania irnienia komesa do nekrologu klasztornego 
pod dniem 5 stycznia. Przy tej okazji zanotowano bowiem, ii komes Se- 
lislaw huic loco donavi t  ser tum au reum et  marcam aur is .  Jest to wia- 
domoS6 interesujqca z dw6ch wzgled6w. P'o pierwsze, zdaje sie ona po- 
twierdzak ogolnie znang teze, ii znaczna czqS6 zbta przechodzqcego W re- 
ce mohych z nadafi ksiqiecych wedrowala ocl nich niejednokrotnie dalej 
do sikarbcbw koScielnych. Po drugie zaS zwraca naszq uwagq przedmiot 
ofiarcnvany przez Zelislawa obok grzywny zbta klasztorowi W Lubiniu - 
owo ser tum aureum. Nim jednak przejdziemy do rozwaienia tej ostat- 
niej kwestii, ~a~stanowik sie nieco musimy, jak naleiy rozumie6 wzmian- 
kowanq przez Galla manus aurea, a przede wszystkim, czy Krzywousty 
restytuowal Zelislawowi utraconq rekq, tj. przede wszystkim dlofi, ewen- 
tualnie z czeSciq przedramienia, czy rarnie, bo i z takim rommieniem 
interesujqcego nas teksitu spotykamy sie nielciedy W literaturze g. Por6w- 
nanie uiywania przez Galla tych dw6ch wyrazow, tj. qnanus i brach ium,  
zwlaszcza wystepujqcych przy opisach podobnych sytuacji bitewnych, 
prowadzi doSii wyrainie do wniusku, ze nie mial On w tym wypadku na 
myili calego ramienia, ale raczej dlofi z czqkiq przdamienia, a to.rzu- 
tuje na wartde owego ksiqiqcego nadania ' 0 .  

4 Tak np. K. Maleczyriski, Bolestaw Krzywousty, s. 33, 55; 
Tazwan ie  przez Kadlubka Zelislawa princeps militiae wydaje sig byb jedynie 

oparta, na domykle amplifikacjq kronikarza, kt6ry nie wychodzi tu zupelnie pcna 
dane Galla. Dlatego tei uznajqc W zasadzie slusznoSf takiego przypuszcwnia, posta- 
ramy sie wysunq6 W toku dalszych rozwaiah inne jeszcze argumenty zdajqce sie 
przemawiae za sprawowaniem przez Zelislawa dowodztwa. 

Np. W. Semkowicz, R6d Awdafzc6w. Poznari 1920, s. 6-7; R. Kiersnowski, Pie- 
niadz kruszcowy W Polsce wczesno5redniowiecznej. Warszawa 1960, s. 51; T. Lalik, 
0 cyrkulacji kruszc6w W Polsce X-XI1 W., Frzegl. Hist., 58, 1967, s. 12. 

MPH V, S. 575 (W grupie Nomina defunctorum); F. Piekosihski, Rycerstwo 
polskie wiek6w irednich, t. 11. Krak6w 1896, s. 225-226. 

MPH V, s. 606 (tak Kieszkowski, gdy wedlug Krzywiriskiego gelislaw zmarl 
10 stycznia). 

B Np. R. Kiersnowski, o. C., s. 51; T. Lalik, o. C., s. 12. ' 

' 0  Por. np. Gall, 1. 11, C. 20 (W opisie bitwy Kazimierza Odnowiciela z Masla- 
wem): Zpse etiam ibi Kazimirus ense cedendo nimis extitit fatigatus, brachia totum- 
que pectus et faciem effuso sanguine crueniatus. 



Jak je jednak nalezy rozumieC? Wydaje siq, ie' zachodzq tu dwie moi- 
liwosci ll. Albo Krzywousty po powrocie Zelislawa z wyprawy kazal maj- 
dujqcym sie W jego sluiibie zlotnilcom l2 odlak utraconq przez komesa 
reke, albo tei, i e  ofiarowal mu jui wczeSniej odlanq W celach dewocyj- 
nych bq& W kt6rejS z wypraw zdobytq (np. na Pomorzanach, kt6rzy 
mogli jq zlupik uprzednio chociaiby W Niemczech lub Danii) manum 
uuream wykonanq z przeznaczeniem na relikwiarz lS. Sprawy przy dzi- 
siejszym stanie ¿rode1 nie da sie jebmmcizaie roasfxzygnq6, aczkollwiek 
wydaje sie, i i  wiqcej danych przemawia za piemvszq moiliwo~ciq. Tak 
czy owak komes Zelislaw otrzyrnal od ksiqcia cenny dar W zlocbe, kt6ry 
tym latwiej m6gl naklonik go do mygli o doieniu z kolei jakiegoS daru 
W S m  szczegolnie cenionym W kregach koScielnych kruszcu klasztorowi 
W Lubiniu l4. 

I tu  powracamy do wsp6mnianego jui sertum aureum. Jest to termin 
uiywany podobnie jak coronu na oznaczenie wiehca, a majqcy jedno- 
czehie W lacinie Srednio~wiecznej doS6 czqsto zasltosowanie na okre5lenie 
diademu ksiqiqcego (czy niekiedy nawet cesarskiego), na oznaczenie kt6- 
rego ir6dla uiywajq czasami takie pokrewnych termin6w - garlanda 
(garlonda), czy circulus 15. Takie za,$ rozumienie owego sertum aureum 

fl Teoretycznie istnieje jeszcze trzecia moiliwoS6, i e  ksiqig wynagrodzil komesa 
Selislawa takq masq kruszcu, jakq przedstawiala utracona rgka. Wydaje sig to jed- 
nak bardzo malo prawdopodobne. 

le 0 jednym z nich nekrolog zwiefalteriski notuje dla p6tniejszego okresu: Leo- 
pardus n[ostrae] ~[ongregationis] monachus; iste fuit capellanus ducis Boleslai, hic 
sculpsit nobis plenaria et maiorem crucem in  Paraseue [sic]. Monumenta Germaniae 
Historica, Necrologia Germaniae I. Berolini 1886, S. 245, 16 11. 

13 Por. np. Mittelalterliche Schatzverzeichnisse, I. Teil, von der Zeit Karls des 
Grossen bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, hrsg. vom Zentralinstitut für  Kunst- 
geschichte in  Zusammenarbeit mit B. Bischoff, München 1967, nr 26: Gandersheim - 
S~hatzverzeichnis, Anfang des 12. Jhs, gdzie jest wymieniona Manus deaurata cum 
reliquiis sanctorum innocentum, oraz nr 129: Berge bei Magdeburg, Benediktiner- 
abtei, Schenkung des Propstes Dietmar unter Abt Sidag (103P-1051), gdzSe czytamy 
o t ym,  ii Dietmar ofifiarowal opactwu pod wezwaniem 8w. Jana Chrzciciela W Berge 
Manum ipsius [scil. S.  Johannis Bapt.] auream preczosis lapzdibus nichilominus ad- 
ornatam. 

l W y j q t k o w o  dobitnie przedstawia t o  SW. Bruno z Asti, biskup Segni (od 1079), 
a nastqpnie opat Monte Cassino (od 1107) i doradca papieiy; Grzegorza VI I ,  Wikto- 
ra 111, Urbana 11 i Paschalisa 11, W swoim dzielku Sententzarum liber secundus de 
Ornarnentis ecclesiae, cap. 12: Multa sunt eius [scil. ecclesiae] vestimenta, multa sunt 
eius ornamenta; et ideo varietate circumamicta perhibetur; sed nullum ornamentum 
hubet, quod vel aureum vel deauratum non sit. Nullum sine auro est ei ornamen- 
tum.  Migne, Patrologiae latinae cursus .completus, t. 165, C .  940. Por. t e i  P. Szcza- 
niecki, SEu2ba BoZa w dawnej Polsce, seria 11. Poznafi 1966, s. 52. 

l5 C. du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, t. VII .  Parisiis 1938, 
S. 441. Charakterystyczne jest, i i  termin ten W XI-XI11 W. (do 1250) ani razu nie 
~ y s t g p u j e  W skarbcach z terenu Niemiec, por. Mittelalterliclze Schatzverzeichnisse 
oraz Lehmann-Brockhaus O., Schriftquellen zur Kunstgeschichte des 11. und 12. 
Jahrhunderts für Deufschland, Lothringen und Italien, Bd. 2, Berlin 1938. Wystg- 
Puje natomiast niejednokrotnie W Ir6dlach (czgSciowo francuskich) dotyczqcych dzie- 
j6w Anglii w XI11 W. Por. np. 0. Lehmann-Brockhaus, Lateznische Schriftquellen 
zur Kunst in England, Wales und Schottland vom Jahre 901 bis zum Jahre 1307, 
Bd. 3. München 1956, nr 6216: Litera Margaretae reginae Franciae, de iocalibus re- 



nasuwa nam od razu my81 o zestawieniu go z nieomal wsp6lczeSnie zano- 
towanymi W inwentamu skarbca katedry krakmskiej z 11 10 r. korona- 
m i 1 6 ,  ktbqch wystqpienie tam wywdalo iywq dyskusje W literaturze 
historycznej, upatrujqcej W iowej corona aurea i duae coronae argen- 
teae pendentes bqdz; to Cwieczniki wiszqce (Kronleuchter), bqdi tei pol- 
skie insygnia kr61ewskie17. Tymczasem wydaje sie, iz raeje ma tu 
P. Szczaniecki, kt6ry ostatnio opierajqc sie na majomoSci dziej6w liturgii 
sqdzi, ze te korony wiszqce sluiyly do ozdoby Swiqtyni i i e  „zawieszano 
je zwykle pod daszkiem cyborium, a w i ~ c  bezpoirednio nad oltarzem i jego 
bokami" ls. Sugestia ta znajduje tei  calkolwite poturierdzenie W Swietle 
ir6de.r ~acho~nioeuropejskich, gdzie korony zlote i srebrne wystqpzijq 
z regdy niemal W skarbcach wszyctkich bogatszych instytucji kokciel- 
nych 19, niekiedy nawet W pokainych ilosciach, ieby tu przytoczyC: z dru- 
giej pdowy XI W. St. Gallen, posiadajqce 17 koron srebrnych 20 czy Mon- 
te Cassino, posiadajqce - jak podaje Chronicon monasterii Cassinen- 
sis - za opata Dezyderiusza, poiniejszego papieia Wiktolra 111, 4 korony 
srebrne lub pozlacane wiszqce nad oltarzarni 21 nowo wzniesionej bazy- 

gis Angliae in templo Parisiis depositis (1261): - - Henrico - - regi Angliae 
-- Margareta - - Franciae regina salutem - - Noverit serenitas vestra guod 
Willielmus de Latymer et magister Henricus de Gandavo - - nobis ostenderunt 
quaedam iocalia vestra, videlicet: quandam magnam coronam - - tres coronas 
aureas, unum capellum imperatorium; quatuor serta - - et quinque garlandas 
aureas. (Z tekstu tego wynika, i e  owe serta aurea byly jednak niekiedy odr6iniabne 
od garlandae aureae. Te ostatnie byly tei czasami zwane coronulae. Por. 0. Lehmann- 
-Brockhaus, o. C., Bd. 2. München 1956, nr 2759 - Chronica maior Mathaei Pari- 
siensis, monachi s. Albani, ad a. 1247: coronula aurea, quae vulgariter garlanda dici- 
tur). Jakq zaS przedstawialy wart066 owe quatuor serta, dowiadujemy siq ze ir6dla 
De iocalibus Henrici III  regis tempore turbationis in regm Angliae habitae, pro 
relevatione status sui diversis mercatoribus invadiatis (0. Lehmann-Brockhaus, o. C., 
Bd. 3, nr 6223), gdzie czytamy: Quatuor serta aurea, pretii centum librarum (gdy 
natomiast trzy zlote korony ozdobione drogimi kamieniami oszacowane zostaly na 
366 funtbw, 13 solid6w i 4 denary), a wiemy skqdinqd, E na jednq librg przypa- 
dalo W XI11 W. dwie grzywny (por. 0. Lehmann-Brockhaus, Schriftquellen zur 
Kunstgeschichte, nr 2860). W Swietle przytoczonych Brodel nie dziwi nas przeto, i e  
i nekrolog lubiiiski na pierwszym miejscu przytoczyl sertum aureum, a dopiero na 
drugim marcam auri. Jaka byla wart066 daru Zelislawa trudno oczywiScie powie- 
dzieC, W kaidym razie wydaje sie, ii znacznie przekraczala wartos6 grzywny zlota. 
Wystqpienie terminu sertum W Br6dlach niemieckich, ale dla XIV W. przytacza G. 
Tellenbach, Ober Herzogskronen und Herzogshüte im Mittelalter, ,,Neues Archiv 
für Geschichte des Mittelalters" 5, 1941, s. 65. 

Ie MPH I, s. 377. Ze i owa corona aurea byla prawdopodobnie pendens por. P. 
Sczaniecki, o. C., s. 40, przyp. 18. 

l7 Por. zwlaszcza 0. Balzer, Skarbiec i Archiwum Koronne W dobie przed- 
jagiellofiskiej. Lw6w 1917, s. 3-73, gdzie om6wiona wczeSniejsza literatura. 

l8 P. Sczaniecki, o. C., s. 39-40. 
l0 Niekiedy posiadaly je zresztq i skromne koScioly wiejskie, np. koSci61 para- 

fialnv W Bergkirchen bei Jesenvang, W k t6r~go  inwentarzu z czas6w biskupa Er- 
chanberta z Freising (836-854) czytamy: ibi invenimus - - coronam I deauratam 
(Mittelalt'erliche Schatzverzeichnisse, nr, 12). 

20 Mittelalterliche Schatzverzeichnzsse, nr 132: Aufzählung der 1077 und 1086 
eingeschmolzenen Teile des Kirchenschatzes. 

21 We Freising natomiast wedlug Conradi Gesta episco~orurn Frisingensium, 
MGH SS XXIV, s. 321, jedna z dw6ch koron ofiarowanych przez biskupa Egilberta 
(1007-1039) wisiala in choro, a druga ad Sanctam Crucem, 



l iki  (konsekrowanej  W 1071 r.), nie  liczqc 11 koron, k tore  6 w  opa t  in ve- 
t e r i  ecclesia inveni t  22. 

Jak zag wyglqda iy  niejednokrotnie takie  korony, to obok zachowa- 
nych  zabytkow, , reprodukowanych czeiciowo - poza l i teraturq specjal- 
n q  - W p iekne j  pracy P. E. Schramma,  Herrschaftszeichen und  Staats- 
symbolik 23, poucza n a s  jednoczeinie. opis jednej z nich, zamieszczony 
W i nwen ta r zu  skarbca  klasztoru benedyktyiiskiego W Staffelsee z 811 r.: 
P e n d e t  s u p r a  i d e m  a l ta re  corona argentea pe r  loca deaura ta  I, pensans 
l ibras  I I .  Et in medio il l ius pendet  c r u x  parva  cuprina deaura ta  I, e t  po- 
m u m  cris tai l inum I. Et in eadem corona pe r  g i rum pendent  ordines mar-  
ga r i t a rum diversis  coloribus XXXV *4. 

Wie le  z tych ko ron  pochodzilo z darow monarszych jalro korony  wo- 
tywne ,  ehob  najczeiciej,  jak t ~ o  podkrei la  niejednokrotnie Sch ramm 25, n ie  
by ly  t o  ko rony  wlaSciwe, stanowiqce symbol i i rod io  wladzy, a le  korony  
dalsze, k tb rych  o w c z e h i  wladcy miewali zazwyczaj po  kilka. Zresztq 
wiele  ins ty tuc j i  koicielnych, zwlaszcza Masztorhw, nie czekalo n a  takie  
dary ,  ale we wlasnym zakresie staralo sie o przy~zdobien ie  n imi  swoich 
Swiqtyfi, j a k  to mia lo  miejsce chociazby W Corvey ", W klasztorze Sw.  Hu- 
ber ta  W Ardennach27, CZY W Masztorze St. Vannes  W Verdun  za rzqdow 
opata  Ryszarda  (1005-1046), k to ry  fecit  - - coronas duas  e x  a rgento  
e t  a u r o  e t  t e r t i am parvulam28, a W tych  swoich usilowaniach klasztory 
mogly  liczyC niejednokrotnie  i n a  poinoc biskupow, skoro np.  Gesta  epi- 
scoporum Tul lens ium mowiq o biskupie Herimannie (1018-1026), ze sin- 
gul i s  abba t i i s  suae dloceseos argenteus rtdtribztit coronas 29, 

Podobne  zastosowanie znalazl tez zapewne W klasztorze lubihskim 

2e Chronicon monasterii Casinensis, 1. 111, C. 74 (MGH SS VII, s. 678). Se i Cluny 
posiadalo takie Irorony, por. K. Hallinger, Woher kommen die Laienbrüder? ,,Ana- 
lecta Sacri Ordinis Cisterciensis" 12, 1956, f. 1-2, s. 42. Jedna z nich pochodzila 
zresztq 2 daru cesarza Henryka 11; por. Chronicon Ademari Cabannensis, 1. I11 (eks- 
cerpt U 0. Lehmanna-Bcockhausa, Schriftquellen, nr 2969b). Ciekawe dane zawiera 
r6wniei inwentmZ opactwa W prüm z 1003 r. (Mittel$terliche Schatzverzeichnisse, 
nr 741, wymienia bowiem corone argentee VII, exceptzs XIII parvulis in cancellis 
deargentatis, quarum due argentee sunt deaurate, inter quas pendet patena chri- 
Slallina. 

Schriften der Monuments Germaniae Historica, Bd. 13. Stuttgart 1954-1956. 
2"ittelalterliche Schatzverzeichnisse, nr 85. 
26 Ib., S. 388, 763 i inher 

P. Lehmann, Corveyer Studien, Abhandlungen der Bayerkchen Akadenlie der 
Wissenschaften, Philosophisch-philologische und historische Klasse, Bd. 30, Abh. 5. 
München 1919, s. 45. 

27 Vita Theodorici abbatis Andaginensis, C. 28 (ekscerpt U Lehmanna-Brock- 
hausa, o. C., n r  2808). 

Chronicon Hugonis abbatis Flaviniacensis, 1. 11, C. 8, MGH SS VLII, s. 375. 
Podobnie i uczefi oraz wcp61pracownik Ryszarda W dziele reformy Poppo ze Sta- 
velot in corona auri argentique non modicum expendit [in ecclesia Stabulensi] appa- 
l 'a t~m. Vita Popponis abbatis Stabulensis auctore Everhelmo, cap. 22, MGH SS 
XI, S. 307. " Gesta episcoporum ~ullensium, cap. 37, MGH SS VIII, s. 643. 



i dar komesa Zelislawa ÜO, zwlaszcza jeSli zestawimy go z innym darem 
uczynionym na rzecz interesujqcego nas tu upactwa, a zanotowanym zno- 
wu W nekrologu klasztornym, ktory zresztq przechowal wyjqtkowo wiele 
cennych wiadamoSci do dziejow zlotnictwa W naszym kraju, prawie zu- 
pelnie, jak sie wydaje, niewyzyskanych W literaturze 31. 

P.od 1 stycznia czytamy W nim bowiem zapiske: Brigidae feminae,. 
quae dedit coronam, a do tejze samej osoby odnosi sie niewqtpliwie 
i wzmianka nekrdogu z 14 marca, gdzie mamy zanotowane: Brigidae fe- 
minae, quae ecclesiae nostrae donavit coronam auream 32. Nie byla to 
rzecz jasna korona krolewska czy diadem ksiqiecy, ale korona, jakq no- 
sily wedlug Galla za Chrobrego (a niewqtpliwie i poiniej) dworki kro-. 
lewskie (ksiqzece), o ktorych kr~nikarz pragnqcy przedstawie bogachvo 
czasow Boleslawa powiada: Mulieres vero curiales coronis aureis, moni- 
Zibus, murenulis, brachialibus, aurifrisiis et gemmis ita onuste procede- 
bunt quod ni sustentarentur ab aliis, pondus metalli sustinere non vale- 
bunt 33. Koruny takie (nieksiqzece) byly zresztq na Zachodzie (i na Wscho- 
dzie) W doS6 powszechnym uzyciu, a szczegolnie wlaSnie we Flandrii 34, 

30 JeSli nie znalazl on zastosowania analogicznego jak W Essen, gdzie koronq 
byla ozdobiona (ukoronowana) drewniana figura NPMarii. Byla to pierwsza znana 
korona z uiyciem motywu lilii, a nauka pr6buje niekiedy wiqza6 jej sporzqdzenie 
z faktem koronacji trzyletniego Ottona 111 W 983 r. (ze wzglgdu na jej niewielkie 
rozmiary). Por. P. E. Schramm, o. C., s. 415 n. Opaqtwo lubifisltie bylo pod wezwa- 
niem NPMarii, nie jest wigc wyiqczone, i e  jakqS rzeQbg Madonny W drzewie lub 
w kamieniu, ~podobnie jak Essen, moglo posiada6. Gdyby tei przyjq6 takq ewentual- 
noS6, to w6wczas kto wie czy owo sertum nie byloby dzielem mnich6w lubifiskich 
lub moie nawet zlotnik6w ksiqiecych z pobliskich Zelislawia i Blaszek Zlotnik6w 
Palamontowskich albo Paiamundzkich W parafii Koiminek Kaliski. Por. S. Kozie- 
rowski, Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i Srodkowej 
M7ielkopolski, t. 11. Poznafi 1922, s. 547. Ukoronowanq statug Sw. Fides posiadalo te i  
znajdujqce sie pod jej wezwaniem opactwo W Conques, we Francji, iywy oSrodek 
sztuki zlotniczej we wczeSniejszym Sredniowieczu. 

31 Np. A. Bochnak i J. Pagaczewski, Polskie rzemiosto artystyczne wiekbw $red- 
nich. Krak6w 1959, s. 5, piszqc W przedmowie, i e  nie zlekcewaiyli 5r6del pisanych, 
zupelnie nie siggngli do tego nekrologu ani do Liber fraternitatis, gdzie mamy np. 
zapisanq ciekawq wiadomoS6 z XI11 W.: Commemoracio Boguse filii Petri de Char- 
belino, qui contulit ecclesie nostre calicem cum lapidibus, MPH V, s. 581. 

32 MPH V, S. 606 i 616. 
33 Gall, 1. I, C. 12. 
M Por. P. E. Schramm, o. C., s. 983. Z tym jego spostrzeieniem zdaje sig harmo- 

nizowa6 W przypadku nekrologu lubiiiskiego takie imig ofiacodawczyni. Otrzymala 
ona bowiem jako patronkg Sw. Brigide z Kildare, patronkg Irlandii, ktorej festum 
przypada na 1 lutego, pozostale bowiem Swigte Brygidy, a to holenderska (zmarla 
ok. 1390 r.) i szwedzka (zmarla W 1373 r., a kanonizowana W 1391 r.), nie mogq t U  
wchodW6 W rachube, bo chociai wydany nekrolog lubifiski (fotokopie nekrologu 
z XV W. przechowywane przy Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii 
UJ nie byly mi na razie dostgpne) obejmuje W swym gl6wnym zrgbie wpisy do 
XVII W. wlqcznie, to jednak okreSlenie Brygidy jako femina tylko, bez bliiszych 
dodatkowych okreilefi, pasuje najlepiej do okresu wczeSniejszego, po koniec XI11 W., 
jak na to wskazujq zwlaszcza liczne wpisy W najstarszej partii Liber fratern.itatis. $W. 
Brygida z Kildare czczona byla prawie W calej zachodniej Europie, jej reliikwie jednak do 
dzik przechowywane sq wlagnie (obok Belem W Portugalii), W Brugii, W dawnej die- 
cezji Tournai, czyli na terenie Flandrii, sqsiadujqcej nieomal z terenami biskupstwa 



czyli na terenach sqsiadujqcych z tymi, z jakich wywodzila sie pierwotna - 
osada klasztoru W Lubiniu 35. 0 obdarowaniu koronami zlotymi klasztoru 
w Zwiefalten przez trzy ksiekniczki, a poprzednio hrabianki z Berge, Sa-. 
lomee (Zone Krzywoustego), Rycheze (ione WladyslauPa czeskiego) i Zofie 
(ione Obtona I1 morawskiego) mbwi rowniez Bertold 36. Wydaje sie wiec, 
iz W wyniku naszych rozwaian przyjqk moiemy teze, i e  i polskie ko.Scioly 
klasztorne, a przede wszystkim wlaSnie holdujqce rozbudowanej liturgii 
kogcioiy benedyktyfiskie, byiy wyposaione, podobnie jak katedry, W coro- 
nae pendentes podnoszqce ogromnie ich splendor, zwlaszcza W okresie 
wainiejszych uroczysQSci koicielnych. 

Ale wydaj,e sie, i e  na tym nie koniec, i i e  irbdla pozwalajq nam na 
zajecie sie osobq komesa Selislawa jeszcze W innym aspekcie, zukytko- 
wujqcym zresztq do pewnego stopnia wyniki dotychczasowych ustalefi. 
Przede wszystkim stwierdzik wypada, i i  naleial on do warstwy wielmo- 
iow, ktorych Ga11 wyrainie odroinia od zwyklych nobiles 37, a ktora to 
warstwa z uwagi zarowno na pochodzenie, jak i dobra ziemskie, uwazala 
sie za predestynowanq do obsadzania najwazniejszych urzedow i godno-' 

leodyjskiego, z kt6rego uczeni wywodzq pierwotng osadg klasztoru lubidskiego. 
Wiemy zaS, i e  a a  czeie biskiupstwa pounadslni,ego, na tmende kt6rego polokone byfo 
opactwo lubiriskie, s6al W polowie XI1 W. Peanus (Pianus), uwaiany za Irlandczyka. 
Podobnie z Rocznika Lubidskiego dowiadujemy sie (MPH 11, s. 775), i e  W drugiej 
poiowie XI1 W. w klasztorze lubidskim wystgpujg mnisi iryjscy, skoro opatem 
W 1172 r. zostai Kolumba (wyrzucony zresztq W 1175 r.) Jego imig moie nas zaS znowu 
prowadzii: do Flandrii, do Gandawy, gdzie W X W. prowadzil Swiqtobliwe iycie 
opat iryjski tego imienia (por. A. Parczewski, Poczqtki chrystianizmu w Polsce i mi- 
sja irlandzka, ,,Roczniki Pozn. Tow. Przyjaci61 Nauk", 1902, s. 234, 254 n.), a warto 
tei chyba wspomniei:, i i  r6wniei kalendarz diecezjalny poznafiski przechowai pod 
dniem 1 lutego imig Brygidy W rzadszej formie Brigitta. Jest wigc chyba stosun- 
kowo najbardziej prawdopodobne, i e  i Brygida femina byla postaciq z XI1 W. 
i i e  imiq swoje otrzymaia pod wplywem opactwa lubidskiego (jego oddzialywanie 
W zakresie nadawania imion mgskich przyjmuje A. Parczewski, o. C., s. 222), po- 
dobnie zapewne jak zapisane W Liber fraternitatis Scolastzca (MPH V, s. 579) czy 
Benedicta (ib., s. 576). Jej brak W ksigdze brackiej moina natomiast wyjaSnii: przy- 
jgciem przypuszczenia, i i  figuruje ona tam, ale bez podania imienia, jako uxor, kt6-. 
regoS z wpisanych wielmoi6w, kt6rzy bywali wpisywani, jak np. Degno Comes, cum 
uxore et filiis et filiabus. (ZauwaZyt tu jednak naleiy, i i  nie moina tei calkowicie 
wylqczyi: i takiej ewentualnoaci, i e  wpis ten m0ie pochodwi: z pierwotnej ksiggi 
zmariych, przyniesionej do Polski jeszcze W XI W., i odnosii: sig do jalriejS kobiety 
iyjqcej we Flandrii lub Dolnej Lotaryngii. Gdyby supozycja taka zyskaia potwier- 
dzenie W Swietle badad nekrologicznych, to, by6 moze, uzyskaliby6my na tej drodze 
dalsze wiadomoSci dotyczqce powiqzad upactwa W Lubiniu z jego oSrodkami macie- 
Ezystymi). 

35 Wbrew dawniejszemu stanowisku W. Kgtrzyhskiego, wywodzqcemu pierwotng 
osadg opactwa lubidskiego z Gembloux (MPH V, s. 596 n.), FgkszoSC badaczy stoi 
obecnie na gruncie najd~kladniejszych W tym wzgledzie studi6w J. Pächa, Die Ge- 
schichte der ehemaligen Benediktinerabtei Lubin von ihrer Gründz~ng bis zu ihrer 
ersten Zerstörung im Jahre 1383, Inaugural-Dissertation zur Erlangung der theolo- 
gischen Doktorwürde der Universität Münster. Brünn 1908, S. 15-31, ktOry stara sig 
wykazai:, i i  pochodzila ona z klasztoru Sw. Jakuba W Leodium. 

30 MGH SS X,.c. 104: Istae tres Deo dilectae sorores ad ornandum istum locum 
convenerunt in unum; nam ut ita dicam, or?aaverunf faciem templi coronis aureis, 
vasis aureis, argenteis, cristallinis, eburneis, gemmis et maxime in sericis vestimentis. 

37 Gall, 1. I, C. 12. 



Sci i rzeczywiscie z reguly je osiqgala 38. Ale wobec tego i komes Seli- 
slaw musial posiadaC jakieC dobra Wemskie i ich choiciaiby hipotetycme 
zlokalizowanie mogEoiby - jak sqdziC moina - rzuci6 dodatkowe Swiatlo 
na jego osobe. Przy ich poszukiwaniu wyjdziemy zaS z do5C ciekawej 
obserwacji irodlowej, ze imie interesujqcego nas komesa poza wzmiankq 
U Galla, ipowt6rzonq przez Kaidhbka i Kronike Wielkopolskq, W irodlach 
polskich zupehie nie wystepuje, CO wlaSnie bylo, jak sqdzq, jednq z przy- 
czyn stosunkowo niklego zainteresowania sie SelisSawem przez literature 
genealogiczno-heraldycznq zajmujqcq sie dziejami r d 6 w  rycerskich 
W Polsce. Ale ten wlasnie mankament irodel, nie pozwalaj~cy na zajecie 
sie osobq interesujqcego nas wielmoiy od strony jego przynaleindci ro- 
dowej, stanowiqcej niejednokrotnie interesujqcy punkt wyjScia do dal- 
szych rozwaiail, poisluiy nam do podjecia proby, zmierzajqcej do ustale- 
nia jego powiqzan z okreSlonym terenem. Skoro bowiem imie to jest, jak 
podkreSlono, tak wyjqtkowo rzadkiesD, przeto wydaje sie, i i  naleiy 
sprawdzib, czy wystqpujq nazwy miejscowe bedqce pochodnymi od imie- 
nia naszego rycerza, jaka jest ich liczba i gdzie sq poioione oznaczone 
nimi miejscowoCci. 

I oto na ~pcrdstawie „Slownika geograficznego" stwier,dziC moieiiny, i e  
nazwy takie wystqpujq i t o  W zasadzie W dw6ch formach: Zelslaw i Ze- 
lislawice, gdyz trzeciia ich postaC, Zelislawki, jeist tylko lde~minutywnym 
derywatem od formy Zelislaw, uiytym W liczbie mnogiej. 

Najbardziej interesujqcq nazwq jest tu niewqtpliwie Zelislaw, wiemy 
bowiem ze irodel, il; we wczesnym grednicnvieczu polskim wsie rycer- 
skie nosily cz~sto jako nazwe po prostu imie swego wlaßciciela 40, a nie- 
jedfiokrotnie zapewne i zabiyciela, stanoiwiqc, byC moie, W niektorych 
przypadkach nawet osadq gniazdowq rodu. Na terenach wchodzqcych 
W sldad pailstwa polskiego na przeloinie XI i XI1 W., tj. Mrtedy kiedy 
dzidal nasz kmes ,  mma ZeMaw, podobnie jak jmie b e s a ,  wyste- 
puje zaledwie raz jeden, a jiest niq oznaczona wiei polroiona W parafii 
Blaszki, W poilowie drogi z Kalisza do Sieradza 41. Wydaje sie wiqc, iz 

38 Por. A. Rutkowska-Plachcifiska, Comes W ir6dtach polskich wczesnego 6red- 
niowiecza i niektorych innych stowiafiskich, ,,Siprawozdania PAU" 51, 1950, z. 10, 
S. 676-686. 

30 Por. W. Taszycki, Najdawniejsze polskie imiona osobowe. Krak6w 1926, s. 109. 
Imit: to, z rozkahikiem W pierwszej cz~Sci, tlumaczyh naleiy jako Pragnij slawY. 
Ib., S. 26-27. 

40 Por. np. Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. I. Poznafi 1877, nr 11 (falsy- 
fikat trzemeszeiiski): Comes Stoyslaus contulit villam suo nomine vocitatam Stog- 
slave. Por. tei F. Piekosibski, o. C., s. 335-382. Nazwy tega typu zalicza sig do nazw 
dzieriawczych. Por. W. Taszycki, Stowiariskie nazwy miejscozue (Ustalenie podzialu). 
Krak6w 1946, s. 39-40. 

nl MiejscovroSC ta poSwiadczona jest W &rodlach jui od poczqtku XV W. Por. 
S. Kozierowski, Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej wschodniej Wiel- 
kopolski, t. 11. Poznafi 1928, s. 297. Dane ,,Slow~nika geograficznego Krolestwa Pol- 
skiego", t. XIV, s. 770, o wystt:powaniu tej miejscowoSci jui W przywileju Kazimie- 



mozemy W niej upatrywab, z duiq dozq prawdopodobiens,twa, wie5 sta- 
nowiqcq wlasnoSk naezego wielmozy. Ale jezeli tak, to zauwazyC musi- 
my, ze byla ona poloiona nie W dzielnicy Krzywoiustego, W ktorego sze- 
regach walczyl Zelislaw, lecz W dzielnicy Zbigniewa 42, a to zdaje sie 
z kolei potwierdzak tezp R. Grodeckiego i i  stanowisko Zbigniewa 
W stosunku do Boleslawa bylo m. in. dlatego slabsze, i e  podminowane 
od wwnqtrz  przez sprzyjajqcych Bdeslawowi moinych 44. Za uznaniem 
wsi Selislaw za wlasnoSk naszego komesa zdajq sie rowniei przemawiab 
inne okokicnoSci, mniejszej CO prawda wagi. Oto wie6 Selishw naleiala, 
jak jui zaznaczono, do parafii Blaszki, pokwiadczonej jui dla 1386 r.45, 
a noszqcej pokwiadczone dla drugiej polowy XV W. wezwanie NPMarii, 
czyli takie samo jak koCciola klasztornego obdarowaaego hojnie przez 
Selislawa Lubinia 46, a w i m y  skqdinqd, i e  opac~two lubihskie wykazywalo 
zainteresowanie Kaliszem, posiadajqc tam nawet, W blizej nie dajqcym 
sip oznaczyk czasie, pewne uposaienie 4', moglo ~ i p ~  stosunkowo latwo 
oddzialywab i na stomnki koCcielne okolic tego oSrodka, o ktorym jako 
o osobnym biskupstwie zachotwala sip efemeryczna wzmianka U Herbor- 
da 48. PO drugie, jak w@azuje analiza stosunk6w osadniczych, rejorn Bla- 
szek, a wipc i Zelislawia, byl W XI1 W. obslugiwany najprawdopodobniej 
przez osobny targ lokalny 4!), CO mogloby popierab nasze przypuszczenie, 

rza Wielkiego dla arcybiskupstwa gnieinieiiskiego z 1357 r. polegajq na nieporozu- 
mieniu, bo miejscowoS6 taka W dokumencie tym nie wystepuje. Na moiliwoSC po- 
wiqzania wsi Zelislaw z osobq interesujqcego nas tu komesa zwrbcil uwage, nie- 
zaleinie od autora, takie dr T. Lalik. 

4Wranica migdzy kasztelaniq kaliskq a sieradzkq biegla W pierwszej polowie 
XI1 W. niemal tak, jak p6iniejsza granica archidiakonatu. Por. S. Arnold, Terytoria 
plemienne W ustroju adnzinistracyjnym Polski Piastowskiej (W. XII-XIII), Prace 
Komisji Atlasu Historycznego Polski, z. 11. Krak6w 1927, s.. 34. Akceptuje to sta- 
nowisko S. Trawkowski, Geneza regionu kalzskzego (W:) Oszemnaßcie wiekow Ka- 
lisza, t. 111. Poznafi 1962, s. 20 oraz arkusz 11 zalqczonych map (,,Warta"). 

43 R. Grodecki, Zbigniew ksiqZe polski (W:) SCudia staropolskie poßwigcone 
Aleksandrowi Brücknerowi. Krak6w 1928, S. 96-97. 

44 Taki ukiad stosunkow tlumaczylby moie do pewnego stopnia i wyjqtkowq 
raczej hojnoS6 Boleslawa, ktbry W ten sposbb chcial zapewne da6 do zrozumienia 
swoim stronnikom pochodzqcym z dzielnicy Zbigniewa lub majqcym W niej dobra, 
i e  potrafi ocenic ich zaangaiowanie po swojej stronie. PodkreSliC takie wypada, i i  
Zelislaw posiadal prawdo~odobnie pewne dobra takie W dzielnicy Krzywoustego. 

45 S. Kozierowski, o. C., t. I, s. 21. Blaszki sq poloione nieco na pblnocny zachbd 
od Zelislawia. 

46 ,,Slournik geograficznyU t. XV, cz. 1 (~upplement). Warszawa 1900, s. 163. Zga- 
dza6 sie tu zdaje i SciSlejsze wezwanie, a to Narodzenia NPMarii. 

47 ~ w k p  I, nr 368: I n  Kalis locum et tabernam cum theloneo pontis minoris. 
Zwrot ten znajduje sie rbwniei W rzekomym dokumencie Laskonogiego dla Lubinia 
z 1181 r., spisanym wsp6lczeSnie z transumptem Boleslawa Poboinego W 1258 r. 
Por. W. Semkowicz, 0. C., s. 45 n., ktbry wykazuje, i e  falsyfikat ten zawiera jednak 
szereg da~nych odn,aszqcych sie do okresu fundacji Lubinia. S. Trawkowski, o. C., 
s. 26 oraz przyp. 109, wysuwa natomiast z lekka sugestie, E zwrot In Kalis locum 
moie nawet oznaczab Opatbwek pod Kaliszem, a wigc miejscowoSC lei3cq migdzy 
Kaliszem a Blaszkami, CO tym bardziej przemawialoby za naszq tezq. 

4s Herbordi Dialogus de Ottone episcopo Bam.bergensi, 1. 11, C. 8, Monumenta 
Bambergensia, ed. Ph. Jaff6, Berolini 1869, S. 752. 

49 Por. S. Trawkowski, o. C., S. 24-25. 



ii tu  wlaSnie, W okdicy Zelislawia znajdowal sie kompleks d6br naleiqcy 
do naszego wiemozy 50. Ze rejoa ten mbgl zaS byk siedzibq jakiegoS rodu 
rycerskiego, z ktorego ewentualnie pochodzil ~elis law, jui W XI W., na 
to zdaje sie wskazywak z kolei skarb srebrny z Branczyna W tejie pa- 
rafii Blaszki 51, jedyny zresztq skarb znaleziony doiychczas na terenach 
miqdzy Kaliszem a Sieradzem. Skarb ten, kt6rego waga wynosi ok. 
3050 ,g, datowany ina akrex po 1021 r., zostal, co moiemy wnioskowa6 
z jego zawartoSci 52, zlozony W ziemi najprawdopodobniej W latach za- . 
mieszek qo Smierci Mieszka dI i reakcji pogafiskiej, kt6rej oSroidkiem 
byla wlaSnie Wielkopolska 53. Jego wielkoSk zdaje sie nastqpnie wskazy- 
wa6, jak to slusznie przyjmuje S. Tabaczyfiski 54, i e  naleiy go zaliczyC 
do grupy skarbow bqdqcych poprzednio, przed ich ukryciem W ziemi, 
wlasnoSciq f eudalow. 

Ale i inne wsie o nazwach pochodnych od imienia Zelislaw rtrwniez 
przedstawiajq sie doSk interesujqco. Oto bowiem wies Zelislawki, wska- 
zujqca na to, ii W jej poblizu musiala byC: poloiona kiedyS i wies o na- 
zwie Zelislaw 55, leiy W. powiecie tczewskim 5!, tj. na zdobywanym tak 
uporczywie przez Boleslawa Krzywoustego Pomnrzu Wschadnim i to na 
starym szlaku prwadzqcym wzdluz Wisly do Gdafiska, CO moze znowu 
wskazywae na to, iz stanowila wlasnoSC naszego komesa 57, tyrn razem 
naturalnie z sadania ksiqzqcego, podobnie ewemtualnie, jak i wzmianko- 
Wane W falsyfikacie trzem,eszefiskim, a poloione najprawdopodobniej 

50 Gdyby istnial tu na poczqtku XI1 W. wiekszy kompleks d6br ksiqigcych, to 
przypuszczai: moina, i i  powstalby tu W ciqgu XI1 W. targ noszqcy, analogicznie d0 
targ6w leiqcych na p6lnoc i na zach6d od Kalisza (Piqtku, Sob6tki i Wtorku), nazve 
jednego z dni tygodnia, np. Sroda lub Czwartek, a tymczasem takiej miejscowo~,ci 
W okolicach Blaszek i Zelislawia brak. Por. tei  S. Trawkowski, o. C., s. 24-25. 

51 J . Slaski i S. Tabaczyiiski, Wczesnokedniow~eczne skarby srebrne Wielko- 
' polski. Materiaty. Warszawa-Wrociaw.1959, nr 9, s. 13. 

52 Sklada sie on z 741 monet, sztabek i plack6w srebrnych oraz ozd6b (6 k01- 
czyk6w koszyczkowatych, 7 gwiaidzistych i fragmentu lunuli). Dla okreSlsnia ter- 
minu post quem sluiq tu monety arcybiskupa mogunckiego Aribona (1021-1031), 
bite W mennicy erfurckiej, ale zauwaiyh naleiy, i i  spoSr6d monet innych wladc6w 
do najpoiniejszych mogq byi: zaliczoae obok monet Aribona monety Bernarda 11, 
ksiecia saskiego (1011-1059), bite W Lüneburgu oraz Udalryka czeskiego (1012- 
10371, bite W nie ustalonej mennicy. Nic wiec nie sprzeciwia sig przypuszczeniu, i i  
lata trzydzieste XI W. sq najbardziej prawdopodobnym okresem ukrycia omawia- 
nego skarbu W zierni. 

E3 Por. D. Borawska, Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej W latach trzydzie- 
stych XI W. Warszawa 1964, s. 179; W. Dziewulski, Postepy chrystianizacji i proces 
likwidacji pogafistwa W Polsce feudalnej. Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1964, s. 108 
n., gdzie dalsza litrratura. " S. Tabaczyiiski, Z badafi nad wc~esnoSredniowiecznymi skarbami srebrnymi 
Wielkopolski. Warszawa-IVrociaw 1958, s. 56 60. 

G"dyby bowiem pochodzila od nazwy Zelislawice, to brzmialaby nie Zelislaw- 
ki, ale Zelislawiczki. Por. W. Taszycki, o. C., s. 26-27. 

W parafii Milobqdz, niedaleko miejscowoSci ~szcz6llci, na polnocny zach6d 
od Tczewa. 

Por. W. Taszycki, 0. C., s. 26-21. 39-40, 



W ziemi lqczyckiej Zelislawice ", ktbre jako leiqce na terenach Swieio 
zdobytych W latach 1106-1107 na Zbigniewie, m6gl nasz komes otrzy- 
maC W nagrode za prawdopodobny udzial W walkach Boleslawa z przy- 
rodnim bratem 5D. 

Nie jest takze wylqczone, ze i ktbraS z dwbch pozostalych wsi o nazwie 
Zelislawice, a to Selislawice W powiecie bedziiiskim, W parafii Siewierz, 
i Zelislaiwice W powiecie wl-oszczowskim, W parafii Czarnca, a moze na- 
wet abie, pozostawaly w jakimi. zwiqzku z naszym komesem. Jest to 
zwlwzcza prawdopodobne W odniesieniu do tej pierwszej miejscowoici, 
poloionej W pobliiu Siewierza, punktu osadniczego o starej metryce 60, 
posiadajqcego poSwiadczony jui dla 1224 r. koSci61 pod ~hara~terystycz- 
nym W tym kontekicie wezwaniem NPMarii Siewierza, W ktbrym za- 
chowal sie p,onadto do dziS jeszcze romafiski koSci6lek pod wezwaniem 
Sciqcia Sw. Jana Chrzciciela, usytumany lob.ecnie na ornen;tarm, a dato- 
wany wlainie na przetom XI i XI1 W. i posiadajqcy W zachodniej czeSci 
nawy empore wspartq na dwu filarach, przeznaczonq dla miejscowego 
wielmoiy 62. Gdyby wiec stanqc': na stanowisku, i e  i te ostatnie ~elisla-  
wice sq Sladm posiadl&ci naszego komesa, to kto wie, czy nie naleialoby 
W nim widweC na przelomie XI i XI1 W. kasztelana'grodu slewierskiego 
CO zarazem wyjaSnialoby, do pewnego stopnia, powierzenie mu'na wiosne 
1103 r. dowbdztwa, wspamnianej przez Galla, wyprawy morawskiej, ma- 
jqcej stanowiC przeciez przede wszystkim dywersje, zmierzajqcq do uprze- 
dzenia napadu pdqczonych sil czeskich i morawskich na Slqsk ". To po- 

58 Osada zanikla, ale wymieniana przez ir6dla jeszcze W koficu XIV W. Por. S. 
Kozierowski, 0. C., t. 11, s. 297. Nie jest zresztq wykluczone, i e  identyfikacja wymie- 
nionej W falsyfikacie trzemeszefiskim wsi Selislavici z Zelislawicami W ziemi 18- 
czyckiej nie jest trafna (choi: przemawia za niq wymienienie W falsyfikacie zaraz 
obok niej Miroslawic - Miroslavici - poloionych W ziemi lgczyckiej) i i e  Selisla- 
wice, z ktorych, podobnie zresztq jak z Miroslawic, arcybiskup gnieiniefiski Jakub 
nadal dziesigciny lranonikom regularnym, by4y poloione na Kujawach, W pobliiu 
Strzelna. W takim jednak przypadku nasze przypuszczenie tym bardziej zysk.iwaloby 
na wyrazistolci, wiadomo bowiem, i e  Kujawy stanowiiy szczeg6lne oparcie Zbignie- 
wa jui od 1096 r. 

60 Nadanie takie jest tym prawdopodobniejsze, ik W ten spos6b Boleslaw za- 
pewniai sobie w nowo pozyskanej dzielnicy op'arcie w wiernym rycerstwie. Bylo to 
zresztq powszechnie stosowanym W tej epoce systemem. 

00 Kodeks dyplomatyczny kiasztoru tynieckiego, t. I, wyd. W. Kgtrzyiiski i S. 
Smolka. Lw6w 1875, nr 1. 

Kodeks dyplomatyczny Slqska, t. 111, wyd. K. Maleczyfiski. Wroclaw 1964, 
nr 302. 

6". Eu~zczkiewicz, KoScioEek Sciecia iw. Jana Chrzciciela W Siewierzu nad 
Przemszq, ,,Sprawozdanie Komisji do Badania Historii Sztuki W Polsce", t. VI. Kra- 
k6w 1900, s. 90-91; Z. Swiechowski, Budownictwo romahskie W Polsce. Katalog za- 
bytk6w. ~ r o ~ l a w - ~ a r s z a w a - K r a k 6 ~  1963, s. 242. 

03 WnioSek ten zdaje sie popierab do pewnego stopnia i terminoiogia Galla, 
u ktbrego comites to jednak czgsto cm(~ites castellorum lub civitatum. Istnienie ka- 
sztelanii siewierskiej jui w XI1 W. przyjmuje S. Arnold, 0. C., s. 76 i mapa. 

'04 4. Maleczyfiski, Boteslaw Krzywousty, s. 55. Taki charakter wyprawy, zorga- 
nizowanej zapewne bardzo pospiesznie, tiurnaczylby zarazem nieuszanowanie przez 
rycerstwo polskie 6wi.t Wielkanocy, o czym m6wi Gall. 



wierzenie zaS Zelislawowi dowbdztwa wyprawy godziloby sie z kolei 
dobrze z jego bliiszymi stosunkami z klasztorem lubifiskim, poiwiadczo- 
nymi przez Liber fraternitatis i nekrolog. Klasztor ten bowiem, W ktore- 
go fundacji uczestniczyl wydatnie Boleslaw smialy, byl jednak najpraw- 
dopodobniej fundacjq rodowq Awdaiicbw 65, ktbrzy W tym wlahie czasie 
odgrywali W otoczeniu Krzywoustego czolowq, jeSli nie przemoinq wrqcz, 
rolq przez swych najwybitniejszych przedstawicieli: Michala Starego - 
palatyna i Skarbimira - pedagoga-nutritora ksiqiecego od 1099 r., a na- 
stqpnie palatyna po Micbale 66. ByC: moie wiec, i e  i tak hojny dar ielislawa 
d!a opactwa lubiiiskiego przypada na te wlainie lata, najbliisze po wypra- 
wie morawskiej, bedqc 'zarazem pSwiadczeniem jego SciSlejszych stosun- 
kbw z rodem Awdafilcbw, kt6rym zapewne zawdzieczal swojq kariere. 

Takie ujecie zagadniaia nie wylqczaloby, oczywiScie, ewentualnego 
utrzymania sie ielislawa W laskach ksiqiqcych i poiniej, po upadku Skar- 
bimira W 1117 r., skoro, jak przypuszczaC moiemy, otrzyma3: on od ksie- 
cia nadanie dbbr na Pomorzu Wschodnim, ktbre nastqpilo najprawdo- 
podobniej bezpokrednio po ostatecznym zajqciu tej czqici Pomorza 
W 1119 r. Rok ten bylby tei ostatnim dajqcyrn sie uchwycii: W irodlach, 
choC: naturalnie jedynie W sposbb hipotetyczny, Sladem dzialalnokci ge- 
lislawa. Nie znaczy to jednak, iz zmarl on zaraz po 1119 r. Przeczyi: sie 
temu zdaje nazwa plosiadanej przez niego, naszym zdaniem, na Pomorzu 
miejscowoSci - Zelislaw, ktora Swiadczy o tym, ii wie5 ta przez czas 
dluiszy naleiala do naszego komesa 67. Dlatego te i  przyjqi: wypada, ii 
dzialal On j,eszcze przynajmniej W latsch dwudziestych XI1 W. i dokyl 
cze6ciowego odzyskania przez Awdaficow lask Krzywoustego, choC nie 
dawnych wplyw6w 68. SmierC jego przypadalaby wiec zapewne na czas 
okoao 1130 r. bqdi na lata trzydzieste XI1 W. 69, a to dobrze zdaje sie zga- 
dzak ze stanowiiqcyzn punkt 8wyjScia naszych rozwaiaii przekazem Galla, 
z ktbrego wnioskowai: naleiy, i i  Zelislaw W 1103 r. byl czlowiekiem 
jeszcze stosunkowo m%odym lub W sile wieku. 

Wprawdzie ostatnio Z. Perzanowski, Poczqtki opactwa lubifiskiego, ,,Sprawo- 
zdania Poznafiskiego Towarzystwa Przyjaci61 Nauk" 43, 1952-1954, s. 116 n., U S ~ -  
luje wykaza6, i e  Lubifi byl fundacjq ksiqiecq Smiaiego z lat 1072-1075, teza jegq 
jednak nie ze wszystkim przekonuje, bo dziwne by bylo, ieby znany ze szczodro6ci 
ksiqie lokowal fundowane przez siebie opactwo we wsi pochodzqcej z nadania r Y -  
cerskiego. Wydaje sie, i e  raczej przyjq6 naleiy, i i  Smialy swoim hojnym nada- 
niem chcial wnajoryzowa6 AwdaBc6w i nie dopuSci6 do tego, by opactwo lubifiskie 
moglo by6 uwaiane za ich wylqcznq fundacje rodowq. 

Inny Michal Awdaniec, moie brat Skarbimira, jak przypuszcza K. Maleczyd- 
ski, Bolestaw Krzywousty, S. 34, sprawowal W czasach nieco p62niejszych (1111- 
1113) urzqd kanclerza ksizgkecego, a nastepnie postqpil na stolicg biskupiq W Po- 
znaniu. 

6' Chyba, ieby przyjq6 i e  imie ZelisEaw nosil r6wniei nieznany ze dr6del syn 
naszego komesa, na kt6rego przeszla nadana wie!. 

68 W. Semkowicz, o. C., s. 323-324. 
Zgadza6 sie to'zdaje do pewnego stopnia z datowaniem przez F. Papeego gru- 

py imioa ob j~ t e j  W Liber fraternitatis naglhhiem Nomina defunctorum na lata 
1113-1125, MPH V, S. 575. 



SteUa Maria Szacherska 

NAZWA HEL - 
SLAD ITINERARIUM BALTY CKIEGO 
z XI1 W, 

Badania jqzykmnawcow W ykazaly bezpodstawnob5 hipoltez o skandy- 
nawskim pochodzeniu niektorych zachodnioslowianskich nazw miejsco- 
wych. Nie wszystkie jednak zostaly definitywnie wyjainione. Do nazw 
dyskusyjnych, a zaslugujqcych na szczeg~lowsze zbadanie, zalicza sie 
nazwa polwyspu helskiego. 

Nama ta wzbudzila wczehie zainteresowanie komentatorow Tacyta 
i Jodanesa, histolrykow i geografow. Przejawilo sie ono jednak wylqcz- 
nie W pobiehie zasygnalizowanych, fantasiycznych nieraz i pozbawio- 
nych dokumentacji naukowej, hipatezach o jej pochodzeniu. Uznano wiec 
nazwe Hel za Slad germafiskich Helveonow I. Z kolei uczony gdahski 
Filip Clüver wykorzystal jq jako dowod, i e  balgYlista Meotyda Heriulow 
znajdourala sie nad ujSciem Widy. Teze te, ktora cieszyla sie jeszcze 
W XVIII W. uznaniem, poparl m. in. Daniel Gralath, profesor prawa i hi- 
storii przy akademickim gimnazjum W Gdansku, autor pierwszego przy- 
czynku do dziejbw Helu 2. Udokumentowanie legendarnych granic pan- 
stwa Hermanryka przyiwiecalo tei E. Förstemannowi, ktory wskazujqc 
na germanskie pochodzenie nazwy Hel wzywal W 1891 r. do podjecia 
prac wykopaliskowych W celu odsloniecia znajdujqcego sie tarn Przypu- 

Komentarze do Gwmanii Tacyta, nawiqzujqce do nazwy Hel, zrefwowal K. 
Hartknoch, Petri de Dusburg ... Chronicon Prussiae. 3enae 1679, s. 100 n. 

P. Cluvedus, Germaniae antiquae libri 111, Lugduni Batavorum 1631, 1. III/35, 
s. 639-640; tak te i  za nim geograf M. Zeiler, Topographia Prussiae et Pommerelliae. 
Franckfurt 1652, s. 30. Poiniejsze wypowiedzi zestawil D. Gralath, Beyträge zur Ge- 

POLSKA W SWIECIE 

Szkice z dziej6w kultury polskiej, Warszawa 1972 



szczalnie cmentarzyska Gotow 3. Obok hipotez Swiadczqcych o narastaniu 
mitu o wielkim paiistwie germafiskim od Baltyku po Morze Czarne, za- 
rysowala sie tendencja do przypisywania Helowi metryki skandynaw- 
skiej. Jej inicjatorem byl z poczqtkiem XVIII W. profesor teologii i rektor 
gimnazjum gdailskiego Samuel Schelwig, ktory wskazujqc na ksztalt pol- 
wyspu wywiodl- jego nazwq z duiiskiego hael - pieta. Mys1 jego podjeto 
ponownie W XX W. 4 Glownym przedstawicielem tego kierunku byl F. Lo- 
rentz, ktory ograniczyl sie wprawdzie do ogolnikawego wskazania kilku 
domniemanych nazw skandynawskich na Pomorzu, a wSr6d nich, bez 
jakiegokolwiek uzasadnienia, Helu. Odtqd jednak jezykoznawcy i histo- 
rycy niemieccy powolywali sie, zwlaszcza w pracach o okreilonych ten- 
dencjach politycznych, na autorytet wybitnego badacza dialektow ka- 
szubskich i slowifiskich 5. Poszukiwano rbwniez wyjaSnienia poprzez ana- 
logie ddnoniemieckie. W oparciu o slownik morski F. Klugego wskazal 
A. Kleczkowski na hael - wydma. Jakkolwiek Kluge zanotowal wyste- 
powanie tego terminu jedynie na wysepce Wangeroog na Morzu Polnoc- 
nym, znalazla propozycja Kleczkowskiego poparcie S. Rühlego, ktory 
W pracy o dzielqcym nazwe polwyspu Sredniowiecznym miaisteczku Hel 
uznal jq za bezspornie nieslowiafiskq 6. Hipoteze o jej slowiafiskim po- 
chodzeniu wysunql natorniast J. Zak W zwiqzku z badaniami nad impor- 
tami skandynawskimi. Zastanawia jednak fakt, i e  wybitny slawista 
R. Trautmann, ktory ujawnil slowiailski rdzeil licznych zgemanizowa- 
nych nazw miejscowych i topograficznych na Polabszezyinie i Bemiach 

schichte der Stadt und des Landes ~ e l a ;  Preussische Lieferung ... der Preussischen 
Geschichte und Rechte, I. Leipzig 1'755, s. 394, 406 n., przyp. 2. 

3 ,,Correspondenz-Blatt der Deutschen Gesellschaft f ü r  Anthropologie, Ethnolo- 
gie und Urgeschichte", XXI I .  München 1892, nr 10, s. 97-99, list przeslany na zjazd 
powyiszego towarfystwa W Gdaiisku W 1891 r. Jego tendencje charakteryzuje 
okreSlenie etymologii nazwy jako urdeutsch. 

4 S. Schelwig ( te i  Schelguig), Leitstern des Gewissens, przedmowa i przyp. 6 
(cytuje za D. Gralathem, o. C., s. 438). Z t y m  samym uzasadnieniem W.  Sturmieis, 
Etymologisches Lexikon deutscher und fremdZündischer Ortsnamen. Berlin U.  Boan 
1925, przyjql za podstawe dufiskie hale - ogon. 

V. Lorentz, Der Name Danzigs, ,,Ztschr. d. Westpreussischen Geschichtsvereins" 
(dalej: ZWG) L X ,  1920, s. 79; tenie, Geschichte der pomoranischen Sprache. Berlin 
1925, s. 11; tenie, Geschichte der Kaschuben. Berlin 1926, s. 13. Zob. t e i  P. Müller, 
Der Name Danzin, ZWG LXV,  1925, s. 83. Wylqcznie na Lorentza powolal sie M .  Vas-  
mer, Wikingisches a m  Südufer der Ostsee, „Ztschr. f. Slavische Philologie", V I ,  1929, 
s. 151 n.; na Lorentza i Vasmera H. Jänichen, Die Wikinger im Weichsel und Oder- 
gebiet. Leipzig 1938, s. 49, nr 76. Rbwniei M.  Rddnicki W recenzji z tendencyjnej 
pracy Jänichena wziql pod uwage skandynawskie pochodzenie nazwy Hel („Slavia 
Occidentalis", dalej: SO XVII,  1938, 1s. 231). Na niefortunns~ probe identyfikacji Helu 
z Skiringes-healem z relacji Othera, podjetq przez F. Schultza (Geschichte der Kreise 
Putzig und Neustadt. Danzig 1907, s. 568) wskazal G. Labuda, Sr6dEa skandynawskie 
i anq:osapkie do dziejbw Slowiafiszczyzny, I Poznafi 1960, s. 104, przyp. 115. 

A. Kleczkowski (recenzja z W. Sturmfelsa, Etymologisches Lexikon) SO V .  
1926, s. 570; F. Kluge, Seemannssprache. Halle 1911, s. 199; tenie,  Et'ymologisches 
Wörterbuch der deutschen Sprache, wyd. 17. Berlin 1957, s. 1'47; S. Rühle, Die Stadt 
Hela i m  Mittelalter, ZWG LXIX ,  s. 116. 



nadbaltyckich, nie zajql sie Helem, chok napornlcnql o nirn omawiajqc 
znaczenie innej nazwy '. 

W przedstawionych tu hlpotezach marginalnych, jak i obszerniejszej, 
dobrze udokumentowanej pracy Rühlego calkowicie pominieto najstar- 
szy przekaz nazwy Hel, szczegolnie istotny dla wyjaSnienia jej genezy. 
Przekai ten zawarty jest W rozprawce De profectione Danorum in Hie- 
rosolymam spisanej na przelomie XI1 i XI11 W. 

AutentycznoSC zaginionego obecnie rekopisu stwierdzili kolejni wy- 
dawcy s. Zwlaszcza M. Cl. Gertz przedstawil szczegolowo jego dzieje: 
odnalezienie rekopisu pergaminowego, wspoloprawnego z rozprawq Hi- 
storia Theodrici monachi de antiquitate regum Norvagiensium oraz la- 
cinskim tlumaczeniem z dziel Jozefa Flawiusza, W bibliotece miejskiej 
W Lubece ok. 1625 r., korespondencjq W sprawie jego wydania, domnie- 
mane okolicznoSci jego przewiezienia do Dariii. Ustalil tei  wzajemny 
stosunek pierwszej publikacji tekstu z 1681 r. oraz trzech zachowanych 
odpisow. 

Historia de profe,diome Damrum, poSwiqcona niezbyt fortunmmu ak- 
cesowi Dur5czykow do I11 krucjaty, sklada sie z 27 krotkich rozdzialow 
poprzedzonych prologiem. ~ u t o r a , '  kanonika X, ktory zadedykowal swe 
dzielo bliiej nie zidentyfikowanemu „czcigodnemu panu Ku, uznano za 
jednego z licznych duchownych norweskich, ktony W okresie walk we- 
wnc$rznych u schylku XI1 W. schronili sie ze swym episkopatem W Da- 
nii 9. Swiadczq o tyrn wtrqty norweskie, doibra znajomosC sytuacji we- 
wnetrznej i. geografii Norwegii, dominujqce nad innymi opisy miast Ber- 
gen i Tunsberg; gdzie autor, jak podaje, przez czas dluiszy zamieszki- 
walle. Wzmianki o klasztolrze premonstratensow W Tunsbergu i ich ko- 
Scielw wskazujq na j.ego powiqzania. A oto treSC. dziela: 

Po zajeciu Jerozolimy W 1187 r. bulla Grzegorza V111 wzywajqca do 
krucjaty zostala odczytana W czasie 8wiqt Bolzego Narodzenia na dworze 
Kanuta IV wobec wezwanego moinowladztwa. Pszyjeto jq wprawdzie 

7 J .  Sak ,  Zarys s tanu badah nad ,,importamiJ' skandynawskimi na Stowiah- 
szczyinie Zachodniej, cz. 11, ,,Materialy Zachodniopomorslrie" cdalej : MZP) XII, 1966, 
przyp. 399; k n i e ,  ,,Importyl' skandynawskie na ziemiach zachodniostowiahskich od 
IX  do XI wieku,  cz. syntetyczna. Poznafi 1967, s. 29, przyp. 7; R. Trautmann,  Die 
Elb- und  Ostseeslavischen Ortsnamen, Abhandlungen d .  Deutschen Akademie 
d .  Wissenschaften z u  Berlin, Phi1.-Hist. Klasse, 1111, r. 1947, nr 7. Berlin 1949, s. 82. 

8 B. C. Kirchmann, Commentarii historici duo hactenus inediti, alter de regibus 
vetustis Norvagicis (a Theoderico quodam monacho ante quingentos circiter annos), 
alter d e  profectione Danorum in terram sanctam circa a. MCLXXXV suscepta ... 
Amsterdam 1684; Scriptores rerum Danicarum, V ,  ed. P. F .  Suhm.  Hauniae 1783, 
s. 341-362; Scriptores minores historiae Danicae medii aevi (dalej: SMHD), ed. M.  
Cl. Gertz, 11. K ~ b e n h a v n  1922, s. 443492. Przedruk wyjq tk6w na podstawie wyda- 
nia Suhma - MGH S S  XIX. Hannoverae 1892, s. 162-163. 

0 K. Kalund, Kan Historia de  profectione Danorum in Terram Sanctam regnes 
til Danmarks Litteratur?, ,,Aarb@ger for Nordisk Oldkyndighet og Historie", 2 R., 
X I ,  s. 79-96. Zob. t e i  M. Cl. Gertz, SMHD 11, s. 454. 

De profectione, C .  I X ,  SMHD 11, s. 473. 



pcrwszechnym placzem, dopiero jednak po przemowieniu Esberna Snare, 
brata arcybiskupa lundzkiego Absalona, zglosilo sie nie wiqcej jak 15 
ochotnikow, a i z nich, mimo zlozonej przysiqgi wycofalo sie stopniowo 
dziesieciu. Wyprawq podjelo zatem tylko pieciu moznowladc6w z druiy- 
nami na specjalnie zbudowanych okretach wojennych. Jej pierwszym 
przewleldym etapem byla Norwegia, gdzie odwiedzili Konuuigahellq, 
Tunsberg i Bergen. W dalszq droge jeden z okretow wyruszyl z opoinie- 
niem i ulegl rozbiciu W czasie burzy, a ocaleni rozbitkovuie nie wziqli juZ 
udzialu W krucjacie. Pierwsza grupa krzyiowcOw dotarla tymczasem do 
Fryzji i, sprzedawczy swoje okrqty, ruszyla przez Kolonie d r o g ~  l q d 0 ~ 3  
do Wenecji, ckqd przybyla drogq morskq jui po zawieszeniu broai do Pa- 
lestyny. Krzyzo~wcy odwiedzili wiec tylko Jerozolimq, dostepnq dla piel- 
grzymow na mocy ukladu, i powxocili W dwoch grupach roinymi drogami 
do Danii. 

Relacja o wyprawie znajduje potwierdzenie W kronice z St-Denis, 
W ktorej zanoitowano udzial Dunczykow W I11 krucjacie ll. Za wiarygod- 
noSciq opisu przemawia tez brak jakichkolwiek elementow sluiqcych zbio- 
rowej czy indywidualnej gloryfikacji molinowladztwa dufiskiego. Czyny 
zbrojne ograniczyly siq bowiem do awantury pijackiej W czasie postoju 
W Bergen. Dla rozpatrywanego tu zagadnienia znaczenie ma jedynie prze- 
mowienie Esberna, ktory przypomnieniem o orqznych czynach przodkow 
zachqcil swoich rodakow do krucjaty. Mial wypowiedzieC wowczas slowa: 
Per Normanniam, quam vastavi.mus, revertamur ad Angliam et Norva- 
giam, regirantes ad orientem mentionem faciamus de Finnis, Sembis, nihil 
de Slavia relinquentes a termino, qui dicitur H e 1 usqzle ad vnstam soli- 
tudinem, que coiziungit Slaviam, Holsatiam atque Daciam ". Gornolotny 
styl przemowienia, wplecione do niego zrqczne komplementy pod adresem 
papieza, cytaty z Iuvenala, listow 9w. Pawla i psalmow zdradzajq pioro 
duchownego autoira. Mowa nie byla jednak calkowitq fikcjq majqcq za- 
pemii: mu wzgledy pdqinego rodu rnoinowladczego Hvide. Moitywy ta- 
kie wylqcza uwaga, jakq autor zwrocil na sobkostwo i skqpsho wykazane 
W czasie krucjaty przez przedstawiciela tego rodu 13. Szczegolowe wyli- 
czenie podbojow dufiskich na poludniowych wybrzeiach Baltyku p,ozwala 
natomiast przypuszczac, i e  autor oparl siq na autentycznej wypowiedzi 
Esberna, kt6ry lepiej od niego orientowal sie W ich zasiqgu. Jako przy- 
jaciel Waldemara I, ktory wychowywal siq na dwosze jego ojca, Esbern 
Snare bral bowiem kierownimy udzial we wszystkich wyprawach na Ru- 
gie i Pomorze, po kt6rych zwyciqskim zak~oficzeniu Kanut IV (dolqczyl do 

11 Chronicon Cuillelmi de  Nangis ... monachi s. Diongsii in Francia ordinis s. Be- 
nedicti (W:) L. d'Achery, Spicilegium. sive collectio ve terum aliquot scriptorurn qui 
in Galliae bibliothecis delituerant. Nova ed., 111. Parisiis 1723, s. 16. 

l2 De profectione, C. V ,  SMHD 11, s. 466 n. 
13 Aleksander siostrzeniec arcybiskupa Absalona (ib., C. XXII, SMI-ID 11, s. 360). 



swego  t y t u l u  S l a v o ~ u m q u e  Tex. Esbern wyrozni l  sie rbwniez W wypra-  
wach  na Estbw i Kurinv, a zapewne t e i  n a  Finlandie W 1191 r. Spisujqc - - -  
swo je  dzielo p o  zakonczeniu krucjaty,  au tor  zxekonstruowal W wlaSciwy 
sobie sposob zaslyszane W dn iu  je j  ogloszenia przemowienie, podobnie jalr 
odczytanq wbwczas bulle 15. 

Uklad  geogxaficzny, z e  wschodu n a  zachod, W jakim wyliczyl ziemie 
nadba&kyckie, umoi l iwia  bezsporne stwierdzenie, ze te rminus  - p u n k t  
graniczny - Hel, t o  pohyysep tworzqcy niejako ostroge n a  stosunko~wo 
m m o t o n n y m  w y b r z e i u  pomorskim. 

W y r a i a n o  niekiedy poglqd, i e  Hel  s tanowil  jeszcze W niedalekiej prze- 
szloSci laficuch wysepek. Badania geologiczne wykazaly jednak, i e  pol- 
w y s e p  uksztal towal  sie juz W okresie morza li torynowego (4000-3000 r. 
p.n.e.) 16. Silne sz tormy powodowaly wprawdzie przejSciowo w y r w y  i za- 
lewy,  ktore usilowano wykorzystaC. W zwiqzku z budowq Wladyslawowa 
i Kazimierzowa poglebiajqc je W celu otwarcia przej.46 z zatoki n a  pe lne  
morze  17. Nie  udalo s ie  ich  jednak utrzymab, gdyz, j ak  wynika z objaSnie- 
nia  m a p y  z 1655 r .  zalqczonej do  dziela Pufendorfa; a ukazujqcej pozornie 
ki lka wysepek ,  piasek zasypywal owe fossae, k tbre  napelnialy sie wodq 
ty lko  p r z y  wie,trze polnocnym 18. 0 t rwa lym polqczeniu z lqdem W Sred- 
niowieczu Swiadczy ustawa wydana  przez rade rniiiastecnka He lu  z poczqt- 
k i e m  XV W., zabraniajqca tamorwania dojazdu wozow n a  cotygodniowy 
t a r g  u ~ t a n o w i ~ o n y  tarn W 1378 r. l9 Miarodajna jest tez mapa  morska kra-  
jbw pblnocnych Olausa Magnusa, k tb ry  dzieki podro iom po  Szwecji, Nor- 
wegii i P m o r z u  Zachodnim opar l  jq W znacznej mierze na autopsji ,  
a W czasie dziewiecioletniego pobytu  W Gdafisku (1527-1536) zapoznal 
sie niewqtpl iwie z wybrzezem 20. 

l4 Esbern Snare - Dansk Biografisk Lelcsilcon, VI, K~benhavn 1935, s. 424 n. 
Udzial w wyprawach - Saxonis Gesta Danorum, ed. J. Olrik, H. Raeder. Hauniae 
1931, 1. XIV C. XVIIl4, - 1. XVI, C. VIII14, pass,im. Wyprawa Kanuta IV do Fin- 
landii - ~ n n a l e s  Waldemariani, Ann. Sorani, Ann. Lundenses (W:) Annales Danici 
Medii Aevi, ed. E. J~rgensen. Kabenhavn 1920, S. 92, 93. 

15 ;Piszqc 0 b u u  gZosaqcej krucjate (De profectione, C. IV), autor sowniei nie 
ograniczyf sie do streszczenia, lecz usilowal jq odtwarzyb. Bull takich Grzegorz ViiI 
wydal kilka (Regesta pontificum Romanorum, 11, ed. Ph. Jaffe. Lipsiae 1888, 
nr 16 013,16 oi9,16 034). 

ia P. Sonntag, Geologie von Westpreussen. Bwlin 1919, s. 268-271. Zob. t& Hi- 
storia Pomorza pod red. G. Labudy, I. Pomafi 1969, s. 21. 

Liczba zalew6w powodowanych przez sztormy doszla np. W 1694 r. do 45 
(P. Sonntag, 1. C.; S. Rühle, 0. C., s. 113). 0 budowie Wladyslawowa zob. W. Konop- 
czyfiski, Dzieje Polski nowozytnej, I. Warszawa 1936, F. 309. 

18 Flante a septentrione procella fossae prope lzt. A aqua ad trium perticarum 
Pr~fundi ta t~m,  mari ver0 tranquillo arena iterum replenlur (S. Pufendorf, De rebus 
a CaroZo Gustavo Sveciae rege gestis commentariorum libri VII. Nlorimbergae 1696). 

l0 S. Rühle, o. C., s. 113 oraz aneks 2 i 3, S. 154,158. 
20 OlauS Magnus, Carta mar+na och Beskrzvnzng över de Nordislce Länderna. .. 

Venedig 1539, I faksimil och oversöttning utg. av E. Gamby, Uppsala 1964. Daty po- 
bytu W Gdafisku - J. Kolberg, Aus dem Briefwechsel der Erzbischöfe Johann und 
Olaus Magnus von Uppsala mit Bischof Johannes Dantiscus von Kulm und Erm- 
land. Braunsberg 1915, s. 3 nn., 13. 



Genezy nazwy Hel oraz procesu jej utrwalenia nie wyjainiajq relikty 
osadnicze. Odkrycia archeologiczne na samyrn polwyspie ograniczajq sie 
do znalezionych na jego kraficu od strony zatoki nlelicznych fragmentbw 
ceramiki, przypuszczalnie z wczesnego okresu ielaza, oraz dwbch grobbw 
odsloniqtych przez wiatr wkrbd wydm na polnocny zach6d od latarni mor- 
skiej W Jastarni, datowanych przez W. La Baume'a na podstawie zdobie- 
ilia popielnic na wczesny okres latenski *I. Brak natomiast Sladow osad- 
nictwa chronalogicznie bliskich irodlu dunskiemu oraz wypelniajqcych 
lukq dzielqcq je od koleji~ych przekazow nazwy Hel. 

Dopiero bowiem W latach siedemdziesiqtych XIV W. wyctqpuje nazwa 
pblwyspu: Heile ,  H e y l e  (1376, 1377) oraz miasta (1378) 22. W wydanym 
w6wczas przywileju wielki mistrz Winryk von Knipr,ode potwierdzil mia- 
stu prawo lubeckie, ktorym rzqdzilo sie jui moze W XI11 W., kiedy pra- 
wo to uzyska2o kilka miast pomorskjch. Z 1351 r. znany jest dokument 
potwierdzajqcy ustawy helskiego bractwa 8w. Katarzyny, W ktbrym jed- 
nak nazwa miasta nie zastala wyrnieniona, chob wystqpuje jego wojt 23. 

Forma H e  yle stanowi przyklad dokonuj qce j siq W jqzyku niemieckim 
transformacji ~gemaiiskiogo ~slowa hel  24. Przeksztalcjona za r z q d h  krzy- 
iackich nazwa nie wyrugowala jednak pierwatnej. W 1a;tach 1387, 1396, 

1410 i poiniej wystepowaly abak niej odmiany H e l e ,  H e e l e ,  zarowno dla 
okreSlenia polwyspu, jak i miasta. Znajdujemy je W aktach stanbw pru- 
skich, rachunkach krzyiackich, korespondencji miast hailzeatyckich oraz 
kroaikach gdanskich 25. Wybor tej czy innej formy zaleial niewqtpliwie 

21 S.Rühle,o.c., s.115. 
22 Ib., S. 127 (1376), 153 n. (1378); Hanserecesse (dalej: HR), Abt. 112. Leipzig 1872, 

nr 145 (1377); E. Rozenkranz, Dzieje Helu W Sredniowieczu (W:) Dzieje Helu. Gdalisk 
1969, s. 11, rozwaia moiliwoSC identyfikacji Helu z terytorium Gellen, rzekomo po- 
Swiadczonym W dokumencie z 1198 r. W dokumencie tym jednals nazwa Gellen nie 
wystgpuje, a jedynie W niemieckim regeScie wydawcy (Pommerellisches Urkunden- 
buch, wyd. M. Perlbach, Danzig 1882, s. 7, nr 9, przyp. 14). 

23 Preussisches Urkundenbuch JV, wyd. H. Koeppen. Marburg 1960, nr 712. 
Ukazujq jq np. przemiany sl6w hel (caly, zdrowy) na heil, Heliand (zbawiciel) 

na Heiland. 0 takiej tei  ewolucji Swiadczq slowa Heiliger, heilig itp. (Swigty), jeszcze 
obecnie W niektdrych dialektach niemieckich W archaicznej formie Helge. Zob. m. in. 
F. Kluge, Etymologisches WOrterbuch, s. 297. 

25 H e 1 e - np. Das Marienburger Aemterbuch, wyd. W. Ziesemer. Danzig 1916, 
s. 54 (1387); HR Abt. 115, nr 369 (1410); Hansisches Urkundenbuch (dalej: HUB) VI. 
Leipzig 1905, nr 1102, VIIII, nr 121 (1427-1433); HR Abt. 1111, nr 381 (1434); Acten 
der Ständetage Preussens.,. (dalej: Ständetage), wyd. M. T~oeppen, 11. Leipzig 1880, 
nr 215 (1440); HR Abt. 11114, nr 599 (1458); Akta Stanow Prus Krolewskich (dalej: 
ASPK), wyd. K. GISrski, M. Biskup. 11, Toruil 1957, s. 373, 11111, s. 15, 95, 156, 279 
(1491-1497). 

H e e 1 e, H e e 1 - np. HR Abt. 118, nr 775 (1430); HUB VI, nr 1019 (1432); V111 
nr 936 (1460); Ständetage 11, 112, 138 (1440), IV,  n r  291 (1454); Scriptores rerum Prus- 
sicarum (dalej: SRP), wyd. T. Hirsch, M. Toeppen, R. Strehlke, IV. Leipzig 1870, 
s. 566 (1460), 799 (1495), 447 (1496); ASPK 11111, S. 160 (1495). 

H e y 1 e, H e i 1 e - np. Das Marienburger Tresslerbuch 1399-1409, wyd. E. Joa- 
chim. Königsberg 1896, s. 308, 361, 395, 433, 435; 545; SRP 111, s. 387 (1419); HR Abt. 
118, nr 124, 1112, nr 76 (1426); Ständetage 111, nr 68, 149, 315 (1450-1453); P. Simson, 
Kleine Beiträge zur Danziger Geschichte, ,,Mitteil. d. Westpreuss. Geschichtsvereins~', 
VI, 1907, s. 43 n. (1454). 



od pochodzenia pisarza oraz dialektu niemieckiego, jakim sie poslugiwal. 
Ilustrujq to najiepiej postanowienia miast pruskich z 21 IV 1396 r., spi- 
sane W dwoch wersjach, W ktorych miejsce spotlrania t z ~ .  okretow po- 
koju przeznaczonych do walki z korsarstwem okreGlon,o W jednym tekScie 
czu Heyle, W drugirn czu Heele. Natomiast dowodcy tych okret6w dono- 
sili W raporcie z 19 sierpnia tegoi roku, i e  spoitkanie nastqpiio czu Hele 26. 

W obszernym wykazie strat poniesionych na morzu przez miasta pruskie 
W latach 1427-1433 figuruje, zapewne W zaleinoSci od dostarczonych 
podkladek, czeSciej nazwa Hele, ale i Heyle 27. W doSk licznych W XV W. 

listach miasta Helu do Gdafiska przewaia forma Heel 25. Pod koniec tego 
stulecia nazwa Heyle zanika ustepujqc miejsca formom Hela, Heel 20. Na 
mapie Erharda Etzlauba z 1501 r. i Olausa Magnusa z 1539 r. zaznaczona 
jest nazwa p6lwys;pu i miasteczka Hel 

Rezygnujqc ze Sledzenia kolejnej eliminacji odmianki Heel, warto pod- 
jqk probe wygwietlenia tak wczeSnie zanotowanej nazwy Hel, obcej za- 
rowno fonetycznie, jak i semantycznie jezykom slowiaiiskim 31. Brzmie- 
nie, specyficzny charakter przernian jakjm ulegala, oraz treSk tej nazwy 
wyznaczajq natomiast jej miejsce W obrebie pMnocnogermafiskiej grupy 
jezykowej. Analogie i pierwszy przekaz sklaniajq do okreglenia jej po- 
chodzenia jako skandynawskiego, SciSlej duriskiego. W jezykach staroger- 
mafiskich rdzeri hel wspolny byl czasownikom o znaczeniu kryk, ukry- 
wak, chowak 32. W tym tei znaczeiliu wszedl do mitologii gerrnariskiej jako 
n a m a  bogini Smierci Hel - tej, ktora ukrywa i chowa - a zarazem jej 
podziemnego panstwa. Nie byio ono miejscem kary i zwiaszcza chrzeici- 
jafiski ogiefi pieluelny byl mu cxbcy, lecz miejscem smutnego bytowania 
zmarlych, ktorzy nie polegli W boju. Okrywala je zimna mgla, otaczaly 
wzburzone wody rzek. Dopiero stopniowo pojecie to nasycilo sie nowq 

20 HR Abt. Ir(4. nr 344. 375. 
27 HR Abt. II/I, nr 543. 
48 S. Rühle, o.c., s. 116. Podobizna pieczeci miasta i przynaleinego obszaru z na- 

pisem otokowyrn: S. CONSULIS TERRAE HELENSIS (s. 135). 
20 He 1 a, rzadziej H e  1 - np. HR Abt. 11115, nr 607, 11116, nr 196, 227, 238, 248, 

11117, nr 39, 113, 429, 431, 11119, nr 131, 132, 499, 590, 725 (1510-1525). 
He e 1 - np. SRP IV, s. 458, 460-462 (1509-1511); HR Abt. 11116, nr 474, 11119, 

nr 148, 363 (1612, 1525-1527). W liScie Helu do Gdafiska z 28 V 1501 uiyto obok 
siebie form Heele i Hele (ASPK 11112, s. 208). 

30 Erhard Etzlaubs Reisekarte durch Deutschland aus dem Jahre 1501, wyd. W. 
Wolkenhauer. Berlin 1919; N. E. Nurlund, Danmarks Kortlaegnzng, I, wyd. 2. K0- 
benhavn 1943, s. 19 n. 

31 Nie je& tu por6wnywalna gdyfislra Chylonia nad potokiem tejie nazwy. Za- 
licza sie bowiem do nazw zachodnioslowiafislri~h pochodnych od chyliC (czeslrie chy- 
liti). Polski Slownik Geograficzny, I i XV, wymienia kilkana6cie pozycji typu Chy,- 
lice, Chylin itp. Na ziemiach zachodnioslowianskich omawia Je R. Trautmann, Dze 
Elb- und Oskeeslavischen Ortsnamen, I, S. 74. 

32 W anglosaskim i saskim helan, W fryzyjskim hela - W Zna~Zeniu occultare, 
celare: W niemicckim jeszcze obecnii hehlen. Inne przykiadv zob. J. Grimm, 
Deutsches Wörterbuch, IV. Leipzig 1877, s. 785 n.; F. Kluge, Etymologisches ~ ö r -  
terbuch, s. 296; H. S. Falk, A. Torp, Norwegisch-dänisches etymologisches Wörterbuch, 
I. Eridelberg 1908, s. 447. 
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treiciq. W XI11 W. metamorfoza W chrzeScijahskie pieklo - lzelvede, hel- 
vete - byla zakoiiczona 35. Zarowno Hel, jak i pochodne, staly sie pod- 
stawq licznych nazw topograficznych i miejscowych W Danii, Norwegii, 
Szwecji, oraz wszqdzie tam, gdzie siqgala ekspansja skandynawska: 
W Islandii, na wyspach Faroer i W Finlandii 34. Pobwiqcone im badania 
wykazaly ich Sredniowiecznq metryke, a zarazem wspolnq ceche - ponu- 
re, nie sprzyjajqce dzialalnokci ludzkiej otoczenie 35. 

Powstaje jednak pytanie, W jakich okoliczndciach doj56 moglo do re- 
cepcji tego typu nazwy na wybrzeiu pomorskim. Datacja i charakter odo- 
sobnionych znalezisk helskich wylqcza przypisanie jej osadnictwu skandy- 
nawskiemu. Zarysowuje sie natomiast jej zwiqzek z ie'glugq baltyckq, 
zwlaszcza na przebiegajqcym kolo pblwyspu helskiego uczqszczanym szla- 
ku handlowym z Hedeby-Szlezwiku na wschod. Znaczenie Helu, kt6ry 
byl jednym ze stosunkowo nielicznych punktow orientacyjnych na tym 
.szlaku, wzroslo W okresie, kiedy po upadku pruskiego okrodka handlowe- 
go W Truso role jego przejql Gdahsk. Warunki ieglugi W abydwbch kie- 
runkach nie byly latwe dla sta'ckow poruszanych wioslami i zaglem, a ob- 
ciqzonych towarami. Podroi do Gdahska przyspieszaly wprawdzie prqdy 
przybrzezne potegowane przez silne wiatry zachodnie, przewaiajqce la- 
tem i jesieniq na Baltyku 3G. U styku tych prqdow z oslonietymi przez 
pblwysep heliki, spokojni~ejszymi woldami ziatoki tworzyly siq jednak wiry 
utrudniajqc wprowadzenie statku, ktoremu gr.ozilo zniesienie W kierunku 
wschodnirn. Pbkniejsze podrqczniki ieglarskie zawierajq wskazbwki jak 
manewrowaC statkiem w celu sprawnego wejicia do zatoki gdafiskiej 37. 
Przewodnikiem zeglarzy we wczesnym Sredniowieczu byly dobwiadcze- 
nia poprzednik6w przekazywane poczqtkowo ustnie, poiniej za5 utrwa- 
lane W opisach podroiy, nim upowszechnily sie rnapy 38. Dla usbnego prze- 
kazania wiadomoici o wainych puriktach orientacyjnych, sygnalizujqcych, 
jak pblwysep helski, honiecznoS6 zmiany kursu, nieodzowna byla „mb- 
wiqca" nazwa, latwa do zapamietania i zidentyfikowania W terenie. Od- 
cinek od przylqdka rozewskiego wzdlui pblwyspu a i  do glebi gdailskiej 

33 J. Grimm, Deutsche Mythologie, wyd. 4, I. Berlin 1875, s. 259-260, 11, s. 667- 
671; J. Golther, Handbuch der germanischen Mythologie. Leipzig 1895, s. 471 nn.; 
J. de Vries, Altgermanische Religionsgeschichte, 11. Berlin U. Leipzig 1937, s. 357, 
399 n. 

34 Kulturhistorisk Leksikon for nordislc middelalder. Os10 1961, VI, s. 433437, 
podaje zestawienie nazw z wymienionych tu krajow, z samej tylko Islandii 11 przy- 
kladow, z Finlandii 15 nazw topograficznych, jak Helvetinjärvi - jezioro ,bez dna", 
Helvetinpelto - pole, kamieniste odlogi. 

36 L. Carlsson, Helvete som ortnamn under medeltiden, NOB 1933; tenie, De me- 
deltida Helvetes namnen änen gang, NOB 1934. 

30 J. Zak, Importy, s. 129; P. Sonntag, Geologie, s. 266. 
37 P. Sonntag, o. C., s. 270, przyp, 1. 
8. A. Skelton, L. Bagrow, Meister der Kartographie. Berlin 1963, s. 83 n. 

wskazujq, ie r6wnie-2 ludy nie zna j~ce  sztuki pisania przekazywaly dane topogra- 
ficzne dla cel6w ieglugi, np. Eskimosi jeszcze z poczqtkiem XIX W. za pomocq na- 
ciqE na klockach drewnianych. 



(113 m) zalicza siq do stref o najwiqkszej cz~stotliwo~ci burz na Balty- 
ku SY Totei kroniki gdariskie z XV i XVI W. notujq wypadki rozbicia stat- 
kbw W rejonie Helu 40. Bezludny, czqsto otoczony mglq i wzburzonymi fa- 
lami pblwysep kojarzyl sie kupccrm, ktbrzy uprzednio zawineli do boga- 
tych, zachodniopomorskich miast portowych, z posepnq krainq umarlych, 
kryl zarazem i przeslanial zatoke wiodqcq do celu ich podrbiy. Wszystko 
to W jqzyku duriskim, fryzyjskirn, saskim wyraialo slcrwo Hel. 

Nie mniejsze znaczenie mial pblwysep helski dla statkbw opuszczajq- 
cych Gdarisk. Pod jego bowiem oslanq czekdy na sprzyjajqcy wiatr. 
W olkresie, kiedy Zagle wyparly calk~wicie wiosla, udarizdo sie, i e  przy- 
musowy post6j trwal przeszlo trzy tygodnie, W- czasie ktbrych gromadzilo 
sie przy Helu ok. 30 st;a&0w 41. W,iosla uniezalehialy wprawdzie od sily 
napqdowej wiatru i wbwczas jednak unikano ieglugi przy wiatrach prze- 
ciwnych i sztormie. Hel stai sie wiqc wczesnie punktem zbornym statkbw 
r b h e j  proweniencji, CO sprzyjalo utrwaleniu jego nazwy, a takie rozro- 
stolwi skromne j osady rybackiej . 

Trudno dziB rozstrzygnqk, czy nazwa ta jest gladem utrwalonych przez 
tradycjq wskazbwek nawigacyjnych lub zaginionego itine~arium morskie- 
go, ktbrych przykladem z terenu Danii z poczqtku XI11 W. sq wlqczone do 
ksiqgi gruntowej Waldemara I1 itineraria z Blekinge wzdlui wybrzeiy 
szwedzkich do Estonii oraz z Ribe W Jutlandii do Akry 42. Dla poparcia 
takiej hipotezy konieczne byloby zbadanie innych nazw naszego wybrze- 
ia, ktbrych pochodzenie rodzime uznano za wqtpliwe. Wydaje sie jednak, 
i e  szczegblowa analiza wykazalaby ich pomorski charakter. Na szczegbl- 
nq uwage zasluguje natomiast druga jeszcze nazwa punktu orieatacyjne- 
go dla ieglugi przybrzeinej na odcinku Kolobrzeg-Rozewie. Wzgbrze 
zwane po slolwiiisku RGfki'il, obecnie Rokvokbl (115 m) pod wsiq Smog- 
dzino nad jeziorem Gardno, wystqpuje W przekazach rqkopismiennych 
pod nazwq Revecol, CO W jezykach skandynawskich oznacza ,,lisie wzg6- 
rze" 4s. Pokrewnq nazwe znajdujemy na terenie Danii - przylqdek wyspy 

E. CieSlak. Niektore zagadnienia hanzeatyckiego handlu i transportu mor- 
skiego, Przegl. zach. VIII, 1952,-nr 516, s. 454. 

49 SRP IV, S. 458, 502. 0 zdradliwojci w6d helskich dla 6wczesnych statk6w daje 
Swiadectwo Grunau w. swej amplifikacji legendy o translacji Sw. Barbary. Wedlug 
tej legendy pochodzqcej z XIV/XV W., statek legata wioz~cy relikwie zostai zagna- 
nY przez burze do portu gdaiiskiego (Translacio et miracula s. Barbarae, wyd. M. 
Toeppen, SRP 11, s. 401). W wersji Grunaua statek ulegl rozbiciu W rejonie HeIu 
(Simon Grunaus Preussische Chronik, wyd. M. Perlbach. Danzig 1876, 1. VIII, C. 3, 
s. 219 n.). Sprostowanie podanej przez Grunaua daty 1219 r., sprzecznej z wprowa- 
dzonymi Drzez niego osobami - zob. S. Matysik, Prawo nadbrzeine (ius naufragii), 
~ o c z n .  TNT, 1954 G. 1949, z. 1, s. 239-241. 

41 RR Abt. 11117, nr 113, 117 (1518), 11119, nr 499 (1528). 
42 Kong Valdernar's Jordebog, uryd. S. Aakjaer, I. K~benhavn 1926, f. 127-128. 
43 L. Böttcher, Die Bau- U. Kunstdenkmäler deT Regierungs-Bezirks Köslin, 1111. 

Stettin 1894, s. 24 (1485): HR Abt. 11119, nr 499 (1528); F. Lorentz, Slovinzisches Wör- 
terbuch, 11. Petersburg 1908-1912, s. 1515. Pod haslami raev oraz Ir011 zob. H. S. Fallr, 
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Amager przy polnocnym wjeidzie do portu kopenhaslciego, Reveshol 
(1504) d4, obecnie Refshaleu (,,wyspa lisi ogon"). Revekd nie jest na Po- 
morzu jedynq namq mbwiqcq o olbfitoici lisbw, ktorych futra stanolwily 
obok bobrawych jednq ze znaczniejszych pozycji zachodnioslowiafiskiego 
eksportu do Hedeby *5. Na szczycie wzgbrza znajdowa'i. sie pogafiski oiro- 
dek kultowy, paloine tam ognisko bylo z dala widocme na morzu. Zastq- 
pila je z kollei chrze5cijafiska kaplica pod wezwaniem sw. Mikolaja, przy 
kt6rej rbwniei palmo ognisko dla ieglarzy. Od 1532 r. wzg6rze Revekol 
wymieniane jest jako punkt orientacyjny W baltyckich podrecmikach ie- 
glarskich 46. 

Jakkolwiek W Swietle dwoch nazw tolpograficznych Slad itinerarium 
zarysowuje sie wyrakiej, to szczuple i p6ine przekazy o Reveblu nie 
zezwalajq na wyjicie poza krqg hipotez, a zwhszcza na synchronizacjq ge- 
nezy tej nazwy z helskq. DlugowiecznoSe paje6 pogafiskich, zwiqzanych 
z iyciem pohniertnym, poiwiadczonych przez Saxe, Gramatyka i Edde je- 
szcze W XI11 W. 47, decyduje o plymoSci granicy ad quern rnetryki Helu. 
Fakt, iz nazwq tq poslukyl sie autor De profectione Danorum, dowodzi 
jednak, ze na przelomie XI1 i XIII W. miala ona W obrazie Baltyku swoje 
trwale miejsce. Autor ten bowienn wyrbknia sie dobra, zmjomo6ciq g(eo+ 
grafii, kronika zag jego (W kt6rej szczeg6lwo opisal w y j a d  z Sundu, za- 
notowal nazwy wysp, przy ktbrych wypadky noclegi, wskazal koniecznoB6 
ko~zystania z pillot6w W fjarrdach, wspomnia3: o miejs~ach dogudnych'dla 
remontu statkbw oraz o moiliwoiciach zaopatrzenia sie W purbch) jest 
niejako zbeletryzowanym, praktycznym przewodnikiem podroiy po Nor- 
wegii. 

Poczqtki nazwy Hel zdajq sie iqczyb z okresem niemal r6wnoczesnego 
umocnienia rdi Danii na Baltyku oraz znaczenia portu gdafiskiego. He- 
gemomie usiqgniqtq dzieki podbojm W d a e j  polowie XI1 W. wykuny- 
stali Duiiczycy zaxowno dla kontroli nad handlem baltyckim, jak i dla 
aktywnego W nim udzialu., a jutlandzki port Ribe zapewnial im korzy- 
stne poirehietwo W hmdlu, zwlaszcza z Angliq 4s. Tq tei  drogq docierala 

A. Torp, o.c„ 1-11; V. Dahlerup, Ordbog over det danske Sprog, I-XXII, K ~ b e n -  
havn 1919-1944; pod haslami rä£ i kulle - E. Wrede, Taschenwörterbuch der schwe- 
dischen und deutschen Sprache, wyd. 8, I. Bwlin 1911. 

List kr6la Danii z 10 VIII 1503 do przedstawicieli Hanzy W Strzalowie (HR 
Abt. III/9, nr  363). - 

45 J. Sak, Impor&, s. 99, 114. Z podobnych nazw polskich - Lid Jar 1rol0 R0- 
zewia. 

d6 L. Böttcher, 1. C., H. Krüger, Der Wallfahrtsort Sankt Marien auf dem Gollen- 
beru bei Kösllin, Eine Itinerar- und KartenkundZiche Studie, Balt. Stud., NF, 47, 
1960, s. 69, przyp. 30. Tarn tei zestawienie pigciu map z 1560, 1573, 1578, 1588 i 1590 r. 
uwzglgdniajqcych Revekol. 

47 Saxonis Gesta Danorum, 1. I C. VIl5; W. Golther, o. C., s. 475 n. 
48 Zapewnieniu bezpieczefistwa handlu baltyckiego, ale tei kontroli nad. nim slu- 

iyly grody W klucz~wych punktach wzniesione za Waldemara I. 0 1ukratywnoSci 
tej opieki Swiadczq dochody uzyskiwane przez Waldemara XI, a zapewne jui przez 



do krajow baltyckich znaczna czqSi: luksusowego sukna angielskiego i flan- 
dryjskiego 49 oraz zwiekszaly sie moiliwoSci eksportu, m. in. futer. Odkry- 
cia archeologbw pozwolily odtworzyi: rozwoj portu gdahskiego i jego urzq- 
dzen, ukazaly wysoki poziom techniczny nadbrzeiy osiqgniety W XI1 W., 

powstanie osady kupieckiej i jej szybki rozrost Obok doS6 licznych in- 
formacji o imporcie gdaiiskim W XI1 i na poczqtku XI11 W., przekazanych 
przez relikty materialne oraz dokumenty, blado zarysowu j e sie eksport, 
gdyi obejmo~wal przede wszystkim produkty nietrwale. Recepcja nazwy- 
drogowskazu, doigodnej dla partnerow handlo'wych, niezaleinie od ich na- 
rodowoSci, rzuca jednak nowe Swiatlo na oiywiony ruch statkcjw W porcie 
gdafiskim, na romoj handlu, a W jego ramach eksportu. Swiadczy ona za- 
razem o poziomie i aktywnoSci kupiectwa gdahskiego oraz jego udziale 
W iegludze baf tyckie j. 

jego ojca, W Getaesby na pdudniowym przylqdku wyspy Faister. dorninujqcym na 
szlaku wsch6d-zach6d: 10 grzywien srebra z cel, 10 grzywien de conductione navium, 
10 z rybol6wstwa (Kong Valdemars Joydebog, s. 16; N. G. Heine, Valdemar IIs Uden- 
rigspolitik. Kampen om 0stersoveZdet, Humanist. Studier 11, 1941, s. 19-23). Rolg 
Ribe potwierdzaja zwolnienia od oplat celnych i targowych na terenie caiej Danii 
przysfugujqce t&tejszym mieszczanom oraz protekcja udzielana im przez kr6la an- 
aielskiego (Diplomatarium Danicum 114, ed. N. Skyum-Nielsen. K~benhavn 1958, nr 
54 z lat-1202-1214, nr 144 z 1208 r.). 

49 Pommerelldscbes' Urkundenbuch, m 14, 33. 
A. Zbiesski, Port gdariski na tle miasta W X-XIII W. GdaiTsk 1964, s. 231. 

239 n., 242 nn., 377 nn. 





Ryszard Kiersnowski 

WZORCE FRANCUSKIE 
W MENNICTWlE WIELKOPOLSKIM 
NA POCZ4TKU XIV W. 

Polska galeria Sredniowiecmych stempli monetarnych, liczqca setki 
odciSniqtych W srebrze motyw6w ikonograficznych, wciqi nie jest W pelni 
wyzyskana jako zestaw irodel do dziejow gospodarczych i do historii kul- 
tury. Jakkolwiek poiiwiecono wiele wysilku badaniu walorow artystycz- 
nych, a takie ideologicznych tych zabytkow, pozostajq nadal caze obsza- 
ry zagadnieii odslonietych dopiero fragmentarycznie. Naleiq do nich m. in. 
kwestie zwiqzane z proweniencjq poszczegolnych motywow oraz z droga- 
mi i warunkami ich rozprzestrzeniania sie W Europie; kwestie autorstwa 
stempli lub wyboru ich wzorcow oraz problem adresu spolecznego przed- 
stawionych na monecie wyobraiefi, a wreszcie zagadnienie stopnia recep- 
cji treSci owych stempli przez okreSlonych adrtesatOw, czy tei przez ogol 
uiytkownikbw danych monet. 

Nie zoctal bowiem dostatecznie uwypuklony tak istotny, acz z pozoru 
oczywisty fakt, ii a i  do czasu upawszechnieliia sie druku monety stano- 
wily jedyny masowy grodek przekazu treBci wysakonych za pomocq pisma 
lub wyobraienia plastycznego. Tylko one, W wyniku mechanicznego po- 
wielenia stempla W tysiqcach czy W dziesiqtkach tysiecy egzemplarzy, 
przeznaczonych przy tym do nieustannego obrotu, mogly upowszechniaC 
owe pojecia W calym spoleczefictwie danego kraju i W spoleczeiistwach 
obcych, do ktorych docieraly. Zaden inny wytwor staroiytnoSci lub gred- 
niowiecza nie m6gI W spos6b r o d e  aktywny spelnia6 funkcji nosnika 
poj& politycznych, religijnych, zwiqzanych z organizacjq spolecznq lub 
z konwencjq kulturalnq, lrtore by docieraly bezpoSrednio do rqlr najszer- 

POLSKA W SWILCIE 

Szltice z dziejow kultury polsltiej, Warszawa 1972 



szych grup ludno,+i i do najdalszych zakqtk6w kraju. Zaden inny masowY 
tych epok nie byl przy tym tak, jak moneta, PrzeznaczonY W Ca- 

l o ~ c i  do oglqdania i nie podlegal tak powszechnej i pihej obserwacji, nie- 
zbqdnej chociaiby przy kaidej transakcji pieniqinej. WreSzCie iaden inny 
przedmi~t owczesny, moze z wyjqtkiem pieczeci, nie byl W r b w n ~ m  stop- 
niu chroniony W zakresie formy zewnetrznej rygorami prawa, siqgajqce- 
go W wypadku jej podrolbienia a i  po kare Smierci. 

Z obszernego kwestionariusza tyczqcego sie tych oraz im pokrewnych 
zagadniefi wybieramy, tytulem pmykladu, pytanie o pochodzenie i wa- 
runki recepcji jednego tylko motywu ikonoigraficznego, wyobraienia glo- 
wy mocone j  profilem wystqpujqcej na stemplach paru monet wielkopol- 
skich na poczqtku XIV W. Motyw ten, pozornie banalny, zdaje sie zawie- 
raC tym razem pewien ladunek nieuwzglednianych jeszcze informacji 
o powiqzaniach Polski z obszarami kultury rolmariskiej. 

Wyobraienie glowy z profilu, bez nakakrycia, pojawia sie na dw6ch ty- 
pach kwartnikow bitych W Poznaniu i W Grodzisku Wielkopolskim W okre- 
sie mqd6w ksiqiiqt glogowskich W tej dzielnicy, tj. miedzy 1306 a 1314 r. 
Pozostale elementy stempli obu tych monat sq jui. odmiwne: kwai-tnik 
poznafiski nosi W otoku inskrypcje POZNA, zaS W rewersie duZy inicjai 
P i legende otokowq DENARIVS; kwartnik grodziski W awersie ma na- 
pis M'ONETA PO, W polu rewersu wyobraienie czrterolistnej galqzi lipy, 
a W oltoku DE GRODIS1. Sq to monety stosunkowo rzadkie: pierwszy 

w~mienionych typow znany jest W 4, drugi W 2 egzemplarzach, z kt6- 
rych aktualnie zachowaly sie tylko po 2 okany kaidego typu. Srednia 
waga monet poznariskich wynosi ok. 2,06 g, monet grodziskich ok. 1,45 g. 
Mimo tak znacznej roinicy ciqiaru oba typy mieszczq sie w ramach me- 
trologicznych wlaficiwych wielkiemu . zespozowi kwai.txiik6w glqskich, do 
ktorego naleiq t a E e  pod wzgledem cech technologicznych oraz stylistycz- 
nych. Sq tei r o z ~ a t r ~ w a n e  przez literaturq zarswyczaj W kontekScie ba- 
dari nad mmetq Slqskq 2. 

Przytoczone legendy nie pozostawiajq wqtpliwo6ci CO do miejsca pro- 
dukcji obu tYPbw: W Poznaniu i W Grodzisku. W tej sprawie ca$a litera- 

F. Friedensburg, Schlesiens Münzegeschichte i m  Mittelalter (= Cod. dipl. Si- 
lesiae, t. XIII). Wroclaw 1888, s. 209, nr 633, 634; tenie, Die schlesischen Münzen 
des .Mittelalters. Wroclaw 1931, nr 225, 242 (reedycja Monety SIqskie 6redniowiecza, 
tablzce. Warszawa 1968); tenie,  Die polnischen Münzen Heinrichs I I I .  U .  Heinrichs 
TV. von Glogau, ,,Hist. Monatsblätter für die Provinz Posen", IV,  1903, s. 49 n:; 
M. Gumowski, Moneta na Slqsku do korica XIV W. (W:)  Historia Slqska od na3- 
dawniejszych czasßw do ~ o k u  1400, t. 111. Krak6w 1936, s. 661, 671 oraz ryc.  nr  474, 
494. 

R. Kiersnowski, Waga i pr6ba kwartnikßw 8lqskich, ,,Wiadomo6ci ' ~ u m i z m a -  
tyczne", XIII, 1969, s. 215 n. Zachowane do dzis egzemplarze k w a r t n i k 6 ~  poznan- 
skich zna~du jq  sie W zbiorach Muzeum Narodowego we  Wroclawiu i W kolekcji 
p. K.  Klingera W Warszawie; kwartniki grodziskie W Muzeum Narodowym w e  
Wroclawiu i W Gabinecie Numizmatycznym Muze6w Pafistwowych W Berlinie. 



tura przedmiotu jest jednomyglna, natomiast dalsze elementy napisbw 
oraz wyobraienia na stemplach powodujq pewne rozbieznoici sqdow. Na 
przyklad litera P W polu rewersu typu pierwszego jest objaSniana bqdi to 
jako inicjal nazwy Pomania, bqdi tez imienia Przemka, wojta poznahskie- 
go z lat 1310-1314. Napis MONETA PO W awersie ltypu drugiego bywa 
rozwiqzywany albo jako ,,moneta Poznaniensis", albo tez ,,Poloniensis". 
Wyobraienie lipy W rewersie tegoi typu uchodzi albo za herb rodziny 
Stwoszow, czynnej W otoczeniu ksiqzqt glogowskich, albo tei za niezna- 
ny skqdinqd p i m o t n y  herb miasta Grodziska 3. 

Kwartninikii poznahskie zolstaly bezpoSrednio odnatowane raz tylko 
W dokumencie rajcbw poznailskich z 31 V111 1310 r., po6wiadczajqcym 
sprzedai, przez wspomnianego j u i  wbj ta Przemka, kapitule katedry poz- 
ilailskiej cze5c.i wsi Umoltowo pro duodecim marcis quartensium denario- 
rum Poznaniensis monete 4. Mniej jasny jest drugi tekst z roku nastep- 
ilego, notujqcy marcam argenti usualis Poznaniensis oraz marcam et di- 
midiam argenti Poznaniensis 5 ktbry moze dotyczyi: tak omawianej tu 
monety kwarfnikowej, jak i innej - denarow lub brakteathw - wybi- 
janej W Pomaniu. W kaidym razie obie te wzmianki wyrainie stoimjq 
pojecie ,,monety poznahskiej" i przemawiajq za takim wlainie rozumie- 
niem inskirypcji MONETA PO(snaniensis) h k i e  aa kwartnfku grodziskim. 
Z analogicznymi oznaczeniami spotykamy sie tez na kilku dalszych ty- 
paclh kwartuiiikow Slcpkich noszqcych legendy GROSSI SAGANI(enses) 
lub GROSSI GLOGOI(vienses), a wybijanych W x6znyich rniejscowo6ciach 
naleiqcych do odpowiednich ksiestw, iagafiskiego i glogowskiego. W obu 
tych przypadkach wystepuje oczywiste zapoiyczenie i trawestacja legen- 
dy typowej dla gxoszy praskich (GROSSI PRAGENSES), upowszechnia- 
jqcych sie jui W tym czasie na Slqsku 'j. Natomiast termin DENARIVS na 
kwartniku poznailskim nie jest na tyle charakterystyczny, by mozna bylo 
jednoznacznie okreilii: jego proweniencjq. 

Najbardziej wyrozniajqcy sie element stempla obu typow kwaxtnikow 
wielkopdskich sianowi wszakie wspornniane juz wyobrazenie glowy 
zwroconej lewym profilem. Jest to glowa odkryta, z wyrainie zamaczo- 
nymi wlosami tworzqcymi z tylu radzaj wqzla czy koka. Na kwartniku 
poznafiskim byi: moie oznaczona jest tei  opaska czy rodzaj diademu, na- 
tomiast na monecie grodziskiej widoczny jest wystep nad czolem, podob- 
ny do guza lub gmbej faldy. Motyw glotwy z profilu nie pojawia sie na 

"ob. przyp. 1; K. Stronczyriski, Dawne monet'y polskie dynastii Piastow i Ja- 
giellonow, t. 111. Piotrk6w 1885, s. 10 n.; E. Majkowski, Studien zur schlesischen 
Denare, ,,Altschlesien'> IV, 1934, s. 267 nn.; R. Kiersnowski, Kwartniki Slqskie i cze- 
slzie grosze, ,,WiadomoSci Numizmatyczne", VI, 1962, s. 231 n. 

Kod. Wlkp. 11, nr 938. 
5 Ib., nr 945. 
0 Obszerniej R. Kiersnowski, Kwartniki Slqskie, s. 225 nn. 



iadnych innych kwartnikach; ponadto jest to wyobraienie na tyle orygi- 
nalne W tej czeSci Europy, ii literatura przedmiotu nie znajdujqc dlan 
wsp6lczesnych analogii przyjela poglqd, ie  jest to replika jakiejS: gemmy 
albo monety starozytnej '. Istotnie, podobiefistwo do zabytkow anvcz- 
nych, zwlaszcza rzymskich, jest tu stosunkowo znaczne, nie moina tei  
wylqczak znajomoici odpowiednich wzorcow W owczesnej Wielkopolsce. 
Na przyklad na zamku W Miedzyrzeczu, W warstwie kulturowej datowa- 
iiej na XIV-XV W. zostala odkryta gemrna rzymska z wyobrazeniem 
glowy W wieficu laurowym, zwroconej W lewo 8; znajomoik monet rzym- 
skich, odnajdywanych masowd na ziemiach polskich W czasach nowoiyt- 
nych, jest nader pra~wdopodoibna takze i W Sredniowieczu. Domysl o czer- 
paniu z tego rodzaju irbdel inspiracji dla tworzenia wyobrazeh na stem- 
plach monet z poczqtku XIV W. nasuwa jednak powaine wqtpliwoici. 
W menniatiwie EFUir~py S-rsldkowej nie sq znane owczehie podabne wy- 
padki korzystania z dziedzictwa antyku, a nawet i na Zachodzie naleiq 
one do wyjqtkow, uzasadnionych konkretnym programem politycmym 
odpowiednich w'ladcow, nie wchodzqcym oczywiicie W rachube W warun- 
kach polskich O. Dopiero W epoce renesansu podobne wyobrqienia zosta'ly 
upows,zechnione na stemplach menniczych W roinych krajach. 

Motpw g l w y  zwroconej profilem wystqpuje sporadycznie na drob- 
nych monetach wegierskich z koiica XI11 W., jes't to jednak z reagu'ly gb-  
wa W koronie, W ktorej nie sposob upatrywak pierwowzoru dla mawia-  
nych tu kwartnikow 1°. Podobne wyobraienie z wysokq, silnie zaakcento- 
wanq koronq znajduje sie owczeinie na wielu monetach szkockich, 
a wreszcie analogicznq, lecz odrebnq pod wzgledem stylistycznym grupe 
tworzq tzw. koronaty bite przez w'ladcow Aragonu oraz W Prowansji pod 
koniec XIXI i na qoczqtku XIV W. ll Zarazem jeldnak w Prowansji jui 
od 1218 r. pojawiajq sie monety ze stemplami wyobraiajqcymi glowq na- 
gq, zwroconq W lewo, z .wyraZnie zaznaczonymi wlosami. Ten typ, w'la- 
Sciwy zw'laszcza groszom marsylijskim, utrzymal sie tarn do poczqtku 
XIV W. l V r e s z c i e  pddbnq ghwe prezentujq monety arcybisknpow 
Vienne bite od XI a i  do XIV W. oraz liczne ich nailadownictwa powstale 
P--- 

? Talr F. Friedensburg, Schlesiens Münzgeschiclzte, s. 209; M. Gumowski, Mo- 
neta na Slasku, s. 671. 

S. ~urnatowski, Gemma rzymska, „WiadomoSci Archeologiczne", XXIII, 1956, 
s. 273 n.; S. Kurnatowski, J. Nalepa, Z przesztoSci 1Miadzyrzecza. Poznail 1961, c. 156. 

O Np. wyobraienia wladcy w wieiicu laurowym na denarach cesarskich Karola 
Wielkiego oraz na tzw. augustalisach Fryderyka 11, na kt6rych tei motyw 0rla 
przejqty z monet rzymskich, zob. R. Kiersnowski, Wielka rejorma mcnetarna XIII- 
XIV W., cz. I. Warszawa 1969, s. 62 nn. 

'0 L. Rethy, G. Probszt, Corpus nulnmorum Ilungariae. Graz 1958, tabl. XIX. 
l1 I. H. Stewart, The Scottish coinage. London 1955, s. 27 nn.; A. Engel, R. Ser- 

rure, Traitk de numismatique du moyen kge, t. 11. Paris 1891, s. 778; H. Rolland, 
Monnaies des comtes de Provence, XIIe-XVe s, Paris 1956, s. 112 iln. 

l2 H. R ~ l l ~ d ,  o.c., S. 201 nn.; F. Poey dlAvaint, Monnaies f6odales de France, 
t. 11. Paris 1860 (reedycja Graz 1961), s. 321 nn, 



nad gornym Rodanem i Saonq, a takze W kilku dalszych mennicach. Jest 
to amalogia najbliisza pod wzglqdem stylistyczuiym omawianym kwartni- 
kom wielkopolskim, wymaga wiec rozpatrzenia. 

Glowa zwrocona W lewo przedstawia wyobraienie charakterystyczne 
zaroiwno dla denar6w bitych W Vienne od XI W., jak i d a  groszy produ- 
kowanych tu  od polowy XI11 W. Jest to glowa odsloniqta, z wyrainie za- 
znaczonymi wlosami, a czqsto takie z duzymi punktami umieszczonymi 
na czole oraz z tylu, u w a i a n p i  czy to za jakqS ozdobq, symbol kosztow- 
nego kamienia, czy tez za nierozpoznany bliiej element charakteryzujqcy 
przedstawionq na stemplu osobq. Inskrypcja otokolwa na monetach vien- 
nenskich z regu'ly wymienia 5w. Maurycego, patrona archidiecezji, dla- 
tego tei  i owa g'lowa uchodzi za jego wyobraienie 13. Na naSladownictwach 
jednak to samol wyobrazenie lub zblizone przybiera takze innq treSC, adap- 
towane jako symbol lokalnego patrona czy tez wladcy. 

Monety viennefiskie byly nagladowane zwlaszcza pod koniec XI11 i na 
poczqtku XIV W. k roinych mennicach Delfinatu, Sabaudii i obsearow 
sqsiednich, a to W Aiguebelle, Bourbon, Charanton, Gap, Grenoble, Mau- 
rienne, Orange, s t .  Paul, Suse 14. ByC moze poiredniq kopiq tego samego 
motywu sq rowniei wyobrazenia odsloniqtej glowy z profilu wystepujqce 
na brakteatach z Zurychu oraz na niektorych denarach nadrefiskich bi- 
tych na poczqtku XIV W. W hrabstwach Heinsberg, Cleve i Jülich 15. Za- 
kres tych naSladownict,w nie byl wprawdzie rownie wielki, jak przewod- 
nich gatunk6w wsp6lczesnych monet europejskich: groszy. turofiskich lub 
weneckich, szterlingow czy groszy neapolitafiskich, tworzyly one jednak 
zespol znaczny, dominujqcy W pdudniowo-wschodniej czqSci Francji. 
Przyczyn ich rozpowszech~niania wypada upatrywaC przede wszystkim we 
wzrastajqcym potencjale gospodarczym i roli centrum handlowego i ko- 
munikacyjnego omawianego tu regionu, czego wyrazeln byly m. in. dwa 
sobory lugdunskie z 1245 i 1274 r. oraz sobor viennefiski z 1311-1312 r. 
W podobny siposob, jako kolebka szeroko naSladowanych stempli mone- 
tarnych, oddzialywal uprzednio oSrodek kolonski i szampaliski, a od 
schylku XI11 W. przede wszystkirn flandryjski, promieniujqcy m. in. na 
Slwk. 

Monety viennefiskie czy to oryginalae, czy tei ich naSladownictwa 
stanowily najpospolitszy Srodek obiegowy W dollinie Srodkowego Rodanu 
W XIII/XIV W., notowane wielokrotnie W irodlach tyczqcych sie zarbwno 
transakcji lokalnych, jak i miqdzynarodowych. Wystqpujq one tez nader 
czqsto W rachunkach kamery papieskiej W Awinionie, m. in. dotyczqcych 

l3 F. Poey dlAvant, o.c., t. 111, s. 36 nn.; A. Dieudonnei Manuel de numismatique 
f?'ancaise, t. IV. Paris 1936, s. 161 nn. (nie bylo mi dostepne monograficzne opraco- 
wanie A. Villard, Lu monnaie viennoise. Gap 1942). 

l4 A. Dieudonn6, o.c., s. 165 n., 353, 405. 
16 Die Saurmasche Mü~sammlung. Berlin 1892, nr 1527 n., 1559, 1593 n. 



wplat hietopietrza i innych Swiadczefi pienieinych kiqganych z Polski. 
W tym ostatnim zwiqzku denary i solidy viennefiskie sq wymieniane od 
1322 r. jako moneta, W kt6rej byly realizowane nie cale Swiadczenia, lecz 
tylko ,,koricbwki" przesylanych sum pienie5nych 1°; zasadnicze kwoity na- 
leinoici byly zazwyczaj wplacane do kamery W postaci florenow, na ktbre 
przeliczano i wymieniano r6Znorodne monety lub wielopostaciowy kru- 
szec dostarczony z Polski. Po uzyslraniu tq drogq odpowiedniej licz,by flo- 
renow pozostala koficbwka byla wymieniana zwykle na moaete viennefi- 
skq, przy czym 1 fbren, p r p j m n i e j  W 1330 r., stanuwil dpmieidyiik 
17 solidbw, tj. 204 denarbw vimnefiskich 17. Niekiedy podobnq rolq spel- 
ilialy tez grosze i denary turofiskie oraz niektore inne srebrne monety 
zachodnioeuropejskie, uznane i przyjmowane przez kamere papieskq. Na- 
tomiast monety polskie, o ile trafialy bezpo&ednio do tej kamery, to 
byly - jak sie zdaje - obliczane na wage; W zasadzie jednak wymiana 
ich nastepowala jui wczekniej, czy to za poSrednictwem wielkich dombw 
bankierskich i ich filii, upowainionych przez papieiy do przejmowania 
tych naleznoSci, czy tez za poSrednictwem miejscowych kupcbw i wek- 
slarzy. 

Jak wiadomo, gl6wny kanal transferu hwiadczefi zebranych W Polsce 
na rzecz kamery papieskiej prowadzil przez Brugie, gdzie kwoty te 
W pierwszej polo,wie XIV W. przejmowai przede wszystkim dom Bardich, 
rozliczajqc sie nasitqpnie z Awinionem. Ta okreina droga byla nastep- 
stwem funkcjonwania CO najmniej od przelomu XIII/XIV W. powiqzafi 
handlowych miedzy miastami polskimi a Flandriq, realizowanych glb~w- 
nie przez kupcbw krakowskich i wroclawskich, kt6rzy zapewniali stosun- 
kowo najsprawniejszy i najbezpieczniejszy przewbz pokainych sum pie- 
nieinych 18. Byl to jednak kanal dzialajqcy okazj onalnie, niekiedy ze 
znacznymi opoknieniami, daleki od tej sprawnoSci dzialania, kt6rq dyspo- 
nowaly juz 6wczeSnie kupieckie i bankierskie spblki W Europie zachod- 
niej 19. 

Niekiedy dla przekazania wplat wykorzystywane byly takie inne oka- 
zje, mlaszcza jegi wystqpowaly na szlakach krbtszych, a pmy tym bar- 
cdziej bezpogrednich, W mniejszynl stopniu obciqzajqcych przesylane kwo- 
ty  kosztami ich transferu pobieranymi przez pokrednikow. Okazje takie 
stwarzali zwlaszcza ducholwni udajqcy sie z Polski do Awinionu. Droga 
ich prowadziia zazwyczaj przez Norymbergq, Moguncje, Bazylejq i dalej 
--- 

10 Monumenta Poloniae Vaticana, t. I, s. 72, 79 itd. 
l7 Ib., C. 101. 
18 T. Gromnicki, Swietopietrze W Polsce. Krak6w 1908, s. 96 nn.; Z. ~aczmir- 

czyk, Monarchia Kazimierza Wielkiego, t. 11. Poznafi 1947, s. 34 nn.; J. Dudziak, 
Pobieranie annat papieskich, ,,Roczniki Teologiczno-Kanoniczne", XIV, z. 5, 1967, 
s. 70 nn. 

19 Y. Renouard, Les relations des papes d9Avignon et des compagnies commer- 
ciales et bancai~es de 1316 & 1378. Paris 1941, s. 102 nn. 



wzdlui doliny Rodanu 20; oczywiScie musiala ona przeMegaC: tei  przez 
Vienne. Informacje o tych podrozach, na pewno niekompletne, pojawiajq 
sie wraz z nowym umiejscowieniem Stolicy Apostolskiej. J u i  od 1309 r. 
przebywa W Awinionie Henryk z Wierzbna, ktory tei jako jedyny biskup 
polski bawi W, dwa lata poiniej na saboirze viennefiskim 21. W 1317 r. po- 
droiuje do Awinionu po zatwierdzenie swego wyboru arcybiskup gniei- 
nieriski Borzyslaw, a W rok poitem biskup kujawski Gerwaxd, wiozqc pe- 
tycje koronacyjnq Eokietka. Z drugiej strolly ten Sam szlak bywal wy- 
korzystywany, i to wczesniej, przez wyslannikow papieskich zdqiajqcych 
do Polski i krajow sqsiednich. Znana jest na przyklad sprawa sporu o pro- 
kuracje, ktbrych W 1286 r. domagal sie od kleru polskiego Jan, b i s k q  tu- 
skulafiski, wyczekujqcy W Bazylei na uiszczenie mu tych Swiadczefi ". 

OczywiScie naleiy sie liczyk takie z innymi powiqzaniami ziem pol- 
skich z dolinq Rodanu, ktorych tradycje - jak wiadomo - siegajq XI 
stulecia. Na poczqtku XIV W. czytelne sq tei pewne kontakty Dolnego 
Slqska z Francjq na plaszczyinie artystycznej, naukowej i kulturahej 23. 

Stwierdzenie tych danych nie wyjaSnia jednak samo przez sie przyczyn 
i okolicznoSci pasluienia sie wzorcem viennenckim przez tworcow stempli 
omawianych rnonet wielk~polskich. Bliiszych wskazowek dostarczajq ana- 
logiczne zapoiyczeaia z wzorcow zachodnioeuropejskich wystepujqce na 
innych typach Bwar.tnik6;w, bitych wsp6lczerSnie na terytorium ksiestwa 
glogowslriego. 

Najbardziej wymownq analogie stanowi grupa zlozona z szeSciu typow 
kwartnikow, przedstawiajqcych W awersach charakterystyczne wyobxa- 
ienie glowy na wprost, bez nakrycia, z bujnymi lokami wlos6w opadajq- 
cych po obu stronach 24. Mon.ety te pochodzq z kilku mennic ksiestwa, zaS 
jeden z tych t y p b ,  bity W samym Glogowie od ok. 1309 r. jest dziS naj- 
pospolitszy wSrod wseystkich kwartnikbw Slqskich, a wiec byl produko- 
wany w stosunkowo najwiqkszych ildciach. Typ ten W rewersie przed- 
stawial tarczq bawarskq, oznaczonq inskrypcjq CLIPEVS BAVWARIE, CO 

uwypuklalo zwiqzek dynasityczny zawarty wlaSnie przez Henryka glogw- 
skiego z Wittel~bachami2~. Wyobraienie glowy W awersie jest jednak in- 

20 J. PtaSnik, Kollektorzy Kamery Apostolskiej W Polsce Piastowskiej. Krak6w 
1907, s. 56. 

ei T. Silnicki, Sobory powszechne a Polska. Warszawa 1962, s. 41 n. 
J. PtaSnik, OS., s. 27. 

?3 T. Dunin-Wqsowicz, Saint-Gilles et la PoZogne aux XIe et XIIe s. ,,Annales 
du Midiv, 82, nr 97, 1970, s. 123 nn.; K. Maleczyfiski, Historia Slqska, B I. Wroclaw 
1960, s. 590 n.; T. Dobrowolski, Sztuka na Slqsku. Katowice-Wroclaw 1948, s. 74 nn.; 
J. K?blowski, Pomniki Piastdw ilqskich W dobie iredniowiecza. Wrociaw 1971, s. 65. 

24 F. Friedensburg, Schlesiens Münzgeschichte, nr 615, 616, 628, 431, 432, 433. 
P6 Ib„ nr 616; M. Gumowski, Moneta na Slqsku, s. 659 n. U8ciSlenia W spra- 

wie zwiqzk6w dynastycznych, a stqd i chronologii tych monet przedstawia K. Ja- 
siiiski, Piastowie gwidniccy a Wittelsbachowie W pierwszej potowie XIV W. „Zapiski 
Historyczne" 1968, s. 97 n. 



nego pochodzenia. Stanowi ono oczywistq replike stempli tzw. ~z~terlingow 
kontynentalnych, produkowanych na przelomie XI11 i XIV W. na terenie 
Flandrii i Brabantu oraz na ziemiach biskupctwa leodyjskiego. Monety 
te byZy wzorowane na oryginalnych szterlingach angielskich, przedsta- 
wialy jednak W odr6inieniu o d  tych pierwowzor6w glowe wladcy bez ko- 
rmy, dlatego bywaly one nazywane W Anglii ironicznym mianem pol- 
lardi - ,,zwierzeta bezrogie", a zwlaszcza „jelefi, ktory stracil rogi". Tyl- 
ko niektore ich odmiany wykazujq na wlosach diadem czy opaskq z kilku 
r6z - dlatego notowane sq jako rosarii. Najbliiszym prototypem kwartni- 
k6w glogowskich sq, jak sie zdaje, odmiany bite W Namur. Szterlingi kon- 
tynentalne byly produkowane i uzytkowane masowo nad Skaldq i Mozq, 
podobnie jak monety viennefiskie nad Rodanem 2G. 

Przyjecie przez liczne kwartniki Slqskie, zwlaszcza glogowskie wzorca 
szterlingowego, ktory zresztq znajdowal na5ladownictwa takie W innych 
krajach *7, wydaje sie uzasadnione przede wszystkim checiq nadania im 
takiej f o ~ m y  zewnqtmnej, kt6ra wobec rozwijajqcych sie kmtakt6w han- 
dlowych ulatwiaaaby recapcje monet klqskich na synku flandryjskim. Nie 
jest to zresztq jedyne zapoiyczenie motywu ctempla menniczego z tego 
kregu. Z obszarow niderlandzkich, nadrefiskich i francuskich wypada wy- 
prowadzaC ta&e niektore inne elementy stempli kwartnikow Slqskich. 
Naleiq ldo nich ozdabne, kwieciste krzyie W polac<h, drobne oimamenty 
otokowe, W jednym przypadku charakterystyczny schemat awersu gro- 
sza turofiskiego, a wreszcie i sam napis TVRONVS, dajqcy sie odczytae 
na jednym z kwartnikbw k~iest~wa iagafiskiegozs. Byi: moie nie we 
wszystkich przypadkach zapozyczenia te mialy podloie wylqcznie utyli- 
tarno-ekon~omiczne; niektolre motywy mogly przeaiknqi: li tylko jako ele- 
menty kultury plastycznej, jako wyznaczniki sztuki mincerskiej czy tez 
wlaSciwych epoce upodobafi. Jest to zreszta, jedynie drobny przyklad 
ogromnego zespolu zagadniefi, ktorych dostarczajq nakladownictwa mo- 
netarne, zwlaszcza W Sredniowieczu. 

W naszkicowanym kontekkcie omawiane zapoiyczenie inoitywu glowy 
z profilu na kwartnikach wielkapolskich wypada traktowai: jako fakt 
stC35~~k0wo ~YPOWY. Przez analogiq mozna by sqdzib, i e  jak kupcy klqscy 
~rzeczcze~iali  d0 S W Y C ~  misst wrzorce monetarne z Flandrii, tak te i  kupcy 
poznafiscy przeniehli 6~ wzbr viennefiski, moie W nadziei usprawnienia 

28 R. Kiersnowski, W sprawie genezy kwartnilc6w Slqskich, „WiadomoSci Nu- 
mizmatyczne", X, 1966, s. 197 nn., gdzie tei zestawienie literatury przedmiotu. 

J. Chautard, Imitations des monnaies au .f'ype esterlin frappkes en Europe 
pendant le X I I I e  et le X I V e  S. Nancy 1871; Kiersnowski, Wielka reforma, s, 151 n. 

28 R. Kiersnowslri, W sprawie genezy, s. 204 nn.; tenie, ONVS SAGANI, Beitrag 
zur Geschichte der Groschenreform (W:) Dona numismatica Walter Havernick [...I 
clargebracht. Namburg 1965, s. 225 nn. 



dalszych kontaktow z rynkiem nadrodahskim. Nie naleiy jednak wylq- 
czak takie innych przyczyn tego zapoiyczenia. Przeniesienie siedziby pa- 
pieskiej do Awrinionu stalo sie stymulatorem, kontaktow nie tylko han- 
dlowych, ale przede wszystkim politycznych i kulturalnych miedzy Pol- 
skq a Francjq. Jezeli jednym z efektow tego bylo wlaBnie omawiane za- 
poiyczenie, to pmstanie kwartnikow poznailskich wypadnie datowak 
do6C precyzyjnie na schylek 1309 r. lub pierwszq polowe nastepnego 
roku, skoro cytowany juz dokument p e i a d c z a  ich ukytkowanie W Wiel- 
kopolsce przed 31 V111 1310 r. 

Matyw glowy z profilu, niezaleinie od okolicznoSci i celu wprowa- 
dzenia na stemple kwartnikow, nie wzbudzal zapewne U wsp6lczesnych 
Wielkopolan iadnych odleglych skojarze6. Mimo iz na vienneilskich pro- 
totypach glowa ta wyobrazala Sw. Maurycego, W Poznaniu nierwqtpliwie 
zatracila to indywidualne znaczenie. Co prawda postak Sw. Maurycego 
pojawia sie W polowie XI11 W. wlaSnie na brakteatach wielkopolskich, 
jest to jednakze zgola inny motyw ikonograficzny, posta6 rycerza W zbroi 
i z mieczem, zapoiyczony z wzorbw monet magdeburskich 2Q. Specyficz- 
ne atrybuty glowy z Vienne, owe kule przy czole i przy karku, jeSli na- 
wet znalazly pewne odbicie takie na stemplach wielkopolskich, to na 
pewno nie byly tu rozumiane jako znak charakterystycmy dla tego 
Bwiqtego. Zresztq nawet na terenach znacznie blizszych prototypowi na- 
Sladownictwa jego nabieraly odrniennej trkci, adaptowane do potrzeb 
miejsc~wych. Totei na przyklad W Grenoble ta sama glowa reprezentuje 
Sw. Winoentego, W Gap hv. Honorata, a niekiedy symbolizuje wrecz dgo- 
czesnego, lokalnego wladce SO. T,en ostatni wypadek zapewne wystepowal 
rowniei w opinii Wielkopolan. Na kwartniku poznailskim jest zaznaczo- 
na opaska czy rodzaj diademu, dodana widocznie przez miejsco~wego 
mincerza dla uwydatnienia osoby wladcy. Jeszcze wyrainiej tendencja 
ta wystepuje na jednym kwartnikow naleiqcych do wspomnianej jui 
grupy z glowq na wprost, wybitym prawdopodobnie W Szprotawie. Tam 
mincerz przykryl nagq glowe Slqskq mitrq ksiqzecq, sprowadzajqc dale- 
kie, nie dla wszystkich zrozumiale, wzorce do bardziej komunikatywnej, 
miejscowej rzeczywist&ci 31. 

W pierwszych latsch XIV W. ~rzeczywistoSciq tq bylo preine ksiestwo 
glogowskie, wielkie ambicje polityczne jego wladcbw, zwlaszcza Henry- 
ka 111, a zarazein rozwoj gospodarczy rzqdzonych przez nich obszarow. 
Jednym z wyrazow tego rozwoju jest ~ref~ormowana produkcja mennicza, 
dostarczajqca monety kwartnikowej. Proba wprowadzenia kwartnikow 

20 K. Stronczyfiski, Dawne monety, t. 11, s. 206, 2 1 3  n. i tabl. XX. 
A. DieudonnB, Manuel, s. 165 n., 353. 
F. Friedensburg, Schlesiens Münzgeschicltte, nr 431. 



do Wielkopolski jest tez oczywistym nastqpstwem opanowania tej dziel- 
nicy przez Gfog~wczyk~w. Nie ulega wqtpliwo&ci, ze mennictwo to mog%o 
byi: kontynuowane najdalej do 1314 r., gdy Poznaii zostal opanowany 
przez Eokietka i gdy po buncie w6jta Przemka i klesce miasta zalamaly 
sie na czas dfuzszy rnokliwoici ambitnie jsze j dzialalnoici kupieckie j Wiel- 
kupolan. Jest to wiqc tylko kr6tkotmaly epizod menniczy, nie pozbawio- 
ny jednakze znaczenia tak dla dziejow wewnetrznych Wielkopolski, jak 
i dla dziej6w jiej powiqzari z Europq zachodniq, dla ktorych te rzadkie 
dziS monety stanowiq poSrednie, lecz instruktywne irod20. . 



Henryk Samsonowicz 

KOBIETY W MIASTACH 
POZNEGQ SREDNIOWIECZA 

Dzieje miasta Sredniowiecznego ujmowane byly przez historiografie 
niemal wylqcznie od strony roli meiczyzny. Rzecz zrozumiala, biorqc pod 
uwage jego formy aktywnoici gospodarczej, kulturalnej, politycznej. Bu- 
dzi to jednak wqtpliwcdci, kiedy bierze siq pod uwage, i e  wedlug ocen, 
na pewno dalekich od doskonaloki, W Srednimviecznyrn mieScie na '1000 
mgiczyzn przypadalo ok. 1200 kobieti. Ostatnio podjqto wiele prac po-. 
Swiqconych roli kabiety 2, dotyczqcych jednak glownie dwbch zagadnieii: 
jej stanowiska prawnegcr, pr.zede wszystkim W Srodowisku dworskim czy 
szlacheckirn, a nastepnie abycrzajowoici, glbwnie warstw wyiszych. Ni- 
niejszy przyczynek jest pr6bq spojrzenia na role kobie*ty W Srodowisku 
mieszczafiskim. 

Nie ulega wqtpliwo8ci, ze pleC slaba byla upoileclzona prawie na te- 
renie calej Euroipy. Dla obszarbw Polski bardzo ostro sformulowal to 

1 C. Bücher, Die Frauenfrage t m  n!littelalter. Tübingen 1908, s. 6; H. Samsono- 
wicz, P6Zm iredniowiecze miast nadbattuckich. Warszawa 1968, s. 106. 

2 Przede wszystkim przez Societe Jean Bodin, obejmujaca tomy XI i XI1 Re- 
cueils tego Towarzystwa: La Femme. Bruxelles 1962; M .  Bardecheche, Hktoire des 
femmes. Paris 1968; por. t e i  Histoire mondiale de la fem,me. Paris 1969 (W niej: 
A. Gieysztor, La Femme dans la civilisation des peuples slaves). 

W literaturze polskiej poza przedwojennq popularna, praca E. Charewiczowej, 
Kobiety W dawnej Polsce do okresu rozbiorowego. Lwbw 1938; zob. B. Lesihski, 
Stanowisko kobiety W polskim prawie ziemskim do pobwy XV W .  Wroclaw 1956; 
oraz liczne informacje W pracach pokwigconych iyciu miast: M. Bogucka, Sycie co- 
daienne W Gdahsku. Warszäwa 1967, zwiaszcza s. 113 nn.; A. Jelicz, Zycie codzienne 
W iredniowiecznym Krakowie. Warszawa 1966, zwlaszcza s. 151 nn.; H. Samsono- 
wicz, Zycie miasta Sredniowiecznego. Warszawa 1970, zwlaszcza s. 124; W druku 
B. Geremek, Zycie codzienne W Paryfu epoki F. Villona. 

POLSKA W SWIECIE 

Szkice z dziej6w kultury polskiej, Warszawa 1972 



Dqbkowski3, Godobnie, acz W r6inyrn nasileniu, rzecz miala wyglqdaC 
we Wloszech, Anglii, Francji, Niderlandach 4. Wrsz z rozwojem stosun- 
k6w feudalnych, szczegOlnie od XI11 W., kobiety tracily W stosunku do 
meiczyzny swojq pozycje, mialy coraz bardziej ograniczonq osobowoSC 
prawnq. Nie mogly hiadczyi: W sqdach ani W pelni dysponowai: swym 
majqtkiem, nie mogly pelnib wladzy suwerennej, dziedziczyk d6br mate- 
rialnych na rCnvni z kqskim pdtonnwem 5. 

Zwraca sie jeidnak coraz powszechniej uwage na dwie sprawy. Po 
pierwsze praktyka nie wylqczala rozrnijania sie z prawem. Lesifiski wy- 
kazal iprzekonujqco <brak istcrtnych ograniczeil W upramieniach pruceso- 
wych, istnienie p~aktyki ~daiedziczenia kobiet, mozno&C dysponowania 
wlalsnym majqtkiem 6. R6inice migdzy teoriq i praktykq sqdowq uwydat- 
niajq tez iinni badacze. Np. W Holandii zakaz uprawiania h d l u  (1492 r.) 
przez kolbiety praktycmie byl W r6imy spos6b omijany, podolbnie jak po- 
stanowienie zabraniajqce kdbietom hiadczenia W sgdzie 7. 

Po drugie - istnialy du5e r6tnice prawnej pozycji kobiet, wystepujq- 
ce nawet na pciblickich obszarach. Na oibszarze Flantdrii nadmor~kiej - 
W Bmges, Ypres, St. Omer - koibiety cieszyly sie duzymi uprawnieniami, 
ktbrych byly pozblawime W Lille, Douai, we Flandrii Wschodniej, nie 
m6wiqc juz o lpabliskim hralbstwie Artois 8. A. Eck jeszcze w trzydziestych 
latach naszego wiekiu polemizowaX z legendq o zalehnoki koibieit; od mei- 
czyzn na Rusi g. We Wloszech, udzial kobiet W iyciu gospodqrczym by3 
bardzo nikly W porbwnaniu z Niderlandami czy Niemcami l0. 

Jakq role odgrywala kobieta W iyciu miast Polski W XIV-XV W.? 
Czy byla gospodyniq domwq, czy zajmowala r6wniei miejsce W zyciu 
publicmym? Czy reprezentowala wlasne poglqdy, czy stanowila echc 
ojca, brata, meia? Srodowiska koicielne i dwolrskie mialy do kwestii ko 

3 P. Dqbkowski, Prawo prywatne polskie, t. I. Lw6w 1911, s. 209, 528. 
W wydawnictwie La Femme (t. XII): G. Rossi, Statut juridique de La femme 

dans l'histoire du droit italien, s. 115, 120; F. Joüon des Langrais, Le statut de la 
femme en Angleterre dans le droit commun medieval, s. 138 nn.; P. Petot, A. 'Van- 
denbossche, Le statut de la femmo dans les pays coutumiers francaises du X I I I  au 
XVII s., s. 243; J. Gilissen, Le statut de la femme dans l'ancien droit Belge, s. 255, 
295; J. W. Bosch, Le Statut de la femmo dans les anciens Pays-Bas septentrionaux, 
s. 346. -. 

G F. Joüon des Langrais, o.c., s. 137; F!. Petot, A. Vandenbossche, o.c., s. 244; 
H. Thieme, Die Rechtstellung der Frau in Deutschland (W:) La Femme, t. XII, s. 357. 
W Polsce - ograniczenia prawa dziedziczenia kobiet przynibl np. Statut Warcki 
(P. Dqbkowski, o.c., t. 11, s. 19) przy istniejqcej jednak tendencji do r6wnoupraw- 
nienia przy dziedziczeniu - J. Bardach, Nistoria pafistwa i prawa, t. I. Warszawa 
1957, s. 506. 

8 J. Gilissen, o.c., s. 257. 
0 A. Eck, La Situation juridique de la femme russe au m.ouem-&ge (przedruk W:) 

La Femme, t. XII, s. 405. 
'0 G. Rossi, o.c., s. 132; J. GiliSSen, o.c., s. 295; H. Thieme, o.c., s, 367. 



biecej stosunek ambiwalentny. Ideal ascetyczny, a chyba takze nierealny 
ideal rycerski, Mocil siq z rzeczywistoSciq iycia kredniowiecznego: zmy- 
slowq, pryrnitywnq, rubasznq i bardzo 'bruijalrn3. Klocil siq C&ie ze 
sferq przezyb duchowych kobiet i ich rzeczywistq solq. Dlatego rbwniez 
do miast przenikaly sqdy calkowicie negujqce jakqkolwiek warkoSC ko- 
biet. Definicja miejskiego kolegium sqdziowskiego, wydajqcego usta,wy 
W Padwie, z XV W. glosila: Quid est mulier? Hominis confusio, insocia- 
bilis bestia, continua solicitudo, indeficiens pugna, cotidianum damnum, 
domus tempestatis, solicitudinis impedimentum, viri incontinentis naufra- 
gium, adulteri vas, perpetum proelium, animal pessimam, aspis insana- 
bilis, hunzanum manicipiumli. Czy byl to efekt doSwiadczen osobistych 
wloskich prawnikow, czy poglqdy oparte na majomoSci ojcow i dokto- 
rbw KoSciola -. Sw. Augustyna, Sw. Tomasza? Na pewno W grq wchudzil 
autdrytet prawa Sredniowiecznego: Propter conditionem servitutis, qua 
[mulier] viro in omnibus debet subesse, jak glosi Gracjan W rozdziale 33 
swych Dekretow; &W. Tomasz potwierdza: Femina est aliquid deficiens 
et occasionatum: Naturaliter femina subiecta viro 12. Takie opinie i po- 
glqdy rzutowaly zapewne na formy malarskie przedstawiajqce roine 
grzechy - invidia, discordia, voluptas - w postaci kobiet. 

SqdziC: moina, i e  model ascetycznego iycia zapewne rzadko przyjmo- 
wal sie W roinych Srodowiskach szlacheckich i mieszczafiskich. Wainiej- 
sze tu wydaje sie przekonanie o absolutnej niiszoBci kobiety wobec mei- 
czyzny. Na drugim kraiicu Europy to wlasnie przekonanie podyktowalo 
rajcom Audenarde nastgpujqcq, kroszmarni regulq z poczqtku XIV W.: 

Een man mach zyn wyf slaen ende steken, upsniden, splitten van bene- 
clen tote boven, ende waermen zyn voe ten in haer bloet, ende naeyse we- 
der toe, zonder verbuerte jeghen den heere, up dat xoe levende blijft 13. 

Wizja meia ogrzewajqcego nogi W krwi iony jest nieprawdopodobna 
i niemal do~lo~wnie przypomina zle prawa szlachty francuskiej W stosun- 
ku do poddanych chlopow. Sqdzq, i e  jest to przepis majqcy na celu uka- 
zanie moiliwie duiej wladzy nad kobietami, podkreglenie ich nicdci 
W stosunku do mqskiego pana stworzenia. Co prawda ~i l i ssen cytujqcy 
to prawo zdaje sie powainiej braC zawarte groZby W tym przepisie, ale 
przyklady, jakie poldaje - o t p ,  i e  p e m a  iona plowiesga sie nie mogqc 
znieSC katowania przez mqia - Swiadczq raczej wyjqtkowoSci brutal- 
nego traktcrwania swych malionek przez mieszczan flandryjskich 14. 

l1 Wediug E. Besta, Le persone nella storia del diritto italiano, Padova 1931, s. 
133; gor. G. Rossi, o.c., s. 119. 

iZ Cyt. za R. Metz, Le statuk de la femme en droit canonique inedieval (W:) La 
Femrne, t. X I I ,  s. 74, 76. 

l3 L. Gillodts van Severen, Coutumes des petites villes et seigheuries enclav6es, 
t. I. Bruxelles 1900, s. 152. 

J. Gilissen, o.c., s. 291. 
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Ale nie naleiy zapominab i o postanowieniach korzystnych dla ko- 
biet. Prawo kanoniczne Sredniowiecza przewidywalo rbzne stany kobiety. 
WSr6.d nich dziewictwo, mile Bogu, wywyzszalo ponad przeciqtnych 
Smiertelnikbw. Itoland Bandinelli, przyszly papiei Aleksander I11 jui 
w XI1 W. glosil, i e  malienstwo moze byC zawarte rowniei bez zgody ro- 
dzicbw 15, za tyrn szlo wielu gloszqcych rowne obowiqzki malzonkliw wo- 
bec prawa bozego. Instytucj3 niemal stala sie W Swiecie chrzeicijanskim 
pozycja wdow, regulowana przez ordo viduarum, tworzqcy prawie za- 
w6d z tego stanu l6 i to zawbd chwalebny. Jednoczesnie prawo Swieckie, 
nawet tarn, gdzie wyrainie faworyzowalo mqzczyzn, staralo sie lagodzib 
dole pol~rzywdzonych. W Polsce kobiety faworyzowane byly W zakresie 
prawa procesowego, prawa karnego, prawa bliZszoSci 17. W miastach ho- 
lenderskich trybunal sqdowy mial pilnie baczyt, czy kolbieta podczas re- 
ferowania jej sprawy przez 'opiekuna ma oczy suche i usmiech na twa- 
rzy ls. Na Wqgrzech - i chyba nie tylko - kobiety mogly wykonywab 
najrozniejsze funkcje publiczne, zarzqdzab gospodarkq, wystepowaCt bez 
ograniczeii przed sqdem, jeSli uznano (od XI1 W.), i e  zachodzi przypadek 
praefectio in haeredem masculinum. Na przyklad W 1382 r. Maria, cbrka 
krbla Ludwika, zasiadla na tronie, ut filium masculinum genitoris no- 
stri19. W Lotaryngii podczas wyborbw rady miejskiej braly udzial wraz 
ze wszystkimi meiczymami ponoC takie kobiety 20. 

Praktylca prawnicza chyba wspierala raczej formy uprzywilejowania 
niz upoiledzenia kobiet. W Polsce az do XVI W. gierada - czeSC spadku 
przeznaczona dla na j bliisze j zrnarlemu lrobiety - przewyiszala znacznie 
wartoSci~ hergewet - czqSb spadku przeznaczonego dla mqzczyzny. 
Praktycznie wiqzalo sie to nawet z pewnym uprzywilejowaniem majqt- 
kowym kobiet, tym bardziej, i e  W dziedzinie spadkobrania nie byly olne 
upoiledzone 2i. Testamenty mieszczan Lubeki, Gdafiska, Torunia, Krake- 
wa - j u i  od poczqtku XIV W. na pierwszym miejscu wymieniajq ione 
testatora 22. Ortyle, np. Lubeki, poSwiqcone prawu dziedziczenia rbwniez 
W pelni uwzglqdniajq interesy kobiet 23. 

l6 R. Metz, o.c., s. 87. 
l0 Ib., s. 91. 
l7 J. Bardach, o.c., s. 492, 
l8 J. W. B O S C ~ ,  o.c., S. 326. 

Ch. d'Eszlary, ~e Statut de la femme dans le droit hongrois (W:) La Pemme, 
t. XII, s. 423, 425. 

20 M. Bardecheche, o. C., t. 11, s. 60. 
21 Z. Kaczmarczyk, Historia pahstwa i prawa Polski, od pol. XV W. do r. 1795 

(pod red. J. Bardacha), t. 11, s. 179. 
22 Regesten der Lübecker Bürgertestamente des Mittelalters, wyd. A. V. Brandt, 

Bd. I. Lubeck 1964, np. nr 28 (13091, 32 (1310), 43, 56, 60, 72, 88 i in.; Wojewodzkie 
Archiwum Paiistwowe W Gdaiisku (WAiP Gd.), wpisy testamentdw W ksiegach hw- 
niczych 300, 43. 2b: s. 173-174, 1467 r.; S. 912-913, 1469 r.; s. 453, 1471 r. i wiele 
innych. 

23 Lübecker Ratsurteile, wyd. W. Ebel, t. I. 1954, np. nr 23, 40, 100, 337, 598, 702. 



Literatura piekna, W tym rozwijajqca sie i W miastach, brala kobiete 
W obrone, acz dosy6 dwuznacznq, bo wypowiadanq np. przez szatana ku- 
szqcego Ewe: 

Tu es faiblette et tendre chose 
Tu es plus fraiche que n'est rose 
Tu es plus blanche que cristal 
Ou que neige sur glase en val 
Tu serais Dame de ce monde 
Et de choses les plus profondes 
Tu saurais tout a qui d'oit Gtre 
Et de tout tu serais le maitre 24. 

Wizja piqknoBci Swiata, czynnika sprawczego meskich poczynafi tlu- 
maczona jest jednak ingerencjq szatanskq. Wraz z cytolwanymi tu sfor- 
mulowaniami prawa ukazuje chyba bezradnoBC wobec najrozniejszych 
kompleks6w, klopotOw zwiqzanych z problemem kobiety. Rzecz ciekawa, 
wielcy myiliciele pOinego Sredniowiecza, podobnie jalr praktyka wyra- ' 
iana przez poradniki spowiednikow, nie poruszajq W ogole odrebnych 
grzechow kobiet, chyba ze W aspekcie zwiqzku malzeiiskiego lub poza- 
malzeiiskiego, np. Meru 25. Na pewno zaS Bredniowiecze nie sprzyjalo 
jednolitemu traktowaniu obojga plci. Dlatego tez brak oficjalnej dolrtry- 
ny datwiajqcej dzialalnoBC kobiet powodowal, ze wlaSnie one stanowily 
wazny i czynny element W krzewieniu sie wszelkich ruchow spolecznych 
opartych na XII-XIV-wiecznych herezjach: katarbw, waldensow i in. 2G 

To wlainie ,+synmie Beliala oboj~ga plci" gnieklzili sie W roznych rnia- 
stach Francji: begardowie, beginki, siostry konwentowe, zgromadzenia 
ienskie itp. 27 Sycie - szczegolnie W miastach Sredniowiecznych tworzy- 
10 latwe moiliwoSci zeilizgniecia sie na niargines spoleczny 28. WSrod wl6- 
czeg15w i iebrak6w kobiety odgrywaly rzeczywiBcie role rownorzqdnq. 
Liczba prostytutek w mieScie Bredniowiecznym byla wysoka, znane sq 
cale ulice - lub dzielnice - bqdqce siedzibq nierzqdu ". Pouczajqca jest 
sucha informacja o soborze W Konstancji, na ktorym obok papieia, cesa- 
rza bylo m. in. 3 patriarchow, 23 kardynalow, 27 arcybiskupow, 106 bi- 

24 Le jeu dYAdam et d'Eve, .mystere du XI1  s., wydal i przeloiyl G. Cohen, Pa- 
ris 1963, s. 42. 

25 Por. J. Le Goff, Metier et profession d'apres les manuels de confesseurs du 
Moyen-age (W:) Beiträge zum Berufsbewusstsein des Mittelalterlichen Menschen, 
WYd. P. Wilpert. Berl'n 1969, s. 57 (czeSf X podrecznika: Ad coniugatos); J. Quillet, 
L'organisation de la societt5 humaine selon le Defensor Pacis de Marsille de Padoue, 
ib., s. 192. 

~6 G. Koch, Frauenfrage und Ketzertum im Mittelalter. Berlin 1962, s. 12; T. Man- 
teuffel Narodziny herezji. Warszawa 1963, s. 113. 

27 korPuS documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae, wyd. 
P. Fredericq, t. I. Gent 1889, nr 208, 209, 210, 211, lata 1365, 1369, 1386; t. 11, 1896, 
nr 706. 

28 B. Geremck, Zycie codzienne (W druku) podaje liczne przylrlady, kt6re po- 
zwalajq na takie wnioskowanie. 

20 Tb., oraz M. Bogucka, o.c., S. 116. 



skup6w, 103 opatow, 348 doktor6w teologii i prawa, 142 pisarzy, 28 kr6- 
l6w i ksiqiqt oraz 170 krawcow, 86 szewcbw, 89 kowali i 718 prostytu- 
tek 

W ramach spoleczeilstwa feudalnego liczne ubogie. samotne kobiety 
nie mogly znaleiC odpowiednich Srodkow utrzymania. OczywiScie, p e m a  
ich czeSC znajdowala schronienie W klasztorach - U benedyktynek, cy- 
sterek, Marysek czy brygitek Biedniejsze kobiety tworzyly wspoluio?iy 
miejskie organizacyjnie zwiqzane z koScidrami zakonow iebraczych - 
tercjarki, franciszkanki, beginki, siostry Pokuty, Mepki, begudki. Nie 
obowiqzywala ich klauzura, utrzymywaly sie z pracy W szpitalach, z jal- 
muiny, przy poslugach s2. Jak sqdzi J. Kloczowski, jest wysoce prawdo- 
podobne, i e  CO najmniej U schylku XV W. liczba si6str beginek przewyi- 
szda, i to byE moie wcale powainie, og6lnq liczbe si6str l~lauzurowych s3. 

Przede wszystkim zag prolblem ten wi~zal  sie ze spoleczeilstwem miej- 
skim, ktore organizowalo bqdi przez swych bogatych przedstawicieli, 
bqdi przez whdze gminy formy organizacyjne zgromadzefi i podstawy 
ich utrzymania s4. 

Rzecz prosta ani zgromadzenia tego typu, ani margines spoleczny nie 
wyczerpywaly mozlhoici otwartych przed kobietami W miastach. Gcdna 
podkreslenia jest dzialalno8C zawodowa kobiet W Europie Srodkowej 
poinego Sredniowiecza. Wbrew utartym poglqdom W miastach - przy- 
najmniej na p6lnoc od Alp i wsch6d od Renu - samodzielnoSC gospodar- 
cza kobiet byla doiC duia, mim0 i e  znowu niejednolita W roinych kra- 
jach. Nie ulega wqtpliwo6ci, ze komorka rodzinna stanowiia jednoczesnie 
jednostke produkcyjnq, i e  warsztat, kantor, kram funkcjonowaly na za- 
sadzie bliskiej wspolpracy malionk6w, okreslonego podzialu funkcji, ale 
i wzajemnej pomocy 3% Wystarczy przyjrzek sie miniaturom kodeksu 
Behema z Krakowa czy flandryjskiemu malarstwu sztalugowemu z kofi- 
ca XV i poczqtku XVI W. Ukazujq one prace ion, corek, si6str bqdi na 
oddanych im odcinkach pracy, bqdi wespol z meiem liczqcych kase czy 
sprawdzajqcych weksle S6. 

30 Kronika Husitska VavFince z BTezovi2 (Fontes Rerum Bohemicarum, t. V), 
s. 330. 

31 J. Hartwig, Die Frauenfrage im mittelalterlichen Lübeck, ,,Hansische Ge- 
schichtsblätter" 1908, S. 66; S. Kamiefiska, Klasztory brygidek W Gdahsku, Elblqgu, 
Lublinie. Gdabsk 1970, s. 38, 52. 

32 C. Bücher, o.c., s. 50; S. Kamiefiska, o.c., s. 41; J. Kloczowski, Zakony na zie- 
miach polskich W wiekach Srednich (W:) Kogci6E W Polsce, t. I. Krak6w 1968, s. 513; 
E. Janicka-Olaakowa, Zakony Zeriskie W Polsce (W:) Ko6ci6t W Polsce, t. 11. Krak6w 
1969, S. 734. 

39 J. K~OCZOWS~~,  o.c., s. 514. 
34 Ostatnio o tym S. Kamiebska, o.c., s. 53, 63. 

Por. B. Kuske, Die Frau im mittelalterlichen deutschen Wirtschaftsleben, 
„Zeitschrift für handelswissenschaftliche Forschung", 11, Köln-Opladen 1959, s. 148; 
H. Samsonowicz, Zycie, s. 123. 

30 Kodeks Baltazara Behema, wyd. Z. Anieisenowa, ryc. 3, 4, 111, 



W wyzszych grupach spolecznych kobiety mialy materialne podstawy 
do samodzielnoSci gospodarczej. Stqd niewqtpliwie bral a sie atrakcyjnoSC 
wdbw, niejednokrotnie obok majqtku osobistego posiadajqcych prawo do 
prowadzenia przedsiqbiorstwa. M. Bogucka na podstawie danych doty- 
czqcych wielu cechbw W XV i XVI W. stwierdza, i e  statutowo wdowg 
mialy prawo prowadzenia warsztatu po Srnierci meza przez rok, ale 
w praktyce okres ten przedluzano i to doSC znacznie 57. Znane sq tez przy- 
klady zajmowania pelnoprawnej pozycji mistrza przez kobiety W cechu 
plbciennik6w 38. Podobna sytuacja wystepowala we Francji, gdzie for- 
malnie kobiety byly wylqczone z organizacji zawodowych, ale praktycz- 
nie prawie wszedzie wdowy mog2y kontynuotwab zawbd meia 3g. 

Jak ksztaltowala sie sytuacja kobiet najubozszych zmuszclnych do za- 
rabiania na iycie pracq fizycznq? 0 istnieniu najemnic W miastach wie- 
my glbwnie z licznych zakazbw dotyczqcych wykonywania przez nie 
prostych czynnoSci stanowiqcych jedno ogniwo procesu produkcji. Tak 
wiec W Gdafisku W XV W. zakazano poslugiwania sie przez stolarzy pra- 
cq kobiet z wyjqtkiem pomacy przy pilowaniu drzewa (!), pociqganiu 
farbq i pokoctem. W przedzalnictwie - jui W XVI W. - kobiety zatrud- 
niano przy najgorzej platnych czynnogciach 40. Podobnie bylo W Srednio- 
wiecznej Legdzie, w miastach polskich, niemieckich i niderlandzkich 41. 
Jak wynika z liczby zakazbw, praca fizyczna kobiet wystepowala do5C 
powszechnie. Zakazy wiqzaly sie raczej z cechowq reglamentacjq pro- 
dukcji i z obawq przed spadkiem cen na wysoby rzemieilnicze. Nie sq- 
dziibym, ze dyktowane byly niecheciq do zatrudniania koibiet, raczej wiq- 
zai: je naleiy z obawq przed lotwarciem drbg do rzemiosla zbyt wielkiej 
liczbie rqk robloczych. Dlatego W XVI W., wraz z rozwojem produkcji 
chalupniczej, sytuacja zaczqla ulegaC. zmianie. 

Praktyka okr,eSlala tek nliejsce kobiety W handlu, wlasno5ci grunto- 
wej, operacjach finansowych. Szczegblnq role odgrywal W iyciu kobiet 
handel kramny. Na obszarze pblnocnej Europy istnial zawbd mulier mer- 
catrix lub, rbwnie czesto, szynkanki42. ByC moie zresztq obie te  funkcje 
lqczyly sie, byC moie tei, i e  wyrastaly z domowych, gospodarskich zajeC 
kobiet. 

Swiat mieszczafiski uwaial za normalne rozpatrywanie spraw kobiet 
przed instancjami gminngmi. W 1515 r. W Krakowie przed kolegium ra- 

M. Bogucka, Gdarisk jako ohodek produkcyjny W XIV-XVII W. Warszawa 
1962, s. 384. 

35 M. Bogucka, Gdafiskie rzemiosEo teksiylne od XVI do pot. X V I I  W. Wroclaw 
1956, s. 40. 

30 P. Petot, A. Vandenbossche, o.c., S. 253. 
40 M. Bogucka, Gdafisk ..., s, 386; tejie, Gdariskie rzemioslo ..., S. 197. 
41 J. W. Bosch, o.c., s. 348; H. Thieme, o.c., s. 367; Bardecheche, o.c., t. 11, s. 72; 

M. Guilbert, Les fmdims des fernes dans l'industrie. Raris, La Haye 1966, 6. 21. 
42 H. Thieme, 0. C., s. 367; P. Petot, A. Vandenbossche, o. C., s. 253; H. Samsono- 

wicz, P&ne iredniowiecze, s. 107. 



dzieckim przewinqlo sie 230 zainteresowanych. WSr6d nich ponad 20°/0 - 
48 osob - stanowily kobiety 43. Moina miqdzy nimi zidentyfikowai: kup- 
cowe, szynkarki i wlascicielki domow, ogrodow, gospod, poiyczajqce 
i udzielajqce pozyczek, procesujqce siq o raine dobra, legaty, zalatwia- 
jqce transakcje, m. in. z pelnomocnikami W innych miastach. Nie stano- 
wilo to sytuacji wyjqtkowej. Zachowala sie ksiqga zadluzen z Gdanska, 
oblatowanych przed lawq miejskq, z lat 1477-1484 44. CO prawda kobiety 
nie wystqpujq tam zbyt licznie. Ale i te kilkadziesiqt przypadkow sta- 
nowi bardzo interesujqcy material. Przede wszystkim ponad 70'0111 kobiet 
wystqpuje W charakterze wierzycieli. Ponadto W zastaw zaradne niewia- 
sty przyjmowaly nie tylko ubrania, lancuchy, piergcienie, meble - cenne 
ruchomoSci45, ale takze czynsze z parcel mieszlcalnych, ctatki i inne za- 
stawy uiytkowe 46. Na uwagq szczegolnie zaslugujq dwie wzmianki. Jedna 
dotyczy wzajemnych stosunkow miedzy kobietami: niejaka Barbara 
Strüsses pokyczyla 16 grzywien od Katarzyny Moldenhawer, dajqc jej 
W zastaw pierdcieh srebrny, meble i skorq, stanowiqcq by6 moie towar 47. 

WSrod wierzycieli zaS niejakiego Hansa Bolisa, zapewne zbankrutowa- 
nego bankiera, znajduje sie takze Katarzyna Vemas 48, lecz jej naleino66 
wynosi tylko 9 grzywien wobec 482 bogacza - Piotra Strufunka. Ope- 
racje finansowe koibiet ukazuje tez interesujqco dzialalnoS6 tercjarki, 
franciszkanki warszawskiej Maszy Warszewiczki, jednoczeinie lichwiarki 
na szerokq skale 49. 

SamodzielnoS6 kobiet zreszta, nie budzila zdziwienia. Spis podatkowy 
z lat 1489-1510 obejmuje 1025 parceli gdahskich lezqcych W Glownym 
MieScie i na Przedrniekiu 50, 38 parcel, tj. 3,7O/o, nalezalo do kobiet, W tym 
dtvie do jednej, naleiqcej do iirodowiska patrycjatu miejskiego Elzbiety 
Haken. Przedstawicielki bogatych rod6w przewaialy - przykladem dal- 
szym jest tu Elibieta Gissen z domu Langenber, iona Alberta kupca, sy- 
nowa lawnika, bratowa rajcy 51. Ale wystqpowaiy i uboisze, ktore byly 
jedynie wsp6l~wlaScicielkarni dom6w. Oczywidcie rozpatrywane sq tylko 
przypadki, kt6re dotyczq samotnych kobiet. Nie wspominam CO licznych 
transakcjach, kt6re prowadzone byzy wspoinie przez maiionkow, posia- 
dajqc~ch niemchomoSci na terenie miasta ", o prowadzeniu przez mqza 
w s ~ b l n ~ c h  interesow lub wy~t~polwaniu W imieniu zony. Moina bowiem 

43 Archiwum Pafistwowe W Krakowie, Consularia 432, s. 178-237. 
44 WAP Gd. 300,43, 212. 
46 Ib., s. 6r, llr, 12v, 19r, 62v i in. 
48 Ib., s. 31r, 34r. 
47 Ib., s. 19r. 
48 Ib., C. 80r. 
49 Ksiqga radziecka nziasta S t a r ~ j  Waruzawy, wyd. A. Wolff, t. I. Wroclaw 1963, 

nr 353, 357. 
60 .WAP Gd. 300. 12. 666. 
G 1  Biblioteka PAN W Gdaiisku, rkps 604, Genealogia rodziny Gisen. 
62 Jak np. rnalionkowie Greven W 1497 r. - WAP Gd. 300. 43.4.b. s. 201-203. 



zacytowab wiele spraw spornych, W ktorych mqi lub krewny administro- 
wal majqtkiem kobiety, wystepujqc przed sqdem jako jej przedstawi- 
ciel 5? Natomiast na uwagq zaslugujq inne przypadki, np. malzehstwo 
Fursten prowadzi miedzy sobq rozliczenia czynszu pobieranego z nieru- 
chomoSci obydwojga ". J u i  W XIV W. przepTowadzane bylo prawne roz- 
dzielenie majqtku miedzy malionk6w Stecklen z rohyrn przemaczeniem 
czekci przyznanych obojgu 55. Odbyl sie rowniei proces miqdzy ionq i me- 
iem W sprawie spadku i udziaiu W nim dzieci kobiety z pierwszego mal- 
ienstwa 5G. 

Nie ma potrzeby mnoienia przykladow, by dowieSC, i e  i meiatki rnia- 
ly  W miastach pelnq zdolnoki: procesowq 57, i e  ich udzial W ixciu gospo- 
darczym - acz rzadziej, podobnie jak W czasach poiniejszych - m6gl 
byC znaczny i wyrainie wykraczajqcy poza tradycyjne zajqcia domowe. 
Pozostaje jednak W tym obrazie niejasny problem, ktory czeka na do- 
kladniejsze zba'danie, a dotyczqcy wyksztalcenia mieszczek. Czy poglqdy 
o niiszoSci plci pieknej opieralo sie i na przeslankach dotyczqcych slabo- 
Sci nie tylko fizycznej, ale i umyslawej 58? 

Wydaje sie, i e  W miastach poinego Sredniowiecza wlasnie koniecz- 
noSC wykonywania zawodu powodowala ksztalcenie kobiet. Oczywi8cie, 
nie chodzilo tu o ksztalcenie uniwersyteckie, teoretycaxle, o studia z za- 
kresu filozofii czy prawa. Ale i kupcy czy rzemieklnicy swoje specjali- 
styczne umiejqtnokci zdobywali przewainie W drodze praktyki, termino- 
vrrania, tak W rzemiokle, jak i W handlu 59. 

Praktyczna znajomoSE geografii, rachunkowoCci, pisania, czytania - 
byia warunkiem wykonywania zawodu, Dlatego moina wnosib, i e  ren- 
tierki, przekupki, wlaScicielki gosp6d - nie r6znily sie zbytnio W tym 
zakresie od mqiczyzn. JeSli mlody Maurycy Ferber pisze list milosny do 
Anny Pileman, kt6rq wbrew woli rodziny chce poSlubiC - omaczaC to 
moie znajomoSC pisma u mlodej dziewczyny posiadajqcej wyksztalcenie 
szlrohe 60. Zdarzylo sie nawet, i e  we Wroclwiu kobieta zaralbiala na iy- 
cie jak.0 pisarz, notujqc transakcje k.upieckie i wysylajqc listy U'. 

Trudno te i  bez zaloienia pewnej edukacji zrozumie6 procesy czarow- 
nic, wykazujqce nie tyle wiedze magicznq, CO duiy zasob wiadomoSci me- 

63 WAP Gd. 300.43.195. S. 601, 280, 287. (1473 r. 1500 r.). 
64 WAP Gd. 300.43.4 b. S. 476 (1,503 r.). 
55 WAP Gd. 300.R.H. nr 5, s. 98 (1392 r.). 

WAP Gd. 300.43.195. S. 593, (1473 r.). 
Na wsi stwierdzit to S. Roman, Stanowisko majqtkowe wdowy W Srednio- 

wiecznym prawie polskim, Czasop. Prawno-Hist. V, 1953, s. 80 nn. 
Por. S. Roman, Le sfatut, s. 391. 

Go Na ten temat H. Samsonowicz, P62ne 5redniowiecze, s. 286 nn.; tenie, Zycie 
miasta, s. 159 nn. 

E. Kestner, Eberhard Ferber Bürgermeister von Danzig, „Zeitschrift des West- 
preussischen Geschichtsvereins" 1880, s. 26. 

01 Woj. Arch. Pafistw. Wroclaw, G. 5, 48, s. 123. 



dycznych, przyrodniczych, a takze gospodarmych i politycznych. Co 
prawlda wiekszo5C proces6w o czaTy odbywaza sie na  wsi. Ale i W mieicie 
pr55nego Sredniowiecza, zwlaszcza W okresach kryzysowych, byly kobiety 
zajmujqce sie czaramie2. Wiele niejasnych, niezaozumiaiych wydarzen 
mokna bylo wytlumaczy6 tylko ingerencjq sil nieczystych. Poiirednikami 
stawaly siq wbwczas przewainie ko;biety,-latwiej poddajqce sie sugestii, 
bardziej zagroione W swym bycie codziennym. Nie bylo to zresztq W Sred- 
niowieczu zjawiskiem nagminnym. CzqSciej kobiety W rniastach wykazy- 
waiy nieprzecietny ternperarnent, energiq i inicjatywq W roznorakiej, im 
dmtqpnej dzialalnoSci 63. Wydaje sie tez, i e  iycie W romijajqcych sie 
miastach stwarzaio dla kobiet stosunkowo duZe mozliwoSci znalezienia 
sobie miejsca W spoleczeristwie U schylku Sredniowiecza. 

62 H. ~chwarkälder, Die Geschichte des ZaubelS- und Hexenglaubens in Bremen, 
„Bremisches Jahrbuch" 46, 1959, s. 156 nn.; por. tei W. G. Solden, H. EIeppe, Ge- 
schichte der Hexenp~ozesse. Stuttgart 1880. 

03 Por. przyklady cytowane przez Jelicz, o.c.. s. 153; M. Bogucka, Zycie coclzienne, 
s. 113. 



Edward Potkowski 

HERETYK STEFAN 2 MARCH11 

W jednym z rekopis6w Biblioteki Katedralnej W Gnieinie znajduje sie 
natatka o nie znanym dotqd bliiej heretyku, Stefanie z Marchii l. Na- 
leial on do zakonu franciszkanow, dzialal z grupq swych zwolennikow 
wSr6d Tatarbw chanatu kipczackiego (Zlotej Ordy), wystqpujqc przeciw 
k06ciolowi rzymskiemu i papiestwu. Uznal siq tei papieiem i zwierzchni- 
kiem prawdziwego ko8ciola, ktory tworzyli jego wyznawcy. Wiadomo8ci 
o Ste3anie z Marchii tdwtarczyli ldo hurii papieskiej dwaj biskupi; oni 
tei  z polecenia papieza mieli zabiegab U chana Tatarow o wydanie he- 
rezjarchy wladzom ko5cielnym. W pertraktacjach tych, na proSbq pa- 
pieia, mial pomagab i po.4~edniczyb kr6l Polski. 

Tak W skrocie brzmi trebb notatki. A oto jej pelny tekst: 

I ~ t i  sunt articuli fratris Stephani de Marchia ordinis f ra trum minorum. 
Noverit reverenda paternitas orthodoxe fidei, pater, hereticos ne- 

phandos intrasse Tartariam Aquilonarem, primum quidem heresiarcha - 

Stephanus nomine de  Marchia, de ordine fratrum minorum, vocat se pa- 
pam e t  dominum. I t e m  ipse e t  sui predicant dominum papam non esse 
papam et  subiecti sibi papulum predicant dampnatunz. I t em predicant 
quod sacrificium Romanum sit irri tum nunc e t  in evo. I t e m  asserunt et 
predicant in suis provincibuss, onanes occidentales esse hereticos. I tem 

Jego imig wymiania T. Trzcifiski, Katalog rgkopis6w biblioteki kapitulnej 
W Gnieinie a.2 do poczqtku W .  XVI. Poznafi, 1910, S. 4 6 4 7 .  Poza tq pracq nie zna- 
lazlem o Stefanie z Marchii innej wzmianki W literaturze historycznej. 

P W tekgcie: orthoxe. 
Moie: predicationibus. 

Szkice z dziejbw kultury polskiej, Warszawa 1972 
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predicant ecclesias Romanas esse stabula bestiarum et  non  locum san- 
ctum. I t em predicant claves ecclesie in manibus esse ipsorum et  non in 
Cdomino papa. I t e m  asserunt omnes consentientes domino pupe esse damp- 
natos et excommunicatos. I t em a.sserunt e t  predicant, quod excommuni- 
catio et executio ecclesie nulla sit. I t e m  iudicibilia fantur et predicant, 
(que ad presens longum esse enarrare. Ideo propter d e u m  adhibeatur re- 
med ium,  n e  immiserabilis populus dei per eos, ut nunc plenius cernitur, 
seducatur. Caute igitur est agendum contra prefatos, ne  ipsis hereticis per 
emulos sancte ecclesie denuncietur. Litteras super articulis istis porta- 
verun t  domino pupe duo episcopi, unus  de ordine fratrum minorum, alius 
est episcopus helmenus 4. Et isti i dem episcopi fuerunt missi per dominum 
papam ad illas partes, in quibus dictus antipapa nzoratur, e t  portaverunt 
plures bullas domini pupe que diriguntur regi Polonie, ducibus, principi- 
bus, comitibus, baronibus e t  militibus dicte contracte, u t  iuvent  e t  auxi- 
l i u m  prebeant e t  favorem, et instent aput imperatorem Thartharie, quod 
dictus antipapa Stephanus capiatur e t  domino presentetur. Amen. 

Notatka o heretyckich poglqdach i dzialalnoSci Stefana z Marchii pi- 
sana jest przez t q  samq osobe CO ca4y rekopis, zawierajqcy - wedlug do- 
tychczasowych informacji katalogowych - niezidentyfikowany podrecz- 
n ik  inkwizytora z 2 polowy XIV W .  W rzeczywistoSci jest t o  rekopis 
znanego i popularnego W p6inym Sredniowieczu Directorium inquisito- 
r u m ,  systematycznego traktatu teologiczno-prawnego na uzytek inkwi- 
zytorbw, napisanego W 1376 r .  przez dominikana Mikolaja Eymeryka 
(ok.  1320-1399), generalnego inkwizytora krblestwa Aragonuo. Dzielo 
Eymeryka znane bylo W Polsce. Posiadal je Piotr Cantoris, inkwizytor 
krakowski  na przelomie XIV/XV W.; posluzylo ono tak ie  do kompilacji 
Slqskiego podrqcznika inkwizytora z poczqtku XV W .  Gniehie f i sk i  relro- 

"Tik~cie: h,Zcnus; zapewne helmenus = chelmensis, a wigc biskup chelmski. 
Brak c jest pomylkq pisarza, kt6ry nie znal tej nazwy i napisal jq moie ze sluchu. 
Caiy rgkopis zresztq sporzqdzony jest doS6 niedbale. Kopista mylil sie, opuszczal 
slowa, ktorych nie rozumiai. 

T. Trzcifiski, o.c., S. 46-47, nazywa rekopis „Practica criminalis canonica con- 
t ra  haereticos" i datuje go na XIV W. (po 1340). W samym tekScie rekopisu znaj- 
ciuje sie infosmacja. Secunda. pars huius D i r e c t o r i i  o f f i c i i  i n q u i s i c i o -  
n 2 s... Omawiany rqkopis jest kodeksem pergaminowym (33 X 25,5 cm) o 212 kar- 
tach. Poczqtku brak. 

O Traktat M. Eymeryka mial kilka wydafi; korzystalem z dwoch, Ijrzygotowa- 
nych przez Franciszka Pegna: Directorium inquisitoriu~n R. P. F. Nicolai Eymerzci ... 
Romae MDLXXVIII oraz Venetiis MDXCV. 0 rozwoju tego gatunku traktat6w teo- 
logiczno-prawnych pisze A. Dondaine, Le manuel de Pinquisiteur (1230-1330), Ar- 
chivum Fratrum Praedicatorum, XVII, 1947, s. 85-194. 

Slqski podrgcznik om6wii W. Wattenbach, Uber das Handbuch eines Inquisi- 
tors in der Kirchenbibliothek St. Nicolai in Greifswald. Berlin 1889 (odb. z Abhand- 
lungen der königl. preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1888); informa- 
cja o dziele Eymeryka bqdqcego W posiadaniu inkwizytora krakowskiego: [,..I ut 
espressius continetur in libro inquisicionis ipsius inquisitoris Cracoviensis Petri Can- 
toris, quem compilavit frater Nicolaus Emeriti, inquisitor, magister in theologia 
(ib., s. 4). 



pis dziela Mikolaja Eymeryka zostal, jak sqdze, rbwniei sporzqdzony n a  
poczqth XV stulecia. Zapewne przywibzl go do Gniezna jakii duchowny 
polski, podroiujqcy za \granice lub odbywajqcy studia poza granicami 
kraju. Prawdopodobnie byl nim Mikolaj Kicki (Kiczka), archidiakon 
gnieiniehski od 1409 r., wybitny i znany wowczas prawnik, kttory W la- 
tach 1415-1420 ~tudio~wal W Padwie i uzyckal tarn stopiefi doktora de- 
kret6w 8. WSr6d ksiqiek przekazanych przez niego testamentem bibliote- 
ce kapituly gntehieriskiej znajdowal sie wlaSnie m. in. rekopis Directo- 
rium super officium inquisicionis g. 

Gnieiniehski rekopis Directorium inquisitorum Mikolaja Eymeryka 
mial sluiy6 pomocq przy zwalczaniu, nasilajqcych sie wbwczas W Polsce, 
ruch6w heretyckich. A 6w cel praktycztny gnieinieizskiego podrecznika 
spowodowal zmian? ukladu tresci dziela Eymeryka. Wysunieto W nirn 
bowiem na pierwsze miejsce czeS6 poSwieconq klasyfikacji herezji i oinb- 
wieniu doktryn kacerskichiO. Rowniei zamieszczona na koficu rekopisu 
informacja o Stefanie z Marchii, ktbrego Eymeryk nie umieScil W samf& 
traktacie, mogla interesowah - jak slusznie sqdzil kopista Zub nabywca 
kodeksu - trybunaly inkwizycji W Pclsce. Sam sposbb zredagowania 
notatki dowodzi, ze podstawq dla niej byl zapewne jakiS ,,list gohczy", 
skierowany moie fdo ktbregoi z iakwizytorow polskich ll. 

e. 

Postab Stefana z Marchii jest doSE zagadkowa. Nie udalo mi sie od- 
naleik jego &ladow w fr6dIach polskich i obcych. Dysponujemy wiqc - 
jak dotqd - tylko informacjami z notatki rqkopisu gnieiniefiskiego. Sq 
one do.46 skqpe, pozwalajq jednak ustalie najwazniejsze dane, dotyczqce 
osoby i doktryny zagadkowego herezjarchy. 

Stefan pochodzil z Marchii, jednej z prowincji Srodkowych Wloch, 
poloionej nad Adriatykiem 12. Byl franciszkaninem wloskirn i naleial do 

,Polski Siownik Biograficzny", t. XII, s. 392. 
"ob. wyciqg z akt kapituly gniefnieiiskiej przytoczony przez J. Korytkowskie- 

go, Pralaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnie2niefislciej. t. 11, Gniezno 1883, 
s. 247. - - -  . 

l0 Uklad Directorium bquisitorum Mikolaja Eymeryka, wedlug wydania rzym- 
skiego (1578) i weneckiego (15951, jest nastgpujqcy: 1. De fide catholica; 2. De haere- 
tica pravitate; 3. De practica officii inquisitionis natomiast rgkopisu gniegniebskie- 
go: 1. De haeretica pravitate; 2. De practica officii inquisitionis; 3. De fide catho- 
lzca. 

fi Notatka byla kopirl ,,listu", poniewai - podobnie jalc caly rekopis - zawiera 
pomylki i bfgdy, Swiadczqce o niestarannej pracy kopisty. Sam list adresowany byl 
do jakiegoS inkwiz~hora zakonnego, tytulowanego Pater, 

* Nazwa prowincji Marchia wystgpuje od XI1 W.; zob. P. F. Kehr, Italia Pon- 
tifica. Berolini 1909, t. IV, s. 115. W XIII-XIV W. istniala odrgbna pxowincja 
franciszkafiska tej nazwy (provincia Marchiae); L. Wadding, Annales minorum, t. IX, 
Quaracchi 1932, s. 194. 



kregu rygorystirw W zakonie braci rnniejszych, zwanych spirytualarni 
lub fraticellami l3 .  Eqczyli oni radykalizm W sprawie ubostwa z chilia- 
stycznyrni proroctwami Joachima z Fiore Doprowadzilo to j u i  W dru- 
giej polowie XI11  W. do konfliktu spirytual6iw z wladzami zakonnymi 
i koScielnymi. Szczegoinie aktywne byly grupy spirytualow W Pcowan- 
sji, gdzie dzialal glosny Piotr, syn Jana Olivi 15, dalej - W Toskanii oraz 
w Marchii. Tutaj przywodcami franciszkaiiskich radykalow byli Libera- 
tus z Macerata i Angelus Clarenus, historyk ruchu i apologeta, autor 
Historia septem tribulationum ordinis minorum Iß. PrzeCladowani od cza- 
sOw Bonifacego V111 i Klemensa V ,  uznani za heretykow i tropieni przez 
inkwizycje, zdolali przetrwak we Wloszech - pod nazwq fraticellow - 
do polowy XV W. Grupy ich istnialy takie na Wschodzie: W Grecji, 
Azji M>niejszej (Armenii, Palestynie i Syrii) I*. 

Fraticelli tworzyli luine grupy, zlozone z franciszkanbw, eremitow, 
ludzi Swieckich. Mieli wIasn3 hierarchie koicielnq: biskupow, kaplanow, 
przeloionych 10, a takke swoich papieiy. Jednym z nich byl franciszkanin 
Piotr Rainalducci z Corvaro, wystepujqcy pod imieniem Mikolaja V 
( 1 2  V 1328 - 25 V111  1330),  wprowadzony na tron papieski przez Ludwi- 
ka Bawarskiego, krola Niemiec i cesarza, W czasie jego walk z papieiem 
Janem X X I I .  Podczas procesu spirytualbw z Todi i Arnelii (1329)  oskar- 

13 T. Manteuffel ,  Narodziny herezji. Wyznawcy  dobrowolnego ubostwa W $red- 
n.iowieczu. Warszawa 1963, s. 91-93, 115-128. 

14 T. Manteuffel ,  W oczekiwaniu ery wolnoSci i pokoju, Historiozofia Joachima 
z Fiore. „Przeglqd Historyczny", 60, 1969, s. 233-256, szczeg. 251 nn.  

1". Manteuffel ,  Piotr syn  Jana Olivi - gwicty czy herezjarcha, ,,Przeglqd EIi- 
storyczny". 1964, s. 392-404. 

16 L. Oliger, Ange de  Cingoli (W:) Di~tionn~aire d'histoire e t  de gdographie eccle- 
siastiques. Paris 1924, 111, szp. 17-19; L. v o n  Auw, Angelo Clareno et  les spirituels 
f ranciscains. Lausanne 1952. 

17 F. Ehrle, Die Spiritualen, ihr VerhäZtniss z u m  Franziscanerorden und zu  den  
Fraticellen, ,,Archiv f ü r  Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters", I .  1885, 
s. 509-569; 111, 1887, s. 553-623; IV, 1888, s. 1-190. Praca Ehrlego, uwaiana nadal 
za ~ o d s t a w o w a .  zawiera wiele cennych fragment6w Sr6dlowych do historii spiry- 
t u a l . 6 ~  - fraticell6w. 

le W Grecji istnialy na poczqtku XV  W. 4 konwenty  fraticellow, jak wynika 
z zeznafi brata Bernarda de Pergamo, W czasie procesu inkwizycyjnego W 1466167 r. 
(F.  Ehrle, o.c., IV,  s. 113). Klemens V 1  wyslal W 1344 list W sprawie tych  heretykow 
d o  b i s k u ~ 6 w .  kleru i ludu Armenii, a Innocenty V 1  W 1354 r. do  bickupa Ja f f y ;  
F. ~ h r l e , o . c . , ' ~ ~ ,  s. 74, 163. 

WiadomoSci o hierarchii koicielnej fraticellbw dostarczaj3 proceSy inkwizy-  
cyjne. Np. w zeznaniach fraticellow z Lulrlri (1411) stwierdzono, i e  patriarchq ich byl 
frater Franciscus de  Terni, Irt6ry wySwiecal biskup6w i kaplan6w. W procesie u j y  
t ych  W 1466 r. w Assy iu  fraticellow zeznal brat Bernard de Pergamo, quod recepzt 
quatuor minores ordines in Gressia [Grecia] ab uno episcopo secte eorum vocato 
Iratre Ignacio de sancto Severino in Marchia [...I Puitque ordinatus ger fradrem 
Michaelem de Plorencia episcopum secundum rztum eorum. Dalej zeznal t e i ,  i e  kona 
hrabiego Stefana Conti confessa est cuidam fratri Egidio de  Tortona episcopo. WSr6d 
oslrarionych W t y m  procesie fraticellow bgl t e i  Nicolaus episcopus de secta heretico- 
m?n. 0 biskupach fraticell6w m6wi  t ak i e  Jakub z Marchii, kaznodzieja i inkwizytor 
franciszkafiski w ssvoim Dialogus contra fraticellos (1452); F.  Ehrle, o. C., IV,  s. 107, 



zono ich m. in. o to, ie  uznawali ,,Bawarczyka za cesarza, a Piotra z Cor- 
varo za papieza" 20. 

W doktrynie spiritual6~-fraticel16w, obok zasady absolutnego ubbstwa 
jako jedynie slusznej normy postepowania wyznawcow i naSladowc6w 
Chrystusa a, wysuwa sie na plan pierwszy przekonanie o zepsuciu ko- 
Sciola rzymskiego i odstqpstwie papieiy od zasad religii chrzeicijanskiej. 
Wedlug nich, papieze (od czas6w Bonifacego V111 lub Jana XXII) stracili 
wladze W koSciele, sq wykletymi i potepionymi heretykami, tak samo 
jak posluszni papiezom biskupi i kaplani. Prawdziwy koSci6l chrystuso- 
wy tworzq tylko grupy spirytualow-fraticellh i ich zwolennicy. Ow mo- 
ment antypapieski i antykoicielny podkreilany jest we wszyctkich oskar- 
ieniach i zarnutach, wysuwanych przeciw spirytualom i fraticellom. 
Sformulowane zoctaly one W ten sposbb jui podczas pierwszych przeila- 
dowa6 za czasbw' Bonifacego VIII, na przelomie XIIIIXIV W. 28 Poja- 
wiajq sie W aktach procesbw fraticellbw wloskich z XIV W. 23 i prze- 
trwaly, W niezmienionej prawie formie, do ostatniego procesu 
W 1466167 r. 24 

" Obszerne fragmenty akt tego procesu oglosil F. Ehrle, Ludwig der Bayer und 
die Fraticellen und Ghibellinen von Todi und Amelia im J. 1328, ,,Archiv für  Litera- 
tur - und Kirchengeschichte des Mittelalters", I ,  1885, s. 158-160. 

21 0 problemie absolutnego ub6stwa zob. T .  Manteuffel, Narodziny herezji, s. 89- 
95; 109-128; M. D. Lambert, Franciscan Poverty. The Doctrine oj the Absolute PO- 
vertu of Christ ancl the  Apos.tle in the F~anciscan Order (1210-1323). London 1961. 

Angelus Clarenus, W apologii kierowanej przez niego grupy spirytual6w wlo- 
skich, pisze o zarzutach stawianych i m  W listach Bonifacego VI I I :  Quocl aUtem 
auctoritas papalis non esset, et  dominus papa Bonifatius non esset papa, et quod 
iamdiu ab ecclesia auctoritas defecisset et  in nobis resideret, quamdiu reformaretur 
ecciesiu, et quod nos soli e t  similem nobis spiritum habentes erant veri sacerdotes, 
et sacerdotes facti auctoritate et ordinationi papali et aliorum episcoporum non Ver@ 
(essent) orclinati nec sacerdotes. Epistola excusatoria ad papam de falso impositis 
et fratrum calumniis, wyd. F. Ehrle, ,,Archiv für Literatur-und Kirchengeschichte 
des Mittelalt~t .~~' ,  I ,  1885, s. 522. 

23 Np. W procesie fraticell6w z Todi i Amelii (1329) zeznal jeden ze Lwiadkow, 
quod se presente et audiente dictus frater Petrus Nini de Tuderto predicdvit publzce 
i n  pulpito consueto dicte ecclesie s. Fortunati, quod papa Johannes non erat papa, 
immo erat hereticus et  patarenus, et ortabatur populum, ne haberet f idem in eo. 
F. Ehrle, Ludwig der Bayer, s. 160. W procesie fraticellow z okolic Rzymu (1334) 
zeznal jeden z oskarionych, quod dictus papa Johannes non est papa [...I quod ha: 
betur una profecia, quod ecclesia romana facta est meretrix C...] et etiam, quod sz 
ipse Papa Johannes absolveret eos a peccatis eorum, ipsi non haberent fidem, nec 
etiam si ligaret eos. Podobne zeznania zanotowano W procesie fraticell6w poiudnio- 
wowloskich z grupy biskupa Tomasza z Aquino (1362): Omnes famen [SC. fraticelli] 
concordabant, quod Papa Johannes fuit hereticus et quod nullus post eum fuit ve- 
rus papa. F. Ehrle, Die Spiritualen, IV, s. 9 ,  100. 

** Oskariony W t y m  procesie brat Bernard de Pergamo zeznal: I n  quibus mo- 
nasteriis et aliis, ubi conservatus est, t'enetur publice, quod papa, cardinales, episco- 
pi, presbiteri et alii ordinati a pontificibus a tempore, quo Johannes X X I I  fecit 
constitutiones quatuor [...I, sunt heretici et  excommunicati et tales apud eos repu- 
tati. Podobne zeznania zloiyl inny oskariony, brat Antoni de Sarcho: Interrogatus, 
an sanctissimum dominum nostrum Paulum secundum teneret pro vero et  indubi- 
tat0 Christi vicario et summ0 pontifice, respondit, quod nullo modo eum pro tali 
tenebat, et omnes suos predecessores a tempore Johannis vicesimi secundi, quia fe-  
cerat declarationes Contra paupertat'em Christi et sic fuit hereticus, et  quotquot ei 



Zupelnie podobne byly tezy heretyckie Stefana z Marchii i jego zwo- 
lennikow. Tak jak wloscy fraticelli - a takie inne grupy heretyckie 
o zbliionej ideologii (begini, bracia apostolscy, begardzi) 25 - uwaiali 
oni, ze papiei rzymski nie jest prawdziwym papieiem; wszyscy zag, ktb- 
rzy sq mu posluszni i zgadzajq sie z nim, sq potqpieni i ~ y k l q c i ~ ~ .  Wy- 
znawcbw koßciola rzymskiego uwaiali za heretykow 27. Twierdzili takie, 
i e  wladza tduchotwna (,,klucze ko8ciola") naleiy do nich 2s. Konsekwencjq 
tych zaloieil byly dalsze punkty doktryny Stefana z Marchii i jego zwo- 
lennikow, wyliczone W notatce' rqkopisu gnieiniefiskiego. Utrzymywali 
oni wiec, i e  kary k,oBciehe nie majq zadnego maczmia, zaB kioßcielne 
praktyki kultowe sq niewaine 29. KoSciolCwv nie uwaiali za miejsca Swiq- 
te, lecz za stajnie dla bydla So. 

Wreszcie samo wystqpienie Stefana z Marchii jako ,,papiezaM zgodne 
bylo z doktrynq i praktykq fraticellbw, ktbrzy nie uznawali wladzy i fun- 

successerunt, non  fuerunt  veri pontifices C...] InterrogatuS, quare non  confitebatur 
Presbiteris et curatis ecclesie, dixit, quod pro eo, quia ipsi erant mali et propterea 
non  habebant claves ecclesie ad absolvendum. W wyn iku  przesluchafi oskarionych, 
sqd inkwizycji ustalil listg twierdzefi heretyckich tej ostatniej ze znanych nam grup 
fraticell6w. Znalazly sig t a m  m. in. takie punkty: 

[II]  I t e m  quod omnes summi pontifices, qui ad summi apostolatus apicem post 
dicti quondam domini Johannis obitum assumpti fuerunt et pro summis pontifici- 
bus  tent i  fuerunt, fuerunt  heretzci e x  eo, quia statuta et ordinaciones dicti quon- 
d a m  domini  Johannis non  dampnaverunt neque purgarunt, sed ymo illa rata et  grata 
habuerunt. [III] I tem quod ad eos solum et  dumtaxat spectat reprehende~c  sunzmum 
Pontificem et iudicare. [XII]  I t em  quod omnes e t  singuli, qui c u m  eorum opinione 
e t  sec& non  concordant, fuerunt et  sunt veri et  indubitati heretici. F.  Ehrle, Die 
S~ i r i t ua l en ,  IV, s. 113, 120, 122-123. 
2V. M a n t e u f f d ,  Narodziny herezji ..., s. 94-108, 113-123. 
20 I t e m  ipse et sui predicant dominum papam non  esse papam [...I omnes con- 

sentientes pupe esse dampnatos et  excommunicatos. 
97 I t em asserunt et  predicant in suos provincibus omnes Occidentales esse here- 

ticos. Moie  krylo sie w t y m  twierdzeniu uznanie ko+ci@a greckiego za lepszy od za- 
chodniego. Takie zdanie pojawia sie t e i  W oskarzeniach fraticell6w przez Boni- 
facego V I I I :  quod ecclesia Orienfalis esset melior quam Occidentalis; Angelus Cla- 
renus, Epistola excusatoria - F.  Ehrle, Die Spiritualen, 'I, s. 522. Jest to poglqd 
przejgty od Joachima z Fiore i jego interpretator6w. WSr6d potgpionych tez  trak- 
ta tu  joachimit6w Evangelium aeternum (przypisanego generalowi franciszkan6w Ja- 
nowi z Parmy; W rzeczywistobci dzi&o minoryty Gerarda de  Boxgo San  Donino) 
znajdowala sie teza, quod recessus ecclesiae Graecorum a Romana ecclesia fuit bo- 
nus  [...I quod populus Graecus rnagis ambulat secundum spiritum, quam populus 
Latinus. ~t Per hoc datur inteliigi, quod populus Graecus magis est in statu saluan- 
dorum, et  magis est  adhaerendum ei, quam populo Romanae ecclesiae. Nicolai Ey- 
merici Directorium inquisitorum, Romae M D . m V I I I ,  s. 189. 

I t em  predicant claves ecclesie in manzbus esse ipsorum et  non  domino pupe. 
2"tem asserunt e t  predicant, quod excommunicatio et executio ecclesie nUlla 

sit [. ..] quod sacrificium Romanum. sit irritum. Por. analogiczne twierdzenia Hen- 
r yka  d e  Ceva (de  Senis), generala grupy fraticell6w poludniowowloskich, potepione 
przez Jana XXI I :  [I11 [...I venerabiles ecclesiae sacerdotes, aliosque ministros, sic 
i ~ r i s d i c t i o n i ~  e t  ordinis clamitat auctozitate desertos, ut nec sententiam ferre, nec 
Sacramenta conficere, nec subiectum populum instruere valeant vel docere. Nicolai 
Eymerici Directorium inquisitorum, s. 214. 

80 I t e m  predicant ecclesias Romanas esse stabula bestiarum et non  locum sanc- 
turn. W podobny spos6b sformulowany zostal zarzut przeciw braciom apostolskim: 
[XVII I]  [,..I quod ecclesia consecrata non plus valet ad orandum Deum, quam sta- 
bu lum equorum vel porcorum. Nicolai Eymerici Directorium inquisitorum, s. 202. 



kcji kaplanskich duchownych koSciola rzymskiego i mieli wlasnq hierar- 
chie koicielnq. By6 moie jednak, i e  bylo to oskarienie falszywe, celolwo 
przejaskrawione przez wrog6w Stefana z Marchii, aby zmusi6 najwyisze 
wladze koScielne, zaabsorbowane sprawami polityki europejskiej, do 
energiczniejszej akcji przeciw herezjarsne i jego zwolennikom W odleglej 
Tartarii. 

Radykalni franciszkanie, a talrie rbzne grupy heretyckie o zbliionych 
do nich poglqdach, mogly dzialai: doSC swobodlnie W pierwszej polowie 
XIV stulecia dziqki sprzyjajqcemu ukladowi sil politycznych W Europie. 
Chronila ich jopieka kr6la Niemiec i cesarza, Ludwika Bawarskiego (1314- 
1347), kt6ry walczyl z papieiem Janem XXII i jego nastepcami Pro- 
tegowal ich rbwniez kr6l Neapolu Robert Mqdry (1309-1343) s2 i krbl 
Sycylii Fryderyk I1 Aragofiski (1296-1337) 33. Sytuacja zmienila sie 
W drugiej polowie XIV W. Roilpocz~ly sie w6wczas syskematyczne prze- 
Sladowania begardow i innych ruchbw hefetyckich W cesarstwie oraz 
krajach sqsiednichs4. We Wloszech nasilily sie represje wobec fraticel- 
16w S6. Wielu rygoryst6w franciszkahkich, aby uniknqC prze~ladowafi, 
uciekalo na Wschod. WSr6d nich byl zapewne r6wniei Stefan z Marchii. 

Wedr6wka na WschOd byla zwyklq drogq franciszkafiskich rygory- 
stbw. JuZ W 1290 r. udala sie na misje do A r m 4  (W Azji Mniejszej) 
grupa spirytual6w z Marchii, uwolniona z wiqzienia zakonnego przez 
przychylnego im generala Rajmunda Gaufridi Jeden z tej grupy, brat 
Tomasz de Tolentino z Marchii, zginql W 1320 r. U ujScia Donu, W drodze 
do Chin s7. Okolo polowy XIV W. nakazywali tepii: fraticellbw na Wscho- 
dzie papieie Klemens V1 (1344) i Innoceqty V1 (1354) 38, za5 pad koniec 
stulecia wplywy heretykbw musialy przybraC niapokojqce rozmiary, sko- 
ro 6wczeSni papieze wynaczali asobnych inkiwizytor6w dla teren6w mi- 
syjnych na Wschodzie 3g. Grzegorz XI, mianujcgc W 1375 r. prowincjala 

81 T. Manteuffel, Narodziny herezji ..., s. 126-127. 
82 E. G. Lelonard, Les Angevins de Naples. Paris 1954, s. 256-257. 
ss F. Ehrle, Die Spiritualen, IV, s. 158. 
54 Bulle papieskie i rozporzqdzenia cesarskie dotyczqce walki z begardami i in- 

nymi heretykami W Niemczech i krajach sqsiednich zebrat P. Fkedericq, Corpus 
documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae. Gent 1889, t. I, nr  209: 
bulla Urbana V (13681, nry 210-213: rozporzqdzenia cesarza Karola IV (1369); nry 
214-215: bulle Grzegorza XI (1371, 13721, nr 218: rozporzqdzenie Karola IV (1373); 
nry 239 i 241: bulle Bonifacego IX (1394, 1396). W I1 polowie XIV W. wzrosla r6w- 
nie2 aktywnoS6 inkwizycji na Slqsku, Pomorzu i W kr6lestwie polskim; K. Dobro- 
wolski, Pie~wsze sekty religijne W Polsce. Krak6w 1925, s. 27-29, 41. 

35 L. Wadding, AnnaZes minorum, t. VIII, s. 115-116 (a. 1354), s. 243-245 (a. 13681, 
s. 351-352 (a. 1374); F. Ehrle, Die Spiritualen, IV, s. 75-77. 

30 K. Balthasar, Geschichte des Armutsstreites im Franziskanerorden bis zum 
Konzil. von Vienne. Münster i. W. 1911, s. 179-180. 

Fr. Odorici de Portu Naonis Relatio, C. V111 (W:) A. van den Wyngaert, Sinica 
franciscana. Quaracchi-Firenze 1929, t. I, s. 425. 

F. Ehrle, Die Spiritualen, W, s. 74. 
Grzegorz XI (1370-1378) mianowal inkwizytorami na Wschodzie: Jana Gal- 

lusa, Eliasza Petit i Bartlomieja Ponco. Po Smierci Jana Gallusa Urban V1 (137f3- 



franciszkan6w W Palestynie inkwizytorem Ziemi Swiqtej, Syrii i Egiptu, 
z niepokajem pisal o rozwija j qce j sie tuta j dzialalnoiici here"cyk6w 40. 

Stefan z Marchii wybral eurapejskie obszary Tatar6w. Nie wiadomo 
czy przybyl z grupq innych fraticdlow, czy tei dotarl tu Sam, znajdujqc 
na miejccu zwolennik6w. Bowiem na obszarach tych dzialaia W XIV W. 

silna misja franciszkariska, wydzielona W osobny wikariat Tartariae 
Aquilonaris. Misjonarzami byli tu Wegrzy, Niemcy, Anglicy, Francuzi 
i Wl'osi 4i. Wprawdwie nadenie prapaganidy isilamu wh6d Mongol6w 
i walki wewnqtrzne W Zlotej Ordzie po Smierci chana Özbega (1312- 
1342) zahamowaly aktywnclsc rnisji chrzeBcijariskich 42, ale jeszcze W kofi- 
CU XIV W. wysylaso tu misj;.jlonarzy francisz;kafick.i& 48. WMd nich mogij 
byb takie zwolennicy kierunku rygorystycmego W zakonie braci mniej- 
szych, ktorzy dla unikniecia zdernaskowania przez inkwizycjq i przeSla- 
dowan zglaszali sie do dzialalnoSci misyjnej wSr6d Tatarow. Stetan z Mar- 
chii nie byl tutaj z pewnosciq odosobniony W swoich poglqdach. N o t a h  
rekopisu gnieiniefiskiego m6wi o jego zwolennikach. 

Slady spirytualbw wSr6d Tatarow znajdujemy takie W innych ir6- 
dlach. Oto w 1373 r. papiei Grzegorz XI dwagal sie od przelozonego 
fra~nciszkanbw W Tai-tarii, Armanda de Francia, wydania zbieglego tu 
spirytuala katalofiskiego Arnalda Montanerii. Zosital on kilka lat wcze- 
iniej potepiony jako heretyk przez inkwizytolra Mikolaja Eymeryka. Sci- 
gany przez tegoz inkwizytiora zbiegl dso Tartarii, gdzie - jak pisze pa- 
piei - ,,jawnie glos2 swoje heretyckie blqdy" 44. 

Notatka rqkopisu gnieiniefiskiego o Stefanie z Marchii ude~za swojq 
anonirnowo~ci~. Nie ma W niej ani imienia papieia, ani imienia kr6la - - 

1389) polecil generalowi dominikanaw wyznaczyd trzech dalszych inkwizytorQw dla 
Armenii, Grecji, Taa-tarii, Rusi i Moldawii; H. Ch. Lea, iiistoire de l'inquisition au 
moyen &ge. Paris 1900, h I ,  s. 403404.  

40 [...I sicut ad nostrum non sine gravi mentis perturbatione pervenit auditum, 
i n  Terrae sanctae seu Syriae et Aegypti partibus, ad,  quas multi conflunnt geregrini 
christiani, quidam e x  eis haeretici contra eamdem jidem catholicam e t  sanctam Ro- 
manam ecclesiam damnabiliter insurrexerint. Rullariunz Francbcanum, ed. C. Eubel. 
Romae 1902, t . k 1 ,  nr 1411. 

41 Por. wyclany przez misjonarzy list z Kaffy w 1323 r. do kardynaldw i prala- 
t6w oraz minoryt6w zgromadzonych na kapitule generalnej; L. Wadding, Annales 
minorum, t. V I I , - ~ d d e n d a ,  s. 716. 

J. J. Saunders, The Decline and Fall of Medieval Christianity in Medieval 
Asia, „The Journal o f  Religions History", 5, 1968, s. 93-104. 0 rozbiciu politycznym 
Zlortej Ords: B. Grekow, A. Jakubowski, Zlota Orda i jej upadek. Warszawa 1953, 
s. 214nn. - 

Np. W 1372 r. Grzegorz X I  pozwala dilecto jilio Francisco de Podio vicario 
Tartariae Aquilonaris sprowadzid 12 misjonarzy franciszkaiiskich; G. Mollat, Lettres 
secretes et  curiales d u  pupe Gregoire XI. Paris 1962, z. I, s. 89, nr 624. L. Wadding, 
Annales minorum, t. IX, s. 125-126, notuje, i e  bracia Rogerus Anglicus i Ambro- 
sius Senensis, przybyli W 1392 r., a Vicario Tartariae, otrzymali pozwolenie Bene- 
dykta XI  na zabranie z sobq 24 misjonarzy franciszkafiskich. 

@ [...I dictus Arnaldus in ultramarinas partibus manere, ac huiusmodi et alia 
erronea etiam publice asserere et praedicare et alias vitam dissolutam et exemplo 
perniciosam ducere asseretur. Li& Grzegorza XI  do Armanda de Franoia - L. Wad- 
ding, Annales minorum, t. V I I I ,  Addenda, s. 731-732; regestr U G. Mollata, 0. C., 
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polskiego, ktory mial interweniowae W sprawie wydania herezjarchy 
i chana Tatarow, rowniei niemanego imienia. Anonimowi sq takie dwaj 
biskupi wspomniani W notatce, ktorzy przynieili papieio.wi informacje 
o dzialalnoici Stefana z Marchii, i z polecenia papieskiego mieli Scigab 
herezjarchq. Trzeba jednak pamiqtai., i e  dolqczona do podrqcznika inkwi- 
zybra notatka miala cel prak,tyczny: rozpoznat, zdemaskowak heretykow. 
Dlatego zawierala przede iwszystkim in£ormacje o doktrynie d miejscu 
dzialania Stefana z Marchii, inne irniona pominiqto jako i n f m a c j e  dru- 
gorzqdne. Zreszlq by3y to czasy wsp~lczesne, czy niezbyt d legle  dla pi- 
sarza i uzytkownika rqkopisu. Jeden i drugi wiedzieli, o jakiego kr6la 
polskiego chodzi. Byl mim zapewne Wladyslaw Jagiello.. Co zai dotyczy 
imienia papieza moie pominieto je celowo. W okresie wielkiej schizmy 
zachodniej, rywalizacji papieia rzymskiego i awinionskiego, rozsqdniej 
bylo pominqk jego imie tam, gdzie bylo to moiliiwe. Dwaj nieznani bi- 
skupi, wspomniani W noitatce, pochodzili z prowincji wschodnich. Jeden 
z nich, franciszkanin, byl moie biskupem' ktbrejjj! diecezji na obszarach 
Zlotej Ordy; drugi - to zapewne biskup chklmski 46. Obaj mogli mieb 
najlepsze informacje o tym, CO dzieje sie wsrod misjonarzy U Tatarow, 
i donieSC kurii papieskiej o dzialalnoici Stefana. Im tei, jako ludziom 
znajqcym miejscowe warunki, papiei polecil zajq6 sie likwidacjq herezji. 

Wszystkie przeslanki wskazujq wiec na to, ze Stefan z Mai-chii, wloski 
franciszkanin i przywodca grupy fraticellow W Tartarii, dzialal W koilcu 
XIV W. lub moze na poczqtku nastqpnego stulecia. Z pewnoSciq nie byl 
on ani glokym heretykiem, ani tak znanym antypapieiem, jak iyjqcy 
pol wieku wczeSniej jego brat zakonny Piotr Rainalducci z Corvaro. 
Nikle Slady, jakie W irodlach zostawila dzialaln&t Stefana z Marchii, 
niekoniecznie jednak byly wynikiem jej malego zasiegu i znaczenia. Ra- 
czej sprawil to moment dziejowy, W jakim wystqpil herezjarcha. By3: to 
bowiem okres wielkiej schizmy zachodniej (1378-14151, kiedy r6wno- 
czeSnie bylo dwoch lub trzech papieiy, zwalczajqcych siq wzajemnie, za- 
biegajqcych o poparcie biskupow i wladc6w chrzeScijanskiej Europy. 
Dzialajqcy gdzieS na jej kraiicach heretyk Stefan z Marchii byl wpraw- 
dzie jeszcze jednyrn wiecej papiekem, ale na pewno nie tak g rohym jak 
rywale na zachodzie. Dlatego tylko na krotko zajql uwage k6l koSciel- 
nych, zaabsorbowanych calkowicie sprawami dziejqcymi siq W Europie. 

s. 195, nr 1357. Heretyckie tezy Arnalda Montanerii: Nicolai Eymerici Liircctorium 
inquisitorum, s. 200. 

45 Pierwsza wzmianka o laciiiskim bislrupie Chelma pochodzi z 1359, byl nim 
franciszkanin Tomasz, syn Ninogniewa z Sienna; C. Eubel, Hierarchia cutholica 
medii aevi, Monasterii 1898, t. I, s. 190; W. Abraham, Powstanie organizacyi kosciota 
Zaciltskiego na Rusi. Lw6w 1904, S. 243-245, 373-374. W I1 polowie XIV i poczqtku 
XV W. bylo kiiku biskup6w franciszkafiskich, rezydujqcych na obszarach zairnowa- 
nych przez Tatar6w - C. Eubol, o.c., s. 109 (Armalech), 160 (Kaffa), 366 (Montiurn 
Caspiorum), 457 (Saraj), 481 (Soldaya), 494 (Surgat), 497 (Tana), 520 (Sra~ezus). 



Jerzy KZoczowski 

PROWINCJA POLSKA CYSTERSOW 
W SWPETLE AKT KAPITn GENERALNYCH 
TEGO ZAKONU Z XV W. 

Schylek ßredniowiecza przynosi, jak wiadomo, glqboki upadek znacze- 
nia potqinego ongiß zakonu cysterskiego, schodzqcego powoli jui od 
XPII W. W cie5 dynamicznie rozwijajacych sie zakon6w miejskich - ze- 
braczych, uwiklanego zarazem W rnnbstwo trudnoSci zwiqzanych z utrzy- 
lnaniem starego modelu iycia monastycznego i ekonomicznego W rozwi- 
jajqcej siq Europie. Wiek XI11 przynibsl powainiejsze pdby  organizacyj- 
nego i ideowego dostosowania sie niezwykle rozwiniqtego zakonu, docho- 
dzqcego U schyaku tego stulecia do 700 dom6w mqskich, do nowych po- 
trzeb l. W remltacie ostrych zatargbw W naczelny~~h wladzach zakonnych 
interwencj a papieia Klemensa IV przyrniosla W 1265 r. - W formie bulli 
Parvus Fons, znanej W tradycji cysterskiej jako Klementyna - ostatecz- 
ne ustalenie tych wladz i zasad ich funkcjonowania. 

Obok kapituly generalnej, ktbra nadal pozostawala najwyiszq wla- 
dzq zwierzchniq, potwierdzona zostala instytucja tzw. definitorium, 

1 Wlr6d prac o podstawowym znaczeniu dla historii cysters6w W gredniowieczu, 
t a k i e  na obszarach polskich, wymie f imy tu :  T. Manteuffel,  Papiestwo i cystersi. 
Warszawa 1955; J .  B. Mahn, L'ordre cistercien et son g0Uvernem.ent (1098-1265). Pa- 
ris 1951; F. Winter ,  Die Cistercienser des nordöstlichen Deutschlands, 1-111. Gotha 
1868-1871; J. Canivez, Citeaux (Ordre) (W:) Dictionnaire d'histoire et  de gkographie 
eccl6siastiques, t. XII. Paris 1953, kol, 851 nn.; L. J. Lekai, Les moines blancs. Hi- 
sioire de l'ordre cistercien. Paris 1957. Podstawowe wydawnictwo ir6diowe, na kt6- 
r y m  opiera sig nasz artykul: Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis 
(1116-1786), t, I-VIII, wyd.  J .  M. Canivez. Louvain 1933-1941; przy uchwalach ka- 
pitul generalnych cytujg dalej ty lko  rok i kolejny numer danej uchwaly, np. 1471 
(nr 38). Z e  wzglgdu na rmmiary  artykulu, trzeba bylo niestety ograniczyb przypisy 
do najbardziej niezbgdnych. 

POLSKA W SWIECIE 

Szkice z dziej6w kultury polskiej, WarSZaWa 1972 



W sMad kt6rego wchodzili opaci Citeaux, 4 jego glownych filii oraz po 
4 z g6ry wyznaczonych olpatdw z linii kaidego z 5 gl6wnych opadw ma- 
cienystych zakonu: Citeaux, La Fert6, Pontigny, Clairvaux i Morymund. 
W zalozeniu owe 25-mobo\ve gremium rnialo za zadanie usprawnienie 
prac kapi* generalnej, kt6ra - nawet przy zjei?dzie tylko polowy opa- 
t6w - byla cialem ciekkim i mal0 zdolnym do podejmowania W ciqgu 
Irilkudniowych narad mn6st-a decyzji, W jakie nieraz rbknordnych 
sprawach. W praktyce jednak wobec stale rosnqcej nieobecnoSci opat6w 
na kapitulach, na CO stale i coraz silniej narzekano W ciqgu XIV i XV &U- 
lecia, wladza przechodzila coraz wyrainiej W rqce definitorium. Na po- 
czqtku XVI W., kiedy pojawiajq sie po raz pierwszy liczby i listy opatoiw 
uczestniczqcych W kapitule generalnej, znajdujemy ich tarn zaledwie 
okolo 20-30, wyjqkkowo, jak W 1515 czy 1520 - 50; W tyrn czasie z re- 
guly czlonkowie definitoriurn stanowiq wiqc wiekszoik W samej kapitule. 

Klementyna zmniejszala r6wniei W pwaZny sposob wladze ogat6w- 
-0jc6w nad domami filialnymi, W zasadzie na rzecz kapituly generalnej. 
Powstaje pytanie, W jakiej rnierze naruszenie W ten spos&b podsrtawo- 
wej, obok kapituly generalnej, instytucji cysterskiej, to znaczy zasady 
stalej i skutecznej kontroli oraz oorocznej wizytacji filii przez macierzy- 
ste opactwo, przyczynilo sie do oslabienia wiezi lqczqcych opactwa rniedzy 
sobq. Kapitula generalna, a ta;kZe jej definitorium, nie mogla przeciei 
najczesciej zdoiby6 sie a a  skutecznq h'terwencje, zwlaszcza W sprawach 
opactw odleglych, o ktorych nie zawsze posiadano nawet wystarczajqcq 
informacje. W skutkach wiec, cho6 wcale nie W zamierzeniach, reformy 
Klemensa IV narzucone autorytatywnie cystersom prawadzily, jak sie 
wydaje, bardziej ku rozbiciu organizacyjnemu zakonu nii wzmocnieniu 
jego wladz centralnych. 

W iyciu wewnetrznym i cysterskiej ideologii istotne znaczenie mial 
nowy W stosunku do pierwszych generacji, rosnqcy W ciqgu XI11 W. na- 
cisk na studia uniwersyteckie; wainym etapem bylo tu zatwierdzenie 
przez Innocentego IV W 1245 r. kolegium 5w. Bernarda W Paryiu, glow- 
nego oSrodka cyskmskiej muki W calym gredniowiemu. 

W stosunku do zmian W ustroju i zyciu cysterskim, ustalonych u schyl- 
ku XI11 W., wieki XIV i XV nie wniosly W zasadzie nowych elementow, 
moina pmiedZieC, programowych. Nawet gb6na lbulla Fulgens cyster- 
skiego papieia Benetdyk+a XlLI skierowana ~do cysters6w W 1335 r., na 
ktorq, jako na Benedyktyne, powolywac sie bgdq jakie czqsto nastqpne 
generacje, miala charakter nie tyle reformatorski, ile konserwujqcy, za- 
chowujqcy dotychczasowy dorobek i jui dokonane przeksztalcenia zako- 
nu. Caly wysilek ~naprawy walqcego sie zakmu cyster&iego W ostatnich 
stuleciach Sredniowiecza pojdzie tei W kierunlru obserwantyzmu, zacho- 
wywania istniejqcych program6w i struktur, zgodnie zresztq z tym, co 



dzialo sie W ca$m ruchu zakonnym tej kryzysowej epoki. W tym tek 
ograniczonym sensie mozna mowi6. o reformie cysterskiej zwlaszcza 
W XV W. 

Opublikowane po raz pierwszy tu2 przed wybuchem I1 wojny Swia- 
towej akta kapitd generalnych cysterskich dajq dloskonaly wglqd W wy- 
silki podejmawane wowczas przez zakcm W tym kierunku. Samo nawet 
zestawienie stron po6wieconych W tym wydamictwie ir6dlowym XV 
i poczcltkom XVI W. ma swoja, wymowe: na 7 tom6w calokci dla XTI- 
XVIII W. az 3, i to najpokainiejsze, obejmujq lata 1400-1542 2. Nie jest 
to bynajmniej przypadek, ale &lad walki p~olwadzonej wowczas szczeg61- 
nie uporczywie przez hilka generacji mnilch6w grmadzqcych sie, z ma- 
lymi tyIko wyjqtkami, corocznie W macierzystym Citeaux-Cistercium, 
tui  pod Dijon, ktore awansuje W XV W. do rzedu jednej ze stolic jednego 
z najkwietniejszch pafistw owczesnych, Burgundii. 

Walka ta, jak i jej skutecznoS6, zaslugujq na obszernq monografie, 
wartq powaznego traudu, bo rola setek dombw cysterskich W 6wczesnej 
Europie z wielu punktow widzenia pozostaje nadal zagadnieniem atwar- 
tym i wcale nieblahym. Zresztq poglebiona analiza samych tylko przy- 
czyn nie udawania sie reform cysterskich, ustawicznego nawolywania 
i powtarzania, CO wskazuje nieiamylnie na trudno8ci W realizacji, moie 
rzuciC niezwykle interesujqce Swiatl!o nie tylko na cystersh, ale przede 
wszystkim na caloksztalt zachodzqcych wowczas zmian W chrzegcijafi- 
stwie i spolecznoSci europejskiej. Tego szerokiego zagadnienia dotkniemy 
tylko na jednym, malym odcinku W caloksztalcie iycia cysterskiego, przy- 
kladzie Polski. 

Chodzi o sprawe kluczo~wq W oczach gorliwych #opat6w cysterskich 
Sredniowiecza, dbalych o caloi6 zakonu, mianowicie o sprawq kontroli 
funkcjonowania calego systemu nadzoru, zwlaszcza nad opatami, ktorych 
zasadnicza pozycja W spoteczn&ci mniszej nie ulegla na ogol zmianom 
u schylku Sredniowiecza, rnimo rosnqcej tendencji do poddania ich 
wiekszej kontroli wlasnych mnichow. Jak wiadomo, coroczna obecn& 
opata na kapitule generalnej, jak i coroema wizytacja opata-ojca stano- 
wiC mialy, w pierwotnych zalokeniach cysterskich, zasadniczy element 

Statuta Capitulorum Generalium, wyd. J. Canivez, t. IV (1401-1456), ss. 753, 
Louvain 1936; B. V (1,497-4490), iss. 765. Louvain 1937; t. V1 (1491-1542), es. 788, 
Louvain 1938. Wainy indeks do caloici wydawnictwa - t. VIII. Louvain 1941. Dotqd 
akta kapitul generalnych dla interesujqcego nas obszaru wykorzystywal: przede 
wszystkim F. Winter, Die Cisterciemer, samo jednak porbwnanie jego zestawienia 
Wzmianek - dla XV W. W t. 111, s. 330-353 - z tym, CO znajdujemy W wydawnic- 
twie Caniveza, wykazuje, o ile to ostatnie j a t  pelniejsze. Interesujqce nas zagad- 
nienie prowincji dotknigte jest tei krbtko p r z a  F. Wintera, o. C., 111, s. 138, 139, 
W sposbb bardzo uproszczony. Mimo wszystko nie moina jednak zapominab o moili- 
woSci luk W zachowanych aktach kapitul generalnych wydanych przez Caniveza 
W oparciu o rbinorodne kopie, gdzie dane dla odleglej Polski latwo mogly byt przez 
kocpistow pmekszkdcane, czy wrgz  mijane. 



kontroli i @m samym jednoSci zakonnej. Jak jednak juz wiemy, frekwen- 
cja na kapitulach stawala sie coraz mniejsza, a i  staly sie one W koficu. 
dowodnie na poczqtku XVI W., pcrsiedzeniami prawie ie samego defini- 
torium. Zresztq jui od przelomu XII/XIII W. kraje bardziej d legle  od 
Burgundii, jak Irlandia czy Polska, zwolnione byly od obwiqzku CO- 

rocznego przyjazdu na kapitule. Zwolnienia takie, takie dla poljedyn- 
czych opactw na ziemiach polshich czy caiych ich gmip, poiwtarzajq nie- 
rzadko kapituly XV W.; wszystko wskazuje jednak na to, ze absencja 
byla juZ wbwczas zjawiskiem o wiele bardziej rozpowszechnionym i trwa- 
Iym nE W poprzednich wiekach. Wielka schizma, kiedy to zakon rozbil 
sie na obediencje papieskie wedlug krajbw, a nie - rzecz oczywista jui 
wtedy - filiacji zakonnych, miala - jak sie wydaje - istotne znacze- 
nie dla przyzwyczajenia opatow, przynajmniej obediencji rzymskiej, do 
nie udawania sig do Citeaux. Papieie rzymscy wprost nakazywali zerwa- 
nie wszelkich wiezow z Citeaux i odbywanie odrebnych-kapitul general- 
nych. 

Dla XV W. moiemy male26 W samych aktach kapitul i innych ir6- 
dlaeh zaledwie kilkanaScie potwierdzonych obecnoSci bpat6w z histo- 
rycznych ziem polskich lub ich przedstawicieli na kapitulach; przyjqb 
tei trzeba, i e  wyjazd ten, nawet dla najwiekszych i najbogatszych 
opactw, byE juZ w6wczas nie czymS stalym, ale wyjqtkowym. W cennej 
kronice opat6w mogilskich, pisanej na poczqtku XVI W. przez tamtejsze- 
go mnieha, Mikolaja z Krakowa, przy jednym tylko opacie Janie Taczel 
(1493-1503), zaznaczona zostala, i to jako rzecz niezwykla, jego crbecnoSb 
na kapitule W Citeaux. Kronikarz pisze mianowicie, i e  6w opat Jan, do- 
ktor teologii, ex fama ipsius doctoratus fuit benivole ex Zongo tempore 
invitatus Per patres abbates acl capituium generale et maxime ab ipso 
domino Cystercii; opat ulegl wreszcie owym pro5bcrm i W roku jubileuszu 
papieskiego 1500 udal sie na kapitule, gdzie - dodaje nam kronikarz - 
satis honeste 'inter alios abbates fuit susce.ntus et hunoratus, CO zdaje sie 
stanowie jzkby echo wraiefi opata Jana, nie ealkowicie zadowo1onego3. 
Wiadomo istotnie, i e  opaci Citeaux, chcqc Sciqgnq6 nieco wiekszq liczbe 
opat6w na kapitulg wysylali od schylku sredniowiecza imienne zapro- 
szenia do wybitniejszych opatbw rbinych kraj6w i przyklad Jana Taczel 
stanowi tylko dobrq ilustracje tego nowego zwyczaju, kt6ry nie przyni6sl 
zresztq sukcesu. 0 tym, ze na przelomie XV i XVI W. poibyt opata pol- 
skiego W Citeaux stanowii rzecz wpjqtlrowq, Swiadczq najlepiej zachowa- 
ne listy obeenoSci na 10 kapitulach generalnych z lat 1504-1520, gdzie 
raz tylko, W 1509 r., spotykamy opata z Polski, mianowicie z Wqgrowca 4. 

MPH VI, S. 473; chodzi W rzeczywistoSci o kapitulq we wrzegniu 1499 r. 
4 Statuta, t. V I ,  s .  364: de Wantgro~toitz; wedlug W .  Depdolla, Geschichte des 

Klosters Lekno-Wangrowitz. Lekno 1917, s .  64, opatem byl: tarn od 1509 r. Mikolaj 
(1509-1527), uprzednio zag San 11. 
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Siabla jednak wyrainie nie tylko wie5 z kapitulq generalnq, ale takie 
wiezy filiacyjne; i tu takie stale nakazy XV-wiecznych kapitul general- 
nych zdajq sie ty-Iko potwierdzaC malnie sie stosunikbw miqdzy opctwa- 
mi macierzystyrni i ich filiami. Wielka schizma ze swym zamieszaniem 
odegrala tu takie, jak W historii kapitul generalnych, role wyrainie 
ujemnq; rozklad pierwotnych wiezi mial jcidnak przyczyny znacznie glqb- 
sze. Jak dobrze wiadomo, U schylku Sredniowiecza powszechnie nabie- 
rajq znaczenia rosnqce W potege paiistwa i czynniki narodowoSciowe, CO 

prowadzilo t aEe  Masztory do lqczenia sie raczej W grupy terytorialne, 
odpowiadajqce zwykle okreSlonym organizmom pafistwcwym, aniieli nie 
liczqce sie zupelnie z granicami zwiqzki filiacyjne typu cysterskiego. Za- 
sada terytorialnych prowincji zakonnych przyjeta zostala jui od XI11 W. 
W zalkonach ieib~aczych, ~a takie na IV timborze lateranefiskim W 1215 r. 
jako podstawa do lqczenia d m 6 w  mniszych czy kanoniczych, dutqd nie 
zrzeszonych W zakonach i kongregacjach roinego typu. 

W organizacji cysterskiej jui wczeSnie zarysowaly sie pewne tenden- 
cje, jak chociaiby zasada powolywania opat6w-sgsIad6w z jednego rejonu 
dla zalatwi.ania konkret,nych spraw; czy udzielanie przy~vtilejow d1.a opactw 
leiqcym na okreSlonym terytorium, W nawiqzaniu do ktorych latwo 
qozna bylo przystqpib do budowy mdstego systemu pn~wincjom1nego~, 
podtrzymujqc W pelni tradycyjny system kontroli. Nowy system prowin- 
cjonalny mial dziala6 niejako niezaleknie od tamtego. Nie byl to zresztq, 
jak wynika z licmych i rbinorodnych postanowieiß. kapitul, system jedno- 
lity, jednakowy dla roinych krajow i rejonow, czy tei niezmienny 5. Wi- 
da6 wyrainie, i e  kapituly prdbujq chwytaC sie roinych sposob6w, byle 
tylko zapewniC skutecznq kontrole opactw, i gotuwe sq czqsto zmieniaC 
vilasne pwtanowienia i systemy wizyltacji dla jedneigol n'awlet kraju. 

Dalej idqce programy szly W kierunku stworzenia rzeczywistych pro- 
wincji, gromadzqcych CO rok p,od wladzq wyznaczonego przez kapitule 
generalnq opata-zwierzchnika wszystkich opatow danego rejonu, wysy- 
lajqcych swych przedstawicieli na lcapitulq generalnq i regulujqcych W za- 
sadzie W swym zakresie caloksztalt kontrdi czy tei obowiqzk6w nakia-, 
danych przez zwierzchnie wladze zakonne. Tendencja do tworzenia ta- 
kich prowincji wystqpila ze szczegolnq silq po soborze. W Konstancji, 
W atmosferze ogolnych prob reform, kt6re nie ominely oczywiScie i zjed- 
noczonego na nowo zakonu. 

Rychlo jednak wyskqpily ze strony kapituly generalnej wyraine oba- 
wy o danie zbyt duiej autonomii prowincjpm, CO grozilo przy silnych 
tendencjach odSrodkowych &ywaniem sie ich od zakonu. Odstraszal tu 

Eor. W szczeg6lnoSci C. Bock, Les codifications du Droit Cistercien, ,,CoLlecta-I 
nea Ordinis Cisterciensium Re~ormatorum", XI, 1949, s. 334-52, W szczeg6lnoSci rm- 
dzial o kongregacjach cysterskich. 



zwlaszcza prz~klad malej kongregacji kastylijskiej Marcina z Vargas~ 
ktory W 1425 r. podj$ - na razie W 2 tylko domach -- idee surowej 
r e f ~ m y  i obserwancji regulamej W duchu SW. Bernarda, uzyskujw za- 
razem zwolnienie dom6w naleiqcych do kongregacji od zalezno6ci od ka- 
pituly generalnej i W og6lnoSci wladz zwierzchnich cystersuch. S ~ k c e s  
nowej f o d y  spowodowal po kilkunastu latach ostrq, ale tylkol czeicio- 
wo skutecznq, kontrakcjq kapituly generalnej . U schylku s tulecia, 
W 1496 r., powstaia z opach  cysterskich Toskanii i Lombardii inna kon- 
gregacja Sw. Bernarda, od poczqtku uniezalezniona calkowicie od zakonu. 

Wlobec stalej od XV W. groZby tego rodzaju, kapituly generalne szu- 
kajq kompromisc4wych dr6g wyjicia, CO - dodajmy od razu - l~cznie 
z fmkcjonwaniem W jzkimS stupniu slktrych form kontroli i wizytacji 
stwarzalo latwe okazje do wymykania sie przez porszczegolne domy 
wszelkiej kontroli bqdi do przewleklych, tmdnych do rozstrzygniecia 
zatargow. W a b e  byly tei postanowienia kapituly generalnej z 1433 r. 
(nr 42). Stwiedzajqc 0gO.h zanidbywanie przez opat6w-ojc6w ich obo- 
wiqzk6w wizytacyjnych kapitula zarzqdza, ze odtqd W kazdej prowincji 
unus abbas ordinis de huiusmodi provinciis notabilioribus abbatibus in- 
stituatur ad suppiendum defectus et negligentias visitorum in huiusmodi 
provincia, oczywiicie takie dla zadbania o naprawienie wszystkiego CO 

trzeba. Opat 6w zobowiqzany byl do corocznego skladania sprawozdafi 
ze swpch czynnodci kapitule generalnej. 0 granicach podleglej mu pro- 
wincji decydawal oipat Citeaux wraz z komisja opat6w wybie~anq spe- 
cjalnie W tym celu przez kapitule generalng. W tym, jak i W bardzo wielu 
innych postanowieniach ogolnych i szczeg6lowych XV-wiecznych kapitul 
widab wyrainie wrecz konieunoSC przejicia na system kontroli i zarzq- 
dzania za poSrednictwem okreilonych jednostek terytorialnych, prolwin- 
cji, zarazem zaS oibawq p6jicia za daleko W tym k i e d u .  

Obok istotniyeh ad poczqtku istnienia zakonu cysterskiego zasad i ce- 
l6w wizytacji, dwzly XIII, zwlaszcza zai XIV i XV stulecia dwa nowe 
elementy, kt6re nakazywab tym skuteczniejszq organizacjq zakonu, 
a mianowicie studia i tzw. kontrybucje, czyli roczne oplaty sMadane 
przez poszczegblne domy na rzecz kapituly generalnej i cele ogolnozakon- 
ne. Obowiqzek dudiinv, kt6ry przypomnial i naloiyl na cysctersbw ze 
szczegolnq silq papiez Benedykt XI1 W swej Benedyktpie z 1335 r. G, 

poZ$czony zostal z rejonizacjq W tym sensie, ze kaide studium cyrrterskie 
miab W zasadzie okre5lony obszar, W obrqbie kt6rego opaci obolwiqzani 
byli wysylad wlagnie do niegol swych studentow; tylko Parfl zachowal 
caly czas charakter studium otwartego dla wszystkich. Opat, sprawu- 
jqcy piecze nad danym stzidium, uzyskiwal tei  z reguly wladzq kontro- 
lowania opat6w okregu W zakresie wypelniania obowivku szkolnego 

E Tekst - Statuta, 111, s. 410436. 



W miarq jak rmla W dqgu XV W. liczba studiow cysterskich upraw- 
nionych przez kapituly generalne, sprawa wzajemnego stosunku okregow 
szkoinych i prowincjonainych nasuwala sie niejako samorzutnie; W gre 
wchodzilo czgsto lqczenie kontroli szkolnej z ogolnq. Ciggle wezwania 
i narzekania kapitul generalnych XV W. W sprawach szkolnych Bwiad- 
czq, na jak wielkie opory natrafiala i W tym zakresie realizacja zakon- 
nego programu. Wielkie trudnoSci lqczyly sie tei z obowiqzkiem corocz- 
nych kontrybucji, czasem przez lata cale nie wy-pelnianym, CO) tym bar- 
dziej kazalo mukaC kapitule generalnej moiliwie na jskuteczniejszych - 

form nie tyle jui kontroli, ale wrgcz przymusu. 
W Swietle dotychczasowych rozwazafi przyjrzyjmy sie obecnie nieco 

bliiej wiadomoSciom dowczqcyrn ziem historycznych p~ollskich, lgcznie ze 
Slqskiem i Pomorzem, W XV-wiecznych aktach kapitul cysterskich. Od 
razu makna po;wiedzieC, i e  wiadomoici tych, z regdy zresztq lakonicz- 
nych, je& sporo, zdecydawanie wiecej nii dla innych stuleci; jedynie 
XII-XI11 W. m&na by tu W pewnym sensie, iloSciowo bitorqc, porowny- 
wa6 z zajmujqcym nas okresem. Uderza jednak wyraine skoncentrowa- 
nie tych wiadomoBci W kilku okresach stosunkowo krotkich. Sq to przede 
~ z y s t k i m  lata 1416-1426, 1445-1451, 1464-1470 i wreszcie 1484- 
1491. W pozostalych jest tych wiadmoSci o wiele mniej, a czasem brak 
ich przez cale lata. Wskazuje to na trudnoSci W lqcznoici naczelnej w2a- 
dzy zakonnej z polskimi opactwami, zrozumiale zresztq W Bwietle odle- 
gldci, jak i nieobecnogci opatow polskich W Citeaux. Nie brak wielu bez- 
poSrednich wzmianek dwiadczqcych o trudnoiciach W zorientolwaniu sie 
kapitul W zloionych sytuacjach opactw leiqcych W dorzeczu Wisly i Odry, 
czesto t e i  powolywano specjalne komisje dla zbadania spraw, kt6re wzbu- 
d d y  jakqi kontrowersje. 

W przysdych, z koniecznoici drobiazgowich i trudnych badaniach, 
trzaba by podjqC zagadnienie mechanizmu dzialania kapitul generalnych 
i definitorium oraz genezy ich polskich postanowieii. W jakiej mierze 
zaleialy one, np. ad obemoSci przedstawicieli opactw polskich czy sa- 
mych opatow, zainteresowanych z reguly takim czy innym konkretnym 
rozwiqzaniem, W j akim zaB wyplywaly z polityki czynnikow gra j qcych 
wielkq rolq na kapitulach i W definitorium, a wiec chyba przede wszyst- 
kim Morymundu i czterech towarzyszqcych mu apactw? Do pokolenia 
morymundzkiego naleialy wszak prawie wszystkie opactwa polskie, nie- 
mieckie, czeskie, wqgierskie; kapitula generalna bardzo ezesto W XV W. 

zlecala opatowi Molrymundu ogolnq piecze i nawet wizytacje calej nacji 
niemieckiej, jak zgodnie z ustalonq praktykq soborowo-unitwersyteckq 
nazywano tq  czeiC chrze+4cijaiistwa '. Czy poza ogblnymi zasadami, o Mo- - 

Zlecenia wizytacyjne dla Morymundu, m. in.: 1409 (nr 46); 1424 (nr 37); 1425 
(nr 34); 1449 (nr 53); 1451 (nr 68); 1452 (nr 49); 1454 (nr 32); 1455 (nr 20); 1456 (nr 10); 



rych mowiligmy poprzednio, wolno mbwii: o jakieji specjalnej linii Po- 
stqpowania kapitul generalnych w stosunku do zaodrzahskich dombw? 

Moina W kaidym razie stwierdzik, i e  zasadniczq sprawq dla kapituly 
byjo wlaiciwe funkcjonowanie na naszych ziemiach systemu kontroli, 
przy czym wcale konsekwentnie dqiono od ~ O C Z @ ~ U  XV W. do oddania 
tych spraw W rqce jednego opata wyznaczonego przez kapitulq. Wol,no 
tei  mniemai:, i e  ilekroi: znalazl sie W Polsce opat gotow rzeczywigcie do 
wykonywania tego zadania, znajdowal On W kapitule generalnej oparcie, 
czego wyrazem byla m. in. rosnqca W aktach liczba wzmianek o Polsce. 
W ten tei  sposbb sklonny jestem tlurnaczyi: przede wszystkim owe czte- 
ry, krbtkie okresy, W. ktorych gromadzi sie W aktach kapitul duia liczba 
wzmianek o Polsce. Wiele z nich by'lo jui wykorzystywanych W' mono- 
grafisch poszczeg6lnych opactw dla odtworzenia ich dziejow lokalnych. 
Dopiero jednak spojrzenie W szerszych ramach polityki kapituly gene- 
ralnej i prob ctworzenia jakieji prowincji polskiej, nadaje wiekszoSci~ 
tych wzmianek wlaSciwsze, jak sie zdaje, znaczenie, W. Scislym zwiqzku 
ze szczegolnie interesujqcq kapitulq sprawq stosunkbw miedzy opac- 
twami. 

Pienvszym wyrainym ladem nowej polityki kapituly gweralnej 
W stosunku do Polski jest jej uchwala z jesieni 1413 r. (nr 106) zlecajqca 
opatowi Korprzywnicy reformationem L...] omnium et singu1o"rum utriu- ' 
sque, sexus' O~dinis nostri monasteriorum w Kr6lestawie Polskim, ze szcze- 
golnym podikreileniem, i e  chodzi o klasztwy cuiuscunzque generationis. 
W ten sposob opat kaprzywnicki mial osabidcie wizytotvaC z ramienia 
kapituly generalnej wszystkie klasztory niezaleinie od ich zwiqzk6W filia- ' 
cyjnych i to; jak dodala kapitula, na koszt Masztor6w wizytowanych, 
a nadto przez 6 lat zbierak od nich naleinq kon$rybucjq i przekazywai: 
kapitule. W sposhb szczeg6lhy poleca kapitula opatowi koprzywnickiemu 
przymuszenie wszelkimi irodkami, takie z pomocq wladzy iwieokiej, 
opata jqdrzejowskiego do zwrotu kosztow i krzywd uczynionych przez 
niego opatowi W Sulejowie (nr 11). 

' lkuho p~wiedzi'ei:, W jakim stopniu autorytet kapituly 1413 r., dzia- 
lajgcej wszak W Kokiele podzielcmym na trzy o;be&emje, uzna)wa,ny byl 
W o~actwach polskich, tym bardziej, ke dotqd kapitula ta bynajmniej nie 
u2nal.a bardzo wainej nowodci wprowadzonej W 1401 r. przez 
rzymskiego W zyciu cysters6w polskich. Chodzi mianowicie, bulle Bo-. - 
nifacego IX z 10 V 1401 r., W kt6rej papiei tworzy na pr&bq Jagiel.ly 
studium cysterskie przy uniwersytecie krakow&im pod pieczq opata Mo- 

1461 (nr 136); 1462 (nr 32); 1463 (nr 129); 1465 (nr 4); 1469 (~'29); .yviadmo$ci o dzia- 
lalnoSci wizytacyjnej opata Mor~mundu W Niemczech zesta&ia F. Wint~ ,  Die .Ci- 
stercienser, 111, s. 131. W 1447 r. opat Jan z Morymundu dotrzeb miai ai do Pelplina, 
F. Winter, o. C., s. 135; R. Fr~dr~chowicz, Geschichte der C(stercierc;serabtei Pel~Ein. 
Düsseldorf 1905, s. 67. 



gily, otrzymujqcego zarazem wladze przymuszania opactw leiqcych 
w obrebie pafistwa polskiego do wysylania studentow do Krakowas. 
W XIV W., zgodnie W szczeg6lnoSci z rejonizacjq studiow cysterskich po- 
twierdzonq przez Benedykta XI1 W 1335 r., klasztory polskie wraz z calq 
nacjq niemieckq wysylaC mialy swych studentow na specjalnie dla nich 
utworzone studium W Metz, nie majqce zresztq wyrainego charakteru 
studium uniwersyteckiego. W 1374 r. (nr 4) potwierdzila kapitula gene- 
ralna studium zak~nne W Pradze zlecajqc omnibus abbatibus in'Bohemia 
e t  terris ad eam pertinentibus wyslanie dofi po dw6ch studentow; ustawa 
obejmowala wiec i ckpactwa ilqskie 9. 

Krakow uzyskal cenny dla formujqcego sie uniwersytetu przywilej 
bezpoirednio od papieza, ale nie uznawanego przez kapitule generalnq 
W Citeaux, dlatego tez dla normalizacji stosunkow kapituly z domami 
leiqcymi na obszarze pafistwa polskiego sprawa nabierala pierwszorzed- 
nego anaczenia. To jednak, co wiajdujemy W aktach kapitdy generalnej 
W ciqgu pierwszych kilkunastu lat XV W. zdaje sie wslcazywab, i e  nor- 
malizacja ta nie przebiegala latwo. 

Jesieniq 1410 r. zjawil sie W Burgundii na. kapitule przedstawiciel 
Pelplina ze skangami na los obu cpactw leiqcych na terytorium krzyiackim, 
Pelplina i Oliwy, zrujnowanych - jak glosi kapitula - przez wojne, 
dlatego t e i  udzielono im bardzo szeroko zakr~jonych przywilejbw i zwol- 
niei?. Pewne przywileje otrzymuje takie kilka klasztorow wielkopolskich 
o niemieckim raczej charakterze oraz slqski Lubiqi lo. W nastepnym, 
1411 r., kapitula tworzy dwa nowc studia generalne przy uniwersytetach 
W Wiedniu i Swieio utworzonym Lipsku, okreSlajqc blizej ich terytoria. 
Opaci polscy, obok m. in. wqgierskich, morawskich, bawarskich itd., zo- 
bowiqzani zostali do wysylania swylh student6w do Wiednia 11. W ten 
sposob kapitula przekreSla1a statut Bonifacego IX z 1401 r. wbrew za- 
angaiowariiu W ,  te sprawe takze krola pols~kiego i interesow jego pan- 
stwa i uniwersytetu. W hvietle takiej linii postepowania wlasciwe ro- 
zurnienie pelnomocnictw udzielonych przez kapitule W L413 r. opatowi 
w Koprzywnicy budziC: musi wqtpliwoici: czyi nie byla to proba jakiegos 
jednostronneg,~ uregulowaaia stosunkow z pominiqciem istoknej sprawy 
studium krakowskiego Mogijly? 

8 Codex diplomaticus universitatis studii generalis Crncoviensis, I, Cracoviae 
1870, s. 23, 24; J. Fijaiek, Mistrz Jakub z Paradyza i uniwersytet kralcowski W okre- 
sie soboru bazzlleiskieao. I. Krak6w 1900, s. 16 n. 

F. ~ i n t & ,  Eie fisiercienser, 111, s. 45 nn. 
10 S. Kujot, Opactwo pelplifiskie. Pelplin 1875, s. 150; R. Frydrychowicz, Ge- 

schichte, s. 28. Wedlug cytowanej przez autorow kroniki pelplixiskiej bakalarz artium, 
Jan Scoteri, przedstawjal Pelpliri na kapitule 1410 r., a p6fniej na soborze w Kon- 
stancji. 

11 Statuty z 1411 r.: nr 29 (Wiedefi) i nr.33 (Lipsk); wykaz scholarow-cystersow 
w studium lipskim publikuje F. Winter, Die Cistercienser, 111, s, 65-74. 



Jakby nie b y l ~  dopiero W zwiqzku z soborem w Konstancji (1414- 
1418) sprawa ta zostala wreszcie zalatwiona i to calkowicie zgodnie z inte- 
resami polskirni, CO raz jeszcze ukazuje, jakq pozycje zdobla sobie wY- 
robid strona polska na tym soborze. Kapitula generalna, zebrana po trzy- 
letniej a i  przerwie W 1416 r. (nr 28), podjqla wreszcie uchwale o powo- 
laniu studium W Krakowie: capitulum generale instituit studium Ordinis 
.in. Cracovie et gubernationi abbatis Clarae Tumbae cornmittit. Nie ma 
tu, jak widzirny, mowy o dotychczasowym istnieniu studium ani o zwiq- 
zanym z nim terytoriurn, uznano jednak wladze opata Mogily. Dopiero 
w l&ka ~ e s i q c y  po kapitule opak Jan z Ci.teaux, jak powiada nostri ordi- 
nis capituM generalis omnimoda potestate fungentes, W dokumencie wy- 
stawionym W Konstancji 25 V1 1417 r. na interwencje dw6ch znakomi- 
tych przedstawicieli polskich na soborze, arcybiskupa gnieZniefiskiego 
Mikolaja Trqby i biskupa poznafiskiego Andrzeja Easkarza, ustalil bliiej 
zasady funkcjonowania studiurn mogilsko-krakowskiego 12. 

W kwietle nie!damph pos,tan~wieh kapituly generalnej d a  WieWa 
i Lipska z 1411 r., a poprzednio takie Pragi z 1374 r., uderza wielk&C 
terytorium przyznanego dla tega studium. Czyiby cystersi chcieli W ten 
sposbb jakby nagrodzii: krblowi polskiemu swq dotychczasowq postawq?' 
W kaidym bqd5 razie opactwa cysterskie leiqce W meitropoliach Gnie- 
zno, Magdeburg, Ryga, Ostrzehom, Praga, Lw6w i diecezji kamiefiskiej 
zostaly upelnomocnione da wysylania swych studenibw do Krakowa e t  
qui illac miser.int, ad alia studia mittere non cogantur. Opat mogilski ma 
przy tym prawo zmuszania opatow na calym tym obszarze do przysyia- 
nia mu studentow, chyba ie, stwierdza dokument, majq jui studentow na 
innych s td iach przez zakom ~ m ~ a n y c h .  N'a'tomiast W wbrebie prowincji: 
kokielnej gniehiehiskiej, jak i Kr6lGstwa Polskiego, opaci nie mogq po- 
sylaC swych student6w .gdzie inldziej nii  do Krakwa  lub do Paryia. 

W Swietle pbino5redniowieczne j praktyki cysterskie j uprzywile j owa- 
nie Krakowa, ktbry W Euxopie Srodkowej uzysikal prawa podobne do 
Paryl;a W skali ogblnozakonnej, bylo rzeczq wyjqtkowq i zapewne tylko 
specjalne okolicznoSci pogodzenia sie wladz cysterskich z Polskq mogq je 
tlumaczyC. Inna tez rzecz, i e  dokument opata Citeaux nie mial tego zna- 
czenia CO deklaracja kapituly generalnej. Kapitula nie pohierdzila tez 
osobno jego trebci, zajqla sie tylko W 1419 r. (nr 30) sporami wyniklymi 
miedzy Krakowem a Lipskiem na tle uprawnieii obu tych studibw. Po- 
wolana z&la komisja zloiona z bawarskiego opata z Laingheim oraz 
opata Altzelle W MiSni, sprawujqcego piecze nad studium lipskim, z za- 
daniem romtrzygniqcia, kt6re opactwo dokqd ma posyiac studmt6w. Ude- 
rzyC musi brak W tej komisji opata Mogiiy, zwlaszcza wobec obecnoSci 

12 Codex diplomaticus universitatis, I, s. 116, 117; F. Winter, Die Cistercienser, 
111, s. 58 n.; J. Fijalek, 0. C., 1) 19. 



drugiego zainteresowanego opata z Altzelle. Komisja trzyrnaE siq miala 
SciSle 'postanowieri podjqtych dotqd przez kapituly generalne i olpata Ci- 
teaux, W ten tylko sposob, posrednio niejako, przypomnianych przez ka- 
pitulq generalnq. Nie znamy wynik6w jej pracy. W kazdym razie trwalq 
rzeczq wyniklq z postanowieri lat 1416117 dla calego W zasadzie XV W., 
bylo zwiqzanie z krakowskim studium Mogily cystersow nie tylko W obrq- 
bie paiistwa polskiego, (ale t&ie arcybi~kupstw~a gnieknieriskieigo, glbwnie 
zaS Slqska, bo e Pomorzem pounstdy rychb specjalne trudmoSci 13. 

Innym W zasadzie rbwnie sta'lyrn czynnikiem, bylo uzyskanie, po- 
twierdzonej przez kapitulq generalnq, specjalnej pozycji Mogily wSrbd 
opactw polskich. Niemala W tym z pewnosciq zasluga wybitnego opata 
mogilskiego Jana Stachira (1403-1424), wsp6lpracownika krola i z pe- 
wndciq W wielkiej mierze istotnego wykonawcy zamierzefi krblewskich 
W stosunku do cystersow W Polsce 14. Od 1418 r. otrzymuje tei  opat mo- 
gilski szereg uprawniefi i zlecefi kapituly generalnej, czyniqcych go z jej 
ramienia istotnym zwierzchnikiem domow cysterskich W Polsce i arcy- 
biskupstwie ganieiniefiskim; kapitula uzywa obu tych okreklefi niejako 
na przemian, niekiedy - jak np. W 1421 r. - mowiqc takze Iqcnnie 
o Krblestwie Polskim, Slqsku i Prusach. NaleZq wiec do niego sprawy 
studibw, kontrybucji, regularl~ych wizytacji. 

W obszernych pmtanowieniach reformatorskich kapitul z lat 1421- 
1422 zarysowujq sie wyrainie ksztalty p~olskiej prowincji cysterskiej 
z Mogilq na czele. Co roku ma zwolywaE cpat z Mog2y wszystkich Opa- 
t6w swego rejonu ad tractandum cum eis de reformandis, czy tei wy- 
brania delegatow na sobor i kapitule generalnq. W 1422 r. podejmuje 
W szczeg6lnoSci kapitula decyzjq W sprawie reformy calerj nacji niemiec- 
kiej, wyznaczaj qc dla kaidej prowincji kokcielnej specjalnego opata-re- 
fomatora z szerokimi pelnomocnictwami. San Stachir zostaje takim re- 
formatorem dla prowincji gnidniefiskiej. 

Nie znamy niestety przebiegu ani wynikow posoborowej i reforma- 
torskikiej dzialalno8ci opata mogilskiego, posrednio tylko mokemy co5 nie- 

l3 Pierwsi studenci cysterscy pojawiajq sig r6wnoczeSnie W 1417 r. na listach 
scholarow krakowskiej i lipskiej, por. J. Fijalek, o. C., I, S. 4 0 4 2 ,  oraz F. Winter, 
Die Cistercienser, 111, s. 65. Na trudnoSci opactw glqskich wskazuje m. in. uchwala 
kapituly 1420 r. (nr 31), gdWe polecono zbada6, czy opaci tamtejsi sint potentes ad 
~fsitandum generale capitulum et tenendum scolares, z moiliwoSciq zwolnienia na 
2 lata z tych obowiqzkow. W zleceniach dla Mogiiy W latach 1422 (nr 22), 1425 (m 28) 
oraz 1426 (nr 48) powiexza sig pieczy tamtejszego opata wyrainie calq archidiecezjg 
Pniefnieiiska. nie ma tei potrzeby watpi6, i e  opat Mogily sprawowal kontrolg szkol- . - - -  
nq nad Siaskiem W tym cGsie. 

i4 K. Hoszowski, Obraz dycia i zastug opat6w mogilskich. 
jak ustalil J. Fijalek, o. C., s. 16, 17, Jan Stachir pochodzü z 
z Sandomilerza, a nie - jak chce .stara tradycja zakonna - 
byl zapewne krewnym arcybiskupa Mikolaja zwanego Trqbq. 

W statutach cysterskich dotyczq opata Jana nastgpujqce: 
24); 1422 (nr 22); 1423 (nr 8); 1424 (nr 31). 
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cok o niej wnioskowak. Z zapisow studentow-cystersow na uniwersytet 
krakowski zdaje sie wiec wyrainie wynikaC, ze studium krakowskie cy- 
stersow ruszyio na dobre dopiero W latach 1417-1419 - 1423/24, przyj- 
mujqc W samym tylko 1420 r. az 8 kandydatbw 15. Dalszym Sladem rze- 
czywistej dziaialnoici opata Mogily sq takze protesty Pelplina, wyslu- 
chane przez ,kapitdy lat 1423 (nr 8) i 1424 (nr 31), kt6re certis ex  causis, 
bynajmniej nie ujawnionych, uwalniajq to opactwo spod reformy mogil- 
skiego opata i zabraniajq mu przymuszai: pelplifiskich mnich6w do wy- 
sylania swych scholarzy do Krakowa. Pelplinowi wolno - stwierdza ka- 
pitula generalna - wysylaC gdzie chce swych ludzi na studia, a nadto 
kontrybucje plaMC ma jak dawniej na rqce opata Doberanu lG. 

Nie wchodzqc tu W motywy dzialania Pelplina, wlasne czy tei spo- 
wodowane, np. przez Krzyiakow, stwierdzie moiemy na tym przykia- 
dzie, jak btwo bylo nie tylko stawiai: op6r najbardziej, wydawaioby sig, 
oczywistym deklaracjom, ale takze uzyskiwai: W pewnych sytuacjach 
oparcie dla tego oporu W samej kaipitule generalnej. Stwierdziliimy juz 
zresdq popmednio, jakg ostroznoSC wykazywala kapitula generalna W sto- 
sunku do prob tworzenia bardziej rzeczywistych prowincji zakonnych. 

W tymze 1422 r., W kt6rym tak solennie proklamowano generalna, 
reforme nacji niemieckiej W oparciu o prowincje koicielne, przypomina 
kapitula generalna (nr 22), i e  prawa opat6w-ojc6w wykonujqcych co- 
rmznie wizytacje majq by6 W pelni zachowane, a klasztory tak kontrolo- 
Wane nie mogq byC przez reformatorow wizytowane. W roku nastepnym, 
na kapitule 1423 (nr 10), stwierdzono zresztq, i e  wobec nie przyslania 
przez wiqkszoSC opat6w-reformator6w sprawozdania z ich rocznej dzia- 
%Inch%, cofa sie im na razie przyznane uprawnienia. Zai W 1424 r. (nr 37) 
kapitula generalna wraca na droge tradycyjnq i refome calego pokole- 
nia morymundzkiego W nacji niernieckiej zleca po prostu opato<wi Mory- 
mundu, kt6ry ma zwolaC wszystkich opat6w i om6wid z nimi caloksztait 
spraw zwiqzanych z reformq. Wydaje sie, ze wobec tak czestych zmian 
refomatorzy W poszczeg6lnych prowincjach bynajmniej nie mogli po- 
legae na kapitule generalne j . 

Opat Mog2y natrafil jednak na trudnoici takke we wlasnym Srodo- 
wisku klasztornym. Kronika opactwa mogilskiego przekazaia nam o nim 
interesujqcq tradycje, kt6ra Swiadczy dobrze o jego indywidualnokci, 
a zarazem o niechqci, z jakq spotykal siq w6r6d mnich6w mogilckich. 
Mowi sie W tej tradycji o dugach, jakie Jan Stachir mial poroba' I IC oraz 

15 J.  Fijalek, 0. C., S. 34-43. 
16 W szczeg6lnoSci druga z kolei uchwala z 1424 r. (nr 31) podnosi, by  opat Mo- 

giiy non compellat abbatem de Pelplin ad missioltem scolarium ad Cracoviense stu- 
dium. Kronika klasztoru pelplibkiego, kt6rq cy tuje S.  Kujot, Opactwo, s. 151, 
i R. Frydrychowicz, Geschichte, s. 150, m6wi o wyslaniu na tg kapitula z Pe1pl:na 
br. Fryderyka, skierowanego potem na studia do Paryia, gdzie rychio umaB. 



o jego porywczoici. UmrzeE mial W wyniku sporu ze swymi doradcami 
z rady klasztornej, kt6rzy mu sie przeciwstawiali 17. Kronikarz przeciw- 
stawia tej Jana Stachira jego nastepcy, Pawlwi  Paychbirner z Krako- 
wa, kt6ry mial bardzo troszczyC sie o sam klasztor i jego reforme. Wolno 
domyilaC sie, i e  rzeczywiicie caia pozaklasztorna, wychodzqca poza bez- 
p&rednie sprawy i interesy wsp6lnoty mogilskiej, dziaialnoii! Jana Sta- 
chira, odbijala sie na niej czesto niekorzystnie. 

Sama zresztq kronika mogilska, kt6rej autor przebywal W tym kla- 
sztorze od 1452 r. do 1505106, oddaje znakomicie przecietnq, bardzo par- 
tykularnq mentalnoik mnicha cysterskiego tamtych czasow, nie wiclzq- 
cego wlaSciwie W swym zakonie tych wszystkich problemow, kt6re tak 
jaskrawo ujawnia nam chociazby lektura akt kapitul generalnych. Ani 
slowa nie poSwieca np. kronikarz tak wainej sprawie, jak studium kra- 
kowskie, powierzone pieczy mogilskich opatbw. Opory ze strony mni- 
ch6w typu naszego kronikarza Mikolaja stanowiq tez niewqtpliwie jeden 
z najbardziej zasadniczych czynnik6w nie udawania sie reiorm cycter- 
skich W XV W., a Srnie~b Jana Stachira niejako symbolicznie ukazuje 
nam jego kleske. 

Kapituia genwalna kilkakrotnie poiniej, W 1425 (nr 29), 1426 (nr 48), 
1439 r. (nr 37) powtarzaC bqd.zie swe specjalne zlecenia d a  opat6w mogl- 
skich, W gruncie rzeczy jednak W ciqgu kilkunastu lat nic prawie nie do- 
wiadujemy sie W aktach kapitul generalnych o dornach polslrich. Zna- 
mienne, ze jednoczesnie W latach 1427128-1447 zaden student-cysters 
nie zapisuje sie na uniwersytet krakowski, CO wrecz pod znalriem zapy- 
tania stawia samo istnienie wywalczonego z tak ciezkim trudem studium 
cysterskiego. 

Rzecz tym bardziej musi uderzy6, ze przeciez wlainie W tych latach 
mieli cystersi W Mogile wybitnego uczmego, 'profesora uniwersytetu 
krakowskiego; Jakuba z Paradyza, zarazem jednak lepiej jeszcze nii do- 
tqd tlumaczy klqskq planbw reformatorskich Jakuba i jego przejScie od 
cystersow do kartuzow ls. W 1426 r. (nr 56) nakazuje kapituia generalna 
opatom Krolestwa Polskiego wzniesienie specjalnego budynku W Krako- 
wie, przy czym tym razem opat Jedrzejowa, a nie Mogw, czuwat ma 
nad realizacjq. Wiadomo jednak, ze na takq budowe cystersi nie zdobyli 
sie, poprzestajqc na goicinie przy koSciele Sw. h n y ,  a od 1486 r. goSci- 
nie uniwersyteckiej W Bursie Jerozolimskiej 19. 

Panujqcq sytuacje usiluje przerwab kapituia generalna W latach czter- 
dziestych XV W., wyznaczaj3c W 1445 r. (nr 71) na okres 5 lat nowego 

MPH V, S. 454. 
'8 J. Fijalek, 0. C., 11, s. 57, cystersom mogilskim w duiej mierze przypisuje usu- 

nigcie sig ok, 1441 r. z Mogily mistrza Jakuba; W artykule o Jakubie W PSB, X, 
Krak6w 196214, s. 363 m6wi sig o ,,nieznanych okolicznoSciach" tego kroku. 

'UJ. Fijalek, o. C., s. 24, 25. 



wizytatora W prowincji gniekniefiskiej, W osobie opata W Obrze, Herma- 
na. Byl to czlowiek starszy, od 1416 r. sprawowal funkcje opackq i zna- 
ny ,,ze swej iywej ruchliwoici i niespokojnego ducha", CO wykazal W nie- 
zliczonych walkach i procesach sqdowych ol dobra swego opactwa 20. Nie 
wylqcmne, ie  wyznaczenie opata wielkopolskieg~ W miejsce Mogily 
bylo wyrazem nie tylko stagnacji, ale cieikich momentow kryzysowych 
W niekt6rych przyna jmniej opachach rnalopolskich oraz romqcych na- 
piqC miedzy tymi opactwami a Citeaux. 

Z kroniki k~przywnickiej, dotqd niestety nie wydanej i znanej z malo 
dolkladnego streszczenia, wiemy, ze wla8nie na lata trzydzieste i czter- 
dzieste XV W. przypadajq tam bardzo ostre walki na tle przede wszyst- 
kim narod~woScio;wym. Ostra interwencja kapituly generalnej W 1443 r. 
(nr 78) i apel do wszystkich opatow Krolestwa Polskiego skierowane sq 
W kaidym razlie - rzecz znamienna - przeciwh jednemu z kadyda- 
t6w na koprzywnickie opactwo, Mikolajowi Grotowi, ktory objql je 
W koncu przy poparciu Mogily i takie, jak przynajmniej chce koprzyw- 
nicka kronika, k ~ 6 l a  p o l ~ k i e g o ~ ~ .  Moina sie wiec doszukiwak W tym 
fakieie jakichS napieC miedzy Mogilq, a moie i stojqcymi za tym domem 
poldsimi kolami politycznymi, a wladzami zwierzchnimi zakonu. Innym 
Sladem chyba jakiejS nieufnoSci wobec Mogily sq wyjqtkowe W XV W., 

dwukrotnie powtarzane W 1444 (nr 50) i 1445 (nr 45) nakazy wizytacji 
tego opactwa przez opata-ojca W Lubiqiu. Mogila jest wprawdzie wy- 
mieniana W rzedzie innych filii Slqskiego opactwa, ostentacyjne przy- 
pomnienie tej zaleinoSci mialo jednak charakter jakby ostrzeienia W sto- 
sunku do domu sprawujqcego bqdi CO bqdi do niedawna funkcje 
zwierzchnie W prorwincji. - 

W tej sytuacji nie ulega wqtpli.wor;ici, ze nominacja opata Obry mu- 
siala wywolywak powarine opory W klasztorach malopalskich tym bar- 
dziej, gdyby pr6bowal on rzeczywiScie wypelniak swe funkcje zgodnie 

0 Hermanie z Obry por. J. Krasofi, UposaZenie klasztoru cystersdw W Obrze. 
Poznaii 1950, s. 140-5 (cytat s. 145). 

21 Ks. S. Pulaski, Katalog czyli kronika opatow XX Cystersow W Koprzywnicy, 
„Kronika Diecezji Sandomierskiej", IV, 1911, s. 135-143 i 164-167, podaje kr6tkie 
streszczenie tej  interesujqcej, jak sie wydaje, kroniki napisanej W XVII  W. i zaslu- 
gujqcej W pelni na wydanie. Wedlug tego streszczenia doszlo ok. 1437 r. do podw6j- 
nego wyboru, przy czym utrzymai sie na miejscu Piotr Kulka, kandydat stroay pol- 
skiej, przeciwko wysunietemu przez komisarza z Mogily Mikolajowi Grotowi z tejie 
Mogiky. W 1440 T. znajdujemy Grota jako opata koprzywnickiego - Zbidr doku- 
mentdw (W:) Monografia opactwa cystersdw we wsi Mogile. Krak6w 1867, s. 117, 
118. Kapitula Generalna 14q1 r. (nr 66) stwierdza: prouisionem factam in monasterio 
de Kopronuitia de Persona fratris N.icolai Groth peT abbatem monasterii de Clara 
Tumba [...I auctoritate commissionis Capituii generalis eidem super hoc traditae, 
praesens generaie capitulum ratificat, approbat et confirmat. Pelniejsze wyjaSnie- 
nie zagadkowej uchwaly Kapituly generalnej z 1443 r. przeciw Grotowi domaga sie 
bliiszego wyjaSnienia W przyszlych badaniach. Date Smierci Grota ustalil J. Fija- 
lek, o. C., I, s. 23, na 25 listopada 1450 r,; nekrolog Mogily MPH V, s. 813, zapisuje 
go jako opata koprzywnickiego. 



z zaleceniami kapituly generalnej. Jak wynika z deklaracji kapituly ge- 
neralnej 1449 r. (nr 85) szczegolnie ostro przeciwstawil sie wizytatorom 
i reformatorom zakonnym opat Wqchocka, .gloSny wowczas zawadiaka 
Mikolaj Rziga (1443-1464), ktbry mial nawet oskariyC i znieslawik owych 
wizytatorow wobec krola polskiego ". Kapitda nalrazuje tei  Rzigie sta- 
wie sie osobiscie na jej przysz~oroczne posiedzenie, opatowi Obry zai jak 
najszybsze odbycie gruntownej wizytacji Wqchocka i zawieszenie tam- 
tejszego przelozonego W razie potwierdzenia krqzqcych o nim wieici. Nie 
chodzilo zresztq o sam Wqchock, bo ta sama kapitula wzywa opata Obry 
do zajecia siq wszystkimi ~opatami diecezji krak~~wskiej - ze specjalnym 
wymienieniem Szczyrzyca - a takie wielkopolskimi, oskarionymi o nie 
placenie kontrybucji i inne rzeczy. WidaC wyrainie, ze misja zlecona 
Hermanowi nie dala - z punktu widzenia kapituly generalnej - iadnych 
W ynikow. 

Po krotkim okresie wielkopolskim zwierzchnictwo nad domami pol- 
skimi powraca tei  do Malopolski, gdzie na razie wysuwa sie na czolo 
opat Koprzywnicy. Znarnienne sq zwlaszcza kolejne uchwaly dwoch ka- 
pitul z lat 1449 (nr 58) i 1450 (nr 34), zlecajqce temu opatowi troske o stu- 
diwn krakowskie i przymuszanie opatow Krolestwa do wysylania don 
scholar6w. Chodzi tu przeciei o tego samego NIikodaja Grota, marlego 
dopiero 25 XI 1450 r., ktorego taz sama kapitula tak ostro oskarzala 
W 1443 r.; W 1450 r. (nr 36) kapitula daje mu nadto specjalny przywilej. 
W Swietle przytoczonej poprzednio tradycji kolprzywnickiej o poparciu 
udzielonym Grotowi przez krbla, kt6rym mbgl byC tylko Kazimierz Ja- 
gielloficzyk, panujqcy W Polsce od 1447 r., wolno zapewne dopatrywaC 
sie W tych posunieciach kapituly generalnej probg pozyskania iyczliwo- 
Sci nowego monarchy. W ciqglych trudnosciach, jakie mialy naczelne 
wladze zakome z pol&mi klasztorami, liczenie na krbla W szczegolnie 
trudnych sytuacjach byzo, wydaje sie, niejako ostatniq deskq ratunku. 
Na przyklad W 1460 r. (nr 128), w bliiej nie .znanej nam sytuacji, kapi- 
tula powiadamia zakon: praesens generale capitulum decernit, quod regi 
Poloniae super insolito abbatum sui regni gravamine rescribet. Mozemy 
widzieC W tym apelu Slad klqski kolejnego reformatora cystersow pol- 
skich, nastqpcy Grota na opactwie koprzywnickim Mikolaja Trebnica, 
ktoremu W 1456 r. (nr 17) zleca kapitula reforme i wizytacje opactw Kro- 
lestwa Polskiego przypominajqc zarazem naloiony naii jui poprzednio 
obcrwiqzek pieczy nad studium krakowskim 23. 

Teraz, znowu na dluiszy okres czasu, pierwszeristwo wraca do Mo- 

% Por. 0 o ~ a c i e  Mik0la.j~ M. Niwifiski, Sredniowieczni opaci klasztoru wC@hoC- 
kiego. ~ r a k 6 w i 9 3 1 ,  s. 19 u?n: 

?3 S. Pulaski, Katalog, s. 136, umieszcza rzqdy Mikolaja Trebnica ur Koprzyw- 
nicy na lata 1452-74; pochodzih mial ze Slqslsa. 
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gily, cho6 nowemu zleceniu, jakie uzyskuje W 1464 r. (nr 92) od kapituly 
generalnej opat Piotr Hirszberg (1461-1474), blisko zwiqzany z Jagiello- 
nami i uniwersytetem 2" daleko do rozmachu, z jakim przed niespelna 
polwieczem kreilony byl program dla Jagiellowego ~spbl~racoiwnika, 
opata Jana Staohira. W kaidym razie W wielu postanowieniach, jakie 
poczynajqc od 1464 r. a i  do schylku stulecia podejmuje kapitda gene- 
ralna W sprawie studium krakowskiego, mowa jest jui wylqcznie o Mo- 
gile jako jego zwierzchniczce, z wylqczeniem innych dombw. 

Od polowy XV W. cystexsi pojawiajq sie znow na listach studentow 
uniwersytetu krakawskiego, CO hviadczy W kaidym razie 01 stalym jego 
funkcjonowaniu w drugiej polowie tego stulecia. Moina byC pewnym, 
i e  listy te  nie obejmujq wszystkich scholarow cysterskich i wqtpi6 moi- 
na, czy uda sie nam kiedyS ustaliCi ich rzeczywistq liste. Wbrew apelom 
kapituly generalnej z 1464 r. (nr 92), wbrew skargom starego konkuren- 
ta krakowskiego studium, opata Altzelle, na tejie kapitule W 1483 r. 
(nr 54) nie doprowadzil Piotr Hisszberg auii jego nastqpcy do zbudowa- 
nia wlasnego kolegium. Za duiy sukces uznaC natorniast trzeba utrzyma- 
nie, mimo ponawiajqcych sie trudnoici ze strony studium W Lipsku i in- 
nych, powstajqcych W ciqgu XV i jeszcze poczqtkow XVI W., zakonnych 
studibw cysterskich W Niemczech wschoclnich, przyna jmnie j same j 
zasady kierowania scholarow z opactw arcybiskupstwa gnieiniefiskiego 
do Mogily 25. Przypominala to uroczyScie, jeszcze W 1499 r. (nr 43), kapi- 
tula generalna wymieniajqc takze Slqsk i Prusy jako objete tym naka- 
zem. W rzeczywistoSci Slqscy cystersi pojawiajq sig W Krakowie dopiero 
W drugiej polowie XV W., przynajmniej W gwietle zachowanych list. Caly 
natomiast czas szczegolne opory wobec wysylania studentbw do Krako- 
wa mial Pelplin, znajdujqc W tym i W drugiej polowie XV W, poparcie 
kapitul generalnych 26. 

24 A. Ciesielski, Hirszberg Piotr, PSB IX, Krak6w 1960161, s. 530/31; K. HOSZOW- 
slri, Obraz Zycia i zaslug, s. 25, 26; kronika Mogily W MPH VI, s. 463467. W spra- 
wie rzekomego doktoratu opata Piotra por, J. Fijalek, o. C., I, s. 30; wyrainie ujem- 
na opinia Fijalka 10 Hlhszbergzt, o. C., t. 11, s. 57, W Sw~ietle naszych ustaleri domaga 
sie oczywiscie zmiany. 

Kapitula generalna zatwierdza, jui po Krakowie, nastgpujqce studia uniwer- 
syteckie cysters6w: Rostock 1439 (nr 84) pod pieczq Doberanu; Erfurt: 1443 (nr '74); 
Gryfia: 1487 (nr 63) z tym, i e  opaci Kolbacza i Neuenkamp majq je zorganizowaf. 
W 1507 r. (nr 15) kapitula rozpatruje sprawe stworzenia kolegium cysterskiego 
artizim i teolagii we Xranikfurcie niad Odcq iam in fundamentis erectum, za czym 
miadzy innymi przemawiajq opat Kolbacza oraz Piotr, opat Paradyia; ten ostatni 
krakowski mistrz artium z 1496 r., por. J. Fijalek, o. C., s. 31. Wida6 wiec, i e  obok 
stale i - jak sie wydaje - szczeg6lnie dobrze funkcjonujqcego studium W Lipsku, 
z kt6rym CO pewien czas kl6cil sie Krak6w cysterski o Slqsk (jeszcze np. 1508, 
nr 44) - opactwa cysterskie nad Odrq i Wisg 'odciqgane byly od Krakowa przez 
kiika innych, bliskich 0.4rodk6w. 

Szczeg6lne opory Pelplina, wyrahie vrieksze nii  Oliwy, wobec posylania stu- 
dent6w do Krakowa domagaja, sit, wlaSciwie specjalnego wyjahnienia; jak W 1424 r., 
moie na zloS6 Krakowowi, opactwo to woli posylad studenta do Paryia (por. przyp. 
16), tak W 1488 (nr 46) iizyskuje Pelplin specjalne prawo do wyslania studenta do 



W przeciwienstwie do prowincji' szkolnej Mogily, wlaiciwa prowin- 
cja wizytacyjna cystersow polskich kurczy sie wyrainie W drugiej polo- 
wie XV W. W zasadzie do obszaru paiistwa polskiego, bez Slclska, a nadto 
ze specjalnq pozycjq Prus. Slqsk W 1456 r. (nr 17) oddany zostaje przez 
kapitulq generalnq wraz z Czechami znanemu jui nam opactwu W Alt- 
zelle, poiniej jednak widab wyrainie, i e  zwierzchniq role W tej dzielnicy 
gra Lubiqz *'. Opatowi Mogily zleca kapitula generalna W 1464 (nr 92) 
wizytacje W Malopdsce i Wielkopolsce. W Swietle wszystkiego CO wiemy 
o niechqci Pelplina, a takie Oliwy, W ciqgu calego XV W. do lqczenia sie 
z klasztorami polskimi, a takie specjalnie d a  obu tych domow laskawej 
linii postepowania kapitul generalnych, za szczeg6lny sukces opata Pio- 
tra Hirszberga uznaC trzeba podporz~dk,owanie sobie dom6w pruskich, CO 

wyrainie stwierdza W 1469 r. uchwala kapitulna 2s. Na kapitule 147O r. 
(nr 9) okreilany jesit tez Piotr jako wizytator i refomator totius Polo- 
niae . 

Wiele szczeg6lo~wych wiadomoSci o Polsce ~7 aktach kapitui. general- 
nych z lat 1464-1472 zdaje sie potwierdzaC rzeczywiste wypelnianie 
przez niego tych funkcji, i to W stosunkowo hliskiej wspolpracy z kapi- 
tulq generalnq29. Niewqtpliwie osobisty autorytet opata, czlowieka bli- 
slriego Kazimierzowi Jagiellonczykowi, qui eum diEexit intime jak po- 
wiada dobrze znajqcy sytuacjq kronikarz mogilski, mial tu zasadnicze 
znaczenie. W praktyce dzialalnoSC Hirszberga byla ostatniq, powainq 
probq W XV W. stworzenia. rzeczywiScie funkcjonujqcej prowincji cy- 
stersow polskich. 

Po Smierci W 1474 r. opata mogilskiego przez okres ponad dziesiecio* 
letni kapituly generalne zachowujq prawie ze zupelne milczenie W spra- 
wach polskich. Nastqpilo W kaidym razie tak dalekie zerwanie wiezow, 
i e  W 1485 r. (nr 33) trzeba bylo podja;C: specjalnq uchwalq W sprawie ich 
nawiqzania. Czytamy wiqc W aktach kapituly, ze ongiS dzialali W Krole- 

Heidelbergu. Mim0 decyzji kapitul generalnych z lat 1487188, Mogila nie zrezygno- 
wala i opat jej uzyskal W 1499 (n. 43), wyraine prawo do zmuszania opactw pru- 
skich, jak i Wlqskich, do przysylania mu scholar6w; W tekicie wydanym przez Ca- 
niveza jest mowa tylko og6lnie o Prusach, gdy W dokumencie przechowywanym 
W Mogile czytamy tarn nadto po Prusach: videlicet Oliva, Pelplin positos (Zbior, 
S. 105, a za nim te i  F. Winter, Die Cistercienser, III, s. 353). Czy nie chodzi tu  o jalrik 
poiniejszy dopisek zrobiony jui W Mogile? 

27 Rola zwierzchnia Lubiqia na Slqsku szczeg6lnie dobrze poiwiadczona od 
schylku XV W., np. kapitulach 1486 (nr 37): W ciqgu 5 lat nikt poza opatem Lu- 
biqia nie moie wizytowab klasztor6w glqskich!; 1487 (nr 29); 1502 (nr 15). 

Kapitula 1469 (nr 92) z cafym naciskiem zleca opatowi Mogify visitationem 
et reformationem r...l monasteriorum regni Poloniae, necnon monasteriorum terrae 
Przusiae Pelplin et-0iiva [...I 

2D Stosunkowo duia liczba spraw, wigkszych i drobnych, dotyczy Polski W aktach 
kapitul 1464-1472 r.; rekordowq ich liczbe wykazuje kapitula 1469 r. Oto ich wy- 
kaz: 1364 (nr 36, 6i ,  92); 1465 (nr 21); 1466 (nr 13, 51); 1468 (nr 48, -49); 1469 (nr 69, 
78, 83. 84. 86. 90. 91. 92. 119); 1470 (nr 9, 31, 33, 51); 1472 (nr 37, 38, 39). 



stwie Polskim liczni wizytatorzy i r<formatorzy, zwlaszcza opaci Mogiiy 
i I<oprzywnicy, od dawna nie ma jednak od nich ani sprawozdah, ani t e i  
sum zbieranych od opactw z tytulu naleznych kontrybucji. W tej sytuacji 
opaci Neuzelle i Paradyia odszukae majq owych dawnych komisarzy za- 
konnych i doprowadzie do przeslania sprawozdah i pieniqdzy. Interwen- 
cja wyrainie poslcutkowala, bo W ciqgu kilku nastqpnych lat sprawy pol- 
skie pojawiajq sie znbw obficie -W aktach 

Rzuca siq W oczy podzial dawnej prawincji na mniejsze rejony. 
W 1486 r. (nr 29) Koprzywnica otrzymuje zadanie reformowania i wizy- 
towania opactw malopolskich, Lubiqz (nr 37) - ilqskich; W 1487 (nr 32) 
kapitula zleca opatowi Paradyia ponownie reforme Wielkopolski. W tej 
sytuacji rozdrobnienia latwiej mozna tez zrozumieb decyzjq liiapitu3ry 
1487 r. (nr 96) CO do Pelplina i Oliwy; potwierdzono nadto W 1488 (nr 45), 
specjalnie dla Pelplina, odlqczenia tych domow od jakiejkolwiek wladzy 
opat6w poiskich i zwolnienia od obowiqzku wysylania studentbw do Kra- 
kowa. Oliwa i Pelplin poddane zostaly wladzy ~iadbaltyckich komisarzy 
zakonnych (de partibus stagnaiibus, jak okreslajq ten rejon XV-wieczne 
kapituly cysterskie); W 1487 r. (nr 30) takim komisarzem-wizytatorem 
zostal tarn upat Hildy 32. 

Specjaln,ie wainq rolq w5r6d cystersbw polskich osiemdziesiqtych lat 
XV W. gra opat Paradyza ' J'an, identyczny wedlug wszelkiego prawdo- 
podobiehstwa z Janem z Paradyia, prornowanym W 1454 r. na mistrza 
artium W Krakowie. Opat od 1458 r. zachotvuje jednak - CO warte pod- 
kreilenia - zwiqzki z Krakowem i Mogilq. W 1470 r. (nr 9) spotykamy 
go W aktach kapitu? generalnych jako komisarza z ramienia Piotra Hirsz- 
berga dla spraw opactwa W Eeknie. W 1481 r. wystepuje W dokumencie 
M ~ g i l y ~ ~ .  Jemu to, jak wiemy, zlecila kapitula generalna dotarcie do 
klasztorow malopolskich. WczeSniej jeszcze, W 1484 r. (nr 35) otrzymal 
na skres 5 lat zaidanie wizytowania i reformowania opactw wielkopol- 
skich. 

31 W latach 1485-1489 dotyczq r6inych spraw polskich nastgpujqce uchwaly ka- 
pitul: 1485 (nr 33, 34, 96, 108); 1486 (nr 8, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 37, 84, 85, 96, 116); 
1487 (nr 29, 32, 53, 61, 62, 96, 97, 99, 132); 1488 (nr 21, 25, 45, 46, 47, 85); 1489 (nr 18, 
64, 65, 77, 78). 

32 Por. S. Kujot, Opactwo, s. 163, 164. 
33 Jan z Paradyia zapisuje sig W 1447 r. na studium cysterskie W Lipsku, gdzie 

uzyskuje W 1450 G. bakalaureat adium (F. Winter, 10. C., s. 65, 75); W tymie 1450 r. 
przyjety zostaje na uniwersytet krakowski, by tu z kolei W 1454 r. zdoby15 tytul mi- 
strza sztuk wyzwolonych (J. Fijalek, 0. C., I, s. 38). Prawdopodobni'e 6w Jan jest 
identyczny z Janem, kthy W 1458 r. obejmuje opactwo W Paradyiu i vrystgpuje 
W tym charakterze W er6dlach jeszcze W 1493 r. (T. Warmifiski, Urkz~ndtiche Ge- 
schichte des ehemaligen Cistercienser-Kloster zu Paradies. Meseritz 1886, s. 85-86, 
z wyraena, pomylkq CO do dat W liScie opatow, por. s. 218-219 oraz J. Fijalek, o. C., 
I, s. 33). W 1481 r. widzimy go W dokumencie fundacji oMarza w Mogile jako przed- 
stawiciela kapituly generalnej (Zbior, s. 135, 136). 



Wolno przyjqk, ze wlaSnie z tq dzialalnoSciq Jana Iqczy sie znana, 
obszerna uchwala kapituly generalnej 1489 r. (nr 18) W sprawie Obry, 
Wqgrowca i Lqdu sub visitatione abbatis de Paradiso, zawierajqca nie- 
slychanie ostrq krytykq i zakaz st.osowania przez te opactwa dotychcza- 
sowej wylqczno5ci W rekrutacji kdonskiej 34. Kapitula zobowiqzuje Jana 
do ogloszenia i wykonywania tego zarzqdzenia. Wprawdzie W dwa lata 
poiniej, W 1491 r. (nr 71), pod wplywem wyjainieil rajc6w koloilskich 
decyzja ta zostala czeSciowo zmieniona, nie cofnieto jednak potepienia 
samej zasady jednostronnego doboru kandydatbw. 

Nie wiemy niestety, jakie skutki miala waina decyzja kapituly 1489 r. 
(nr 54), ktbra rozszerzyla uprawnienia wizytacyjno-ref ormatorslde Jana 
z Wielkopolski takie na Malopolske, polqczona z cofnieciem wladzy W tej 
dzielnicy przyznanej W 1486 r. opatowi Koprzywnicy, nie wykonujqce- 
mu - jals. m6wiq akta - swych zadafi. Bylaby to - druga W stuleciu - 
proba poddania prowincji polskiej opatowi wielkopolskiemu. Liczqc sie 
widak ze specjalnymi oporami, kapitula W szczegblnie gorqcych slowach 
podtrzymuje swe pelne zaufanie dla paradyskiego opata. 

W latach nastqpnych wzmianki W aktach kapitul o opactwach pol- 
skich stajq sie coraz bardziej sporadyczne. W 1496 r. (nr 57) dowiaduje- 
my sie np. o opacie Wqgrowca jako komisarzu zakonnym, jak teraz coraz 
czqSciej okreSla sie dawnych wizytatorbw-reformatorbw, brak jednak 
pewnoSci, czy byl on takim komisarzem na diecezje gnieiniefiskq, czy 
te i  na cale Kr6lestwo Polskie. Raz jeszcze, U schylku stulecia, takim ko- 
misarzem in toto regno Poloniae zostaje opat Mogily Jan Taczel; tak go 
okregla W lrazdym razie kapitula generalna we wrzeSniu 1499 r. (nr 43), 
na kt6rej byl prawdopodobnie obecny. W XVI W. nic prawie nie-znaj- 
dujemy o Polsce W odbywajqcych sie coraz rzadziej po 1520 r. lrapitu- 
lach, nic te2 nie wskazuje, by kontynuowano przed schylkiem XVI W. 

dawniejsze pr6by tworzenia prowincji polskiej. Dopiero W nowej atmo- 
sferze potrydenckiej reformy doprowadzono wreszcie do jej utworzenia, 
definitywnie bodajie dopiero W pierwszej polowie XVII W. 95 

Sygnalizuje tu krb.t,ko niektbre, zaniedbane W d~itychczasowych ba- 
daniach zagadnienia polskiej historii cysterskiej u schylku wiek6w Sred- 
nich, unaoczniajqc zarazem ogrornne luki W naszej wiedzy o spolecznoSci 
owych czas6w. Temat wymaga jednak poglqbienia, tak W sensie szczeg6lo.o- 
wych badan lokalnych, jak i szerokich perspektyw por6wnawczych W skali 
ogolnozakonnej. Warto moie uSwiadomi6 sobie dobrze, i e  dotqd W histo- 

34 Por. J ,  Krasofi, Uposaienie, s. 148-149; zagadnienie stosunk6w narodowoScio- 
wych  wSr6d cystersow polskich W XV-XVI W. domaga sig odrgbnego opracowania 
caloSciowego. 

85 KoScidE W Polsce, t. 11. Krak6w 1970, s. 503, 521,522. 



riografii europejskiej podstawowq rolq informacyjnq o cystersach W Ca- 
lej Europie Srodkowop6?nocnej W dobie Credniowiecza spelnia cenna, chok 
jednostronna synteza Franza Wintera, wydana sto lat temu. Prace Ta- 
deusza Manteuffla i jego szkoly badafi cysterskich stworzyly rn. in. grun- 
towne podstawy do zasadniczej rewizji tej syntezy dla najwainiejszych 
stuleci cysterskich, XI1 i XI11 W. Nie ulega wqtpliwoici, i e  podobnej re- 
wizji domaga sie ksiqzka Wintera takze dla schylku Credniowiecza. 



METQDA PQR~WNAWCZA 
A HPSTORIA KULTZi'RY 

Historia kultury powszechnej moie by6 uprawiana W kilku dziedzi- 
nach o roinym znaczeniu i roinym zasiqgu. 

Bedzie to przede wszystkim historia kultur obcych, dostepna i moili- 
wa jedynie przy zapewnieniu warunkow badari poza granicami kraju. 
Nawet badania kultur wygaslych i spetryfikowanych, jak np. Egiptu sta- 
rozytnego czy Majow, kt6re pozostawily ograniczony zasob pomnikow 
i irodel, nie dadzq rezultatow bez wyjazdow zagranicznych. 

Drugq dziedzinq jest badanie wzajemnych stosunkow kulturalnych 
dwoch krajow. Uprawiane jest ono od da~vna i przynosi wyniki o nie- 
jednakowej wartogci. JeSli ogranicza siq ono do przedstawienia kontaktow 
csobistych czy listowych miqdzy danymi uczonymi czy artystami a kra- 
jem obcym, pozostawia zawsze wraienie niedosytu. Pozostawiajq je tei 
obszerne katalogi wyjazdow zagranicznych. Jedynie badanie porownaw- 
cze moie da6 W wyniku pelne zrozumienie znaczenia okreSlonych kon- 
taktow - lub ich braku. WlaSnie brak kontaktow, milczenie, biale plamy 
sq czesto bardziej wyrnowne od katalogu osob, z ktoryini dany tworca 
spotkal sie na pewno, czy prawdopodobnie. Dopiero wiqc badania porow- 
nawcze kultur mogq da¿. W pelni wyniki oplacalne. 

Trzeciq dziedzinq j est seinazjologia, czyli semantyka historyczna, tj. 
badania nad znaczeniem terminow. Na przyklad analiza porownawcza 
terminow, uiywanych na okreglenie organizacji paristwowej W XV 
i XVI W. W Europie, jest CO prawda trudna, lecz zapowiada zarazem cen-. 
ne rezultaty; zyjq bowiem wowczas obok siebie terminy uiywane W okre- 
sie nominalizmu (corona), terminy wyrosle ze staroiytnej teorii organicz- 
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nej (corpus), inne staroiytne terminy odradzajqce sie pod wlywem hu- 
n~anizmu (respublica), okreilenia nowe, ukute przez humanistow (status). 
W histoni tej terminologii znajdujq odbicie wszystkie najwainiejsze prq- 
dy mySli europe jskiej , W rozmaitych lokalnych i kraj owych odmianach. 
Ustalenie Scislej konotacji terrninu W kaidym przypadku, porownawcza 
analiza, wyciqgniqcie wnioskow obiecuje tu doniosle wyniki. Ale praca 
ta musi siqgnqe do ir6del niedrukowanych, rozproszonych po zbiorach 
prywatnych, kogcielnych, miejskich i pafistwowych W wielu krajach Eu- 
ropy. Podjql jq prof. Alberto Tenenti. Tak samo badania podjete przez 
prof. Mollata nad znaczeniem terminu: ubogi, biedny, W Sredniolwieczu 
przekraczajq znacznie swym zasiegiem samo filologiczne zestawienie ter- 
minow. Mogq bowiem przynieSC W wyniku ustalenie kolejnych faz zmien- 
nokci pojek. Tu znbw porbwnawcze badania nad roinymi kulturami mogq 
da6 nowe nakwietlenia, np. zestawienie pojeC uiywanych W kulturach 
wyrosiych z islamu i wyroslych z chrzeicijafistwa. Bez szerokich mozli- 
woSci korzystania ze zbiorbw W rbinych krajach wyniki bedq wiqc ra- 
czej skqpe i niepewne. 

Ograniczymy sie tu do zanalizowania metody historii kultury W opar- 
ciu o por6wnawcze badania struktur, a wiqc od strony elementu spo- 
iecznego, zawartego W zjawiskach kulturalnych. 

W rozprawie opublikowanej W ,,Przeglqdzie Historycznym" autor 
przedstawil sw6j poglqd na jednq z metod, ktbre naleiy stosowak W hi- 
storii kultury i zobrazowal j3 na przykladzie dwoch zarnknietych spo- 
iecznoSci I. Wysunql tezq, i e  naleiy analizowaC. W tym przypadku trzy 
elementy: 1) system wartogci, 2) strukture, 3) klimat. Punktem wyjScia 
powinny byC zalozenia socjologiczne, skoro filozofia wykazala zawodnoSC: 
swych konstrukcji, podobnie, jak nie da10 wynikow psychologizowanie, 
ktbre wystqpuje czqsto W historii sztuki. Ostroine stosowanie zaloieh 
socjologicznych, przy unikaniu bezkrytycznego przenoszenia iywcem me- 
tod i wniosk6w z jednej nauki do drugiej, moie da6 wyniki pozytywne. 
Autor zestawil proponowanq przez siebie metodq z zasadami postepowa- 
nia W zakresie antropologii kulturalnej, stosowanymi z powodzeniem 
przez F. Boasa i jego szkole przy analizie kultury malych spoleczefistw, 
stojqcych na niskim szczeblu kultury materialnej. 

Analiza kultury spolecznoSci wiekszych, o strukturze gospodarczej' 
i spolecznej bardziej skomplikowanej, jest znacznie trudniejsza. Dlatego 
t& czasem zagadnienie stawiane jest wadliwie. Na przyklad analiza kul- 
tury (czy mentalndci) miasta Sredniowiecznego nie moie da6 wynikow 
dostatecznie pewnych ze wzgledu na ogolnikowe postawienie problemu. 
Moina natomiast z powodzeniem analizowa6 strukture i plynqcq stqd 

1 K, Gorski, Z metodgki historii kulturg duchowej, Przegl. Hist. 61, 1970, z. 3. 



mentalnoSC poszczeg6lnych grup wchodzqcych W sklad spolecznoSci miej- 
skich. Analiza mentalnosci i struktury patrycjatu W oparciu o statuty 
bractw moie da6 konkretne dane, tak samo analiza cechdw i bractw rze- 
mieSlniczych czy kupieckich na pewno pozwoli osiqgnqk wyniki, waine 
dla pomania mentalnoSci tych grup. Ale wqtpiC naleiy, czy globalna ana- 
liza miasta Sredniowiecznego spelni pokladane W niej oczekiwania. ByC 
moze, iz wieksze owoce przyniesie przeciwstawienie struktury i mental- 
noSci spolecznoSci miejskich i wiejskich. Ale i tu trzeba wyjSC od ana- 
lizy struktury i mentalndci poszczeg6lnych grup, gdyi tyBo tym spo- 
sobem moina oddzielii! zjawiska przypadkowe i drugorzedne od zasadni- 
czych i stalych. Ponadto W spolecznoSciach bardziej skomplikowanych 
istniejq struktury kulturalne stare i nowe, kt6re czesto sq przeciwstawne 
i wiqiq sie z klasami wieku. Analiza zmiennoSci pokoleii jest wiec ele- 
mentem nieadzownym. Zagadnienia te postawil ze strony socjologii P. N. 
Sorokin 2, ze stanowiska zaS historii umyslowoi+ci - A. Tenenti 3. JesteS- 
my jeszcze dalecy od krystalizowania metodologii tych badan. 

Wydaje sie jednak rzeczq niewqtpliwq, i e  porbwnywanie poszczeg61- 
nych skladowych czqSci kultury duchowej jalkiegog kraju W danej epoce 
z kulturq duchowq innego kraju moze przynieSi! tylko wyniki przypad- 
kowe i niepewne, jeieli nie bedzie oparte na analizie calej struktury da- 
nego kraju i por6wnania jej z cala, strukturq innego kraju. Jeieli tedy 
bedziemy porbwnywali strukture kultury Sredniowiecznej Polski i Danii, 
to zauwaiymy przy tym okreSlone roinice. Nalezaloby oczekiwab, i e  rbi- 
nice te bedq rzutowai! na szybkie, pozbawione sprzeciwu przyjecie refor- 
macji W Daulü i na przywigzanie do „starej wiary" maa W Polsce. Tym- 
czasem W Danii kult Marii W klasztorach wydal bogatszy plon literacki 
ni i  W Polsce, a jednak Dania latwiej go odrzucila nii Polska. Powierz- 
chowna analiza nie daje konkretnych rezultatow i potrzebna jest doklad- 
na analiza struktury kultury, systemu wartoici i klirnatu kulturalnego 
poszczeg6lnych klas i grup spolecznych W obu krajach. TVtedy tylko be- 
dzie moina uniknqC pobieinych i niedojrzalych wniosk6w 4. 

Dania i Pdska nie mialy W Srednioiwieczu prawie iadnych stosunkow 
kulturalnych, analiza struktur p~~zbawiona tu wiqc bedzie element6w 
wplyw6w wzajemnych i da wyniki nadajqce sie dobrze do porownania. 
Inaczej rzecz przedstawiai! sie bedzie przy analizie stosunk6w krajow, 
kt6rych kultura ma silne powiqzania, jak np. Pdski i Wioch. 

Na wstepie zasfrzec trzeba, i e  postawienie zagadnienia W tej postaci 

Ib., S. 390, P. 3, bibliografia wainiejszych prac Sorokina. 
A. Tenenti, PZaszczyzny kultury W XV i XVI W. w e  Wtoszech, „Historyka" I, 

Warszawa 1967, s. 3 1 4 0 .  
Qor. T. Gad, Legenden i dansk middeialder. Kabenhavn 1961, s. 252-280; H. 

Koch, Danmarks k i rke gennern tiderne. K~benhavn 1965, s. 56-59, literatura s. 244 n. 



jest niewlaSciwe, gdyi jego zasiqg terytorialny jest zbyt szeroki. Wlochy 
Sredniowieczne i nowoiytne rozbite byly na liczne pafistwa o strukturze 
spolecznej i gospodarczej nieraz roiniqcej sie wydatnie miedzy sobq. Wie5 
jqzykowa, choi: bardzo w e n a ,  nie przesqdzala W Bredniowieczu o jedno- 
litoCci struktury spdecznej, a przez to i kulturalnej. Dlatego bardzie j 
uzasadniona jest analiza stosunkbw poszczeg6lnych pafictw wloskich 
i Polski W uparciu o por6wnawcze badania ich struktur, np. odrebnym 
przedmiotem badan moie i powinna byi: Wenecja. 

OdrebnoSciq Wenecji W tej dziedzinie zajql sie, zmarly niedawno, ba- 
dacz, Giuseppe de Luca. Byl on redaktorem serii wydawniczej ,,Archivio 
Italiano per la Storia della Pieta", ktorej ukaza3ro sie doltqd 5 tomow, za- 
wierajqcych studia i materia'iy. W ostatnim z nich z 1968 r. profesor Jean 
Orcibal z Paryza oglosil Documents pour ulze histoire doctrinale du qui4- 
tisme 5. DO zagadnienia tego wr6cimy. 

Giuseppe de Luca nie zdolal opracowai: problematyki weneckiej W za- 
kresie religijndci. Po jego Smierci ogfoszono tomik zawierajqcy wykla- 
dy i przyczynki, poCwiecone historii literatury religijnej weneckiej od 
XIV do XVII W. W tej rnalej, ale pelnej nowych mySli ksiqice, obok pro- 
blematyki dotyczqcej historii religijnogci, wystepujq te i  zagadnienia 
struktury kulturalnej G. 

Wenecja miqdzy 1450 a 1550 stala siq, jak piske autor, dzieki tysiq- 
com drukarni, ,,ladowniq wiedzy ludzkiej, stolicq republiki nauk, $wie- 
tym rniastem autorotv, Mekkq ksiqgarzy, Edenem czytelnikow, idealnq 
akademiq ludzi wyksztalconych, ogrodem rozkaszy i dziwactw intelektu- 
alnych, cesarskim dworem Europy przepychu, czym5 pomiedzy Rzymem 
a Konstantynopolem, nowym niewyt3rumaczalnym Bizancjum" 7 .  Autor 
wymienia prqdy duchowoici weneckiej W XXIV W. (ale prqdy te  sygnali- 
zujq istnienie instytucji, czy spo'iecznoSci, W ktorych mialy oparcie). 
Oto one: 

1. Hierarchiczny, liturgiczny' zwiqzany z zakonami, bardziej aktyw- 
nymi nPi kler Cwiecki, z naleiqcymi do nich koScioIami, domami zakon- 
nymi, Swietami, kultami. Autor wiqie tu prqd liturgiczny z konkretnymi 
grupami spolecznymi i instytucjami. 

2. Prqd uniwersytecki z teologiq, filozofi~, sztukami wyzwolonymi 
i naukarni przyrodniczymi. Mowa tu oczywiScie o jedynym na teryto- 
rium Wenecji uniwersytecie W Padwie. 

P 

E J. Orcibal, Documents pour Une histoire doctrinale du quibtisme, ,,ArcMvio 
Italiano Per la storia della pieta", V, Roma 1968; M. Petrocchi, Le spbitualitci euro- 
pea dalrinizio del sedecimo alla fine del dictiottesimo sec010 (W dziele zbiorowym:) 
La chiesa cattolica nella storia dell'umanitci pod red. Paolo Brezzi, vol. IV. Fossano 
1966, S. 176-211. 

6 G. De Luca, Letteratura di pieth a Venezia dal 300 al 600, a cura Ci attore 
Branca (Saggi di „Lettere Italiane" 111). Firenze 1963, Olschki. . . ' Ib., s. 1. 



3. Prqd produkujqcy adaptacje i wersje Biblii, dziel ojcbw KoSciola, 
doktorbw i teologbw. 

4. Prqd hagiograficzny zarowno staroiytny, jak produkujqcy nowe 
legendy i ,,kartotekiV nowych Swietych i nowych cudbw. 

5. Literatura raczej archiwistyczna W szpitalach, hospicjach, szkolach, 
sdzielach poboinych. 

6. Opisy pielgrzymek i podrbiy pokutniczych oraz przewodniki do 
nich, a takie literatura dotyczqca miejsc Swietych, z ktbrych Bedier wy- 
wodzil chansons de geste. 

7. Legendy na pol Swieckie, jak zeglarskie przygody Brandana i temu 
podobne 

W katalogu tym sq zarbwno czynnoSci, jak i prace pisane, a jednoSC 
ich stanowi, jak moina sqdziC, odniesienie do grup spolecznych i korpo- 
racji, ktbre je tworzyly lub kt6re wytwarzaly zapotrzebowanie spoleczne. 
Autor pisze bowiem, ie W XIV W. biblioteka byla obok koSciola i siedzi- 
by komuny trzecim elementem koniecznym miasta wloskiego 9, 

W tym szkicowym zarysie struktury kulturalnej miasta-pafistwa We- 
necji, obejmujqcego przeciei podlegle mu tereny z innymi miastami oraz 
ze wsiami, zawiera sie problematyka stosunkbw polsko-weneckich. Na 
pewno istnialy one z uniwersytetem W Padwie; ale czy tylko? Nikt nie 
zbadal dokladnie wplywu sztuki weneckiej na P'olske i obcienne kraje, 
wraz z kanonem artystycznym, ktory obowiqzywal W mieScie na lagunie. 
Ten kanon - z duiq, nieproporcjonalnq glowq Madonny - dalby sie od- 
szukaC takie poSrbd rzeib na terenie Polski. Wiemy na pewno, i e  pisma 
religijne Wawrzyfica Giustiniani (XIV W.) byly znane i cytowane W Pol- 
sce W XVI i XVII W., ale nie wiadomo, czy z pierwszej reki, i jakq drogq 
sie do nas dostaly. De Luca postuluje, by ustalono, jaka byla „struktura 
modlitwy i iwietoSci" Wawrzyfica Giustiniani, ktbre elementy naleialy 
do tradycji blizszej i dalszej, ktbre byly czysto osobiste, a ktore weszly 
W sklad religijnoici calej Europy. De Luca chce, by W ten spos6b prze- 
badano wszystkie osobistoSci czczone W Wenecji i wszystkie oSrodki re- 
ligijne wraz z ich zasiegami oddzialywafi na Swieckich. Bylo tych oSrod- 
Irbw wiele W samym mieicie, nie wylqczajqc zakonu Sw. Brygidy szwedz- 
kiej, a Swieccy, nawet zajmujqcy czolowe miejsca W zyciu publicznym, 
utrzymywali z nimi stosunkilO. Skoro wiemy, i e  Polacy podrbzowali do 
Wenecji i udawali sie na studia do Padwy, nasuwa sie pytanie, z kim sie 
stykali i gdzie szukali wzorbw. Dotychczas zajmowano sie tylko recepcjq 
wzorbw ustrojowych i obyczajowych (moda). Ale czy moina sie do tego 
ograniczyb? 

Ib., s. 22 n. 
Ib., s. 23 n. 

' 0  Iib., s. 45, 53, 57, 59. 



W innym szkicu de Luca zajmuje sie kwietyzmem W Wenecji W koh- 
CU XVII W. Kwietyzm byl skrajnym kierunkiem misS.cmym, g l o s z ~ c ~ m  
biernoSC wobec Boga, a zwalczany byl zarowno przez jezuitow, jak i jan- 
senistow. W Polsce nic o nim nie slyszymy, a przeciei trudno przypuicib, 
by nie doderal, skoro dotarly tu wszystkie inne prqdy kulturalne i re- 
ligijne Europy. Milczenie irodel polskich jest wymowne, ale wcale nie 
Wiadczy, by kwietyzmu nie bylo. Wiqzal sie on z problematykq wartoSci 
czynu ludzkiego i kontemplacji, wiqzal sie z zagadnieniem roli rozumu 
i uczuoia W modliltwie, jej 5rnlaioiciq czy chwiejnoiciq, ze swobodq czy 
skr~powaniem sumienia i zargaldnieniem sqdu rozumu. 

Kwietyzm staf sie przedmiotem badan wloskich W ostatnich latach 
(Petrocchi). We Francji, gdzie upadek jego wiqie sie z rozgboSnym pote- 
pieniem Fenelona Maximes des saints (1699), zaczql pracowab nad nim 
J. Orcibal. Nikt nie podjql badan W Niernczech i Anglii, gdzie podobno 
bylo pelno kwietystow 11. Upadek ich przyniosl triumf jansenizmu, ale 
otworzyl tei  chyba droge dla racjonalizmu. De Luca znalazl W Wenecji 
silny &ode$ kwietyzmu. Tu wydawano rniedzy 1660 a 1710 r. drukiem 
teksty czo~owych kwietystow (Molinos, Petrucci, De Cucchi, Malfi, Ma- 
laval). Autor stawia pytanie, jak rysowai sie kwietyzm na tle religijno- 
Sci weneckiej XVII W., z kultem Maryi szerzonym przez patriarche Fran- 
cesca Vendrarnina (1605-1619), potem z wplywami karmelitow bosych 
wyznajqcych mistyke hiszpafiskq potem z powstawaniem i upadkiem ko- 
lejnych kult6w meki, euoharystii, Madonny, relikwii. Moina, adaniem 
de Luca, gledzib religijnoSC W .zwiqzku z kultern obrazow, Swietami i pro- 
cesjami, z rolq klasztorow i szlachty. (Dodajmy: z heroizmem obroilc6w 
Krety przed Turkami.) Pawstaje pytanie, jak na tym tle rysuje sie kwie- 
tyzm? Autor - poza drukami - odnalazl W dekretach rzyrnskiej (nie 
wmeckiej) inkwizycji dekrety z lat 1683, 1690; 1691, 1702, 1711, pote- 
piajqce pisma autora-kwietysty, bezimiennego Cicogna. Miedzy 16 76 
a 1683 r. ukazalo sie 11 ksiqieczek jego piora, ktore podpadly pod cen- 
zury Sw. Oficjum, potem 5 dalszych z lat 1683-1711, wszystkie wyda- 
waiie pod kryptonimem ,,kaplana weneckiiego". Pierwsze wystqpienie 
pochodzi z 1667 r. Nie sq one m n e  bibliografom, pisane sq stylem za- 
wilym i przesadnym baroku i noszq czasem tytuly dziwaczne: PEomiek 
Boskiej miEoici (1618), Fontanna Boskiej miloici (1677), Ambrozja nie- 
bieska (1681) etc. i2 Czy mo5na przypuszcza6, ze nie docieraly one do 
Polski, nie ma ich W przerobkach, i e  nie ma W aktach konsystorzy pro- 
cesow przeciw kwietystom, jak sa one po wszystkich archiwach bisku- 

H Ib., s. 64 n. 
12 Ib., S. 73-78. 



pich i kapitulnych na Zachodzie? Wydaje sie, i e  przed badaczami kul- 
tury XVII W. stoi zadanie nowe i trudne, ktorego bez zbadania struktury 
religijnosci weneckiej i jej wp'lywow na Polske nie da sie rozwiqzaC. 

Oto kilka myili, jak by rnogly wygl~dab badania porownawcze struk- 
tur kulturalnych n'a przykiadach bardziej mi znanych. Wydaje sie, i e  dy- 
skusja nad teoretycznyrni za'lozeniami badaE powinna W przypadkach 
trudnych i zlozonych poprzedzib samo podjecie prac. 





Bronislaw Geremek 

FRYCZA MODRZEWSICIEGO . 
PROGRAM OPIEKI NAD UBOGIMI 
I EUROPEJSKIE SPORY 
WOKOL PAUPERYZMU W XVI W. 

Debaty i polemiki, jakie wywolywal problem ubostwa W srednio- 
wieczu, nabierajq U progu epoki nowoiytnej nowej ostrokci. Przez dlugie 
stulecia byla to b,owiem kwestia przede wszystkim doktrynalna. Podsta- 
we sporu stanowil nie tyle stosunek do ubostwa, CO stosunek do boga- 
ctwa. ,,Wyznawcy dobrowolnego ufb6stwa" poddawali W wqtpliwoSb W sa- 
mej rzeczy zasadnoS6 akceptacji bogactwa przez doktrynq spolecznq Ko- 
Sciola. Pochwala ubostwa, ktorej W sukurs przychodzily zarowno teksty 
ewangeliczne, jak i obiegotvy obraz tradycji wczesnochrzescijailskiej, 
traktowana byla jako kontestacja spolecma, jako potqpienie bogactwa 
czy zamoinoSci, i to nie tylko W. perspektywie eschatologicznej, lecz tak- 
i e  W plaszczyinie moralnoSci doczesnej 2. Problemy stosunku do iebra- 
k6w z konieczn&ci, a nie z wyboru, stosunku do ubogich, a nie do ub6- 
stwa - nosily Charakter drugoplanowy i z wiekszq silq poijawiajq sie 
W miare jak, poczynajqc polowy XIV W., szczegolnego znaczenia na- 
biera sprawa stosunku do pracy. 

Przesiaje to jui byb spor doktrynalny - a W kaidym razie nie jest 
to jui spar tylko doktrynalny - bo decydowak on ma o kierunkach po- 
lityki s;polecznej wladz pailstwowych i miejskich Y Argumenty teologicz- 

T. Manteu f fe l ,  Narodziny herezji. Wyznawcv  dobrowolnego ubostwa W grednio- 
witeczu. Warszawa 1963. 

2 Por. H. Baron, Franciscan poverty and civic wealth as factors in the  rise of 
humanistic thought, ,,Specuium", XIII, 1938, s..l-37. 

V. J. Ashley, An introductzon t o  Englzsh economiic history and theory. Lori- 
don 1914, t. 11, s. 305 nn.  (rozdz. V - The  relief o f  t h z  poor); zawarty tu przeglqd 
Problemu jest jednak znacznej mierze jui przestarzaly: Sprawie stosunku do 
übogich w myg1.i spoleczno-ekonomiczne~ XVI W. p08wiecli Pierre Vilar wyklad 

POLSKA W SWIECIE 

Szkice z dziejow kultury polskiej, Warszawa 1972 



ne nie traca, na znaczeniu, ale obok nich wystepuje takke odwolanie sie 
do poiytku publicznego. Znaczenie argumentow teologicznych wynika 
wlaSnie z tego, i e  polityka represji wobec iebrzqcych moie latwo zostaC 
uznana za sprzecznq z tradycjq i doktrynq chrzescijafiskq. A sytuacja 
spoleczna na przelomie XV i XVI W. zmuszala do podjecia staaowczych 
krokow, zmierzajqcych do reformy opieki nad ubogimi i calej obszernej 
dziedziny dzialalnoSci filantrqi jnej. Trzeba bylo jednak zapewniC te j 
nowej polityce spolecmej uzasaiihienie doktrynalne, wykazae, i e  goclzi 
sie ona W pelni z nakazami Pisma Sw. Stosunek do ubogich dotykal tu 
waznego splotu konfliktow reformacji. 

Krytyka Sredniowiecznej doktryny charytatywnej miala swoje od- 
bicie W mySli reformacyjnej. Dawala dobrq okazjq ukazania powierz- 
chmoSci  tradycyjnej - czy tei ,,rzymskiej" - poboinoSci i wiqzala sie 
Scigle ze sporami wokol chrzeScijahskiej postawy W iyciu spolecznym, 
wokol sprawy „dobrych uczynk6w7', czy tei problemu przeznaczenia. 

Luter jednoznacznie wystqpil przeciwko tolero,waniu iebrakow 
W spoleczefistwie chrzeScijanskim. W swoim apelu An den Christlichen 
Adel deutscher Nation von des Christlichen Standes Besserung 5 poSwie- 
ca jeden z artykulow sprawie iebrak6w. Uwaia za konieczne wyplenie- 
nie zebractwa W calym Swiecie chrzeScijafiskim 6. Zaka.zowi iebrania musi 
towarzyszyC wlaSciwa organizacja opieki nad uboigimi, ktorzy nie mogq 
sami zarobii! na zycie, pomoc tym ubogirn zapewniC powinny miasta, 
z ktorych pochodzq, zapewniwszy jednoczeSnie skutecznq nad nimi kon- 
trule, by nie korzystali z opieki wloczedzy i zloczyficy udajqcy ub6stwo. 
WynaczyC sie wiec p-nno nadzorcow, kt6rzy W porozumieniu z pro- 
boszczem i z radq miejskq zajmq sie organizacjq wsparcia dla ubogich. 
Wsparcie to powinno pozostawaC W rozsqdnych granicach: ,,wystarczy 
tak wspierae, aby nie umierali z glodu" '. Rzecza, nieslusznq byloby bo- 
wiem, aby jedni iyli z pracy innych i jeszcze dochodzili do zamoinosci 
przez jalmuiny. 

i seminarium W Ecole des Hautes Etudes W 1957 r. Por. takie R. H. Bremner, Modern 
attitudes towards charity and relief, ,,Comparative Studies in Society and History", 
I ,  1958. 

4 Por. zwlaszcza W .  Betcke, Luthers Sozialethik. Gütersloh 1934; P. Berns, Die 
Gesellschafts- und Wirtschaftsauffassung bei Martin Luther. Berlin 1938; EI. J .  Grimm, 
Luther's contribution to sixteenth-cenlury organization of poor reliej, ,,Arch. für  Re- 
formations geschichte", 61,1970, s. 222-234. 

5 D. M. Luthers Werke, Bd. VI. Weimar 1888, s. 381 nn. 
0 Ib., s. 450: Es ist wo1 der grosten not eyne, das alle betteley abthan wurden 

i n  aller Christenheit. Est solt yhe niemand unter den Christen betteln gahn, es were 
auch  in leychte ordnung drob zumachen, wen wir den mut und ernst datzu theten, 
nemlich das ein ychlich stad yhr arm leut vorsorgt, und keynen frembden betler 
zuLiesse, sie hiessen wie sie wolten, es weren walbruder odder bete1 orden. 

Ib., 8. 451: ES ist gnug, das zimlich die armen vorsorgt sein, da bey sie nit hun- 
gers sterben noch erfrieren. Es fugt sich nit, das einer aufs andern erbeit mussig 
gehe, reich seg und wo1 lebe bey einis andern ubel leben, wie isst der vorkeret misz- 
prauch uehet. 



Wprawdzie moina odnaleiC W tej krytyce iebrania akcenty skiwo- 
Wane przeciwko zakonom iebrzqcym i bqdqce przedluieniem antymen- 
dykanckich atak6w z poprzednich stuleci, ale potepieniu iebrania towa- 
rzyszy tu pmgram reorganizacji dobroczynnoSci. Niechei: do iebrakow 
idzie W parze z postulatem reformy opieki spolecznej. Niejednokrotnie 
tei matyw ten moina odnaleie W pismach Lutra. W Kazaniu o lichwie 
(1520) Luter wskazuje, i e  Stary Testament zakazywal Sebrania, a zatem 
i pod rzqdami Nowego Testamentu nie powinno tolerorwat sie iebrania 
i zebrakbw *. Pelny wyklad doktrynalny stosunku do biednych zawiera 
wreszcie Lutra Ordnung eines gemeinen Kastens - opracowany dla 
miasta Leisnig W 1523 r. statut o opiece nad biednyrni. 

Wreszcie z przedmowq Lutra wydany zostal W niemieakim przekla- 
dzie, W 1523 r., pamflet antyiebraczy Liber vagatorum 1°. W swojej przed- 
mowie Luter wskazuje na naukq, jakq z tego opisu oszustw iebraczych 
powinni wyciqgnqt ksiqiqta, panowie i rady miejskie. Wsie i rniasta po- 
winny sporzqdzit rejestry swoich ubogich i im tylko - jak tei iebrakom 
majqcym odpclwiednie zahviadczenia - zapewniC naleiy reguIarne 
wsparcie i opiekq. Strzec sie zaS naleiy wspomagania w26czqgow i oszu- 
stow, wyludzajqcych bezzasadnie jalmuiny - tak jak i mnichow iebrzq- 
cych czy kwestorow. 

Rbwniei U innych mistrzow reformy sprawa stosunku do zebrakow 
rozwijana byla W podobnym jak u Lutra duchu, tj. z niecheciq i z mySlq 
o tnvalym wytrzebieniu tej plagi. Zwingli W 1526 r. zredagowal dla Zu- 
rychu plan rehrmy opieki spdecznej i stanowczo polecal zakazaC iebra- 
nia 11, zaS Ka;lwin wystqpil przeciwko wapcwnaganiu ieibrakbw bez roz- 
roiniania zaslugujqcych na wsparcie od proiniakbw uciekajqcych ~od pra- 
cy. Ubbstwo W teolagii Kalwina nie jest traktowane jakor cnoita; jest pro- 
bq wiary W rOwnym stopniu CO bogactwo. Genewski reformator uznawat 
potrzebq i zasadnoSC chrzeScijafiskiej dobroczynnoCci: nie mogla ona byC 
jednak ochrona, dla proiniakbw. Istnienie iebractnva traktowal Kalwin, 
a za nim wladze Genewy, za sprzeczne z ladem apdebznym. Dohrze zm- 
ganizowana opieka charytatywna zapewnia pomoc osobm rzeuywiScie 

8 Ib., S. 42. Podobny motyw wywodu odnaldb moina W Kazaniu o dobrych 
uczynkach, por. A. Sciegienny, Luter. Warszawa 1967, s. 182. 

!JD. M. Luthers Werke, Bd. 12. Weimar 1891, s. 11-30. 
10 V o n  den falschen Betler buberey. Wittenberg MDXII I ;  c f .  Liber vagatorum. 

Le livre des gueux, ed. P. Risblhube~.  Strasbourg 1862, s. XL nn. Tekst ten by]: 
jeszcze wielokroltnie wydawany W ciqgu XVI i XVII W. - J.  B. Riestelhuber, Weg- 
weiser zur Literatur der Weisenpflege, des Volkserziehungwesens, der Armenfür- 
sorge, des Bettelwesens und der Gefüngnisskunde, t. 11. Köln 1831-1840, s. 35. 

11 R. H. Tawney, Religia a powstanie kapitalizmu. Warszawa 1963, c: 126 i 286; 
Oeoolampadius pdwieca takie  dwie rozprawy sprawie ubogich: W 1523 r. De non 
habend0 pauperum delectu i W 1542 r. De erogatione eloemosynarum. Tawney pod- 
krekla, i e  reformatorzy szwajcarscy sprawe ubogich nie t r a k b m l i  jako zagadnie- 
nia policyjnego czy t e i  problemu organizacji spolecznej, lecz jako sprawq etycznq. 
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potrzebujgcym, a jednoczesnie pozwala na realizacje zakazu iebrac- 
twa 12- 

Zwaiywszy znaczenie, jakie wielcy reformatorzy przywigzywali d0 
sprawy zebrak6w i do reformy dobroczynnoSci, zdawalo sie W spos6b 
oczywisty, i e  wlaSnie z ruchem reformacyjnym wiqzaC naleiy nowq p0- 
lityke miast niemieckich, niderlandzkich czy francuskich W stosunku do 
iebrakow i problembw opieki spolecznej lS. W 1881 r. probe zasadniczej 
refutacji tej tezy podjql jednak F. Ehrle, wskazujqc na to, i e  kraje kato- 
lickie takie miaiy swojg reformq dobroczynnosci l 4 .  Daio to poczqtek 
dlugotrwalej kontrowersji historiograficznej miedzy historykami kato- 
lickimi a protestanckimi wok6i kwestii pochodzenia idei reformy dabro- 
czynndci i prymatu W niej poszczeg6lnych oirodkow miejskich 16. Zaj- 
mujqc siq tu aspektami doktrynalnymi reformy dobroczynnoSci W XVI W., 

moiemy zostawiC na boku te kontrowersjq. " 

Nie jest dla nas wazne, czy Ypxes i Wenecja, reorganizujqc opiekq nad 
ubogimi, szly W Slad za Norymbergq, ani nawet czy 6w wzorzec norym- 

12 R. Stauffenegger, Rkforme, richesse et pauvreth, ,,Revue d9His.toire de 1'Egli- 
se de Francev, LII, 1966, s. 52 nn.; uiyteczny przewodnik do mySli spolecznej Kal- 
wina stanowi: A. Bikler, La penske economique et sociale de Calvin. Genrive 1959; 
por. J. F. Bergier, La pensee economique et sociale de Calvin, ,,Annales, E.S.C.", 
1962, s. 348 nn. 

13 A. Emminghaus, Das Armenwessen und die Armengesetzgebung in europäi- 
schen Staaten. 1870. 

34 F. Ehrle, Beiträge zur Geschichte und Reform der Armenpflege. Freiburg 
i Br. 1881. 

16 W kilka lat  p6eniej Ehrle odrzuca, twierdzenie, i e  reforma dobroczynnoSci 
w Ypres (1525) byla wzorowana na przedsigwzigciach luterafiskich wladz W mia- 
stach poludniowoniemieckich i dowodzi, i e  statut norymberski o biednych nie nosil 
charakteru protestanckiego. E. Ehrle, Die Armenordnungen von Nürnberg (1522) und 
uon Ypres (15251, ,,Historisches Jahrbuch", IX, 1888, s. 450 nn. W takim t e i  duchu 
pozostaje wyklad problemu, jaki W kilkanaScie lat p6iniej podjql L. Feuchtwanger, 
Geschichte der sozialen Politik und des Armenwesens .im Zeitalter der Reformation, 
,,Jahrbuch für Gesetzgebung", XXXII. 1908, s. 167 nn., XXXIII, 1909, s. 191 nn. PO- 
lemika zasadniczq z tymi tezami podjql 0. Winckelman, Uber die ältesten Armen- # 

ordnungen der Reformationszeit (1522-15251, „Historische Vierteljahrschrift", XVII, - 
1914-1915, s. 187 nn., 361 nn. JednoczeSnie zaS J. Nolf W obszernym studium o re- 
formie dobroczynnoSci W Ypres (La reforme de la bienfaisance publique & Ygres 
au XVIe sihcle. Gand 1915) dowodzil zasadniczej niczaleinoSci polityki wladz miej- 
skich Ypres od analogicznych inicjatyw p~ludniowoniemieckich. Wbrew ~vywodom 
tej pracy i wbrew twierdzeniom Henri Pirenne'a, tezy o niemieckim pochodzeniu 
reform dobroczynnoSci W miastach niderlandzkich, jak t e i  edyktu z 1531 r., bronil 
P. Bonenfant, Les origines et  le caractdre de la rkforme de la bienfaisance publique 
a u s  Pays Bas SOUS le regne de Charles-Quint, ,,Revue Belge de Philologie et  d'Hi- 
stoire", V, 1926, s. 887 nn., VI, 1927, s. 207 nn. TwierdzB on, i e  ustawy W sprawie 
ubogich rozprzestrzeniajq si? z Saksonii, przechodzq do Norymbergii i Strasburga, 
a stamtqd do miast niderlandzkich i francuskich. PodkreSlal, i e  ustawodawstwo 
miast i kraj6w katolickich przejmowalo W spos6b nieSwiadomy program Lutra. 
P. Tacchi-Venturi, La vita religiosa in  Italia durante la prima eM della Compagnia 
di GesQ. Roma 1910, s. 388 nn., przyjmüje moiliwoSf wplywu statutu ncrrymberskie- 
go na reforme weneckq. Takie B. Pullan, Rich und poor in  Renaissance Venice. 
Oxford 1971, s. 254 nn., nie odrzuca tej moiliwu~ci. , 



berski nosil charakter wyrainie protestancki. Istotne znaczenie ma na- 
tomiast fakt, i e  W latach dwudziestych i trzydziestych szerokq falq przez 
miasta europejskie przechodzq inicjatywy zmierza jqce do instytucjonali- 
zacji opieki nad ubogimi i do zakazu iebrania. Inicjatywy te wyprzedzaly 
spory doktrynalne. „Reforma tradycyjnej formy pomocy ubogim wisiala 
W powietrzu" 1°. .Podjely jq nie tylko Srodowiska reformacyjne, lecz takie 
katolickie. Zmiana stosunku do ubogich znajduje bowiem swe naturalne 
irbdla takze W mySli humanizmu, odwracajqcego sie od przekonania, i e  
drogq do zapewnienia eobie zbawienia ma byb mechanicme gromadzenie 
dobrych uczynkbw. Humanizm chrzehcijafiski jeszcze przed reformacjq 
i obok niej wywierail: przemoiny wplyw na wyksztalcanie sie nowej po- 
lityki spolecznej i nowych postaw wobec ubogich 17. 

Antynomie chrzeScijafiskiej postawy wobec ubogich odnaleii: moina 
W pismach wielkiego Erazma 18. Wystqpujqc gorqco przeciwko sformali- 
zowanej poboknoici Erazm glosil pochwale ,,caritasH, ktorej wyrazem nie 
jest powtarzanie pacierzy i czeste chodzenie do koiciola, lecz przede 
wszystkim traktowanie wszystkich bliinich jako „czlonki jednego ciala". 
MTykladajqc w Enchiridionie zasady postepowania chrzeScijafiskiego 
jako po~dstawowe nakazy miloSci uwaia „rqlq pomociiq podawab, la- 
godnie karcib blqdzqcego, pouczai: nieSwiadomego, podnosik upadlego, po- 
cieszai: przygnebionego, wspierai: trudzqcego sie, wspomagai: potrzebu- 
jqcego" 20. ChrzeScijafiskim uczuciem jest przeto solidarnoSi: z potrzebu- 
jqcyrn, wspomaganie ubozszych; marnotrawstwo, hulaszczy tryb iycia 
wykracza przeciwko nakazom miloSci bliiniego. ,,Jakie to? To czlonek 
tego samego CO ty ciala zqby szczerzy z glodu, a tobie siq odbija miesem 
kuropatwy? Brat twbj nagi driy z zimna, a U ciebie tyle ubrafi niszczeje 
od moli i pleSni?" 21. Nakaz miloSci zaleca takie traktowanie wlasnego 
majqtku jako dobra spolecznego 22. Czlowiek bogaty powinien wszals: 
traktowai: swe bogactwo jako mienie ogblu, ktorego jest tylko szafarzem. 
Blqdzilby bowieiii ten, kto myClalby, i e  zakaz wlasnoSci i nakaz ubbstwa 

10 R. H. Tawney, o. C., s. 126, 
17 N. Z. Davis, Poor relief, humanism und heresy: the case of Lyon, „Studies 

in Medieval and Renaissance Histary", V, 1968, s. 215 nn.: B. Pulhn, o. C., s. 223 nn. 
18 W ogromnkj literaturze erazmiahskiej, z kt6rej niepodobna zdawa6 tu spra- 

wy - por. wstgp M. Cytowskiej (W:) J. Huizinga, Erazm. Warszawa 1964; ostatnie 
lata przyniosly wiele nowych publikacji - problem stosunku Erazma do ub6stwa 
nie zostal, jak sie zdaje, o'drebnie podjety. 

10 Por. A, Auer, Die vollkomene Frömmigkeit des Christen. Nach dem Enchiri- 
dion militis Christian,i des Erasmus von Rotterclam. ,Düsseldorf 1954. 

20 Erasmi Opera omnia ex recensione Ioan,nis Clerici. Lungduni Batavoium 
1703-1706, t. V, kol. 36 A; Desiderius Erasmus Rotterodamus, Podrqcznik ZoEnierza 
Chrystusowego, przekl. J. Domafiskiego. Warszawa 1965, S. 143. 

Ib., kol. 46 C (wyd. J. Le Clerca) i s. 186 '(przekl. J. DomaiFiskiego). 
' 

?* Por.' R. Adams, The better part of valor. More.. Erasmus,, Colet und Vives on 
hdmanism. war arid peace 1496-1535. Washington 1962, S. 198. 



dotycza, tylko mnichow: W samej rzeczy odnoszq siq do wszystkich chrze- 
Scijan 23. 

Pochwale pracy towarzyszy W picmach Erazma moralna nagana chci- 
woSci. Erazm gromi nie posiadanie bogactwa, lecz dqienie do zdobycia 
bogactwa. Chwali nie tyle samo ubostwo, oo pogarde dla bogactwa 24. 

Dllatego tez nie ma spmecznoSci miedzy ta, postawa, a zjadliwa, krytykq 
W Moriae Encomium zakonnikbw iebrzqcych ,,CO drogo sprzedajq swojq 
niechlujnq iebrackq nedze" 25. Dalsze rozuriniecie znajduje ta krytyka 
W Erazma Colloquia Familiaria; jedna z rozm6w poSwiqcona jest wlakie 
sprawie franciszkan6w 2G. Ale W Rozmowach potocznych, bqdqcych iy- 
wym odbiciem wsp&czesnych clyskusji i proiblemow, Erazm podejmuje 
takie w spos6b bezrpoSredni sprawe pospolitych iebrakbw. 

W Convivium religiosunz 27, ktore znalazlo sie jui we wczesnych wy- 
daniach Rozm6w potocmych 28, pojawia sie problem iebrakow i jalmuiny 
W formie dobitnej i znamiennej. 

Sprawa stosunku do ubogich stanowi tu - jak W Enchiridionie - 
czeSk rozwa2ail o zasadach iycia chrzeScijafiskiego i polemik skierowa- 
nych przeciwko powierzchowiiej i zewnetrznej obrzqdolwoSci. Pochwala- 
jqc dyskretne wspieranie ubogich ,,W dorainej potrzebie", Erazm pod- 
daje W wqtpliwoik ostentacjq tradycyjnie uprawianej dobroczynnoSci. 
Krytyka jego kieruje sie tu nie tylko przeciwko Sciqganiu jalmuin przez 
klasztory, lecz takie przeciw nadmiernemti wspomaganiu ,,publicmych 
iebrakow". To rniasta Same powinny iywik swoich ubogich, nie toleru- 
jqc wloczegostwa i nie pozwalajqc iebraC ludziom zdsowym, ktorym ,,na- 
leiy dcsta~czyk raczej pracy nii pienigdzy" 29. Udzielajqc jahuzny tzrzeba 

Erasmi Opera omnia, t. V .  kol. 47 D (przekl. J .  Domafiskiego, s. 190). Fragment 
t en  d a  asumpt dro wymiany list6w miedzy Erazmem a A m b r o i m  Pelargusem w e  
Fryburgu, W 1532 r. Na wqtpliwoici Pelargusa, lrt6ry sqdzil, Ze Erazm tyllro do mni- 
ch6w ogranicza nakaz ub6stwa i zakaz wlasnoici, odpawiadal Erazm, i e  W Enchi- 
ridionie wlainie dowodzil: paupertatis professionem esse quaclantenus omnibus Chri- 
stianis communem, quod vulgus ignorat ac dissemulat - Opus Epistolarum Des. 
Erasmi Roterodami, ed. P. S .  Allen, t. X.  Oxford 1941, s. 47 nn. (nr 2674 i 2675). 

% Por. ib., kol. 59 C (wyd. J .  Le Clerca) i s. 236 (przekl. J.  Domafiskiego). 
25 Erazm z Rotterdamu, Pochwata glupoty, przekt E. Jgdrkiewicza. Warszawa 

1953, s. 119. 
26 Posluguje sie tu w~daniem:  Desiderii Erasmi Roterodami Colloquia Familiaria, 

ed. Petrus Rabus. U l m  1747, s. 344-363. 
27 Ib., S.  130-185; (przeki. J .  Domafiskiego W : )  Erazm z Ratterdamu, Trzy 702- 

prawy. Warszawa 1960, s. 289-357 (Zboina biesiada). 
28 Utw6r ten znalazf sie W urvdaniu Frobena z marca 1522 r., a nastepnie, W zmie- 

nionej i bardziej rozbudowanej formie - po atakach Egmondana - W wydaniu, 
jakie ukazalo sie latem 1522 r. W tej samej oficynie; por. P. Smith, A key to  the 
Colloquies of Erasmus. Cambridge Mass. 1927 (Harvard Theological S t u d i e ,  XIII) ,  
s. 8-11. 

Coiloquia Familiaria, s. 184 nn. (Trzy rozprawy, s. 340 nn.): TIMOTHEUS, 
Multi judicant non admodum belle collocari quod datur istis mendicis publicis. 
EUSEBIUS, Et istis nonnihil dandum est aliquando, sed cum delectu. At mihi con- 
sultum videatur, si singulae civitates suos alerent, nec ferrentur errones [= mendici 
vagabundi] huc et  illuc circumcursitantcs, praesertiw~ validi, quibus opus suppedz- 
tundum sentio potius, quam pecuniam. 



przede wszystkim kierowaii sie ku tyrn ubogim, CO üo ktbrych sytuacji 
materialnej i zalet moralnych jest sie p e w n p  30. 

Sprawa iebrakbw byla waina i zajmowala zapewne sp,o~o miejsca 
W rozwaianiach Brodowiska intelektualnego tego czasu, skoro Erazm po- 
6wieciC. jej postanowil cssobnq rozmowe. Do kdejnego wydania swoich 
Rozmour, we wrzebniu 1524 r. 31 dorzucil n ~ w x o h o y i a  - dialog iebra- 
k6w Iridesa i Misoponusa 32. 

W tym dialogu iebrakbw nie brak opisu sztuczek i oszustw, jakirni 
zwykli poslugiwaii sie ludizie tego rzemiosh. Na zakoficzenie dialogu pa- 
dajq slowa snczeg6lnego rodzaju pochwaly dla u b b ~ t w a ~ ~ .  Nqdza - wy- 
wodzi Irides - jest kondycjq znakomitq, kt6rej nie warto byloby pomie- 
niaii na kr6lewskq 34. Jak krblowie, mogq zebracy czyniii, CO tylko sie im 
spodoba, a jednoczeBnie nie majq iadnych klopotow ani zobowiqzafi PU- 
blicznych. Korzystajq takie Z szacunku powszechnego, tak jakby byli 
przez Boga wy6wieeeni 35. Misoponus, ktbry od pewnego czasu porzucil 
iebranie i iyje teraz z alchemii, odpowiada wbwczas, i e  wkrotce j u i  swo- 
bodzie iebrakbw zostanie polozony kres. Oto zapoiwiadajq miasta, i e  za- 
kaiq iebrania publicznego, przyjmujqc za zasade, ze kazde miasto ma 
iywiii swoich ubogich niezdolnych do pracy, pozostalych zaS zmusi6 do 
pracy 36. 

W stosunku do poprzedniego tekstu nastepuje tu pewne zaostrzenie 
tonu; poza wzmiankq o podejmowanych jui przez miasta konkretnych 
krokach reformatorskich, warto zwrbciii uwage na sformulowanie 0 przy- 
muszeniu do pracy. Nie jest to zresztq postulat nowy i jui pod pibrem 
Erazma pojawil sie kilkanagcie lat wczeBniej 37. W samej rzeczy program 
przymusu pracy pojawil sie j u i  W okresie kryzysu spolecznego W pdo- 

30 Ib., s. 173 (Trzy rozprawy, s. 341): praesertim his, quorum et paupertas et 
integritas mihi nota est. 

81 P. Smith,  0. C., s. 36; E. Gutman, Die Colloquia Familiaria des Erasmus von  
Rotterdam. Basel-Stuttgart 1968 (Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft, Bd. l l l),  
s. 63 nn. 

32 Cotloquia Familiaria ..., s. 406-411. Na utw6r t e n  W kontekicie dy skwj i  o XVI -  
wiecmej  reformie opieki nad ubogimi zwr6cil jui uwagg M. Bataillon, J.  L. Vives, 
reformateur de  la bienfaisance, ,,Bibliotheque dJHumanisme e t  Renaissance',, XIV,  
1952 (= Mblanges Augustin Renaudet), s. 141. Jednemu z wydafi  Liber vagatorum 
(Bericht v o n  der falschen Betler Bübereg, 1615) towarzyszy na  wstgpie przeklad tego 
utworu Erazma (por. Liber vagatorum, ed. Risteihuber, S. XLVII) .  

33 Motyw t e n  M.  Heep, Die Colloquia Fa?niZiaria des Erasmus und Lucien. Halle 
1927, s. 51, wyprowadza od Lukiana. 

34 Colloquia Familiaria, s. 410: Ego hanc miseriam n e  cum regum quidem for- 
tuna commutarim. Nihil enim regno sintilius, quam mendicitas. E. Gutman,  o. C., 
s. 63, zwraca uwagg, i e  Irides jest f i lozofem W sensie pitagorejskim, a wigc jest 
czlowiekiern wewngtrznie calkowicie wolnyrn. 

35 Ib., S.  411: NOS veluti Deo sacros, etiam religione quadam metuit  vulgus 
offendere. 

30 Ib., s. 411: Quia jam hoc mussant civitates, n e  mendicis liberum sit quo Zibet 
ecagari, sed unaquaeque civitas suos alat mendicos, et  in his qui valent, aligantur 
ad laborem. 

Enchiridion (in:) Opera omnia, t. V ,  Iroi. 13 D (przekl. J .  Domafiskiego, s. 53). 



wie XIV W. W ustawodawstwie antywl6czqgowskim wielu krajow Euro- 
py 38. W szesnastowiecznej reformie opieki nad ubogimi postulat ten jest 
skladowa, czqiciq programu usuniecia plagi iebractwa z iycia miejskiego. 

Jest on takie dcidle zwiqzany z zasadniczymi przemianami dokonujg 
cymi sie wowczas W ethosie pracy. Z calq wyrazist&cia, ukazuje to Uto- 
pia Tomasza MorusaSg. W idealnej krainie, ktorej wizerunek kreClil 
angielski hurnanista i przyjaciel Erazma W 1515 r., W czasie pobytu we 
Flandrii, praca byla powszechnym obowiqkiem mieszkaficow i glowna 
funkcjq wladzy bylo zapobieganie prozniactwu 40. Nikomu nie wolno bylo 
prbinowa6, czyli iyi. bez pracy; nie bylo wiec tam owych „silnych i zdro- 
wych iebrakow, oslaniajqcych cwe lenistwo pozorami jakiejd choroby 41, 

ktorych tak wiele W innych pahstwach. W innym nliejscu Morus postu- 
luje szerokie stosowanie robbt przymusowych jako kary wobec zlodziei 
i wl6czqgow, a pod adresem iebrakow - jak tei zakonow iebrzqcych - 
kieruje cierpkie i szydercze uwagi, postulujqc ich wyplenienie 42. 

Pochwala czy nawet gloryfikacja Sracy byla W mydli XVI W. wqtkiem 
przewaiajqcym. OczywiScie, spotlra6 mozna akcent pogardy wobec pracy 
fizycznej, wobec wsz;elkich mechanici; intelektualny arystokratyzm Eraz- 
ma szedl W parze z pogardq dla rzemiosla i dla rzemiedlnikbw. Ale Mo- 
rusa pochwala pracy jest przykladem glqbszych przemian W stosunku 
ludzi tego stulecia do pracy: staje siq ona ,,naczelnym prawem czlowieka 
walczqcego o panowanie nad losem i zyskanie bogactwa" 4S. Problem opie- 
ki spolecznej wpisany jest W kontekst problematyki socjalnej procesow 
twbrczych spoleczehstwa nowokytnego. 

W atmosferze debat wladz miejskich nad organizacjq opieki nad ubo- 
gimi, dyskusji hurnanistow uTok6i stosunku du pracy 44, do Zebrakow, do 
bogactwa i uibostwa powstal traktat Vivesa, De subventione pauperum 45, 

* Por. B. Geremek,  Lu lutte contre la  vagabondage & Paris a u x  XIVe et XVe 
si6cles (in:) Rzcerche storzche ed economiche in memoria di  Corrado Barbagallo, 
V. 11. Napoli 1970, s. 215 nn.  

39 Por. zwfaszcza I<. Kautski, Tomasz More i jego utopia. Warszawa 1949; E. W.  
Campbell,  More's Utopia und his social teaching. London 1930; R. Ames ,  Citizen 
Thornas More and bis Utopia. Princeton 1949; R. Adams, o. C., s. 123 nn .  i passim; 
wstqp J.  H. Hextera (W:) T h e  Ya l e  Edition o f  the complete works of S t .  Thomas 
More, vol ,  IV. New  Haven-London 1965; M. Frqckowiak, Poglqdy ekonomiczne To- 
masza More. Poznafi 1967. 

ro T. Morus, Utopia, ed. V .  Michels i Th. Zieger, Berlin 1895, s. 51 n n : ;  oraz 
T .  More (Morus), Utopia, przekl. K. Abgarowicza. Warszawa 1954, s. 122 nn. 

4l Ib., C. 53: robustos denique ac valentes mendicos udiunge morbum quempiam 
praetexentes inertiae (przek t  K. Abgarowicza, s. 123). 

42 Ib., S. 24 nn., 27 nn .  (i przekl. K ,  Abgarowicza, s. 94 nn., 97 nn.). 
43 L. Febvre, Travail: ~ v o l u t i o n  d'un mot  e t  dpune idke, ,,Journal do Psycho1o- 

gie", 1948, s. 26 (oraz W zbiorze: Pour une Histoire ci Part entUre. Paris 1962, s. 657). 
44 H. Luthy,  L e  passe p~ksent .  Combat d'idees de Calvin ci Rousseau. Monaco 

1965, s. 64. 
45 J.  L, Vives,  De subventione pauperum sive de h u m a i s  necessitatibus - po- 

sluguje sig tu wydaniem z 1555 r.: 10. Lodovici Viv i s  Valentini Opera, Basileae 
MDLV,  s. 889-922 (cytujqc poprawiam omylki  W paginacji). Dedykacja datowana 



czolowe dzielo humanistycznego programu reformy opieki spolecznej 4G. 

Dedykujqc sw6j traktat rajcom Brugii i slawiqc wysilki tego miasta 
na polu opieki nad biednjrmi, Vives wskazuje, i e  podjql inicjatywe napi- 
sania traktatu zarbwno pod wplywem doiwiadczefi swej ojczystej Walen- 
cji, jak i za namowq z Flandrii plynqcq 47. W pierwszej ksiedze wyloiyl 
przeto najpierw ogblne zasady uprawiania dobroczynnoSci, potrzebe czy- 
nienia dobra okreglil jako warunek egzystencji spoleczefistwa 48, szeroko 
wyjasnil przyczyny, dla ktbrych uchylajq sie niektbrzy od udzielania 
wsparcia zebrakom (miejsce tu na opis nieprawogci i wystepkbw falszy- 
wych zebrakbw) 49, wskazal jak zachowywae sie powinni ubodzy, nastqp- 
nie zak, W drugiej ksiqdze, przedctawil szczegblowy program reformy 
miejskiej opieki spolecznej. 

Rzqdcom politycznym przynaleiy troska o ubogich SO. Uzasadnia to 
Vives argumentami natury ogblnej, potrzebq harmonii spolecznej W za- 
rzqdzaniu rzeczpospolitq (nie mbglby lekarz odrnawiab leczenia rqk i nbg 
pod pozorem, ze sq zbyt oddalone od serca). Ubodzy wymagajq wszak 
zajecia sie nimi, nie tylko ze wzgledu na to, i e  znaczna czeCC: ludnogci 
jest bezuzyteczna ze szkodq dla pozytku spolecznego 51, ale takze dlatego, 
ie  sq rozsadnikarni apidemii, i e  ~pra~wiajq kradzieke, rozbbj, prmiytucje 52. 

VCT negatywnym opisie Sncdowiaka iebrakoiw, obok ws~omnianego wyli- 
czenia falsz6w i nieprawosci iebrakbw-oszustbw, wskazuje Vives takze 
na to, ze ile spelniajq oni powinno5ci chrzegcijafiskie: nie spowiadajq sie, 
nie sluchajq kazafi, prowadzq nozwiqzly tryb zycia. 0 ile W samym do- 
borze argurnentbw widoczne jest, ze Vives zwraca pilnie uwage iia to, 

jest na 6 stycznia 1526 r., pierwsze wydanie ukazafo sie W Brugii W marcu 1526. 
Traktat  sw6j napisal V i ve s  miedzy czerwcem a grudniem 1525 r. - H. de  Vocht ,  
Afonumenta humanistica Lovaniensia. Louvain 1934, s. 19 nn. 

40 0 Vivesie por. zwfaszcza W .  Weitzmann,  Die soziale Bedeutung des Huma- 
nisten Vives.  Eine Analyse und Würdigung seiner Schri f t  De subventione pauperum. 
Leipzig 1905 (Diss. Elrlangen); M. Bataillon, o. C.; J. Corts Grau, La doctrina social 
de J .  L. Vives ,  „Estudios gde Historia Social", 11, 1952, s. 209 nn.; R. Adams, o. C., 
s. 246 n n ,  i passim; A. Kempf i ,  0 Ludwiku  Vivesie W Polsce epoki Odrodzenia. 
Studia i materialy z dziej6w nauki polskiej, ser. A, z .  10. Warszawa 1966 oraz wstep 
(W:) J.  L. Vives ,  0 podawaniu umiejqtnogci, wyd .  A. Kempfi .  Warszawa 1968. 

47 J.  L, Vives ,  De subventione, s. 889; Quod etiam ut facerem, iampridem i n  
Anglia rogatus eram a domino Pratensi, praefecto vestro ... R. Adams, o.c., s. 246, 
wskazuje na wyra fnq  zgodnoS6 traktatu Vivesa z poglqdami humanist6w angielskich, 
a zwlaszcza Momsa; za znamienne uwaia  t e i ,  Ze Vives  goScil U Morusa W kwietniu 
1525, zaS W czerwcu przystqpil do pisania De subventione pauperum. 

48 Ib., S .  894: Quocirca nulla res magis cogitationes hominum exacuere atque 
excitare quam studium aliis benefaciendi, siue quod is iussit, cuius praeceptorum 
amplissima est merces: siue quod aliter societates homitzum nequeunt sture, siue in- 
humane et  contra naturam existimandum est, non  subuenire quibus possis. 

40 Ib., s. 895 nn. 
Ib., C .  910: Quantopere conueniat rectori ciui,tatis Curare pauperes. 

51 Ib., s. 910: Praeterea nec est sapientis magistratus, e t  studiosi publici commodi, 
l'elinquere tan tam ciuitatis partem non inutilem modo, sed perniciosam quoque et  
sibi, e t  .aliis. 

62 Odnajdujemy tu wyraene echa Morusa rozwaiai'i o przyczgnach przestep- 



by podkrefilib zgodno8C swoich wywlod6w z doktrynq chrze~cijanskq, t o  
jednak Sens podstawowy tego wywodu o obowiqzkach rzqdc6w tkwi 
W m, i e  wladzom gwieckirn - a nie $08cielnym - przypisane zostaje 
sprawowanie pieczy nad ubogimi. 

WZadzom miejskim hiszpariski humanista zaleca Ccisiy nadz6r nad 
szpitalami i wszelkimi fundacjami filantropijnymi. Przede wszystkim 
wyznaczeni W tym celu komisarze powinni spisaC wszystkie kategorie 
ubogich, pensjonariuszy szpitali i przytulk6w, chorych i ulomnych, ie- 
brakbw publimych i wl6czeg6w, ubogich znoszqcych swq biede W do- 
mu 53. Nastepnie zag naleiy zajqk sie zatrudnieniem zebrak6w zdolnych 
do pracy, pamiqtajqc o nakazie psawa bozego, i e  je46 naleiy chleb zdo- 
b y S  wiabnq pracq i W znoju. Naleiy nauczyC ich wszystkich jakiegsC 
przymitego zaw,odu. Z wielu rniast Flandrii plynq skargi na brak pr.a- 
cownik6w W rzerniogle. ZadbaC naleiy, by warsztatom nie brakowalo r& 
do pracy, a biednyrn zatrudnienia W warsztatach. Dawnych rozpustni- 
k6w, szulerbw, marnotrawc6w naleiy zatrudnib przy robotach najciei- 
szych i ile platnych, aby stanowiho to odstraszajqcy przyklad. Jalmuzna- 
mi wspierab naleky jedymie tych, kt6rzy nie zddali jeszcze uzyskaC sta- 
lej pracy, ale i wbwczas naleiy daw.ak im drobne roboty, by nie znaleili 
upodobania W prbiniactwie. 

W szpitalach i przytulkach, z kt6rych pozbyk sie naleiy ludzi zdro- 
~ y ~ h ~ ~ ,  moha  takie wprowadzic pewne prace liejsze; W za1einoic)ci od 
rodzaju choroiby czy ulomnoSci. Wyleczonych zaS naleiy niezwlocznie 
posykik dol pracy, by i oni nie znale5li upodobania w iyciu z jalrnukn$. 

Natomiast kebrakow, ktorych uznajq komisarze za zdrowych, a kt6rzy 
pochodzq z ,obcych miast, naleiy W zasadzie odsylaC: do ich miejsca po- 
chodzenia, zaqatrzywszy ich tylko odpowiednio na dmgq 55. 

Vives sqdzi, i e  dochody, jakimi dyqonujq poszczeg6lne szpitale, gdy 
zbierze sie je razem, bedq wystarcza j qce dla zabezpieczenia f inansowego 
miejskich instytucji opieki spoiecznej, zwlaszcza Ze dojdq do tego przy- 
chody z pracy ubogich. W tym celu wladze rniejsikie powinny wziq6 pod 
nadzbr wszydkie mpitale. W wyjqtkowych przypadkach nalehy taki-e 
uciec do zbiemania jalmuin. do skanbonek W rtrzech, czy czterech g l h -  
nych kdciolaoh miasta, traktowa6 to naleky jeidriak jako Srodek tym- 
czasowy. W sprawie udzialu KoScioia we wgpomaganiu biednych traktat 
jest raczej dyskretny i ogranicza sie do przypomuiienia, ii KoSci6i niegdyS 
gorliwie zajmowal sie zbieraniem jaimuzn i wspieraniem ubogich, t e ~ a z  

Ib., S. 914. 
M Ib., S. 915: In hospitalibus qui u.alidi sunt C..] exeant, et ad opus mittantur. 
M Ib., s. 914: Ex mendicis ualidk alienigeae remittendi ad suas ciuitates, quod 

etiam iure Caesareo cauetur, adiacto uiatico. 



przeto takie pawinien uczestniczy6 W budzeniu uczu6 dobroczynnych oraz 
we wspomaganiu ubogich 66. 

Odrebny rozdzial poiwieca Vives refutacji zarzutow, z jakimi spotka- 
jq sie zapewne nowe instytucje dobroczynne i nowa polityka spoleczna 
miast 57. Przewiduje wiec, i e  niektorzy bedq bnoniC biedakow przed rze- 
komq groibq banicji, inni cytowa6 bqdq slowa Ewangelii: Pauperes sem- 
per habebitis uobiscum, wreszcie sarni ubodzy niechqtnie przyjmowa6 
bedq zmianq swego trybu iycia i koniecznoS6 pracy. Trzeba jednak od- 
rzuciC te zarzuty i niecheci, by W zdecydowany sposob pozby6 sie plagi 
iebrakow. Z realizacji tego programu reform wyniknq bowiem zasadni- 
cze poiytki dla dobra spolecznego, zarowno ze wzgledu na warunki zdro- 
wotne miasta, jak i ukrooenie doplywu ludzi do Srodowisk przestepczych: 
miasto bez iebrakow zasluguje na podziw i chwala jego bedzie rosla. 

Vives dobrze zatem zdawal solbie sprawe z niebezpieczefistw pdjetego 
tematu. W liScie do Cranevelta W tej sprawie pisal hiszpafiski hurnanista: 
,,Nie zaniedbalem zadnych Srodk6w ostroin&ci" 58. Starannie wywakne 
je& przeto uzasadnienie zakazu iebrania, a calko-nicie pominiete zostaly 
sprawy zakonow iebrzqcych. Strzeie sie tei Vives, aby iadna jego kry- 
tyka zebrakow nie mogla zosh6 uznana za skryty atak na zakonnikow 
iebrzqcych. Ale mimo to jui W 1527 r. franciszkanin Mikolaj de Bureau 
ostro atakuje tezy Vivesa jako heretyckie i luterafiskie. 'PrzezornoS6 Vi- 
vesa uchroniia go jednak od powainiejszych konsekwencji. 

Pozostala W szerszych kregach katolickich niepewnoS6, czy miejska 
reforma opieki spoaecznej, a zwlaszcza zakaz publicznego zebrania, nie 
sq sprzeczne z nakazami Kosciola i czy nie ciqiy ila nich pietno luterafi- 
skie. Dlategio tei  wladze miejskie Ypres, ktorych program reformy 
z 1525 r. 59 zasadnicso jest zbiekny z memorialem Vivesa, gdy zostaly za- 
atakowane przez mendykantow o uleganie wplywom lutercanskim, zwrb- 
cily sie do Sorbony o stwierdzenie bezzasadnoSci tych oskariefi. Odpo- 
wiedi sorbofiskich teologow z 1531 r. stwierdzala wprawdzie, i e  wtatut 
Ypres W sprawie ubogich jest wyrazem chrzebcijafiskiej poboinoSci, ale 
jednoczeSnie ~odrzucala zakaz iebrania publicznego, jako wyrainie here- 
tycki i godzien waldensow, wiklefistaw i luteranow; zastrzegala rowniei, 
i e  tradycyjne praura zakonow, jak tei  tvlasno66 koSdeIna, nie mogq zo- 
stai: naruszone 60. Podobnie tei, gdy W 1531 r. liofiski humanista Jan de 

Ib., s. 916: Hii [i. e. episcopi et sacerdotes] et Abbates, et alii Ecclesiastici prae- 
fecti, si uellent, maximam egenorum partem subleuarent magnitudine prouentuum. 

67 ~ b , ,  s. 918-920: De iis qui nouas has constitutiones improbabunt. 
68 Par. A. Muller, La querelle des fondations charitables en Belgzque. Bruxelles 

1909; M. Bataillon, o. C., s. 143. 
60 Program ten wyloiony zostal: W druku: Forma subventionis pauperum quae 

apud Hyperas Flandrorum urbem viget ... Hyperas 1531 (Bibl. Nationale, R. 36215). 
00 J. Nolf, o. C., s. 51. 



Vauzelles wystqpil z programem stworzenia zorganizowanej opieki spo- 
lecznej, miejscoGy inkwizytor, Clominikanin Mikolaj Mtorin, oskariyl re- 
formatorow dobroczynnoSci o niweczenie katolickiej pbboinoSci 

Najostrziejszq forme przybraly pdemiki wokol sprawy iebralrow . 
W Hiszpar?iiG2. W 1545 r. opat benedyktyfiskiego klasztoru San Vicente 
W Salamance, Juan Medina, opublikowal traktat o krokach przedsie- 
wzietych przez miasta hiszpafiskie dla stwlorzenia wlaSciwych podstaw 
opieki nad biednymi G3. Medina pochwalal te reformy i wskazywal - 
W duchu reformator6w z lat dwudziestych - na zgodnoSk podejmowa- 
nych reform z pob'oin~sciq katolickq. Uwaial, i e  byloby najlepiej, gdyby 
nikt nie zqdal jalmuiny (za iebraka uznaje bowiem nie tego, kto otrzy- 
muje jalmuine, lecz tegq kto jelj iqda), ale jednoczeSnie okregla warunki, 
W jakich naleiy wspomagab ludzi nie mogqcych pracowak, a od kt6rych 
naleiy oczekiwak udzialu W sluibi8e boiej. W tym samym raku domini- 
kanin Domingio de Soto opublikowal traktat, bgdqcy zasadniczq polemikq 
z tezami Juana de Medina, a jednoczegnie ostrq refutacjq memorialu Vi- 
vesa i miejskiego programu reformy opieki spolecznej G4. 

Soto domaga sie odrohienia ubogich, iyjqcych z j ahu iny ,  i W tym 
celu wedrujqcych po kraju, od wloczegow stanowiqcych niebezpieczefi- 
stwo dla porzqdku publiczneg,~ i naruszajqcych prawo. Natomiast nie wi- 
dzi iadnych podstaw prawnych ani moralnych do zmuszenia ubogich ie- 
brak6w do pracy. Nie mokna tei kara6 za ubostwo, nie mofina wec sto- 
sowaC wobec iebrakow kary wygnania. Moina byloby rzeczywiScie za- 
kazak iebrakom wedrowania po kraju, ale najpienv trzeba byloby zmu- 
sie wszystkie gminy do iywienia swoich biednych. Ubostwo jest stanem 
szlachetnym, zaS istotq opieki spolecznej jest m2oS6 - sq to niezmienne 
zasady etyki chrzescijafiskiej. Soto, podkregla takie, i e  mocq niezmiennej 
tradycji opieka nad ubolgimi arganizowana j& przez K&iol, przez du- . 
chowiehstwo, nie zaS przez ludzi gwieckich. 

Aolemika ta odiywa z nowq silq W drugiej pdowie stulecia i trwaC 
bqdzie jeszcze W nastepnym stuleciu G5, ale zatrzyrnujemy sie tu W pdo- 
wie XVI W., pragnqc W sporach o pauperyzm upomnieb sie o miejsce dla 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego 06. 

01 1. Z. Davis, Poor reUef, s. 259 nn. 
02 Por. M. Colmeiro, Historia de la economia politica en Espafia, t. 11. Madrid 

1863, s. 35; P. Vilar, Les primitifs espagnols de Ta penske kconomique [in:] Mhlanges 
Marcel Bataillon, Paris 1962, s. 261 nn. 

53 J. de Medina, De la orden que en alyunos pueblos de Espafia se, ha puesto 
en la limosna: Para rimedio de los verdaderos pobres. Salamanca 1545. 

D. de Soto, Deliberation en la causa de  los pobres. Salamanca 1545. 
Os M. Bataillon, 0. C., s. 151. 
06 W obEitej literaturze o Andrzeju Fryczu Modrzewskim (por. przeglqd badari: 

G. Schramm, Modrevius - Forschungen, Ein Literaturbericht über die polnischen 
Staatsschriftsteller und Theologen Andrzej Frgcz Modrzewski, ,,Jahrbücher für Ge- 
schichte Osteuropas", 6, 1958, S. 352 nn.) sprawie jego programu opieki nad ubo- 



W swym traktacie 0 naprawie rzeczypospoiitej Frycz Modrzewski 
kilkakrlotnie podejmiuje problem zeibrak6w. Wpisuje go on zresztq w szer- 
szy kontekst doktryny dobrych obyczajow i wlaSciwego urzqdzenia ,,rze- 
czypospolitej7'. 

Ksiega 0 obyczajach nie jest wykladem teoretyczhym, doktrynal- 
nym. W samej rzeczy jest memorialem o kierunku reform ustrojowych 
w nowoczesnym pafistwie; W autorze g6rq bierze prawnik nad teologiem 
i filozofem. Jest te i  ta ksiega utopiq, radykalnie iodmiennq od rzeczywi- 
stoSci wizjq paiistwa ladu i sprawiedliwoSci. Poszukujqc zasadniczych za- 
loieii proponowanego przez Frycza programu opieki spolecznej wypada 
nam przede wszystkim rekonstruowat jego doktryne pracy. Humanistycz- 
na pochwala pracy przybierala r6ine formy, takie i U pisarzy, ktorymi 
zajmowaliSmy sie poprzednio. U Morusa jest ona aptymistyczna: praca 
jest obowiqzkiem Utopian, ale takie przyjemnoCciq, rozsqdnym spedza- 
niem czasu, pobzebq iycia spolecznego. Wizja Vivesa jest ciernniejsza, 
utrzymana W tradycyjnym wqtku mySli chrzeScijafiskiej 67. Obowiqzek 
pracy tlumaczy sie, wedle Vivesa trzema argumentami: przeklefistwem 
rodzaju ludzkiego, nakazem Pawla z Tarsu zawartyrn W drugirn liScie 
do Tessaloniczan i potrzebq natury ludzkiej. 

Te trzy argumenty Vivesa odnajdujemy takie U Frycza, ale wizja 
polskiego humanisty jest bardziej loptymistyczna. Ludzie pracawab bqdq 
chletnie i ochoczo, gdy u5wiadomiq s'obie, i e  jest wolq boiiq, by ludzie 
W pocie czola zdobywali poiywienie Frycz nie chce traktowak pracy 
jako tylko ciqiqciej na rodzaju ludzkim kary za grzech, wskazujqc, ie 
jeszcze przedtem czlawiek mial uprawiab raj; bo tei  cialo ludzkie jui jest 
tak uformowane, i e  czlonki jego sluiyt majq jako narzedzia pracy "". 

Przytaczajqc argument jedriego z psalm6w Dawidowych powiada wreszcie 
Frycz, i e  praca rqk wlasnych jest podstawq szczeScia. Eqczy te i  prace 
fizycznq i umyslowq, uwaiajqc, i e  W dqieniu do zycia szczeSliwego po- 
winni przechodzi6 ludzie od jednego rodzaju pracy do drugiego, W ten 
spos6b strzeg~c siq przed manotoniq iycia i znajdujqc W zmianie nowe 
podniety do pracy. 

gimi nie poswiecono wiele uwagi. Por. zwlaszcza E. Kurdybacha, Ideologia Frycza 
Modrzewskiego. Warszawa 1953, s. 123 nn.; K. Lepszy, Andrzej Frycz Modrzewski. 
Warszawa 1954, s. 21; E. LipiEski, Studia nad historig polskiej myil i  ekonomicznej. 
Warszawa 1956 (najlepszy wyklad problemu, nie wolny jednak od bled6w rzeczo- 
wych); W .  Voise, Frycza Modrzewskiego nauka o partstwie i prawie. Warszawa 1956, 
s. 10.1. 

07 M .  Bataillon, o; C., s. 148, m6wi o pesymistycznej utopii pracy W traktacie 
Vivesa. 

08 Opera omnia, I, s. 97 (przekl. J.  Domafiski~go, s. 166): si deligenter secum re- 
putauerint Deum i t ~  in mundi exordiis constituzsse, u t  omnes uescuntur pane cum 
sudore uultus sui. 

ßg Ib., s. 97 (przekl. J. Domafiskiego, s. 166): Haec enim uarietas membrorum cor- 
poris humani non ad ocium data est, sed quemadmodum auibus allae ad uolandum, 
ita homini membra pro instrumentis sunt ad laborandum. 



Pr6zniactwo jest przeto godne potqpienia zar6wno ze wzgledu na wy- 
mogi iadu publicznego, jak i ze wzglqdu na to, ze sprzeczne jest z mloral- 
noSciq chrze8cijafiskq. Uwagi o wartdci pracy sq rozsiane W calym dziele 
Frycza, ale najpelniejszy wyklad jego daktryny pracy majduje sie wla- 
Snie W rozdziale pobwieconyrn walce z prbiniactwem. NadzOr nad wy- 
pelnianiem obowiqzku pracy zaleca Frycz W og6le wszyctkim urzedni- 
kom, omawiajqc zadaeia cenzorbw obycza j 6w (,,W dwoch W kazdym po- 
wiecie"), wskazuje, ze powinni stale badai., kto z czego zyje, i karai: lub 
tei stawiai. przed sqdem wszelkich prbZniakow, ,,nieskorych do uczciw e- 
go zajecia i nieprzyjaznych cnocie" '0. Sprawq proiniakow majq jednak 
zajqi. sie specjalni. urzednicy - str6ie porzqdku, majqcy przydzielonych 
sabie do pomocy pacholkbw 

Szeroko Frycz zakreiila granice pojqcia proiniaka, abejmuje nim pija- 
k6w i hulakhw, graczy W koSci, nicponiow, kt6rzy twarze maskami oslo- 
niwszy platajq niecne figle, iolnierzy, czy teh zbrojnych pachoJk6w (dra- 
bones) ... Uwaia, iZ nalezy zakazai: gier hazardowych, a takie dikwidowai. 
karcmy, zachowujqc tylko ich funkcje zajazdow dla podroinych i obcych 
przybyszbw. Gani tei  Frycz pr6inowmie rzemieslnik6w: mistmowie nie 
pilnujq swoich warsztatow, zaS pod ich nieobecaoii: terminatorzy pracujq 
leniwie; temu proiniactwu t a a e  trzeba zaradzic. Wr'eszcie pietnuje Frycz 
tlumy proiniak6w na dworach wielkich panow, gdzie wiqksza czesC slug 
nie ma nic do roboty. 

W tyrn szenoldm pojmowaniu pr6iniak6w i elementow zbednych dla 
dobra publicznego, jak tei W posz~l~iwaniu hodk6w prewencyjnych 
W zwalczmiu tego zla, przylqcza sie Frycz do wqtku mySli huinanistycz- 
nej, jaki abserwowaliiimy U Erazma i Morusa. Podobny jest tei  wniosek 
ostatecmy, do jakiego dochodzi Frycz W rozdziale o prozniakach: „trzeba 
wszystkich proiniakow albo wygonii: z Rzeczypospolitej, albo karai." 
Powraca jeszcze Frycz do sprawy polityki wobec pr6iniak6w W ksiedze 
0 prawach i tu jednak pr,ogram jego nie nabiera fgormy bardziej sprecy- 
zowanej i k~nkr~etnej. Zastanawia sie, czy nie byloby rzeczq wlaSciwq 
ustanowii. jakieS prawo przeciwko pr6Znujqcym i wygnaE ich z miast, 
lub tez karaC, a W kaidyrn razie nie dopuszczai. do sprawwania funkcji 
pubiicznych 73. Ma tu Frycz na mySli nie pospolitych ,,hultajow" - bo 

70 Ib., s. 87 (przekl. J. Domabckiego, s. 155 nn.): Ociosos, nulli honestae rei stu- 
dentes, uirtuti infestos vel ipsi punirent, vel ad regem iudicesue ordinartos defer- 
rent. 

71 Ib., s. 94 nn. (przekl. J. Domafiskiego, s. 164 nn.). 
72 Ib., s. 97 (przekl. J. Domafiskiego, s. 167): Ad summam cum ocium multa uitia 

doceat homines languoremque eis afferat, omnes ociosi aut pellendi sunt ex  repu- 
blica aut poenis afficiendi. 

73 Ib., s. 189 (przekl. J. Domafiskiego, s. 262): Haud scio an sit in  ociosos e t  
ignauos lex aZiqua ponenda e t ,  eos qui curam nullam habeant merendi de re  turn 
publica, t u n  priuatorum E..,] Itaque ignaui et fuci omnes aut pellantur ex civitati- 
bus aut aliis poenis afficiantur, ad publica uero munera nullo modo admittantur. 



istnialy j u i  wszak  a k t y  p r a w n e  skierorwane przeciw n i m  - a l e  w ia in i e  
szeroko pojmowane  kakegorie p~Cuiniakbw 74 - o w e  Swity dworskie, hu- 
lakbw, ludzi  i y jqcych  ponad stan. W irnie po iy tku  p u b l i c m g o  rozwaiad 
na le ia loby  CO roku  i rbd l a  dochodbw poszczegblnych obywateli  i ich  t r y b  
iycia.  

Z t e j  dak t ryny  p r a c y  75 i ostrej  refutacj i  prbiniaczego t rybu  iycia 
wyn ika  tei stanowisko wobec ubogich i iebrakbw,  jakie Frycz  wy lo iy l  
W odrebnym rozdziale ksiegi 0 obyczajach, zaraz p o  omowieniu forrny 
w a l k i  z prbzniactwem. 

Ju i  W pierwszym zdaniu wykiada  Frycz  podstawowq zasade progra- 
m u  opieki spolecznej: nie dopuszczah, b y  i eb ra l i  zdolni d o  pracy, zaS ,,rze- 
czywiScie biednym" zapewnid warunk i  i Srodki do i y c i a  76. War to  zauwa- 
iyd ,  i e  t a  zasada nowoiy tne j  polityki spdeczne j  wywodzi  sie W calej  p d -  
ni z Sredniowiecmej  dok t ryny  rozrbinienia ,,faiszywych" i „prawdzi- 
wych" iebrakbw,  a sforrnu'lowania jej znaleSC: mozna zarbwno W rozwa- 
i an i ach  doktrynalnych,  j ak  i W ak t ach  ustawodawczych ". Nastepnie, 
W Slad za Vivesem, klasyfikuje  ubogich n a  trzy kategorie: tych, kt6rzy 
przebywajq  W przytulkach (in ptochodochiis) 78, tych, ktbrzy iebrzq  W spo- 
s6b  publiczny 79 oraz tych,  k tbrzy  ngdze s w q  wstydliwie k ry jq  W Scianach 
s w y c h  domostw. Nad wszystkimi t ymi  rb inymi  kategoriami tmeba  spra- 
wowad nadzor  i kiontrole. 

Podctawowq dokt ryn9  polityki spolecznej jest wykryc ie  uchylajqcych 
sie zloSliwie od  iyc ia  W trudzie  i zastosowanie woibec nich przymusu pra- 
cy, pod  gro ibq  wygnania z miasta  ". Natomiast i eb racy  niezdolni d o  pra-  
c y  powinni  zostad zamkniqci W przytulkach d la  ubogich; Frycz  W ostroi- 
n y m  i jakby b,ojailiwym sformulowaniu wysuwa  poglqd, i e  n ie  n a l e i y  
cierpied owych i eb rakow wqdrownych, k tbrych  poprzednio o k r d l a l  jako 

74 Por. S. ~rodzikki, Ludzie luini. Studium z historii paristwa i prawa polskiego. 
Krak6w 1961 (Zeszyrty N*auikocwe UJ. Rozpraury i studia, t. XXX), s. 63 nn. 

76 Zwracano jui w iiteraturze przedmilotu uwage na zwiqzki Frycza postawy 
wobeq pracy z kalwinizmem. Por. E. Kurdybacha, 0. C., s. 121 nn.; P. Rybicki, Ele- 
menty naulci 0 spoEeczeristwie W dziele Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Studia 
i materialy z dziej6w nauki polskiej, 11, 1954, s. 197 iln. 

7Wpera omnia, I, s. 98 (przekl. J. Domafiskiego; s. 167): Sed quemadmodum 
homines laboribus apti a mendicando repellendi, ita illis, qui uere pauperes sunt, 
hoc est, qui et uiribus corporis et rebus quibus se sustineant destituuntur, consu- 
lendum est, ut et aedes eis publicae constituantur et ad uictunz onznia necessaria 
suppeditentur. 

B. Tierney, Medieval poor law. A sketch of canonical theory und its appli- 
cation in England. Berkeley 1959; M. Mollat, La notion de la pauvrete au moyen 
dge, ,,Revue de 1'Histoire du 1'Eglise de France", LII, 1966, s. 5 nn. 
' 7s J. L. Vives, o. C., s. 911 uiywa nieco innego okreslenia greckiego: in iis quae 
vulgo hospitalia dicuntur graece ptochotrophia. 

70 Nie tylko Vives m6wi o tych, kt6rzy publica mendicant (ib., s. 911), lecz jui 
pod pi6rem Erazma spotykamy takie owych ,,publicznych iebrakdw"; zwraca na 
to uwage J. Domatiski (W:) Erazm z Rotterdamu, Trzy rozprawy, s. 426. 

80 Opera omnia, I, s. 98 (przekl. J. Domafiskiego, s. 167): Qui autem uidebuntur 
lhboribus apti, ii laborare cogantur. Si recusent, e s  ciuitatibus expellantur. 



publicznie iebrzqcych, ponietvai pod pozorem iebrania dokonujq oni roi- 
nego rodzaju przestepstw, kradzieiy i morderstw. 

To rozloienie akcentow W formulowaniu programu polityki spolecz- 
nej nie wydaje sie byi: tylko zabiegiem stylistycznym. Naikaz pracy znaj- 
dowal mocne uzasadnienie W tradycyjnej doktrynie spolecznej Kohciola 
i moina bylo zatem bez obaw domagai: sie, aby iebrakow zdolnych do 
pracy, a przekladajqcych nad niq iycie z jalmuiny, zatrudnii: na drodze 
przymusu. Odmiennie rzecz sie ma z propczycj 3 zamykania W przytul- 
kach ieibrakow ,,prawowi~yc.h", tj. niezdolnych do pracy. Tu tkwi pod- 
stawowy i brzemienny W konsekwencje postulat reformy apieki spolecz- 
nej, tu te i  dotykamy zasadniczej zmiany stosunku do iebrakow. 

Zorganizowane przytulki nie mogq sie utrzymywai: z indywidualnych 
datkow, muszq dysponowai: stalym budietem. Na ten cel sluiyC powinny. 
wedle Frycza, kwoty tradycyjnie na to przeznaczane W budiecie mia&, 
n ponadto naleia'loby je zwiqkszyi: przez datki clobrowolne. Mozna tu 
dornniemywai: sie propozycji specjalnego podatku na rzecz ubogich 
dalej wskazuje sie na mozliwoSC zbierania datkow indywidualnych 
W skarbonki ubogich, wywieszone W koSciolrach i miejscach publicz- 
nych - towarzyszy temu pochwala dobroczynnoCci W ogole i przypom- 
nienie nakazbw chrze5cijafiskich. 

Pojawia sie tu wreszcie sprawa najbardziej drailiwa i kontrowersyj- 
na, a mianowicie uiycia dochodow koScielnych, czy tei pewnej ich czesci, 
na finansowanie pomocy dla ubogich. Frycz jest ostroiny W tej kwestii. 
Przypomina wiec, i e  W dawnych uposaieniach biskupbw czwa'rta czeSC 
dochodow przeznaczana byla dla ubogich. Ale odwoluje sie tylko do do- 
brej woli ludzi KoSciola i grozi karq boiq, natomiast nie wysuwa postu- 
latu instytiicjonalnego przymusu. Rylrby to postulat zbyt bliski progra- 
mowi sekularyzacji. W hiszpafiskich polemikach wokolr pauperyzmu na- 
wet zwolennicy reformy opieki nad ubogirni skwapliwie podkredali, ie 
nie naruszy to majqtku koScielnego, a odpowiedi sorbofiskich t e o l o g 6 ~  
na zapytanie wfadz miejskich Ypres e q l i c i t e  warwnek ten wysuwala 
jako oczywistq zasade. 

Proponowana prsez Frycm reforma dobroczynn&ci jest jednak W pel- 
ni zbieina z owq ,,miejskqn reformq s2 W tym takie sensie, i e  wnosi cha- 
rakter gwiecki, i e  zaklada sekularyzacje opieki spolrecznej. Organizacja 
jej ma spoczywai: W rekach specjalnie wyznaczonych dozorcow ludzi ubo- 
gich (pauperum curatores). Oni to majq sprawowai: kontriole nad iebra- 
kamis3, decydbowaC o tym, kto zasluguje na wsparcie, a kto powinien zo- 

Ib., s. 99 '(przekl. J. Domariskiego, s. 168): si unuscluisque detrahat aliquid 
sumptibus suis. 

s2 M. Bataillon, o. C., s. 141. 
s3 Opera omnia, s. 100 (przekl. J. Domaiiskiego, s. 170): SiC igitur magistratus, 

qui curarn habeat pauperum eaque commode dispenset, quae usibus eorum sunt 
consignata. 



staC skierowany do pracy. Do nich naleieC ma organizowanie przymusu 
pracy, jak tei  piecza nad przytulkami dla ubogich. Do nich wreszcie na- 
leie6 te i  ma zabezpieczenie Srodkow finansowych niezbqdnych dla fun- 
kcjonowania zreformowanej opieki spolecznej, a wiec takie nap,ominanie 
biskupow o ich powhno6ci gwiadczenia wsparcia dla ubogich i to nie 
W formie jalmuiny dla poszczegolnych iebrakow, lecz uczestnictwa 
W finansowaniu instytucji dobroczynnych, noszqcych Charakter Swiecki. 
Eqczy6 majq opiekq nad ubogimi z nadzorem typu policyjnego nad Srodo- 
wiskiem nqdzy ludzkiej. PodkreSla przy tym, i e  nie sq to urzgdnicy sq- 
dowi, majqcy czuwaC nad przestrzeganiem przepisow prawa, lecz urzed- 
nicy specjalnego rodzaju reagujqcy na wystepki i przewrotne obyczaje, 
jakich samo iycie dostarcza s4. 

Poza werbalnq warst- pochwaly milosierdzia chrzeScijaliskiego wi- 
doczna jest U Frycza zasadnicza niecheC i nieufnoS6 wobec iebrakow. Za- 
leca wiec Frycz rcjzivaiab szczeg6low0, ,,jaka jest przyczyna ubdstwa 
kaidego ubogiego". Pzoiwin.no to bowiem mieC wplyw na traktowanie po- 
szczegolnych ubogich: tych, ktorzy zuboieli z wlasnej winy naleiy „iy- 
w i C  skromniej i doSwiadcza6 cieikq pracq", natomiast wieksze wzgledy 
m o h a  okazaC zuboialym wskutek choroby. Ma to na celu swoistq peda- 
gogikq spolecznq, W kt6rej egzaltowany jest obowiqzek pracy, a piqtno- 
Wane jest prbiniactwo. Dlatego tei zaleca Frycz, aby poiywienie dostar- 
czane ubogim bylo skromne, ale glod zaspokajajqce. Ta zasada, ktorq 
W podobnym brzmieniu notowaliSmy takie wSr6d wskazowek Lutra - 

i W traktacie Vivesa, ma na celu odstraszanie od iycia bez pracy. Gdy ie- 
branie jest korzystnym irodlem utrzymania, cierpi na tym, W sposob 
oczywisty, praca. Tryb iycia ubogich pozostajqcych pod pieczq publicz- 
nej opieki spolecznej p~owinien byC tabi, by byl ostrzeieniem i odstrasza- 
jqcym przykladem dla kandydatow do latwej egzystencji, do iycia cu- 
dzym kosztems6. A wiec skromna strawa, zapewniajqca ininimum egzy- 
stencji, oraz obowiqzek pracy W miare sil. Frycz nie proponuje - jak 
czynil to Vives - tworzenia zespolowych warsztatbw pracy W przytul- 
kach dla ubogich: oczywista jest odmiennoS6 stosunkow spoleczno-gospo- 
darczych, do ktorych odnosily sie propozycje obu humanistow. W postu- 
lacie, by zatrudniano ub'ogich W miare ich sil przy jakimS ,,uczciwym za- 
jqciu" 86, moina odczyta6 jednak my51 o wprowadzeniu W przytulkach 

84 Xb., Et  haec quidem de i is magistratibus hoc i n  loco dicenda mihi  uisa sunt, 
qui  rebus hominum consulerent, qui  peruersos mores castigarent, bonos reducerent 
quique non tam de iure, quam de facto et sceleribus perpetratis cognoscerent. 

85 Ib., s. 98: Nam qui  u i t io suo decoxerunt, ferendi quidem inter pauperes ac, ne 
fame pereant, consulendum, uerum at uictus parcios i l l is  praebendus est et laborum 
molestia exercendi sunt, ut et exemplo aliis sint et ipsi caueant, ne in peiora u i t ia  
relabantur. 

86 ~b., s. 99 nn.: Prouidendum est, ne ocio prorsus contabescant pauperes, sed 
quod et quantum quisque possit, id  laboret, occupetur aliquo honest0 opere fructum- 
que labo&s sui cum a l i k  communicet. 



dla ubogich zajei: rzernieilniczych czy tei ogrodniczych. Ale argumentem 
nie sq potrzeby @U pracy, lecz moralnie uj'emne skutki braku pracy, 
,,nikczernnienie przez pr6inowanie". 

Podziela wreszcie Frycz stanowisko Lutra i Vivesa - tu idqc zapewne 
Sladem sfomulowafi tego ostatniego - i e  obcych iebrak6w mleiy d- 
sylae do miejsmwobci, z ktorych pochodzq s7. Jest to zresztq tradycyjna 
zasada W doktrynie Sredniowiecmej, a wiqiqca sie z obowiqzkiem kaidej 
gminy chrzeScija6skiej kywienia moich biednych. W praktyce p6inego 
Sredniowiecza spotyka sie niekiedy stosowanie ekspulsji obcych iebra- 
k6w z rniasta, sq to jednak przypadki rzadkie i zwiqzane z nadzwyczaj- 
nymi krokami wladz miejskich, usilujqcymi zapewni6 warunki higieny 
W miescie W okresie epidemii. Szesnastowieczni reformatorzy gloszqc 
obowiqzek zorganizowania opieki nad biednymi zar6wno poprzez i n w -  
tucj onalizacj e f ilantropii, jak i przez wprfowadzenie polityki represyjne j 
i nadzoru policyjnego, postulujq ekspulsje obcych Zebrak6w jako nor- 
malny element polityki spolecznej miacta. 

Przed polwieczem jui wskazano na zasadniczy wplyw, jaki na dzielo 
Frycza wywarly pisma Vivesa, a jednym z wajnych argurnentow tej tezy 
bylo wlaBnie zestawienie tekstu rozdziaiu XVIII Fryczowej ksiegi 0 oby- 
czajach z traktatem Vivesa o wspomaganiu ubogich ZbieinoSt jest wy- 
starczajqco duia, by m6wi6 o przejqciu przez polskiego humanist? tez 
wielkiego Hiszpana; nawet wydawcy DzieE wszystkich Frycza Modrzew- 
skiego (1953), kryScznie oceniajqc teze o zaleinoSci Frycza od Vivesa e9, 

w Itomentarzu do rozdziaiu XVIII uznali za koniecme wskazanie jego 
. zaleinoici od traktatu De subventione pauperunz 90. A przeciei uprioszcze- 
niem wydaje sie sprowadziC: sprawq tylko do ,,wpiyw6ww, do przejqcia 
wywodow, my5li czy argument6w. 

Przede wszystkirn pamiqtai: bowiem trzeba o szczeg6lnych cechach 
6wczesnego g m b u  mydenia i wykladu teolagicznego, W kt6rym zasad- 
nicze tworzywo, technika wywodu i argumentacja byly niejako z g6ry 
okreilone i wspolne. Ludzie XVI W. wzbogacili wprawdzie zasadniwy 
bagai intelektuahy 91, z kt6rym wyruszali na ,,przygodq mySli9' swego 

87 Ib., S. 98: Quod de alienis mendicis intelligendum, ut et illi in suas ciuitates 
remittantur. 

81 J. Twardowski, Jan Ludwik Vives i Ancirzej Frycz Modrzewski. Rozprawy 
PAU, Wydz. Hist.-Filozof. t. XXXVIII, nr 4, s. 61 nn., 115 nn. (s. 10  i s. 62 blednie 
datuje druk traktatu Vivesa na 1530-1532 r.). 

89 A. Frycz Modrzewski, Dziela wszystkie, t. I, s. 28 (Wstqp). 
M Ib., 5. 167 oraz W wyd, lacifiskim s. 98, krytyka tezy ks. Twardowskiego; 

E. Kwdybacha, o. C., s. 96; K. Lepszy, o. C., s. 30; W. hVois6, 0 ideologii spoZeczn0- 
ustrojowej Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ,,Czasopismo Prawno-Historyczne", IV, 
1952, s. 2. 

91 Por. przenikliwe uwagi Lucien Febvre'a o ,,outillage mental" qoki W jego 
Le probieme de Z'incroyance au XVIe siecle. La rkligion de Rabelais. Paris 1942, 
s. 383 nn. i passim, oraz R. Mandrou, lntroduction d la France moderne. Essai de 
psycholo~ie historique. 1500-1640. Paris 1961, s. 86 nn. 



czasu, ale W samym sposobie mySlenia - a W kaidym razie przedsta- 
wiania mySli - pozostawali W kregu mentalnoSci poprzednich stuleci. 
Mimo rozpowszechnienia ksiqiki drukowanej nadal jeszcze pomieciowe 
opanowywanie tekstbw jest regulq. Cytowanie tekstow z pamieci jest 
stalq metodq pracy pisarza: zaaierajq sie tei  granice miedzy cytowaniem 
a poslugiwaniem sie zapamietanymi zwrotami, sf~ormuitowaniami czy na- 
wet wiekszymi wywodami. Anachronizmem byloby dociekanie plagiatow 
W bwczesnym pisarstwie. Pod pibrem pisarzy i my5licieli teg,o czasu 
zwroty i wywody zapoiyczane sq narzedziem dyckursu intelektualnego 92. 

Wybor tych narzedzi - bo jest to zawsze wybor, nawet gdy dotyczy to 
Pisma Sw.: moina W nim wszak znaleiC wszelkie cytaty - jest zawsze 
znaczqcy. 

Zestawiajqc program reform Frycza z toczqcymi sie W calej bwczesnej 
mySli europej skiej dyskus jami o pauperyzmie, pragneliimy podkreSliC 
rozliczne irodla tego progTamu. A. Frycz znal przeciei nie tylko p ima  
Vivesa, lecz moina sqdzie, i e  znd takZe wiekszoSC wypowiedzi Lutra, 
Morusa i Erazma W sprawie iebrakow. 

Siqgajqc do memorialu Vivesa, dokonywal Frycz wyboru: przylqczait 
sie do walki o reforme opieki spolecznej. MniemaC wszak moina zasadnie, 
i e  wiedzial o Icontrolwersjach, jakie memorial ten wzbudzait W katolickich 
Srodowiskach teologicznych; W bwczesnej repubIice literackiej nowiny 
rozchodzily sie szeroko. Nie wiemy, ezy znane byly mu spory Hiszpanow 
wokol meimorialu V,ivesa i stosunku do ubogich. Nie m6gl jednak nie 
widzieb, i e  reforma opieki spdecznej W miastach - crwa ,,herezja mu- 
nicypalistyczna" - obrzucana jest oskarieniami o luteranizm, o ehe6 
sekularyzacji rnienia KoSciola, o zakusy na jego misje spdrecznq. Mial 
ten program Frycza i swoje rodzime irodla, zarowno literackie (Ostro- 
rog), jak i spolemne. W tym kontekscie nalezy tei  podjqE krytycme roz- 
patrzenie miejsca sprmvy rulbostrwia i Zebrakow W zainteresowaniach pol- 
skiej reformacji, rozwaienie treSci spolecznej programu Frycza, zbadanie 
jego odniesienia do realnej sytuacji i perspektyw rozwoju spoleczno-go- 
spodarczego Polski po3crwy XVI stulecia. 

02 Pisal o tym Michal Bobrzyiiski, przytaczajqc przyklad Modrzewskiego i Bo- 
dina: ,,PO pewnym przeciqgu czasu [czytelnik] dochodzi do przekonania, ie jest to 
literatyra polityczna na wskroi eklektyczna, W kt6rej rzeczy najrozmaitsze lqczone 
sq sposobem encyklopedycznym, a mySl oryginalna glgbsza, podstawowa, bardzo po- 
woli przebija sig wSr6d nagromadzonego materialu i kidkuje" - M. Bobrzyiiski, 
Szkice i studia historycz?ne, t. 11. Krak6w 1922, s. 6. 





Andrzej Wyczaiiski 

Badania nad strukturq spolecznq Uniwersytetu Krakowskiego sq tru- 
dne tak ze wzgledu na . stan istniejqcych opracowali, jak tei specyficzny 
charakter materialu irodlowego. WSr6d nowszych opracowafi czeSciowo 
tym zagadnieniem zajm~wali sie B. Kürbisowna I, I. Kaniewska i W:Ur- 
ban 2, lecz ich wlaSciwq dziedzinq zainteresowafi byly bqdi h e s t i e  po- 
chodzenia terytorialnego studentow, bqdi ich wcze5niejsze czy poiniej- 
sze losy. 

Podsiawowym ir6dlem do badania struktury spokcznej Uniwersytetu 
Krakowskiego je& jego meitryka, t j .  ksiega wpis6w na uniwersytet 3. 

Tradycje korp.oracyjne 6redniowiecznego uniwersytetu powodujq wy- 
dzielenie spoleczno8ci uniwersyteckiej , z owczesnego spoleczefistwa, wy- 
dzielenie formalne i ideologiczne, dlatego wpisujqcy sie sq traktowani 
z reguly jednakowo, niezalehie od ich stanowiska spdecmego W iyciu 
pozauniwersyrteckim. Normalny wpis nowlego studenta do metryki zawie- 
ra jego imiq, imiq jego ojca, nazwq miejscowoSci, z ktorej pochodzil 
i okre6lenie diecezji, W Irt6rej ta miejscowo66 jest poloiona. Czasami obok 

1 B. m b i s o w n a ,  Mieszczanie na Uniwersytecie Jagielloliskim i ich udziat 
W ksztaltowaniu SwiadomoSci narodowej W XV W. ,,Studia Staropolskie", t. V. Wroc- 
Iaw 1957. 

2 I. Kaniewska, MEodzie2 Uniwersytetu Krakowskiego W 1, 1510-1560. Studium 
statystyczae (W:) Studia dziej6w mEodziezy Uniwersytetu Krakowskiego W dobie 
renesansu. Krak6w 1964; W .  Urban, Losy wychowank6w Akademii Krakowskiej 
W drugiej polowie XVI i pierwszej potowie XVII W., ib. 

Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, ed. A. Chmiel, t. 11 (1490-1551). 
Krak6w 1892; t. 111 (1551-1606). Krak6w 1896-1904. 

POLSKA W SWXECIE 

Szlcice z dziejbw lcultury polslciej, Warszawa 1973 



imienia studenta pojawia sie jego nazwisko, CO niekoniecznie poprawia 
sytuacjq badawczq. Nigdy natomiast lub prawie nigdy nie wystepujq 
okreslenia typu spdecznego, mowiqce, i e  jest to szlachcic, mieszczanin 
czy chlop. Dlatego trudno5ci metodyczne, istniejqce W badaniach opar- 
tych o metryke uniwersyteckq, dadzq sie okreSliE nastepujqco: 

1. Podawanie irnienia wraz z imieniem ojca i miejscowoiciq nie daje 
na ogol d&tacznych podstaw do indywidualnej ide-fikacji studenta, 
ktora by umoiliwih Sledzenie jego poiniejszych losow. 

Nieco latwiejsze i dajqce pewniejsze wyniki jest stosowanie retro- 
gresji, tj. odnajdywanie W metryce wpisbw konkretnych osob, o kt6rych 
losach wiemy z czasow poiniejszych wiqcej i mamy na ich temat sporo 
informacji identyfikujqcych. W6wczas odnalezienie odpo'wiedniego wpi- 
su - o ile rzeczywikie studiowali - jest latwiejsze i sama identyfikacja 
wydaje sie pewniejsza. 

2. MiejscowoSC pochodzenia studenta czestokroC nie moie byE r6w- 
niez wskaz6wkq na temat jego pochodzenia spolecznego, gdyi W przy- 
padku wsi, a czesto i rnniejszych miast prywatnych, student moze rownie 
dobrze pochodzid z rodziny szlacheckiej, wlaScicieli wsi czy miasteczka, 
jak tez byE synem chlopa, paddmego zarnieszkujqcego t q  wies, W olbu 
bowiem przypadkach zapis miejscowoSci bqdzie taki Sam. Odnosi sie to 
rowniei do miast prywatnych, na przyklad Stanishw z Tarnowa moie 
byi: r6wnie dobrze mieszczaninem pochodzqcym z miasta Tarnowa, jak 
t e i  czlonkiem poteinej rodziny magnackiej Tarnowskich, wlaScicieli mia- 
sta i wielkich dbbr ziemskich. W przypadku miast krolewskich sytuacja 
wydaje sie byE jagniejsza, gdyi wypadek ostatniego typu tu nie zachodzi, 
jednakie W XVI W. sporo sdachty drobniejszej zamieszkiwaio W mia- 
stach 4, obejmowah nawet urzgdy mliejskie i Scisle oddzielenie tej szlach- 
t y  od wlaSciwego mieszczafistwa jest nader trudne. Mazna sie tylko 
zastanawiab, czy takie formalne ujmowanie statusu prawnego winno 
wystqpowait W badaniach spolacznych i czy nie lepiej szlacheq h l e  mie- 
szkajqcq W rnieScie i pracujqcq tarn traktawaE jako mieszczan pochodze- 
nia ~wprawdzie szla~heckiego, ale mieszczan z punktu widzenia Croidowi- 
ska qmlecmego, W kt6rym iyjq, pracujq itd. dstniejq przy tym sytuacje, 
na  szczeScie rzadkie, ktore jeszcze bardziej utrudniajq precyzyjne okre- 
Slenie spoleczne studenta. Otoi zdarza sie, i e  wpisywano pabliskie mia- 
steczko (np. siedzibe parafii) jako miejsce pochodzenia szlachty, ktora 
W rzeczywistoSci zamieszkiwala W polbliskiej wsi. Jednakie poza duiq 

4 W .  Dworzaczek, Przenikanie szlachtli do stanu mieszczarislciego W Wiellcopol- 
sce  W X V I  i XVZI W., Przegl. Hist. 47, 1956, s. 656-684. 



ostroinoSciq W rozpatrywaniu indywidualnym niepewnych przypadkow, 
nic zdzialab W tym zakresie nie moina. 

3. Sporadyczne wystqpowanie nazwisk we wpisach na uniwersytet 
tylko czqSciowo u lah ia  rozszyfrowanie spoleczne studentow. TrudnoSC 
polega na tym, i e  jest to okres znacznej plynnoSci nazwisk, tworzqcych 
sie jeszcze, przy tyrn tzw. typowe dla szlachty ksztaltowanie sie nazwisk 
nie jest iadnq regulq. Nazwiska tego typu wystepujq rowniei wSr6d mie- 
szczan, a nawet chloipow, z ~drugiej zaS strony nazwiiska szlacheckie mogq 
przybierab nietypowq postab. Podobnie wSr6d osob nie wymienionych 
W metryce z nazwiska kry6 sie moie wielu studentow nazwiska jui po- 
siadajqcych. To ostatnie stmierdzenie jest o tyle isiotne, i e  W 6mczesnyim 
spoleczeilshie o ksztaltujqcych sie nazwiskach, uiywanie ich jest ozna- 
kq nieco wyzszego usytuowania W hierarchii spolecznej, a warstwy uboi- 
sze nazwisk bqdi nie majq, bqdi sie ich nie odnotowuje jeszcze W irod- 
lach. Kryterium spoleczne uiywania nazwiska nie moze sie odnosiC do 
metryki uniwersyteckiej, chyba W sensie przeciwnym, tj. odnotowania 
nazwiska bardzo znanego, wiadonlo do jakiej rodziny nalezqcego, niekie- 
dy uzupelnionego zapiskami marginalnymi, podkre~lajqcymi poiniejsze 
godnoSci i stanowiska studenta. 

4. Ostatniq wreszcie trudnoßb stanowi niepelnoSC imrnatrykulacji uni- 
wersyteckiej. Wprawdzie ksiegi metryki zacbowaly sie, luk W nich z po- 
zoru nie wida6, ale konfrontacja osob otrzymujqcych stopnie uniwersy- 
teckie z wpisami na uniwersytet ujawnia niekiedy niepokojqce luki, ktore 
nie zawsze trudnoSciami ideiztyfikacyjnymi dahby sie wyjagnik. Stqd 
zdaje sie wynikaC wniosek, ze byly osoby, ktore sl;udiowaly na uniwer- 
sytecie, cho6 formalnie sie nari nie zapisywaly. Spostrzeienie to, uczy- 
nione jui dawniej W lodniesieniu do przedstawicieli bogatej szlachty 5, 

zdaje sie rozciqga6 na niektorych przedstawicieli bogatego mieszczaristwa 
i dlatego naleky przyjqk, i e  metryka uniwersytecka, podstawowe irodlo 
do badail spolecznych W tym zakresie, nie jest W peh i  miarodajna od 
strony pehoici zapisow. 

W zwiqzku z tymi zastrzeieniami typu metodycznego W badaniach 
nad strukturq spolecznq Uniwersytetu Kraklowskiego przyjqto nastepu- 
jqce zasady postepowania. Dqiqc do ujqC iloSciowych za punkt wyjScia 
przyjeto wydzielenie studentow pochodzenia mieszczailskiego, ktore to 
wydzielenie wydaje sie byC stosunkowo najpewniejsze pod warunkiem, 
i e  do mieszczan zaliczymy rbwniei ewentualnie zamieszkalq W miastach 
szlachtq, iyjqcq sposobem mieszczafiskim (zawody, stanowiska, Srodowi- 

5 A. Wyczafiski, Rola Uniwersytetu Jagiello%slciego w pierwszej polowie X V I  W .  
Kwart. Hist. 71, 1964, s. 5. 



sko). Prbby wydzielenia szlachty, przeprowadzone rowniei, daly wyniki 
zbyt niepewne, by mozna je bylo interpretowak; tym bardziej zag usilo- 
wania uchwycenia wAr6d zapisujqcych sie na uniwersytet s y n h  chlop- 
skich nie dajq iadnych konkretniejszych wynikow. 

Nie uwzglqdnioino natomiast W badaniach studentbw pochodzenia za- 
granicznego, ze wzgledu na malq realnoSk zbadania ich pochodzenia spo- 
lecznego, odmiennq nieraz strukture spoleczn3 tych krajow itp. Wobec 
spadku udzialu cudzoziemc6w wSr6d studentow Uniwersytetu Krakuw- 
skiego W XVI W. nie j s t  to duia strata, natomiast wyeIliminowanie ich 
pozwala badak material spolecznie bardziej jednorodny i por6wnywalny. 
Podobnie postqpiono woibec nielicznych studentow pochodzqcych z ziem 
W. Ks. Litewskiego (wedlug granic z 1569 r.), wychodzqc z analogicznych 
zalozefi. 

Badania nasze majq charakter sondazu. Trudno bowiem od strony 
spolecznej przebadak dla calego XVI W. ok. 17 tysiecy studentbw, zapi- 
sujqcych sie na uniwersytet W ciqgu stulecia, tym bardziej ie ,  jalr jui 
wiemy, nie jest to ich liczba pelna. W zwirjzku z tym przebadano wpisy 
studentow dla dw6cl-i roinych przekrojow chronologicznych tak, by za- 
obserwowaC: rowniei zmiany struktury spolecznej W ciqgu XVI W. Ba- 
dania przeprowadzono dla dwbch dziesiqcioleci, a mianowicie 1530-1539 
i 1580-1589, obej~mujqc nimi W pierwszyrn przyipadku 1776 osdb, a \V dru- 
gim 1697 osbb. Po udjqciu studentow zagranicznych (i litewskich), ana- 
lize spolecmego pochodzenia przeprowadzono odpowiednio dla 1524 i 1630 
studentow (tabl.). 

Tablica I. Zapisy mieszczan na Uniwersytet Krakowski 

Rok 

1530* 
1531 
1532 
1533 
1534 
1535 
1536 
1537 
1538 
1539 

1530-1 539 

W obliczenilch wzipto pod uwagp rok akademicki, tj. 1530131, 1531132 itd. 

Liczba 

88 
90 
50 
65 
74 
51 
66 
68 
82 
75 

709 

% W sto- 
sunku do 
krajowych 

57,O 
60,l 
55,9 
56,9 
58,l 
59,s 
54,6 
63,9 
61,3 
60,3 

59,O 

% W sto- 
sunku do 
krajowych 

43,8 
39,3 
43,7 
492 
58,3 
57,3 
47,1 
51,5 
44,3 
41 ,O 

46,5 

Rok 

1580 
1581 
1582 
1583 
1584 
1585 
1586 
1557 
1588 
1589 

1580-1 589 
--P 

Liczba 

61 
116 
90 
95 

100 
110 
106 

78 
68 

138 
9 62 



Okazuje sie wiec, i e  udzial mieszczan W studiach uniwersyteckich 
byl znaczny i W ciqgu XVI W. ulegal an  dalszemu zwiqkszeniu. Trzeba 
przy tym zaznaczye, i e  wyliczone procenty (46,5% i 59,OVo) sq to wiel- 
koSci przybliione, gidyi W pozostalej grupie jest znaczna liczba student6w 
nie rozszyfrowanych spdecznie, wSrod ktorych moglo byC jeszcze troche 
mieszczan, podobnie jak W udziale procentowym mieszczan mogli sie 
znajdowaC niekiedy synowie szlacheccy z okolic paszczeg6lnych miaste- 
czek. Niemniej wniosek o przewadze mlodzieiy mieszczafiskiej nad po- 
zostalymi grupami (szlachta, chlopi) wydaje sie uzasadniony, jak row- 
niei o poglqbianiu sie tej przewagi W ciqgu XVI stulecia. 

Warto tu j(eszcze dodaC pare sl6w na temat: z jakich to miast garnie 
sie przede wiszystkirn mladziei na st'udia? Ot6i dla lat 1530-1539 prze- 
waiajq studenci z miast malopolskich, lcttorzy wSr6d dodzieiy pocho- 
dzenia miesz~czafiskiego stanawiq 44,5%, na druglim miejscu majdujq sie 
studenci pochodzqcy z miast wielkopolskich (24,5Vo), na trzecim z Ma- 
zowsza (17,6"0). Podzial ten jest raczej zgodny z nasileniem urbanizacji 
polszczeg6lnych dzielnic owczesnej Korony, z dwoma jednakie zastrzeie- 
niami. Po pierwsze stosunkowo bardzo nilrly naplyw student6w z miast 
pomorskich, tzw. pruskich, moze byC wynikiem nasilania sie wplyw0w 
pratestantyzmu i wzrostu atrakcyjnokci uniwe~sytetow niemieckich. Po 
drugie miasto Krakow, j &Q siedziba uniwersytetu dmtarczalo znacznie j- 
szq liczbe studentbw, podnoszqc tym samym udzial procentowy studen- 
t6w z miast malopo;lskich. Krakow bowiem (liczqc bez przedmieSC) W la- 
tach 1530-1539 dostarczyl ok. 8,0'0/o studentow rnieszczan, a W latach 
1580-1589 ok. 9,90/0, przy czyrn naleiy zaznaczyC, i e  wobec miejscowego 
pochodzenia mbdzieiy, dla ktorej uzyskanie formalnych uprawniefi stu- 
dencklich nie ibyto niezbedne, luki W jej immatrykulacji mogq byC wiekisze 
i liczby nasze sq tyrn razem raczej minimalne. Wzrost natomiast liczby 
krakowian jest na ogol zgodny ze wzrostem limby mieszczan zapisujq- 
cych sie na uniwersytet W ciqgu XTTI W. 

Nasuwa sie teraz pytanie, czy z liczby immatrykulowanych mieszczan 
m o h a  wnioskowai: o udziale innych stanow W studiach uniwersyteckich. 
Ot6i poSrednio pewne wnioski sie nasuwajq. Po pierwsze wynika z tabli- 
cy, i e  lqczny udzia'l szlachty i chkopbw studiujqcych W Krakowie kurczy 
sie, siegajqc maksymalnie W latach 1530-1539 53,5'O/o, a W latach 1580- 
1589 41,OVo immatrykulowanych. Powsta je teraz nastepne pytanie - 
czy cofanie to jeat wytnikiem spadku zapishv ae strony szladity, czy tiei 
chlopow. Na to pytanie odpowiedzieC moina jedynie hipotetycznie. Ot6i 
wedlug pewniejszych inieco zapisow z lat 1580-1589 moina bylo ustalii: 
W przybliieniu udzial mlodzieiy szlacheckiej na ok. 31,2O/e. Wbwczas ma- 
ksymalny udzial s p o w  chlopskich wynioslby 9,8'O/o, przy czym, jak wy- 
nika z wczeSniejszych zastrzeiefi, udzial ten bylby realnie jeszcze mniej- 



szy. Zapisy z lat 1530-1539 sq macznie rnniej pewne i spo8rod immatry- 
kulowanych wowczas studentow z kraju dal,o sie okreSli6 13,3'0/(u pocho- 
dzqcych ze shch ty .  Jednakie skr6towoSi: zapisu, trudnogci identyfika- 
cyjne, znacmie rzadsze wyctqpowanie nazwisk, nie pozwalajq absolutnie 
uwaja6 poaostalych 40,4'O/o srtude~ltoiw za osoiby pochodzenla chlopskiego. 
Jest to raczej liczba studenttiw o pochodzeniu nie dajqcym sie bliiej ~okre- 
SE6, wSr6d kt6rej znajduje sie mlodziez szlachecka, jak tei chlopska, 
a byC moze rowniei mieszczaiiska. Natomiast zestctwilenie procentowego 
udzialu mlodziezy rbinych stanow, studiujqcej W Krakowie W latach 
1530-1539 i 1580-1589, pozwala przypuszcmb, i e  wzrost udzialu mie- 
szczan odbywal sie kosztem nie tyle udzialu miodzieiy mlacheckiej, kto- 
rej immatrykulacja nie powima sie byla specjalnie zmniejszyb, weaug 
opinii badaczy 6, ale gl6wnie chlopskiej. To ostatnie stwierdzenie zgadza- 
loby sie dla octatnich dziesiqtkbw lat XVI W. z tym, CO wiemy o zmia- 
nach pdoienia chlopstwa W Polsce W tych latach. 

Struktura cpoleczna zapisujqcych sie na uniwersytet wymagalaby 
jeszcze dodatkowych uwag. Trudno bowiem uwaiaC poszczegolne stany 
za grupy spolecmie jednolite. Wprost przeciwnie, wSr6d szlachty, mie- 
szczafistwa, a nawet chlopstwa, wystqpowaly bardz>o duze roinice spo- 
leczne o charakterze majqtkowym, prestiiu spolecznego itp. Jednakie 
W tym zakresie trudno przytoczy6 jakieS dane po;r6wnywalne, dajqce sie 
ujqC W liczby, a wskazujqce na stanowisko spoleczne grup studenckich, 
a tym bardziej na zmiany we wzajemnych rozmiarach tych grup. Wiemy 
SIko tyle, ze W I polowie XVI W. na uniwersytet zapisywali sie synowie 
znanych r,odzin magnackich, jak Mieleccy, Sluiewscy, Zebrzydowscy, Ba- 
lifiscy, Tomiccy, Eascy, Radziwillowie itp. 7 Wystqpuje te i  tarn Srednio- 
zamoina szlachta i d,oSC duio szlachty uboiszej, np. z Mazowsza. Paopor- 
cji jednak uchwycib siq nie da. WSrod studentow rnieszczaiiskiego pocho- 
dzenia figurujq synowie bogatych rajc6w krakowskich, a obok nich duio 
mieszczan pochodzqcych z malych miasteczek Afalopolski czy Wielkopol- 
ski, gdzie bogatych rodzin rnieszczafiskich W og6le nie bylo. 

W I1 polowie XVI W. wystepujq wir6d immatrykuloiwanej szlachty 
synowie znanych rod6w magnackich, jak Herburtow, KoScieleckich, 
Mniszchow, Padniewskich, Radziwillow, Tarnowskich, Zebrzydowskich 
i in., obok przedstawicieli ubogiej szlachty. Tak samo wSr6d mieszczan 
wpisuj qcy eh sie na uniwersytet wida6 wielu synow bogatych patryc ju- 
szowskich rodzin, jak t e i  przedstawicieli ubogich, malych miasteczek s. 

W. Urban, Akademia Krakowska W dobie reformacji i wczesnej kontrrefor- 
macji (1549-1632) (W:) Dzieje Uniwersytetu Jagielloriskiego W latach 1364-1764, t. I. 
Krak6w 1964, s. 254. 

7 A. Wyczafiski, Uniwersytet Krakowski W czasach zlotego u;ieku (W:) Dzieje 
Uniwersytetu Jagiello%skiego, s. 238. 

W. Urban, Losy wychowufik6w, s. 158-196. 



Obraz zr6inicowania spolecznego studentow wewnqtrz obu tych stanbw 
W dwu przekrojach chronologicznych wydaje sie zblizlony. Jednakie czy 
proporcje w e m ~ t r z n e  struktury spolecmej zapisujqcych sie na studia 
przedstawicieli pmczeg6lnych stanbw sq istotnie podobne, tego przy 
obecnym stanie badali stwierdzit sie nie da. 

Struktura spodeczna wpisujqcych sie na dany uniwersytet nie musi 
jednak kmiecznie odpowiadat SciSle strukturze spolecmej rzeczywiicie 
studiuj qcych. Chodzi nam CO zaobserwowane nj awisko male j ef ektywnoSci 
formalnej studibw, o fakt, i e  tylko niewielka czeSt student6w docierala 
do akreSlonego etapu studidw - uzyskiwala stopieti bakalarza, p6iniej 
magistra na Wydziale Sztuk Wyzwolonych, nie m6wiqc jui o garstce, 
bt6ra studiowala i koficzyla medycyne, prawo czy teologiq. W gruncie 
rzeczy spoSr6d immatrykulowanych student6w czeSt topniah W miare 
uplywu lat i nie bardzo wiemy, kiedy i jak odchodzila od uniwersytetu, 
nierzadko zresztq na r6wnie ~~wobodnie, pozaprogramowo pojete studia 
zagraniczne. Jednakie nie mamy sposobu, by stwierddt, jaki byl W da- 
nym momencie rzeczywisty przekroj spoleczny studiujqcych, choC moina 
sobie wyoibrazib, i e  W jakimS stopniu rbznil sie od s t ruk-ky  spoiecznej 
immatrykulowanych. Stanowil On zapewne jakqS poSredniq strukture 
miqdzy tq, jaka wstepowala ina studia, a ta,, kt6ra je koficzyla. Dlatego 
tez, by aorien.bma6 sie W kie~unku zmian, warto przyjrzeb sie przekrojo- 
wi spoleememu kofIczqcych studia na podstawowym fakultecie, przez 
kt6ry wszyscy przechodzili, tj .  na Wydziale Sztuk Wyzwdonych 9. 

Wydzielajqc tych, kt6rzy studiowali na Uniwersytecie Krakowskim, 
aby tarn uzy&¿. dyploun, a wiec przynajmniej s2;opiefI bakalarza lub ma- 
gistra sztuk wyzwdonych, naleiy zaznaczyb, i e  studia trwaly dosyt dlugo. 
Przecietny czas studi6w lod momentu immatrykulacji do uzyskania sto- 
pnia bakalarza trwal ok. 3-3,5 lat, przy czym W latach 1530-1541 Sred- 
nio wynosil 3 lata, a dla lat 1580-1590 przecietnie 3,5 roku. Wahania 
byly prizy tym doBt zneczne, gdyk zdarzalo sie, i e  imatrykulowa~ny, za- 
pewne studiujqcy wczeSniej juZ tu czy gdzie indziej, W tym samym roku 
uzyskiwal bakalaureat, zdarzaly sie tei przypadki przeciqgania sie tego 
etapu studi6w do 10 lat. 

Magisterium uzyskiwano zn6w po paru latach. Liczqc od momentu 
immatrykulacji studia trwaly 5-7 lat do momentu uzyskania stopnia 
magistra (W latach 1530-1541 Srednio 7,l lat, W latach 1580-1590 prze- 
ciqtnie 5,4 lata). Trzeba przy tym zaznaczyii, ze magiste~ia udzielano uro- 
czyScie, ale nie kaidego roku, CO moglo lop6iniaC uzyskanie tego stopnia, 
ponadto zag dysponujemy wSr6d magistr6w znacznie mniejsza, liczba, 

0 Statuta neclzon Liber prom,otionum philosophorum ordinis i n  Universitate Stu- 
diorum Jagiellonica ab a. 1402 ad a. 1849, ed. J.  Muczkowski. Cracoviae 1849. 
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os6b o Wdentyfikowanych datach irnmatryl~ulacji, dlatego uzyskane wy- 
niki sq mniej pewne. Niemniej przecietna b g a  od bakalameatu do ma- 
gisterium trwala ok. 3 lat, CO zdaje sie by6 logicmie uzasadnione. 

Do stopni naukowych oczywgcie nie dochodzili wszyscy immatryku- 
lowani, a nawet moina stwierdziit, i e  dochodzila ich bardzo niewielka 
czeiC. Sytuacja ta zresztq ulegala zmianie. Na przyklad zestawiajqc liczbq 
irnmatrykulowanych za lata 1528129-1537138 z liczbq stopni uzyskanych 
W latach 1531-1540 oirzymujemy nast~pujqce liczby: spo8r6d 1684 y i -  
sanych na studia 14,7'0/cl uzysrkuj,e stopie6 bakalarza, a 4,6'% zaledwie sto- 
pieh magistra. W latach 1580-1590 sytuacja ta ulega zrnianie, gdyi na 
1239 immatrykulowanych W latach 1578-1588 mamy, w wymienionym 
przedziale czasowym, liczbq bakalaureatow wynoszqcq 28,0% immatry- 
kulowanych, a magistr6w - 5,8'O/o. Ten wzrost efektywnoici studi6w, 
przynajmniej W odniesieniu do bakalarzy, W poiniejszym okresie moze 
byC pozorny - np. wynikait z wiekszych luk W zapisach metryki, czego 
jednak nie moiemy spsawdziit. Byit moie jednak jest on wynikiem raczej 
struktury spolecznej koficzqcych studia i przesunieC W tyrn zakresie, ja- 
kie nastqpily W ciqgu polwiecza. 

SMad spoleczny kohczqcych studia, nalezy zaznaczyit, trudno jest do- 
kladniej obliczyk ze wzgledu na skrbtawe zapisy W Liber promotionum, 
kt6ry czesto pamija dane ulatwiajqce zakwalifikowanie osob, jak miejsce 
pochodzenia, czy tei  nie daje moiliwoCci d~kladniejszej identyfikacji po- 
staci, pomijajqc na przyklad imie ojca. Uzupehiit te skrotowe zapisy 
przez odnalezienie promowanego W metryce uniwersyteckiej tez jest 
czesto bardzo trudno, ze wzglqd~i na niepelne okreClenia identyfikacyjne, 
jak te i  przypuszczalne luki W meitryce uniwersyteckiej. Niemniej warto 
sprbbowak wylowik spoSr6d grona promowanych przynajrnniej mieszczan, 
by dajik ~do j'akichS wniask6w. 

W gronie promowanych wystepuje doiit wyra%nie wzmocnienie ele- 
mentu mieszczafiskiego. Liczqc zn6w tylko krajowcow w M d  bakalarzy 
uzyskujqcych ten stopieh W latach 1530-1541 mamy 73'0/0 ludzi pocho- 
dzenia mieszczafiskieg~, podczas gdy wSr6d immatrykubwanych W tym 
okresie mieszczan bylo 46,5O/o. P,odobnie przedstawia sie sytuacja pol 
wieku poiniej. Ot6i w5r6d promowanych na bakalarzy W latach 1580- 
1590 (z pominieciem cudzoziemcbw) mamy 75010 ludzi pochodzqcych 
z rniast, podczas gdy wi;rbd immatrykulowanych bylo ich 59'0/0. Nasuwa 
sie wniosek o bardziej konsekwentnym prowadzeniu studibw przez mie- 
szczan nii  przez szlachte, ktbra studia traktowala bardziej swobodnie, 
a mniej formalnie. Trudno tutaj cos powiedzieit o ludziach pochodzenia 
chlopskiego, skoro ich wydzielenie, nawet W momencie immatrykulacji, 
jest bardzo wqtpliwe. Mozna wiec sqdziit, i e  W miare postepu lat studiow 
procent mieszczan W gronie studentbw wzrastal, podczas gdy szlachta 



szybciej opuszczala, zwykle bez dyplomu, mury uczelni, niejechokrotnie 
zresztq uzupelniajqc studia za granicq. 

Nieco odrniennie ksztaltuje sie sytuacja, gdy chodzi o struktu.re spo- 
lecznq ludzi uzyskujqcych stopiefi magistra. Tut'aj, chod przewaga mie- 
szczan pozostawala znaczna, byla ona . mniejsza, nii przy uzyskiwaniu 
stopnia bakalarza. W latach 1530-1541 mieszczan wir6d promowanych 
magistr6w bylo 65O/c~, a W latach 1580-1590 - 63O/a. Powstaje przy tyin 
pytanie dlaczego udzial mieszczan wSrbd magistrbw byl mniejszy ni i  
wSrbd bakalarzy. Wydaje sie najprawdopodobniejsza nastepujqca inter- 
pretacja: stopien bakalarza dawal jui jakiei podstawy zawodowe, a mia- 
nowicie stanowil kwalifikacje na stanowisko nauczyciela W szkole para- 
fialnej, gl6wnie rnniejszej. Dlatego uboisi mieszczanie, ktbrych nie b y b  
stak na &uisze studia, a ktbrzy szukali poprzez uniwersytet zawodu, od- 
chodzili od uczelni, dzieki czemu proporcje poszczeg6lnych stanbw wir6d 
magistrbw ulegaly niewielkiej zmianie. 
Tie supozycje potwierdzalyby czqSciowo obserwacje studentbw pocho- 

dzqcych z Krakowa, miasta raczej zarn.oinego, szczeg6lnie W I pdowie 
XVI stulecia. Ot6i wSr6d immatrykulowanych W latach 1530-1541 21,OVo 
dochodzi do stopnia bakalarza, a az 14,5'O/o do stopnia magistra. Sytuacja 
ta zmienia sie jednakie W koncu XVI W., gdyz spoSr6d immatrykulowa- 
nych z lat 1580-1590 wprawdzie a i  32, l'O/o uzyskuje stopiefi bakalarza, 
ale tylko 5,7'0/0 stopiefi magistra. Gdyby utrzymad naszq uprzedniq inter- 
pretacje, Swiadczyloby to albo o zuboieniu znacmym miasta, CO byloby 
chyba przesadq, albo o wiekszym naplywie ubozszych studentbw na uni- 
wersytet, CO wydaje sie bardziej prawdopodobne. Jest to jednak tylko 
przypuszczenie, kt6re wymagaloby dalszych badafi i ustalefi. Zresztq, byd 
moie, mamy do czynienia z wi~kszyini lukami W irodlach, gdyi na 11 
lat (1580-1590) rozpatrywanych brak nam a i  dla 5 danych 'o pr.oinocjach 
magisterskich, podczas gdy W ciqgu 12 lat wczeBniejszych (1530-1541) 
tylko W ciqgu 3 lat nie ma wzmianki o promocjach na magistr6w. 

Podobna przewaga mieszczafistwa, jak W zakresie uzyslriwania stopni 
naukowych bakalarza i magistra utrzymala sie W obrebie samej kadry 
uniwersyteokiej. Brak iiam danych ddyczqcych sldadu personelu Uni- 
wersytetu Krakowskiego w XVI W., jechakie wedlug przybliionych ocen 
W I1 polowie XVI W. personel ten tv ok. 70010 to mieszczanie 1°. Na temat 
1 pdoivy tegoz shlecia moina tylko dodak, ze wirbd 24 rektor6w z lat 
1507-1548 zapewne 19 (791°/0) bylo z pochodzenia mieszczanami, co Swiad- 
czyloby o podobnej przewadze mieszczan W obrebie lradry profesorskiej. 

Ksztaltowanie sie struktwy spolecznej Uniwersytetu Krakowskiego 
wymagaloby paru sl6w wyjahienia, wyjainienia zag tego nie moina 

10 W. Urban, Akademia Krakowska, s. 256. 



udzielib bez okreslenia spolecznej funkcji uniwersytetu i zmian jakie na- 
stqpily W tym zakresie W XVI W. 

Uniwersytet Sredniowieczny byl korporacjq o zadaniach i funkcji spo- 
lecznej W pewnym sensie zamknietej. Chodzilo o zyskanie i kultywowa- 
nie wiedzy, dosl<onalenie umyslu, ale W sensie doskonalenia sie wlasne- 
go, gdyi wiedza byla rozumiana jako droga do doskmlenia, do dosko- 
naloSci wewnc$rznej. Temu celowi intelektualnemu i moralnemu zara- 
zem byl podporzqdkowany prugram i organizacja uniwersytetbw Srednio- 
wiecmych, z ich przynaleino5c(iq koicielnq - byna jmnie j nie chroniqcq 
przed konfliktami z koSciolem - z hierarchicznq strukturq, W Mbrej wie- 
dza ogblna (sztuki wymolone) znajdowala sie U podstaw, a teologia na 
wterzcholku drabiny studiow 11. ~ ~ m c z a s e r n  renesass stawial inne zada- 
nia uniwersytetom, bardziej praktyczne cele, pozyteczne dla pahstwa 
i spoleczefistwa 12, a kwestionowal uczenia „rzeczy, ktbre jakiemu5 nie- 
znanemu Cwiatu moglyby sluzyb, ale nie nam" 13. Studia mialy dawa6 
ogblnq wiedze i kulturq, mialy tei ksztalcik fachowcbw - lekarzy i praw- 
nikow, natomiast teologia tradycyjnie pojeta nie wzbudzala zbytniego 
zainteresowania. Mamy wiqc do czynienia z elementem kryzysu dotych- 
czasowej koncepcji uniwersytetu, co dawalo reperkursje W wielu kierun- 
kach, od progralmu nauczania az po sytuacje materialnq uczeliii 
wlqcznie. 

Program uniwersytecki, jak to juz zauwazono byl nie tylko obiek- 
tem krytyki, ale rozmijal sie W duiej mierze z za.interesowaniami spo- 
lecznymi. Forrnalne wymagania programowe W zasadzie nie uwzgled- 
nialy tekstbw staroiytnych w szerszych rozmiarach, a tyin bardziej hu- 
manistycznych, podobnie nie obejmowaly jezyka greckiego czy hebraj- 
skiego. Tymczasem zainteresowania studentbw, a nawet wykladowc6w, 
szczegblnie mlodszych, byly wyrainie humanistyczne. Zaspaka jalg je 
W pewnym stopniu wyklady autorbw greckich i rzymskich, humanistycz- 
nych, jezyka. greclciego, ale wykiady te  odbywaly sie poza oficjalnyln 
programem, a studiowanie tych przedmiotbw nie wiodlo do iadnych 
egzaminbw ani zdobywania stopni uniwersyteckich. Istnial wiec rozdzial 
pomiedzy formalnym programem studiow, a przedmiotami rzeczywiScie 
studiowanymi przez wiekszoSb chyba studentbw, istnial te i  aozdzial mie- 
dzy studiami prowadzqcymi do stopni naukowych, a studiami dajqcymi 
wiedze i kulture humanistycznq, bez iadnych formalnych potMerdzefi 

'1 J .  Le G&£, Inteligencja w wiekach Brednich. Warszawa 1966, s. 9 1  nn. 
l2 T. Bierikowski, Problematyka nauki W 7.iteraturze staropolskiej od XVI  do 

X V I I I  W .  Wroclaw 1968, s. 24. 
l3 A. Frycz Modrzewski, 0 poprawie Rzeczypospolitej (W:) DzieEa wszgstlcie, t. I .  

Warszawa 1953, s. 605. 
14 A. Wyczariski, Uniwersytet Krakowski, s. 225 nn. 



jej uzyskania. Ta dwoistoSC programu i zainteresowan prowadzila wwpraw- 
dzie do drobnych zmian W programie, ale nie doproiwadzila W obrebie 
XVI W. do gruntownej reformy studibw W Krakowie. 

Koncepcja uniwersytetu jako wyodrebnionej korporacji poiwiecajq- 
cej sie wiedzy i studiom przezywala kryzys. Podstaw materiainych mialy 
dostarczac uniwersytetowi stale wplywy z iup, cel i ezynszbw zakup- 
nych, bez prowadzenia wlasnej gospodarkj, czy bezpokedniego czerpa- 
nia z kasy krblewskiej, czy rniejskiej. Jednakie dochody skromne, lecz 
wystarczajqce W XV W., nominalnie nie zmienione, prowadzily do kry- 
tycznej sytuacji materialnej uczelni W XVI stuleciu, gdy ceny i koszty 
utrzymania poszly znacznie w gbre. To niekorzystne poloienie gospodar- 
cze, przemyciezone dopiero na przelomie XVI i XVII W. wplywalo chyba 
najsilniej na zwartoi.Sc samej korporacji uniwersyteckiej. Skargi na nie- 
dostatek sq powszechne zwqtpienie W celowoSC pracy na uczelni, nie 
bardzo zadawalajqcej przeciez od strony programowej, niejasnej funkcjo- 
nalnie, doprowadzalo W wielu przypadkach do wylamywania sie z kor- 
poracji uniwersyteckiej. Opuszczanie uniwersytetu przez znanych i ce- 
nionych profecorbw, by objqc stanowiska pafistwowe czy kogcielne, lepiej 
uposaione, dajqce dalsze pe~spektywy awansu iyciowego stawalo sie 
czqste. W kaidym razie wartoSci przedstawiane przez sam uniwersytet 
i zajecia na nim prowadzone czesto nie wytrzymywaly porbwnania z war- 
tokciami, jakie dlla bwczesnych prezentowdo zycie pozauniwersyteckie, 
5wieckie czy duchome, czy nawet zdubywanie wieidzy lub praca nauko- 
wa i literacka gdzie indziej. 

Ten kryzys prestiiu uczelni i atrakcyjnogci iycia uniwersyteckiego, 
tak dla profesorbw, jak i studentbw, dostrzegalo wielu wspblczesnych. 
~Odzywaly sie gEosy bijqce na alarm przede wszystkim z powodu ubbstwa 
uniwersytetu - W nim widziano chyba gl6wnq przyczyne kryzysu. Sta- 
rano sie jednoczegnie podnosii: range i znaczenie zawodu nauczyciela 
i priofesora ucaelni, i to nie t y l h  W pimach na ten temat, ale i W bez- 
pohednich wystqpieniach. W 1535 r. Zygmuni; I specjalnym p~zywile jem 
nie tylko nadal wszystkim doktorom uniwersytetu szereg uprawnieii szla- 
clieokich, ale stwierdzil, i e  wszyscy dokto~zy wykladajqcy na Uniwersy- 
tecie Krakowskim przez 20 lat uzyskujq pehe dziedziczne szlachectwo, 
.o ile oczywigcie szlachtq nie byli 16. Bylo to posuniqcie, analogicznie jak 
W Niemczech i Francji, ktbre poprzez specjalne uprawnienia miaEo pod- 
nieBi: Presti2 uczelni i jej kadry, W rzeczywistoSci jednak Swiadczylo, ze 

16 Szymon Marycjusz z pilzna, 0 szkotach czyli akademisch k s i ~ g  dwoje. Wroc- 
law 1955, s. 9 nn. 

16 Codex diplomaticus Universitatis Studii Generalis Cracoviensis, Pars IV. Cra- 
coviae 1884, nr 364. 



pre& ten upadal, skoro specjalne, obce Wziwersyteckim zasadom upraw- 
nienia byly niezbedne dla jego podtrzymania. 

Przyjrzyjmy sie teraz, jak na tle sytuacji samego uniwersytetu - 
ideologicmej, programowej, materialnej - wyglqdaly funkcje spoleczne 
Uniwersyteku Krakowskiegq czego oczekiwali od niego przedstawiciele 
poszczeg6lnych stanow i grup spolecznych udajqcych sie dofi na studia 
lub przeciwnie omija j qcych go z daleka. 

Szlachta doSC licznie zapisywala sie na uniwersytet tv XVI W. Trzeba 
tu jednak odroinii: magnaterit: i bogatq szlachtq od ubogiej, gdyi jak wy- 
daje siq, przydatnoif. spolecznq uniwersytetu pojmowala ona r6inie. Pa- 
mietajmy przy tym, i e  dla szlachty staly otworem wszelkie urzedy i god- 
noSu bez potrzaby posiadania formalnego cenzusu wylcsztalcenia, CO obo- 
wiqzywalo inne stany. Z drugiej jeduiak strony 6wczesna opinia spolecz- 
na wymagaza pewnego poziomu wyksztalcenia, aby byf. ,,kimGV W 6w- 
czesnym spdeczeiistwie. Nie darmo na p,oczqtku nastepnego stulecia zu- 
boza2y szlachcic Nekanda Trepka z najwiekszq pogardq wyraza sie o lu- 
dziach, CO ,,pisa6 i czytaf. nie umiejq" 17. W tej sytuacji zamoima szlachta 
zapisywala swych syn6w rn uni.cversytet, stawiajqc im wymagania uzy- 
skania pewnego poziomu ogolnej wiedzy i kultury, o charakterze gl6w- 
nie hurnanistycznym, natomtast na og6l bez wymagah formalnego uzys- 
kania storpnia uniwerspteckiego. Pabyt parroletni 'na Uniwersytecie Ilra- 
k m k i m  uzupelniali U synowie moznych czestokrof. poprzez dal.sze, r6w- 
nie niefomlne studh, na uniwe~sytetach glownie wloskich i niemiec- 
kich. Bylo to zjawisko zresztq d&C powszechne W 6wczesnej Europie l8. 

Inaczej W zasadzie traktowala studia uboga szlachta, dla kt6rej uni- 
wersytet byl jui raczej d~ogq bezpoSredniq do poiniejszej iyciowej ka- 
riery. Syncnvie jej tdmdiowali jui znacznie czqSciej systematycznie i zgod- 
nie z pragramem, ehob doSf. ~rzad!ko na uniwersytecie p6iniej pracowali. 
Dla nich celem byla bamdziej poplatna kariera prawnika czy lekarza, 
i miqzane z nig pohiejsze moiliw&ci iyciowe. Odnosi siq to przede 
wszysbkirn do ubofgiej szlachty mazowieckiej. P~niew~ai j e h k  tej uibofgiej 
szlachty zbyt wiele nla tstiudlia nie naplywaao, wynikaly wiqc r6znice midzy 
doSC macznyim udzialem szlacihty whrod imrnatrykulowanych na Uniwer- 
syrtet Krakowski a niklym saczej wSr6d uzyskujqcych stapnie naukowe. 
Trzeba przy tyrn zaznaczyk, i e  w5roid pewnych grup szlachty zamoiniej- 
szej uniwelasyteit ze swyrn anachroniczny-m programem, niesfornq nieraz 
mbdziezq i mtodoksyjnie katolickim nastawieniem wzbudzal wrqcz wrogie 

17 Liber generationis plebeanorum („Liber chamorum"), wyd. W .  Dworzaczek, 
J .  BartyS, Z .  Kuchowicz. Wroclaw 1963, cz. I, s. 53, 63, 69 i in. 

18 J .  H .  Hexter, The Education of the Aristocracy in the Renaissance, „Journal 
of Modern History" 22, 1950, s. 5 nn. 



nastrojre i bardzo ostrq krytyke, CO nie mboie zbyt dziwiC wobec zaanga- 
zowania politycznego i gospodarczego bwczesnej szlachty oraz duiych 
wSrbd niej wplywbw protestanakich. 

Mieszczafistwo, zapisujqce sie najliczniej na Uniwersytet Krakowski 
W XVI W., traktcrwalo studia nieco Waczej, choit i tutaj nalezy wprowa- 
dziC wiele rozrbzniefi, szczegblnie dla bogatego mieszczafistwa duiych 
miast i dla ubogiego, pochodzqoego z niiszych warstw spolecznych wiqk- 
szych miast i z malych miasteczek. Pierwsza, bogata grupa mieszczan 
miala czekciowo program podobny do zamoznej szlachty, tj. pragnela, by 
jej synowie zyskali pewnq sumg wiedzy i kultury, glownie humanistycz- 
nej, niekoniecznie koficzqc formalnie studia, nieluedy zaS z perspektywq 
ich kontynuacji za granicq. JednakZe ta te~dencja do studiow pozafor- 
rnalnych byh tu bardziej ograniczona niz U bogatej szlachty. W Srodo- 
wisku miejskim wyksztalcenie prawnicze czy lekarskie bylo rbwniei 
drogq do gornych warstw spolecznych lub tez utwierdzenia sie W tym 
krqgu, mialo walor uiytkowy, ponadto zaS bylo jednq z drbg wejgcia 
W Srodowisko szlacheckie, szczegblnie przez kariere duchownq czy dwor- 
skq. Mieszczanie wiec, nawet pochodzqcy z bogatych rodzin, chetniej 
przyjmowali rygory formalnych studibw uniwersyteckich i ich koficzenia 
ze stopniami naukowymi rbwniei. \ 

Dla synbw ubogiej mieszczafiskiej rodziny uniwersytet byl jednq 
z glbwnych drbg karirry. Dlatego tei, jeieli warunki iyciowe im na to 
pozwalaly, sta~ali  sie £ormalnie studia koficzyb, uzyska6 stopie6 nauko- 
wy. Otwieral on irn, a przynajmniej dawal szanse otwarcia, droge awan- 
su spdecznego. Jako lekarz mozna bylo uzyskaC korzystne warunki zy- 
ciowe, mozna bylo bqdqc prawnikiem czy nawet mistrzem sztuk wyzwo- 
lonych robiit kariere urzednika miejskiego. Rysowaly sie szanse na ka- 
riere duchownq, do godnosci kanonika wlqcznie, mozna bylo liczye na 
funkcje urzednikbw dworskich, gospodarczych itp. Wreszcie szko3y pa- 
rafialne, powstajqce wbwczas giinnazja typu humasistycznego, wreszcie 
Sam uniwersytet dostarczaly wprawdzie ixie najlepszych, ale istniejq- 
cych moiliwoici zatrudnienia. Dlatego uboksze mieszczafistwo bylo glbw- 
nym trzonem jezeli nie tych, CO wpisywali sie na irniwersytet, to tych 
CO go flormalnie lcoficzyli oraz na nim pbiniej pozostawali. Trzeba sie 
jednalr zastrzec, i e  nie dotyczy to mieszczafistwa z tzw. Prus Krblew- 
skich, gdzie wiqksze miasta ulegaly znacmej luteranizacji, posiadajqc 
przy tym dobre, wlasne szkdy, choC nie typu uniwersyteckiego. 

Najmniej moina pcwcriedzieit o chlopach, ktoryeh synowie studiowali 
na uniwersyteoie. Zapeme byh to dla nich szansa kariery, wyrwania 
sie ze swego stanu i zalekno6ci poddaficzej. Czy jednak byli W stanie prze- 
brnqit przez mrmalne studia, uzysikaC stopnie naukowe, ktbre przeciez 



procz pracy wymagaly poniesienia niejakich kosztow, m&na na og6l 
wqtpie. Czy wystepowaly takie przypadki rownieii, gdy pracowitoS6, zdol- 
noSci i nieco szczqScia - chociakby W postaci uzyskania moinego opie- 
kuna - umoiliwiaiy pelne studia i realizowanie dziqki nim awansu spo- 
lemnego przedstawicielom tego najniiszego stanu W owczesnej Polsce? 
Przypadki takie sie zdarzaly, chcC chyba bardzo rzadko, ale na ten temat 
moie przyszle studia wiecej nam powiedaq. 



Jannsz Tazbir 

KULTURA STAROPOLSKA 
WOBEC ,,WYSP DALEKICH" : 
KOLUMB I MORUS 

W gwiadomo6ci ludzi XVI czy XVII W. dominowala niewqtpliwie 
terainiejszoSr5 jako pewien zesp6l doSwiadczeii iyciowych, ksztahjqcy 
wiedzq zar6wno o przeszlosci, jak i przyszloSci. Historycy sztuki od daw- 
na podkreSlajq, i e  stroje postaci wystepujqcych W scenach osnutych na 
motywach Starego i Nowego Testamentu dowodnie gwiadczq, i i  malarze 
nie wyobraiali sabie, aby rnogiy istnie6 radykalnie odmielnne od wianych 
im dobrze z autopsji ubiorbw, wnqt.rz dom6w czy obyczaj6w towarzy- 
szqcych narodzinom, 5lubom i pogrzebom. TJmieszczanie na tych obra- 
zach os6b wspSczemiie iyjqcych stanowilo r6wniei jeden z dowod6w za- 
cierania sie rbhicy czasowej miqdzy tyrn, CO wystqpowalo ongis, a tym, 
CO istnieje obecnie. Podobny proces ~ach~odzil W wyobraieniach kroni- 
karzy modeluj~cych przesz~o5C na wz6r znanej im dobrze terainiejszoCci. 
Skoro najwybitni'ejsi przedstawiciele 6wczesnej historiografii, od kano- 
nika Jana Dlugiosza poczyna j qc, a na biskupie Pawle Piaseckim koficzqc, 
brali aktywny udziai we wspoiczesnym iyciu politycznym, nie jest rzeczg 
dziwnq, -ii wyniesione et~cumt~d ddwiedczenia oraz przyzwyczajenia do 
pmnpch $ o m  u~stroj owych, jak rbwniei znajamoS6 konflikt6w stanlowych 
okreSlonego typu, historycy ci przencrsili W przeszloS6. 

Kaida nolwa klasa dochodzqca do wladzy tworzy wlasnq genealogiq 
historycmq, ukazujqcq dzieje swej walki 'o zajqde stanowiska warstwy 
panuj qcej . Psidabnie i szllachta ,polska posxukiwa&a W przeszloici narodo- 
wej moment6w ukazujqcych jej zwycieskie starcia z magnateria, i kr6- 
lern, kiedy zag nie majdowala ich W irodlach, posiugiwala sie fantazjq, 
i e  wymienimy choCby wielokncrtnie przypominany rokosz gliniariski, jaki 
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rzekomo wybuchl za rzqdbw Ludwika Wggierskiego. TerainiejszoSC 
ksztaltowala x6TNniei wyobraienia o dziejach biblijnyoh: ustrbj pafidwa 
izraelskiego chetnie ~or6wnywano .do struk.tury prawnej Rzeczypospoli- 
tej, przenoszqc wstecz calq 6wcnesnq nomenklature politycznq. Dlatego 
tez tak czesh pisano o wojewodach, hetmanach i starostach judzkich czy 
pospolitym ruszeniu Syd6w. BadELcze poilskiej literatury religijnej XVII W., 
prz(ed6 wsqstkhq za.3 kazail, zwracali jui na to od dawna uwage; 
W ostatnich latach taki wlaSnie kompleks wyobrazeii zaczeto wiqzaC ze 
zjawiskiem pdonizacji katalicywnu zachodzqcym W dobie baroku *. 

TeraZniejszoS6 ksztaitowala W tym okresie r6wniei i sqdy o przyszlo- 
Sci; o ile zaS wyobraienia na temat minionych epok miaiy Charakter 
hiecko-sakralny - historia biblijna stanowila bowiem niejako prehisto- 
rie dziej6w antywnych Iqczqcych sie W wyobrazeniu krsnikarzy z histo- 
riq ojczystq - to bwczesna futurologia nosila przede wszystkim zabar- 
wienie kokcielne. Wszystkich bowiem czlonlc6w wsp6lnoty narodowej cne- 
kalo to samo. iycie W zaswiatach, gdzie znajdowano spfate dlug6w zaciqg- 
niqtych zar6mo wobec Rzeczypospolitej, jak i wobec koSciola, karq dla 
zdrajc6w i grzesznikbw, nagrode dla zasluzonych. Dlatego tez chetnie 
m6wiono o podwbj~nej ojczyZnie: ziemskiej i niebiafiskiej. Jej ustroj r6w- 
niei m,odelowano na wz6r teratniejszoSci, piszac o elekcji Jezusa Chry- 
stusa, pospolitym ruszeniu hufcbw anielskich, czy przedstawiajqc Boga 
jako ograniczonego W prawach monarchq 2. Pafistwo niabieskie funkcjo- 
nowalo jednak daleko lepiej od doczesnego: sejm6w tarn nie rwano, „ro- 
kosz diabelski" pod wodq  Lucypera zdarzyl sie raz WIko i zostai surowo 
stlumiony, z&ajcy doczesnej cojczyzny szli zaS W zaswiatach na dozywot- 
nie mqki piekielne, jak chobby slawny z zerwania sejmu Sicifiski. Moili- 
wy byi wreszcie sui generis poimiertny awans spoaeczny, skoro pobozny 
chlop, ddrabiajqcy s a  ziemi sunliennie pahszczyzne, mial szanse wynie- 
sienia sie W aureoli Wetokci nad swych ziemskich pan6w. Silne zwiqzki 
ojczymy ziemskiej z niebiailskq byly jeszcze wzmacniane przez swoistq 
unie personalnq: Krblowq Niebios obwolano Kr6lowq Polski, a jej 5wieci 
patroni W razie potrzeby wstawiali sie U Boga za rodakami, wSr6d ktb- 
rych ongii iyli. Ich przyszle Zosy na Wemi zal'eialy ,od podporzqdkowania 
sie woli Boiej; przy czym - rzecz charakterystyczna - o ile jednostka, 
nawet poboina i sumiennie wypehiajqca przykazasia, mogla, Sladem 
biblijnego Hioba, doznawab niepmvodzeh W zyciu docnesnyrn, to podobnej 
ewentualnoSci nie stawiano nigdy pkzed bogobojnym narodem. Wrecz 
przeciwnie, za walke W obr~nie wiary na zewn~trz i usuniqcie jej ,,he- 
retyckich" wrog6'w z kraju najbardziej nawet surowi kaznoldzieje, ze 

1 Por. J .  Tazbir, Polonizacja potrydenckiego katoticyzmu (W:) tegoi Rzeczposi~o- 
lita i iwiat .  Studia z dziej6w kul tury XVII wieku. Wroclaw 1971, passim. 

2 Pisal o tym m. in. Benedykt  Chmielowski W Nowuch Atenach. 



Skargq na czele, obiecywali poszerzenie granic, rozkwit potegi i dobro- 
bytu pafistwa s. Nar0d bowiem jako zbiorowoS6 ludzka nie mial bytu 
pozagrabowego. 

Perspektywa zmiany losu narodowego na lepsze wiqzala sie wiec z re- 
guly z przestrzeganiem znanych przeciei od dawna praw boskich i ludz- 
kich, wyraiajqcych sie W fundamentalnych zasadach ustroju politycznego 
Rzeczypospali%ej. Na zachodzie Europy o'd XVI W. zaczeto jq matomiast 
lqczyC rbwniei i z poznaniem i podbojem nowych wysp, na kt6rych ludz- 
ko86 miala znajdowaC nie tylko olbrzymie zasoby d6br materialnych 
(dota, srebra czy korzeni), ale i n,owe wzorce ustrojowe czy idealne typy 
ludzkie (mit dobrego dzikusa). Pojecie wyspy traktujemy tu oczywiScie 
urnownie: tak bawiem okreSlano, niemal z reguly, W relacjach (docho- 
dzqcych r0wniei i do Polski) wszystkie tereny Swieio odkrytej Ameryki, 
czy lepiej poznane polacie Azji. Kolumb istotnie najpierw dotarl do 
wysp; przez dlugi czas jednak caly Nowy Swiat uwaiano za archipelag 
wiqkszych i mniejszych ,,instü.''. WSrbd nich, gdzieS na dalekim oceanie 
Tomasz Morus urnieszczaI r6wniei sw,ojq Utopie, kt6rej mieszkaficy mieli 
znaleib klucz do szczeSliwego iywota na ziemi. 

Trzeba stwierdzi6, ii W kulturze staropolskiej nikle tylko znajdujemy 
Slady zainteresowania dla owych wysp; zar0wno tych prawdziwych, od- 
krytych dziqki przedsiqbiorczoSci i adwadze ieglarzy rbinej narodowoSci, 
z Kolumbem na czele, jak tych iikcyjnych, ktorych poznanie 1udzkoSC 
miala zawdziecza.ai Smialej myili Morusa, Bacona czy Campanelli. Na- 
zwiska odkrywc6w i pisarzy stajq sie tu haslem wywolawczym; pod,obnie 
jak Tomasz Münzer byl w0wczas symbolem buntu spolecznego, rozpeta- 
nego pod sztandarem reformy religijnej, a Michal Serveit przeSladowafi 
wyznaniowych, kt0ryrni zwolennicy reformacji tqpili sig nawzajem, talc 
angielski kanclerz sluiyl jako sygnal wywolawczy dla pewnego gatunku 
filozoficzno-literackiego, genuefiski ieglarz zaS stanowil pcrsonifikacje 
Smialych dqiefi 1udzkoSci do' poszelrzenia granic starego Swiata. 

W Polsce XVI i XVII W., podobnie zresztq jak W innych krajach Eu- 
ropy, nieporownanie czeiciej pisano o Kolumbie nii o Morusie. Te 
wzmianki o autorze Utopii kt0re udalo sie nam codnalei6 dotyczq prze- 
waZnie jego meczehskiej Smierci, poniesionej z rozkazu kr01a4. Na pal- 
cach da sie natomiast policzyC uwagi o najslynniejszym dziS dziele Mo- 
rusa. Ju i  wybitny prawnik i pamiqtnikarz, Jan Ocieski stwierdzal, ii 
prawa ,,krnoiwajq sie'' z uwzglqdnieniem iywych ludzi i ich potrzeb. Tym- 

9 Por. P. Skarga, Kazania sejmowe. Wroclaw 1972, s. LVII, ze wstepu wydawcow, 
Biblioteka Narodowa, seria I, nr 70. 

Wzmianki na ten temat znajdujemy rowniei W korespondencji nadsylanej 
wsp6lczeknie do Polslu, por. Acta Tomiciana, t. 17. Wroclaw 1968, s.'674 i 739 oraz 
Korespondencja Erazma z RoCterduma z Polakami, opxac. M. Cytowska. Warszawa 
1965, passim. 



czasem zarbwno Platon, jak Morus mieli na mySli jedynie idealne jedno- 
stki. A przeciei autor Utopii, ktoremu „z rqki kata umrze6 lud dozwolil, 
powinien byl znaC trzode ludzkq, ktorej czesto niedostatek chleba, ba 
nawet czosnku, byl czulszym, jak wywrbcenie oltarza i odjecie powszech- 
nej swobody" - pisal Ocieski. W podabnych slowach wyraial sie o Mo- 
rusie Eukasz Opaliriski. W Rozmowie plebana z ziemia.ninem (1641) pisal 
On: ,,I d a w m  Thomae Moro wolnoSC stanowienia W swojej zmySlonej 
Utopije j takie j rzeczypospolitej, jaka sie j ego rozsqdkowi podobala, a sam 
wole sluchai: Marcellurn", sehabora rzymskiego z poczqtkbw cesarstwa, 
znanego jako rzecznika realizmu politycznego. Opalifiski radzil czytel- 
nikowi „kontentowa6 sie takim poctanowieniem ojczyzny, jakieS z a h l ,  
a to sie staraC wszysbkiemi silami, abyS takiei podal potomnoSci". 

Pewnych, niklych zresztq, wplywow Morusa moina sie dopatrzei: 
W dziele Krzysztofa Warszewickiego De optimo statu libertatis (1598); 
datleko stqd jednak do zbieznoSci poglqd6w politycznych, nie mb!wiqc j u i  
o zasadniczej roznicy dzielqcej j ego traktat od jakiejkolwiek utopii. Po- 
dobnie przedstawia sie sprawa z Aleksandrem Aaronem Olizarowskim, 
profesorem Akademii Wileriskiej z polowy XVII W. Wrprawdzie W swym 
traktacie De politica hominum societate (1651) cytuje on z uznaniem -- 
wSr6d wielu innych zrersztq dziel - utwbr Morusa, jako olpisujqcy ,,rzecz- 
pospolitq utworzonq W sposbb najmgdrzejszy, na podstawie rozumu", to 
jednak na grunt ipolski chcialby z niej przeszczepiC jedynie powszechny 
oibowiqzek pracy oraz poglqd, ie zajlmowan~ie ,sie rzemioslem nie jest czymS 
h a f i b i q c ~ .  W XVZI W. na Utopie powolywali sie rowniei inni pisarze, jak 
Krzysztof Drohojowski, czy gdakzczanin Francisnek Marinius 5. 

Nieporbwnanie wiecej docieralo informacji na temat odkrywcy praw- 
dziwych, a nie urojmych wysp, rnianolwicie Krzysztofa Kolumba. Wia- 
domoiici o Kolumbie W najmniejszym chyba stopniu dochodzily do Rze- 
czypospolite j szlacieckiej XVJ-XVII W. przez bezpoSrednie i pisane na 
*wo relacje z jego wypraw na teren zachodniej pblkuli. Najobszerniej- 
sze W Polsce XVI i XVII W. wiadomoSci na temat Kolumba znalaziy sie 
bqdi to W pracach cudzoziemc6w (Botero, Rosseli), bqdi tei W ksityice 
opartej calkowicie na ich relacjach (Kronika Marcina Bielskiego), Miedzy 
ostatnim wznowieniem Relacji powszechnych Botera (1659) a przekla- 
dem ksiqzki Wiliama Spencera Robertsona, noszqcym tytul Historyja od- 
krycia Ameryki przez Kolumba (1789), uplynqlo przeszlo sto lat, podczas 
kt6rych polskim czytelnikom wystarczyly najzupelniej pobiekne wzmian- 
ki na ten temat. Wiqzalo sie to zresztq z jednej strolny z faktem, i e  Rzecz- 
pospolita jako pahsiwo nie leiala na szlaku wieilkich odkryC, z drugiej 

5 Zob. J. Tazbir, Prehistoria polskiej utopii, ,,Przegl3d Humanistyczny", 1966, 
z. 3, s. 17-18; oraz F. Marinius, De scopo Reipr~blicae Polonicae. Vratislaviae 1665; 
s. 147. 



i z tym, i e  jej obywatele niezbyt Lnteresowali sie problemawkq mor- 
skq. Znalazlo to swe odbicie zarbwno W literaturze piqknej, gdzie tema- 
tyka ieglarska jest psniszana jedynie marginalnie, jak i W publicy@ce 
polityczne j, czy W piimieinnictwie ,naukon?rym. 

Do naszego poloienia geograficznego (z dala od szlaku wypraw od- 
krywczych wielkich ieglarzy) dolqcza siq - zdaniem niektorych history- 
kow - fakt, E Polska majdowala sie rbwniei poza szlakiem wielkicl-i 
wypraw odkrywczych myili ludzkiej. Nadrniernemu optymizmowi jed- 
nych badaczy, starajqcych sie odnale¿C u lias odpowiedniki wszystkich 
wainiejszych osiqgnieC myCli zachodnioeuropejskiej W XVII W. przeciw- 
stawia sie zbytni pesymizm innych, wysuwajqcych tezq o polskiej mlod- 
szosci cywilizacyjnej, do ktbrej W XVII W. doiqczylo sie oczywisite zap6i- 
nimie kulturalne. 

Zarbwno jedilia, Jak druga postawa nie sprzyja trzekwej analinie zja- 
wisk. Zapewne, poloianie geograficzne Polslci tlumaczy wiele ze stosun- 
ku do wypraw Kolumba i jego nailadowcbw. Zwrbcenie kierunku eks- 
pansji na wschbd, dostrzeganie niebezpieczehstw groiqcych stamtqd oraz 
od p,oludnia, wszystko to niewqtpliwie odwracaio uwagq od gmialych 
ieglarzy, przernierzajqcych Ocean Atlantycki oraz Indyjski. Anglia, 
Portugalia, Niderlandy czy Hiszpania - kraje te musialy szukae za mo- 
rzami terenbw swej ekspansji, podczas gdy Polska i Rosja znajdowaly je 
W najbliiszym sqskedztwie swoich wschodnich granic. Dlatego tei we 
Francji lub Hiszpanii rownie malo wiedziano na temat Ukrainy i Syberii, 
jak na Wschodzie Europy o Brazylii czy Kanadzie. 

Zastanawiajqc sie nad przyczynami braku W literaturze staropolskiej 
opisbw idealnych spoleczeiistw, iyjqcych W izolacji na wymySlunej przez 
autora wyspie lub egzotycznym lqdzie, Aleksander Swietochowski pisal, 
i i  spoleczehstwo staropolskie nie moglo stworzyt utopii dlategq i e  bylo 
,,spdeczehctwem szlacheckim, bardzo opornym na idee demokratyczne, 
stancnviqce duczq utopizmu" 6. Wyjagnienie to nie moie nas dzisiaj za- 
dow,olit. Idealem utopist.6~ bylo istotnie pafistwo-miasto, pozbawione 
wlaSciwie historii, iyjqee W stanie daleko posuniqtej izolacji od wply- 
wbw zagranicy, nacecbowane stabilnobciq demograficznq i oparte na cal- 
kovvitej rownowadze spolecznej, zaklada jqcej brak jakichkolwiek przy- 
wilejbw stanwych, wynikajqcych z samego faktu urodzenia sie W danej 
warstwie. R6wnoczehie jednak niemal wszystkie obrazy idealnego spo- 
lecmhstwa, od Politei Platona poprz;ez wizje Morusa czy CanpaaelLi, a i  
na wyspie Nipu si<oiiczywszy, zakladaly istnienie W nim surowych zasad 
dyscypliay spdecznej, ciqglej kontroli nad obywatelami ze strony spec- 
jalni~e na to powolanych oenzorbw, daleko idqcq ingerencjq W iycie pry- 
walhe lobywacteli - sllowem fun'1r.cjonow;anie pahstwa stojqce W ja&ra- 

A. Swietocbowslri, Utopie W rozwoju historycznym. Krak6w 1910, s. 341. 



wej cprzecnoici z ideami demokratycznymi, o jakich wspomina Swieto- 
chawski. 

Szlachtt: musialo to niewqtpliwie odstrgczak od wszelkiego typu uto- 
pii. Co wakniejsze jednak, stanowily one ukrytq, a ie  ostrq forme krytyki 
istniejqcego aktualnie W Europie porzqdku spoleczno-polityczaego. Za- 
warty W tych utworach postulat radykalnej przebudowy stosunk6w byl 
zaS nie do przyjecia dla panujqcej W Polsce warstwy, czemu dawali wy- 
raz cytowani przez nas jej na j bardzie j Swiatli przedst;awiciele. Nie po- 
trzebowano U nas mqdrych rad ze str.any dob~ego dzikusa czy mieszkan- 
ca pahstwa slobca na temat, CO nalezy mieni6 W ishiejqcym juz ustroju; 
jeSli nawet siqgano do dziel zagranicznych, to chciano W nich znaleii: 
wskazdwki dotyczqce sposab6w unik&cia niebezpieczeiistw groiqcych 
Rzeczypospolitej . 

Nade~  znamienne jest pod tym wzgledem zainteresowanie historio- 
grafii polskiej doby Odrodzenia dla wszelkiego typu konfiiitdw spolecz- 
nych i wymaniowych, ktdre dlopxowadzily do zachwiania lub nawet oba- 
lenia istniejqcych pafistw i ustrojow. Mamy tu na mySli tak czgste W 6w- 
czesnej literaturze opisy wojen chlopskich na Wqgrzech, W Niemczech 
czy W Szwajcani oxaz wojen religijnych, t~czonych na Zachodzie 
Europy. Splot postulatbw reformy religijnej z buntami socjalnymi spra- 
wial, i e  polemisci kontrref~orrnacyjni chetnie powracali do tej tematyki. 
Kronikarzy szlacheckich cechowalo rbwniei stale rom4ce zaintereaowa- 
nie dla prthb wzmocniqnia wladzy krdlle,wskiej, podejmowanych zwh- 
szcza W krajach rzqdzonych przez Habsburgow, z wyrainq szkodq dla 
przywilejh oraz interesow tamtejseej szlachty. Zwracajqc glownq uwa- 
ge na moiliwe zagroienie jej pozycji ze strony wladcy, zbuntowanego 
tlwnu, czy pxzez rozruchy na tle religijnym, nie interesowano sie niemal 
zupeznie formulowanymi na Zachodzie Europy postulatami radykalnej 
przebudowy ustroju. Skoro ,,ze wszystkich ulepszefi machiny administra- 
cyjnej, powstalych na Zachodzie W ciqgu XVI i XVII W. cEo Ptolski nie 
prmdostalo sie wspMczeSnie prawie nic" ', to jak mogly interesowai: 
szlachte utopijne plany naprawy zepsutego Slwiata. 

Nie byla ona skbnna wzdychai: do idealnych wysp na dalekim ocea- 
nie, gdyi uwaiala, i i  ,,Polska zewszqd doskonala jest tak, iz jej nic przy- 
da6 ani ujqt nikt nie moze", jak pisal Stanislaw Orzechowski W Policyi. 
Po prawie stu latach w.torowa3 mu Jwzy Ossolifiski stwierdzajqc, i e  
wszystkie pafistwa sie ~ozpadajq tylko Rzeczposplita ,,stoi nieporuszo- 
na, a forma naszego r z ~ d u  szydzi z architektbw prastarych i slawnych 
monarchii" 8, dodajmy, i e  rouniiei z budcwniczych wzncrszqcych W swej 

7 W. Konopczyfiski, Liberum Veto. Studium por6wnawczohistoryczne. Krak6w 
1918, s. 336. 

8 L. Kubala, Jerzy Ossolifiski. Warszawa 1924, s. 146. 



fantazji idealme pafistwa-miasita. Mocarsitwonva, do czasu, pozycja Rze- 
czypospolitej, przeciwstawiana pogrqzonym W wojnach panstwom Za- 
chodniej Europy, W ktorych absolutyzm stawal sie stopniowo panujqcq 
formq mqdbw, mogla istotnie napelniae jej obywateli przekonaniem, iz 
wszelkie zmiany ustr.oij,ol?r~e sq jak najbardziej niepozqdane. Narzekano, 
to prawda, doSC czesto na braki W funkcj~onowaniu aparatu ustaojowego, 
ale wyp~owadzano je zazwyczaj z niewykonywania praw uchwalanych 
W „dawnych, dobrych czasach". NowoSC stawala sie synonimem wszel- 
kiego zla; c6z wiec dobrego mogloby przyjSC do Rzeczypospolitej z No- 
wego Swiata my8li ludzkiej i z Nowego Swiata W sensie dalekich zamor- 
skich wysp. 

Konserwatyzm stanu, kt6ry czul sie juk W XVI stuleciu jedynym 
W swoim rodzaju i nie pragnql byC czyirnkolwiek uczniem, stanowil wiqc 
skutecznq barierq zarowno przeciwko powstawaniu polskich odrnian uto- 
pii, jak i recepcji obcych utworolw tego typu. Nasuwa sie W zwiqzku 
z tym, dotychczas nie rozstrzygniqte przez naszq historiografiq, pytanie, 
mianowicie dlaczego szlachta polska tak szybko zaspokoila swoje ape- 
tyty, oigraniczajqc ideal zyoiowy do utrzyrnania dotychczasowych zdo- 
byczy. W XVII stuleciu przeciez, jednoczeSnie z niecheciq wobec wszel- 
kiej novitas, roidzi sie ~ochwala mediocritas, ipracy na wlasnyun folwarku, 
poprzestawaniu na malym. Towarzyszy temu nasilanie sie W iyciu in- 
telektualnym zjawiska, ktore zyska poiniej miano parafiafiszczyzny. 

Jak sie wydaje jednak, czym innym naleiy tlumaczyb brak recepcji 
utopii na gruncie polslrim W dobie Odrodzeaiia, czym innym zaS gluche 
milczenie na ten temat W okresie poiniejszym. Claude Backvis slusmie 
chyba, zauwaia, ze utopia rodzi sie na og6l W warunkach, W ,kt6rych 
iadnq miarq nie moze byC urzeczywistniona. Sqda wszystkiego, ponie- 
waz nie moze osiqgnqC nic; jej maksymalizm wyinika z niewiary W real- 
noSC jakiejkolwiek zmiany S ~ O S U ~ ~ ~ W .  Dlatego te i  W warunkach pol- 
skiego zycia polityczneg,~ i . spolecznego XVI W. pelnego nieograni- 
czonych mozliwoSci,~ przeksztalceii i zmian istotnie przeprowadzanych, 
W epoce, ktQra wysunela najbardziej Smiale pcojekty ref,orm, wierzono 
jeszcze W mozliwoSC ich urzeczywistnienia i nie szukano rekompensaty 
W tworzeniu idealnego gdziei istniejqcego Swiata 9. 

Nastqpne stulecie przynosi niewqtpliwsi, stabilizacje modelu ustrojo- 
wego; towarzyszy jej zaS powstawanie typu kultury zamkniete-j, iywiq- 
cej sie przede wszystkim wlasnymi inspiracjami. Polska .terainiejszoSC, 
o ktorej QisaliSmy na wstepie naszego szkicu, dyktuje teraz stosunek 
nie tylko do przeszlosci i przyszIoSci, pojetej W sposob transcendentalny, 

9 C. Backvis, Le, courant utopique dans la Pologne de la Revaissance (W:) Les 
z~topies de la Renaissance. Bruxelles 1963, s. 165. 



ale i do moiliw.oS.ci rozwiqzail ustrojowych, jakie sugerujq wzory widzia- 
ne na dalekich wyspach, zar6wno tych odkrytych przez Kolumba, jak 
i tych, ktbre na mape ludzkich poczukiwafi nanieSli Morus, Campanella 
czy Bacon. Panujqcy W XVII W. i pierwszej pokowie nastqpnego stule- 
cia W Polsce sarmatyzm nosil wszelkie cechy takiego wla5nie krqgu kul- 
tury zarnkniqtej; W krqgu tym moie - W minimalnym zresztq stopniu - 
wystqpowah znajomoiC r6knorodnych zjawisk literackich, prqd6w filo- 
zoficmych, czy koncepcji ustrojowych. Przyjmowane sq jednak tylko te 
z nich, kt6re dadzq sie wykorzystaC dla rniejscowych potrzeb, oczywikie 
W mocno mienionej i zaadaptowanej postaci. Nader pouczajqca jest pod 
tym wzgledem lektura poilskich dziennikow podrozy, odbywanych na Za- 
ch6d Emopy W XVII W. W pcrdrbi wyniszano z gotowym jui zazwyczaj 
os9dem zagranicy. JeSli szlachtq polskq interesowaly W Nideslandach, 
Wloszech czy Hiszpanii pewne egzotyczne dla niej osobliwohci, to glow- 
nie na zasadzie kontrastu oraz W wyniku przekunania, i e  ich przeszcze- 
pienie do Polski moie sie okazaC korzystne dla upiqkszenia dworu, parku 
czy ozdoby przyjecia. Sprawy ustrojowe odnoltowywano bez glebszego 
zaintexesowania, prqdy literackie czy filozoficzne wystqpujq jedynie na 
marginecie tych diasiuszy. Nie byly to bowiem kwestie, kt6re chciano 
by przenieik do ojczyzny. Moralisci ubalewali, iZ mlodziei przywozi z za- 
granicy zgubne nalogi, sklonnoBC do zbytku, ka1.t czy pijafistwa. Nikt jed- . 
nak, z najbardziej nawet gorliwych szermierzy katolicyzmu, nie zarzu- 
cal W XVII W. mlodyrn paniczom, i i  wracajq z Paryza zaraieni liber- 
tynizmem, jansenizmem, czy niezdrowq chqciq radykalnych zmian ustro- 
jowych W duchu absolutyzmu. JeSli jui te odraiajqce dla szlachty po- 
glqdy przenikaly do Pdski, to - jak twierdzono - gl6wnie za sprawq 
cudzoziemcbw oraz pisanych przez nich dziel. 

Aby sie przekonab, jak dalece typ kultury zamknieteij wplywal na 
przeksztalcenie pewnych nurt6w ideologii, wystarczy odwdah cjq do 
spraw wymaniowych. Z jednej bawiern strony kultura religijna kontr- 
r e f o m j i  ulega na naszyrn gruncie daleko id~cemu sp010nizowan8u, 
z drugiej zaS doktryna mcyniafiska, chok powstala W duiym stopniu 
W Rzeczypospolitej szlacheckiej, zostaje - wraz z jej twbrcami - ska- 
zana na banicje. Podczas wiec, gdy Zachod Europy pasjonuje sie druka- 
rni zawartymi W Bibliotheca Fratrum Polor~orum, W P,olsce - poza 
gardkq kryptoarian - f i t  wlaiciwie do nich nie siqga. Daremnie t e i  
usihje sie odnaleZC W Rzeczypospolitej tak iywotne gdzie indziej nurty 
opozycji antykoicielnej, jak jamanizm czy libertynim. Istnieja, niew&- 
p l i e e  poj edynczy yyznawcy j ednego i drugiego k i emku ,  brak j ednak 
grup id~10gicznych, k t b e  by hddowaly te j  dakbyde, CO wainiejsze nie 
picano rbwniei trakrt;at6w, ,More stanuwilyby pa l sk~  prdbg teoretycz- 
nego uzasadnienia zasad jansenistycznych lub Libertynskich, 



Jeili nawet do swiadomoici przecietnego szlachcica dotarlo istnienie 
Tomasza Morusa, to wylqcznie jako meczennika za wiarq, kt6ry poni6sl 
SmierC W obronie koSciola. Obszerny iyciorys poiwiqcil mu Piotr Skarga; 
W 1736 r. pamiqC Anglika uczcili jezuici dramatem Messis immortalium 
trophaerum ex triumphalibus palmis Thomae Mori (ZamoSC 1736). W obu 
utworach brak jednak wzmianki o nim jako o autorze Utopii; zdaniem 
Tadeusza Mikulskiego, aureolla SwiqtoCci nad gbwq Morusa przeszko- 
dzila recepcji jego dziel W Pollsce dolby Oiwieoenia 1°. Od XVI W. Liczne 
ich egzemplarze, z Utopig wlqcznie, syoczywajq po bibliotekach polskich 
dostojnik6w koSciola czy tei kolegi6w jezuickich. Ich puste marginalia 
i doskonaly stan zachowania wskazujq, i e  nie byly przedsniotem zbyt 
gorliwej lektury. Rowniei na Kolumba patrzono przede wszystkim jako 
na czlowieka, ktory poszwzyl granice duchowego imperium bkio la ,  
przyczyniajqc sie do nawrocenia wielu milionbw Indian. Znajdowano 
jednak u nas wiecej znozumienia dla zeglowania do wysp rzeczywiicie 
istnie j qcych Yiii wcoblc pdrbzy po f ikcy jnyeh, nakreSlonych piorami 
literatow czy filozof6w. Nie granio wiec u nas Burzy Szekspira, nieliczni 
tylko inklektuaEci, z Janem Sobieskim na czele, studiowali mape ,,kra- 
iny czuloSci", przedstawionq W powieSciach pani de Scudery, brak by3.o 
wneszcie chqtnych na towarzyszenie podr6znikom do utopii czy pafistwa 
solariuszy . 

Nieco odmiennie przedstawiala sie sprawa z Kolumbem; mimo bo- 
ujem, ze W Pollsce XVI-XVII W. - zwlaszcza W kolach protestan- 
ckieh - niezbyt lubiano Hiszpanbw, to jednak wyrazano dumq z osiqg- 
nie6 imialych zeglarzy, odwagi oraz przedsiebiorczo6ci odkrywcbw. Sla- 
wiqc wielkk6 GenueEczyka chwalono mestwo mieszkafica Europy, a wiec 
kogoi sobie bLiskiego, czyje czyny i motywy postepowania latwo bylo 
zrozumieC. Jego z d u g i  dla kdciola nie dla wszyst?Ach byly oczywiste, 
skom np. r6Znioiwiercy kwestionowali potrzebe misji oraz potqpiali przy- 
musowe nawracanie Indian. Fakt, i i  Kolumb poszerzy3. granice impe- 
rium hiszpafiskich Habsburgow, nie m6gl budziC szczegolnego entuzjazmu 
szlachty, ktora nie lubila tej dpasti i  oraz niezbyt przejmowala sie sukce- 
sami kolonialnyrni pahstw Zachodniej Europy. 

Byly one jednak W jakimi stopniu wymiwne: dawaly scie ujqC W licz- 
bach, oceniC W kategioriach dodepnej sobie i bliskiej zrozumienia rze- 
czy%vistoSci, podczas gdy texaZniejszoSC nie dostarczala zadnego klucza 
do pomnia utopii. Warto przy tym zauwaiyt, ii polskq literaturq doby 
baroku charakteryzowaly na og61: daieko posunieta trzeZw;oSC i prakty- 
cyzm. Uciekano CO prawda: Sladem niemieckim czy wloskim do kraivly 
pieczonych golqbkbw (zwanej u ms Krahq Jeczmiennq), ale mit ten trak- 

10 T. Mikulski, Rzeczy staropolskie, Wroclaw 1964, s. 172-173. 



towano wyrainie W spos6b ironiczno-satyryczny. Dopiero zag u schyiku 
XVIII W, powstaje powieSC Michala Krajewskiego o podrbiy na ksieiyc, 
stanowiqca prdotyp polskiego science-fiction (Wojciech Zdarzyriski i y -  
cie i przypadki swoje opisujgcy, Warszawa 1785). Od polskiej rzeczywi- 
stogci XVI i XVII W. nie szukano wiec ucieczki na ksiezyc czy W kraine 
utopii; nie myilano r6wniez o wedr6wkach na rzeczywiste wyspy i lqdy 
SMezo odkrytych krajow. Tylko przebywajqcy na emigracji arianin 
Zbigniew Morsztyn bedzie sie staral o ulokowanie swdch wsp6lbraci na 
jednej z wysp naleiqcych do holenderskiego imperium k~~onialneigo, 
przypuszczalnie na Cejlonie lub Jawie ll. 

Na stosunku obyvateli Rzeczypospolitej szlacheckiej do dalekich 
wysp, tych rzeczywistych i tych wymy5lonych, zawaiyl chyba fakt, ii 
i oni czuli sie W jakimS sitopniu mieszkaficami jeclnej z takioh wysp. 
Zamiast morza otanal jq krqg nieprzyjacibl; jeSli Jan Ostrorog mowil 
na sejmie 1605 X., i i  „Korona Eolska sqsiad nieprzyjaciol nad insze wszy- 
stkie krolestwa ma najwiqcej [...I wkdo nimi otoczona" 12, 'oo wyraial 
opiinie wieksz&ci szlachty. Mieszkaficbw polskiej wyspy r6Znily 
W XVII W. od sqsiadow tmy zasadnicze czynniki skladajqce sie W duiym 
stopniu na zamkniqty charakter jej kultury: odrebnoSC religijna {skoro 
sqsiadarni byli luteranie, prawoslawni czy wyznawcy islamu), odrebmS6 
obyczajowa, kt6ra znalazla sw6j wyraz W sarmatyzmie, i wreszcie od- 
rqbnoS6 astrojowa, skoro W wiekszoBci paristw sqsiadujqcych: z Polskq 
dochodzil do glomi absolutyzm. W teorii osiqgnqla ona ustr6j politycz- 
ny r6wny swa, doskonddciq propaguwanym przez Morusa czy Bacona 
wzorcom utopijnym oraz nabytki terytorialne, mogqce i86 W parze ze 
zdobyczami kolanialnymi innych narpod6w. W. praktyce zas zar6wno 
ustrbj pafistwa, jak konieczndb utrzyrnania jego rozlegwch nabytkbw - 
wszystko to sprawialo Rzeczypospolitej tyle kbpot6w, i e  jej obywatele 
niewiele mieli czasu i checi interesowania sie tym, CO sie dzieje na in- 
nych, dalekich, egzotycznych i na wp6i bainiowych wy~pach. 

11 J. Pelc, Zbigniew Morsztyn, arianin i poeta. Wroclaw 1966, s. 369-371. 
* A. Strzelecki, Sejm z r. 1605. Krak6w 1921, s. 110. 



Antoni M9czak 

REFORMA KLERU PARAFIALNEGO 
NA POMORZU GDAMKXM 
W KOiqCU XVI W. 

KoScibl katolicki, ktbry W ostatuiiej bwierci XVI W. przechodzil W Pol- 
sce do odbudowy iycia parafialnego, W Prusach Krolewskich stal przed 
zadaniem szczegolnie trudnym. Protestantyzm zakorzeniony byl tarn daw- 
niej i glebiej nii W innych dzielnicach. Dawniej - bowiem W Srodowi- 
sku niemieckim dobra nowina z Wittenbergi rozprzestrzenila sie sze.roko 
jui W latach dwudziestyoh, gl~bbej zag -- poniewaz luteranizm obj@ 
rowniei czgSE ludnoSci chlopskiej. Splot zagadnieh jezykowych, narodo- 
wo.+eiowych, religijnych, ustrojowych wreszcie - bo walka toczyla sie 
.l;akie o utrzymanie autonomii pruskiej - przedstawial sig tu szczegol- 
nie zawile. Jeszcze W latach unii i pierwszych bezkrblewi wszystko nie- 
mal zdawaao sig sprzyjaC myciestwu pliotestantyzmu; CwierC wieku 
poiniej sukcesy KoBciola potrydenckiego W wojewbdztwach pruskich slu- 
zyC bedq za wzbr innym diecezjom. Masowe rekonwersje - ochocze 
szlachty i przyrnusowe qhbp6w - wraz z rewindykacjq majqtku i koScio- 
Ibw stajq sie podstawq i przejawem zwyciestwa katolicyzmu na wsi. Mie- 
szczafist;wo w swej masie pozostaj e pnotestanck~ie. 

Spor historiograficzny, do'cyczqcy tego okresu W Prusach, sprowadziC 
moina z grubsza do kwestii unii Prus Krolewskich z Koronq l. Czy Pru- 
sacy zostali do niej zmuszeni dyktatem sejmowym - jak chciala dawmiej 
historiografia niemiecka? Czy tez odwrotnie: byl to jeszcze jeden uklad 
swobodnych narodbw v e  wspblnym interesie - jak twierdzili jej polscy 

1 UZywam okrehlenia Korona tak, jak je stosowali W XVI G. Prusacy: . W  prze- 
ci~vstawieniu do Prus Kr6lewskich. 

POLSIEA W SWIECIE 

Szkice z dziejow kultury polskiej, Warszawa 1972 



oponenci? Nie rnlogqc wnikai: tu  blizej W stosunek do tej sprawy poszcze- 
gblnych ugrupoiwan pollitycznych i warstw spolecznych, zamaczyi: pragne 
jedynie, i e  (pomijajqc tlo polityczne) krylo sie W tym odmienne podejacie 
do ir6del i tematyki pniskiej. Historycy niemieccy patrzyli przez oku- 
lary Gottfrieda Lengnkha, a intereswali sie g l o i d e  losami miast; 
szlachte pniskq od dramatycznej Smierci Achacego Czemy, wojewody 
malborskiego, cpisano na straty dla niemieckich interesow narodowych. 
Badaczy polskich zainteresowal natomiast wlaSnie ruch szlachecki, ktory 
na fali dqzeri egzekucyjnych prowadzil ku SciSlejszemu zwiqzkawi z bra- 
cia, koroniarzarni. W kwestiach miejskich interesom i postawom warstw 
posiiadajqcych przeciwstawioino mocno spolunizowany lub odwiecznie pol- 
ski plebs, a takze mie~zczafistw~o oi5rodkow rnniejszych, zwlaszcza polud- 
niowej czeSci dzielnicy 2. Piszqc na te tematy wolno jui uiyi: czasu prze- 
szlego, Inowiem ostatnio praca G. Schramma stanowi wyrainq i udanq 
probe dejScia od naej~onalistycznego, a zarazem przestarzalego metodycz- 
nie ujecia tych zawilych spraw s. 

Walke o charakter unii z Koronq i o miejsce P m  W Rzeczypospolitej 
mozna ujqC jako pr2eja.w wewnetrznego sporu szlachty z magnateriq 
pruskq, a takie szlachty z mieszczaristwem. Przyjqcie bowiem struktury 
politycznej wlaSciwej Koronie pociqgalo za sobq glqbokie zmiany ukla- 
du sil W Prusach: najogblniej biorqc, oznaczalo wzrost znaczenia politycz- 
nego &nu szlacheckiego kosztem mieszczafistwa. W jednej naiomiast 
dziedzinie nacisk z Korony zaznaczyl sie W tym okresie wyrainie, jed- 
noczqc W oporze pruskie corpus politicun~: mowa o rekatolicyzacji. 

Protesta~n~zm nie ogarnql nigdy Prus Krolewskich W caldci, nawet 
jeSi pominiemy Warrnie i pozostale terytoria duchowne. Mimo to eks- 
pansja katolicyzmu dokonai: sie mogla tylko z ziem Korony, z pogwalce- 
niem pruski'ego indygenatu. Protestowal sejmik, gdy starostwa i urzedy 
ziemskie nadawano koroniarzom, protestowal takie przeciw narzucanym 
bishpom. Konsekwlencje madzania tych ostatnich byly jednak niepo- 
r6wnalnie glqbsze. Do Prus kierowal kdcibl: polski swych najwybitniej- 
szych dzialaczy, jak Hozjusza i Kromera. Nie byli oni t yko  udzia'lowca- 
rni dochodbw publicznych - wzorem starostow owego czasu; prowadzili 
walke z prutestantymem tarn, gdzie by'l on najsü?niejszy. Chob ducho- 
wiefistwo zdawalo sobie sprawe, jak czulq irenicq swobbd pruskich byZ 
indygenat 4, konsekwentne jego przestrzeganie b y b  niemoiliwe. Miej- 
scovvy, kywiO1 katolicki byl zbyt slaby. 

Z koniecznoSci pomijam przeglqd literatury; znajduje sie on W t. I1 Dziejow 
Pomorza, pod red. G. Labudy. 

G. Schramm, Der polnische Adel und die Reformation 1548-1607. Wiesbaden 
1965, s. 116 nn. 

* Bp RozraZewski (jak twierdzil jego brat, Stanislaw, TJ) nalegal na krola, by 
urzedy pruskie nadawab indygenom, Sam te2 W swej diecezji tego przestrzegal; Ko- 



Sytuacja W wojewodztwie pornorsk2m byla szczegblna, bowiem jego 
ziemie wchoddy W sklad diecezji koronnych: 314 terytorium (tj. 64OIo 
parafii) stanowilo archidiakonat pomorski diecezji wloclawskiej, zas 114 
ziem (34'010 parafii) - wchodzila W sklad archidiakonatu karniefiskiego 
archidiecezji griehieiiskiej (cztery parafie terytorium gdariskiego, pod- 
legajqce diecezji pomezafiskiej, stanowily teren calkowicie sproitestanty- 
zowany 5). W ten sposbb parafie pomorskie podlegaly jui od 1567 r. bi- 
skupom „nowego typu" o: Stanislawowi Karnkiowskiemu (od 158 1 r. we 
Wloclawku, nastepnie do 1603 r. na stolicy gnieiniefiskiej) i Hieronimowi 
Rozraiewskiemu (1581-1600 we Wloclawku). 

Biskup Rozraiewski, tlo nie tylko czlowiek wyksztalcony i dohviad- 
czony, bywaly W Kurii Rzymskiej i na dwome krolewskim, gorliwy dzia- 
lacz kontrreformacji. Tlo zarazem bickup oddany idei kaplafistwa, jak jq 
ujmowal kardynal Karo1 Boromeusz 7. Jakimi zastal an parafie pomor- 
skie? Co mogl uczynik, by poprawik ich stan? 

Parafie pomorskie stanowily powainq subsiancj e ma j qtkowq. K05ci~oty 
nawet W odleglych wioskach zbudowane byly solidnie, zazwyczaj z ce- 
glys. Uqosaienie W ziemie - 'irednio po 3,8 lana - s i ~ g d o  ogolem 685 
?an6w dla parafii wiejskich, 748 lqcznie z miejskimi g. W latach osiem- 
dziesiqtych XVI W. W rekach katolikbw znajdowalo sie 116 parafii (59%); 
pdobny byl uklad wyznaniowy parafii znajdujqcych siq we wsiach szla- 
checkich (23 parafie, tj. 6 ltO/o). W dekanacie lqborskim, naleiqcym rbw- 
niei do diecez ji kujawskiej, ale zwiqzanym politycznie z ksiestwem po- 
morskim, wszystkie 12 parafii opanowali protestanci. Stosunek parafii 
katolickich do luterafiskich przedstawial sie najwyiej W dekamatach tu- 
cholskim (archidiakonat kamiefiski, 17 parafii katolickich, 1 pratestancka), 
Swieckim (11 i 3), puckim (11 i 4), wreszcie slabo zaludnionym i ubogim 
mirachowskim (wszystkie 5 parafii katolickich); nigdzie poza t*erytorium 
gdanskim (9 i 11) nie osiqgneli protestanci pod tym wzgledem przewagi 1°. 

Wizytacje archidiakonatu pbmorskiego, dokonane w latach 1582- 

respondencja Hieronima Rozra2ewskieg0, t. 11, wyd. P. Czaplewski, ,,FontesV 31, To- 
ruh 1939-1947, s. LX n. Autor iyciorysu-panegiryku akcentuje to silnie jako za- 
sluga. 

5 Atlas historycmy Polski. Prusu Krolewskie W drugiej potowie XVI wieku, 
oprac. M. Biskup. ~ a r s z a w a  1961. 

0 Por. W. Müller (W:) KogcioE W Polsce, t. 11. Krak6w 1969, s. 213. 
7 Rozraiemki akcent~ije to wielokrotnie W swej korespondencji. 
* W diecezji krakowskiej zarbwno W czasach dlugoszowych, jak W XVIII W., 

dominowaly koScioly drewniane; W. Müller, o. C., s. 436439 .  W archidiakonacie 
uvloclawskin~, 1577 r., stanowily one 576/o znanych z wizytacji konstrukcji - Monu- 
menta historica dioeceseos Wladislaviensis, t. XX, 1901 (dalej: Monumenta) - na 
115 budowli znanych; o 54 brak informacji. 

0 Prusy I<rdlewskie, o. C., s. 55. 
10 Obliczone wedlug Mapy wojewodztwa pomorskiego W drugiej polowie XVI 

wieku, oprac. M. Biskup i A. Tomczak, ,,Roczniki TNT", LVIII, z. 1, za r. 1953, To-. 
ruh 1955. Inne dane przynosi wykaz parafii z 1583 r.: Monumenta, t. I. 1881, 
s. 22-24. Zestawienie globalne nie zgadza sie tarn jednak z danymi szczeg6- 



1584, ukazujq ohraz parafii doprawdy katastrofalny. Nielatwo go porbw- 
naC ze stosunkami panujqcymi na inngch terenach, bowiem brak odpo- 
wiednich opracowah; katalog bollqczek byl wspblny, ale wnioskujqc z opi- 
nii samego biskupa - stan archidiakonatu byl szczegolnie groiny ll. Wi- 
zytowali go kolejno Tomase Zakrzewski, archidiakon kruszwicki, Seba- 
stian Liwierski, kapelan kr6lewskii, pric~boszcz subkcnvski, wreszcie Seba- 
stian Pawel Szamotulski, oficj al bydgoski i Mikola j Mylonius, oficj al 
gdafiski l2. Wizytatarzy obj eidiali parafie, wnikajqc W kwesiie gospodar- 
nofiu, kompetencji i moxalnoSci kleru; interesowali sie stanem majqtko- 
wym parafii, oddziaiywaniem proboszcz6w, zasiegiem herezji 13. W wielu, 
dla czeSci dekanatbw - W wiqkszo5ci, przypadkow okreSlali, skqd pocho- 
dzi proboszcz. Dziqki temu, obok innych szczegbl6w charakterystyki, mo- 
iemy sie zorientowab W proweniencji kleru pomorskiego. 

Element ten przedsitawiam na mapce pierwszej 14. Punkty oznaczajq 
miejscowo5ci, ktore podano jako miejsce pochodzenia plebanow, wikarych 
lub innych ksiezy W parafiach. Jak wida6, proweniencja ich byla roz- 
maSta: obok Wielkopoiski i Kujaw nader liczni ksiqia poichodzq z Ma- 
zowsza. Paru zaledwie wskazalo jako miejsce pochodzenia miejscowo6ci 
W Prusach. Niemniej jest charakterystyczne, i e  przybyli na Pornorze 
rbwniei ksieza z Maiopolski: z P,olanca, Miechoiwa (mnich ~vy5wiecony 
podobno U boiogrolbc6w) i Wojnicza (?, Wonicius) . Mapka pierwsza na- 
biera znaczenia, gdy por6wnaE jq z drugq, przedstawiajqcq pochodzenie 
kleru W pozostalych archidiakonatach diecezji: wloclawskim i kruszwic- 
kim, ~obejmujqcych ter'eny Ku jaw i krawqdi Palukow (dekanat bydgo- 

lowyrni. Wedlug tych ostatnich W acchidiakonacie pomorskim W reku katolikbw 
bylo 530/0 parafii; 2Vo bylo opuszczonych, reszta to heretyckie lub dwieio recupe- 
ratae. 

11 Monuments, t. I i XVII-XXIII; Korespondencja Hieronima Rozraiewskiego, 
s. 84, nr 655. " Visitationes archidiaconatus Pomeraniae episcopo H, Rozraiewski factae, cur. 
S. Kujot, ,,Fontes7' TNT, 1-111, 1897-1899 (dalej: Visitationes), passim. 

13 Por. S. Litak, Akta wizytacyjne parafii z XVI-XVIII W. jako fr6dlio histo- 
rgczne, ,,Zeszyty Naukowe KUL", z. 5, 1962; S. Librowski, Wizytacje diecezji wloc- 
lawskiej, cz. 1, Wizytacje diecezji kujawskiej i pomorslciej, „Architva, Biblioteki 
i Muzea Kodcielne" VIII, 1964. 

l4 Mapka ta, jak i nastepne, to jedynie szkice, Wiele informacji o pochodzeniu 
kleru pozostaje niejasnych i musialem je pominqC. Czesto proweniencje duchow- 
nego wskazuje forma typu Klodaviensis, Wonicius (Visitationes, s. 161, 305, 71). Wclio- 
dzq tu W gre zar6wno wqtpliwolci CO do toponomastycznej genezy 'okreglenia (na- 
zwiska) - W drugim przypadku, jak CO do samej miejscowolci: o kt6rq Kiodawe 
chodzi? Bardziej wqtpliwe informacje pomijam (we wskazanych przykladach: Klo- 
dawe pominqlem, W~jnicz umieScilem na mapce); w razie wqtpliwodci CO do wy- 
boru miejscowogci eliminuje punkty bardzo odlegle (dlatego przyjmuje, i e  chodzi 
o Rawe Mazowieckq, nie zaS Ruskq i inne odlegle). Z dw6ch Dobrzynibw wybralern 
Dobrzyii nad Wislq, nie nad Drweca (Visitationes, s. 82 - W Swieciu przebywa 
alumn z Braniewa, pochodzqcy z Golubia). Pewne lrompromisy byly konieczne, bo- 
wiem daleko posuniety rrygoryzm, eliminujqcy wszelkie dane nie W 100 procentach 
pewne, ogromnte zuboiy3by ikartogramy; b ~ a k  miejsca lnie pazwalil na peline przed- 
stawienie dokumentacji, ale fr6dla s q  iatwo dostepne i weryfikacja prosta W opar- 
ciu o indeks do Visitationes. 



ski). Tu rbwniez naplyw,ali ksiqia z archidiecezji gnieiniefiskiej, W pew- 
nym stopniu z Mazowsza, ale podstawowa kadra kleru parafialnego byla 
pocho&enia miejscowego. Cho6 z reguiy jako miejsce pochodzenia wska- 
zane sq rniasta, nie mozna na tej podstawie wnioskowa6 o mieszczailskim 
wylqcznie pochodzeniu duchownych. 

1. Pochodzenie kleru parafialnego W archidiakonacie pomorskim, 1582-1584 
1 - granice diecezji; 2 - miejscowo5ci, z lrt6rych pochodzili duchowni 

Wahalbym sie r6wniez przypuszcza6, ze ci proboszme, ktbrych okre- 
Sbno jako Masovitanus i podobnie - nie pochodzq z mazowieckich mia- 
sbeczek. ,,MazurV bylo tu okrefileniem zarbwno ogblnego pochodzenia, jak 
tei  - wydaje sie - typu osob~owoSci. Proboszcz z Jani (dek. nowski) 
Mazovita, actu presbyter, hubet literas formatas, nimium rudis, vix novit 
legere, et ea quae legit, non intelligit - -. W Kielnie (dek. gdafiski) 
Grzegorz z Czerska Mazovita to homo inquieti .capitis. W Lipuszu (dek. 



rnirachowski) Masovita nieznanego wizytatorowi nanwiska to homo valde 
rudis et ignarus, r6wniei nie r m m i e  CO czyta, nawet jeSli umie prizeczy- 
tat. In celebrando sacro valde imperitus, ebrioszts, spil sie nawet PO przy- 
j eidzie wizytatora 15. 

Przytoczone charakteryctyki pochodzq z dsugiej serii wizytacji, z lat 
1596-1598, kiedy to (jak zabaczymy) liczebndt kleru mazowieckiego na 

2. Pochodzenie kleru parafialnego W dekanatach kujawskich, 1577-1584 
1 - granice diecezji; 2 - miejscowosci, z kt6rych pochodzili duchowiii 

Pomorzu przedstawia sie jui  odmiennie. KilkanaScie lat wme3niej napo- 
tykamy dwie wzrnianki o ,,Mazurach": jedna doityczy zmarlego jui pro- 
boszcza W So'ledowie (dek. bydgoski), druga charakteryzuje plebana z Se- 
rocka (dek. hiecki):  Vir bonus, musicae peritus, fratri e t  matri coha- 
bitat. Catechismo Tridentino caret, Iiteras ordinationis suae hubet -- 



Omnes parochiani sunt catholici. Legata ecclesiae quaecumque habentur 
in regestris 16 - slowem wz6r proboszcza. Ale tei nie stanowi On zaprze- 
czenia sugestii o ujernnym znaczeniu terminu Masovita: jest to Joannes 
Masovius. Otrzymujemy nazwisko, nie zaß og6lne okrleSlenie pochodzenia. 
Zresztq W tych latach zarzuty wizytatorow nie ograniczajq sie tylko do 
Mazur6w. Proboszcz ze Swarzewa (dek. puaki), pochodzqcy z Fromborka 
(? Framburgensis), mediocriter doctus, to perpetuus concubinarius. Za- 
pytany o udzielanie komunii, zachowywanie post6w - odpowiedzial ne- 
gatywnie. Inny, pochodzqcy z Trzemeszna, od ~dwunastu lat osiadly 
W KorScierzynie rektor, zwykl biegaC po pijanemu z kijem, przeklinajqc. 
Quotidianus helluo - notuje wizytator - domi autem sine scandalo 17. 
W sqsiednim Lipusm inny rektor, Kacper z Nieszawy, to concubinarius 
continu,us - - iurgiosus, litigiosus, percussor, semper tabernas cum 
coctrice tanquam cum uxore visitans 18. Rektorzy ci prowadzq parafie (re- 
ctores ecclesiae), nie spelniaj q funkc ji odwiatowych; j edyna W archidia- 
konacie szkola parafialna znajduje sie W Swieciu 19. 

Tle uwagi, oddajqce nastr6j wizytacji z lat 1582-1584, nasuwa jq py- 
tania. Jak ukladalo sie wtsp61zycie nlaplywiowego kleru z parafianami? Jaki 
byl stosunek ksiqzy do luteran i ich wyznania? Czy i jak prCIboiwano 
uzdrowiC sytuacje? Jak weszcie zmienil sie oibraz po latach, gdy biskup 
Rozraiewski przeprwadzil kole jne wizytacj e? 

Skandale dziejqce sie na wielu plebaniach gorszyly wiernych. Wiek- 
szoSC informacji o prowadzeniu sie plebanow i niiszego kleru parafial- 
nego caerpali przeciei wizytatorzy z zeznafi os6b Swieckich. W K&cie- 
rzynie burmistrz oiwiadczyl pod uroczystq przysiqgq, i e  rektor przyznal 
mu sie, ii ma ionq. WiqkszoSC innych drastycznych szczeg6lbw od'nosila 
sie takie do wydarzefi codzielnnych, ktorych wizytator nie m6gI przeciek 
obserwowak W czasie krbtkiego swego pobytu na miejscu 20. A jednak 

Ib., S .  185, 138. 
17 Ib., S .  12, 32 (1582 r,.). W 1584 r. tenie Jakub z Trzemeszna wymieniony jest 

jalro parochus - - decanus ruralis, casuum solvendorum satis ignarus, suspensus 
de concubina. adamans vinum adustum lib.. s. 208). . . 

l8 Ib., s. 33. 
l0 Ib., s. 82. W koiicu lat dziewiciidziesiqtych jest jui lepiej. 
~0 Ob., s. 32. Wizytator, zanotowawszy przysiegg burmistrza dodal z wahaniem: 

praesumitur copula.tus. W Mechowie (wie$ opata oliwskiego) pleban - od 25 lat 
tonaty, od 8 na tej parafii - W 1581 r. oskariony zostal przed opatem o zgwalcenie 
dziewczyny W czasie iniw. Wybronil sie jednak widocznie, bowiem urzeduje jeszcze 
W lipcu 1583 r.. Skargi witrykus6w, zglaszane wizytatorowi, ocipierat twierdzqc, i e  
to heretycy, z kt6rymi walczy (ib., s. 17). Ject to Casus szczeg6lny, ale wlasnie cha- 
rakterystyczny dla sytuacji ur archidiakonacie. Serio tanquam contra derisorem 
agendum, praesertim, cum iurgiosus et odiosus suis parochianis est - czytamy w e  
wnioskach z wizytacji 1583 r. (ib. s. 106). W innej notatce stwierdza sie, i e  versi- 
petlis, concubinarius, ex  Varmiensi episcopatu pulsus, nunc scandalose i n  rixis per- 
petuis divit. Oppressisse eu.m ancillam guandam i n  silva, fama est, neque ipse ne- 
Qat; nie spowiada sie od lat. Jest on jednak ingeniosus (s. 509, 1582 r.), a takie  pro- 
pter zelum religionis tolerandus adhuc videbatur, ne unius poena in  multorum ca- 
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plebani nie kryli sie bardzo przed wizytatorem z potepianymi przez Ko- 
kci6I katolicki realiami swego iycia i poiycia. ChoC wizytacja nie mogla 
byC tajemnicq i objazdy parafii trwaly tygodniami, ksieia nie zawsze sta- 
rali sie ukryC swe grzechy. W Klodawie wizytator nocujqc na plebanii 
byl Swiadkiem gorszqcej sceny2I, W Swieciu wikary nie umal za PO- 

trzebne usuniecia kompromitujqcej damskiej odziezy, rozwielszonej na 
Scianach probostwa 22. 

Parafianie mogli nie chcieC tolerowak bezspornej rozpusty, zda j e sie 
jednak, ze inny midi stosunek do trwalego i zgodnego poiycia malkeii- 
skiego ksiezy. Ci ostatni W waninkach oslabienia kontroli i. zaleznoSci od 
biskupa zwiqzani byli silniej z kolatorami i communis opinio parafian. 
Gdy ignorancja W sprawach doktryny byta powszechna (vide uwagi wi- 
zytatorow o ksiegach liturgicznych, katechiSmie itd.), nielatwo bylo 
W pewnych przyipadkach ustaliC, czg badany pleban grzeszyl n i e u ~ h e m ,  
czy herezjq. Posqdzenia o ksiegi heretyckie sq rzadkie. Plebalni dzialajq 
pod naciskiem; sluzbe boiq pelniq tak, jak tego od nich iqdajq CO moi- 
niejsi parafianie. W Zblewie zanotowano, i e  Jm Sus (swinka?) antea, ut 
ipse fassus, nobiles procuravit sub utraque, cum defuncta coniuge -- 
legitime [!I copulatus, cum praesenti continuus concubinarius (zresztq 
takze gwaltownik i pieniacz). W Gorzedzieju (kolo Tczewa), Stanislaw 
z Wloclawka, ongiS tamtejszy dzwonnik katedralny, kt6ry iyje ze swq 
kucharkq (pijaczka to i zlodziejka), Polonice canit sacrum et cantil enas 25. 

Duchowiefistwo parafialne pozostaje pod naciskiem s~lachty, kt6ra dyk- 
tuj e odpowiadajqcy jej gustom rytual religijny. Nie zaznaczyl sie jeszme 
urok trydenckiego ceremonialu; odwotnie szlatchta wyraknie gustuje 
W odprawianiu Slub6w i chrzt6w po dworach, co - dozwolone dawniej - 
sprzeczne jest z nowyrni przepisami 24. Na Kujawach zjawiska te zdajq 
sie wystqpowak slabiej, choC tu i 6wdzie nieile uklada sie wsp6lzycie ksie- 
dza z ministrem, a jeden z ksieiy korzysta z Postylli Reya 25. 

pita redundaret et eo coloni redirent, unde sunt (s. 198, 1584 r.). Ekskomunikuje 
bezprawnie parafian nie oddajqcych dziesiecin, odmawia i m  komunii  wielkanocnej 
i chrzczenia dzieci. Quia tamen rusticos illos ad catholicam religionem reduxit,  ali- 
qua eius habenda ratio (s. 271; por. t e i  s. 275 - delrrety powizytacyjne 1582-1584). 
Ur Strzepcu przed wizytatorem toczy sie nawet sp6r: parafianie uwaia jq  rektora 
Krzysztofa Michorka za apostatq, on przeczy (ib., s. 37). 

Proboszcz -- habet coctricem impregnaiam proximam partui, et tum tem-  
poris c u m  visitator domi suae fuit, ipsa nocte eius concubina salvo pudore uno tan- 
tum inferiori tecta indusio apud i l lum fui t ,  quod oculis propriis pueri praesentes - - 
viderunt. Itd. (Visitationes, s. 42). 

ez Loco Bibliae (?), podkreila wizytato?; ib., s. 81. 
23 Ib., S.  49, 53. 
M Z ,,Uwag og61nych9 po wizytacjach: Nobilium errores -- 2. Minis e t iam 

adigunt sacerdotes inermes, debiles e t  simplices, ut in privatis aedibus qnatrimonio 
iugaat, infaniesque baptizent, patrinos, q?~.os volunt, admittant; Visitationes, s. 223. 
Nb. nie znajdujemy w wizytacjach wzmianek o mieszanych Slubach: katol ikbw 
i protestant6w. Sqdzg, ie uznano to  za zjawisko powszechne i chwilowo przynaj- 
mniej nie do wytepienia. " Monumenta, t. XXII ,  s. 59, 176 i 85, 181. 



JesteSmy Swiadkam~i swoistego parafialnego synkretyzmu wyznanio- 
wego, ktbry wynikl z podloza ignorancji kleru i nacisku wzorc6w 
z zewnqt~rz, ze 6rodowiska luterariskiego. To zaS ~roidowisko W latach pieb- 
dziesiqtych - osiemdziesiqtych XVI W. mogllo pod wielu wzgledami im- 
ponowab wahajgcym sie katolikom. Do czasu powstania kolegibw je- 
zuickich wyzszoSb szkbl protestanckich byla bezsporna; szczegolnie dlugo 
utrzymywala sie ona W Prusach na szczeblu oh i a ty  parafialnej. Pasto- 
rzy, rbwniez czesto Wbtliwi i nieznosni, dyspoaowali jednak wyiszq kul- 
turq, wyksztalceniem zarowno ogolnym, jak i teologicznym. Slusznie 
zwraca sie uwagq na niskq stosunkowo pozycje ministra, zaleinego od 
patrona zboru, ale wlaSnie owa zaleinoSb pozwalala, miejskim zwlaszcza, 
patranom dobierab sobie pastorbw i stwarzala kcirzystnq konkurencje. 
Ubolewab trzeba, ze badanfa nad kwestiami wyznaniowymi wciqi po- 
stepujq z osolbna r6wnolleglyrni torarni: protestanckim i katolickim, 
utrudniajqc porownanie obu struktur organizacyjnych. W Prusach Krb- 
lewskich konkurencja wiejskiej parafii i zboru, plebana i ministra lute- 
rariskiego stanowila codziennq rzeczywistoSb zycia parafialnego. W okre- 
sie, o kthrym m,owa, dysproporcja poziomu kleru obu wyznan dzialala 
na korzySb protestantyzmu. JeSli wiec mozna m6wiC o czymS W rodzaju 
zblizenia katolicyzmu do luteraniwnu W praktyce parafialnej, to bw syn- 
lrretyzm ograniczal sie do ludnosci mbwiqcej po polsku i nie przynosil 
cennych owocOw W zakresie ltultury. Na Pomorzu byli takZe ministrowie 
protestanccy, mbwi~cy po polsku, jed<nak nic nie wskazuje, by wplyw ka- 
tolieki zaznaczai sie u luteran 26. TO katdicka organizacja byla wcigz je- 
szcze w odwrocie, ktorego przejawem byly owe kompromisy. Biskup nie 
tolerowal ich, gdy chodzilo o doktryne; W kwestiach celibatu - kompro- 
mis byl warunkiem utrzymania samej organizacji parafialnej 27. 

Jak prbbowal biskup uzdrawiaC sytuacje? Pierwszym zadaniem, jakie 
postawil sobie W stosunku do arehidiakonatu pomorskiego, byXa napra- 
wa stosunkbw W tamtejszych klasztorach i losadzenie W Gdafisku lub 
W jego pabliiu jezuitow. Obie sprawy byly SciSle zwiqzane, gdyi jezuici 
potrzebni byli chobby 'dla przelamania oporu mriichow i zakonnic28. 

Wizytacja 1583 notuje polskiego minisira W Starogardzie: Ad utramque [by ly  
W mieScie dwa  kokciolyl haeretici resident. Ante civitatem Polonus, summus idiota, 
i n  civitate Germanus; V i s i t~ t i on~es ,  s. 66. Polak by l  apostatq, wykwiqconym lsiedyk 
przez b ~ a  A. Zobrzydoyyskiego (1543-1551 Wloclawek,  p6iniej Krak6w).  Lokacja 
pas3tora ,,golskiego>' na przedmiekciu nie jest przypadkiem i wiq ie  sig z uk ladem 
stosunk6w jgzylsowych i politycznych W miastach pruskich. Podobnie np. W Malborlru, 
Toruniu. 

5 Najdobitniej ujqto 6 w  kompromis W ,,Uwagach og6lnych" po wizytacjach: 
Parochorurn - - communes errores. - - 6. Licet nonnuli concubinarii sint aut  
fuerint decrepiti c u m  eisdem concubinis cohabit 7n+, tumen  propter eorum imperfec- 
t !onem e t  Ecclesiae huius instantem necessitatem pleno vigore non  est v i sum proce- 
dere, c u m  e s  duobus malis natura docente minus eligendum; Visitationes, s. 222. 

2s Zyciorys bpa  Rozraiewskiego szeroko przedstawia jego akcje wobec opor- 
nych  klasztor6w, zwlaszcza iukowskiego, iarnowieckiego i pelpliiiskiego. Jak jezuici 



W odniesieniu do parafii Rozrazewski dqiyl i szczycil sie sukcesami W za- 
kresie rewindykacji koSciol6w i majqtku koScielnego. Majqc pelne popar- 
cie kr6la m6gl rychb po wszczeciu akcji mySleC o obsadzeniu ponad dwu- 
dziestu stanowisk pleban6w. Skqd ich braC? 

Picd Rozraiewski do moinych znajomych i przy j aciof, molestuj qc ich 
o pomoc, alarmujqc o braku Meru z9. We Wloclawku zaaoiyl seminarium 
diecezjsalne, z daleka i z bl.iska staral sie sprowadzik lisiqzy wladajqcych 
niemieckim. Szukal ich, oczywiScie, W Braniewie, pragnql SciqgaC a i  z In- 
flant. Doraine rezultaty W Swietle wizytacji wydajq sie znikome. Z Bra- 
niewa pochodzil 6w jedyny rektor szkoly parafialnej (W Swieciu), ale 
choC przyslany przez jezuit6w i adolescens modestus, to jednak eruditio- 
nis mediocris. Jeszcze gorzej z Inflantczykiem: byl nim wlaSnie 6w skan- 
dallozny, choC gorliwy, proboszcz z Mechowa. Nawet wychowanek Col- 
legium Germanicum W Rzymie, Martinus Lenczkovius, ktbrego odwiedza 
biskup W 1599 r. W Garczu (dek. gniewski), wydaj,e mu siq doctrinu prae- 
slans, non omnino tarnen probatis moribus, neque absque suspicione con- 
cubinatus 30. 

W najwainiejszej moie kwiestii, poprawy morale kleru parafialnego, 
zdany byl biskup Rozrazewski na akcjq powolnq chok systematycznq. Ar- 
chidiakonowi poleca donosiC sobie natychrniast o Smierci kazdego pro- 
boczcza, by m6gl wlaSciwie olssadzik wakans. Jest W tym obawa przed 
osadzeniem tam heretyka, ale jest i mySl ukryta, by kmzystajqc z tej na- 
turalnej rotacji kadr poprawiak stan kleru. Przyspieszenie zarniany nie 
j est moiliwe 31. 

Gdy zbierzemy dane, dotyaqce poehodaenia kleru parafialnego W la- 
tach 1595-1599, wyniknqk moze z nich pewna sugestia CO do polityki 
kaldrowej Rozraimwkieigo. Sugastia, nie zag wniusek solidnie udokumen- 
towany; hipoteza robocza dla dalszych badafiS2. Informacje z owego dru- 
giego okresu sq mniej obfite, uboisza prbba dolp~szcza szerszy margines 

wplywali na cystersow, tak benedyktynlri chelmiiiskie pomagaly zreformowaf cy- 
sterki. Rozraiewski nie zaniedbywal jednak innych form nacislru: do Zarnowca 
udal siq W trzysta koni, padobnie do Koronowa (verum, abbas sine mora tot clientes 
nobiles convocavil ut  potentia non impar esset antistiti, u t  antistiti non cederet -- ). Orszak szlachecki, circa 200 jeidr5c6w, biskup zwiekszal. o pobwe, gdy uda- 
wal siq na Pomorze, ubi non vulgares adversarios habuit, turn ad Chlristi] patrimo- 
nium protegendum --. Korespondencja Hieronima Rozralewskiego, t. 11, s. XL;VII. 

2"b., s. 18 (o kolegium i seminarium wloclawskim), 81, 96, 104, 108 n. (wraie- 
nia z wizytacji, glr6wnie klasztordw pomorskich, 1583), 201. 

30 Visitationes, s. 82,444, por. tei  przyp. 19. ' 

31 Korespondencja Hieronima RozraLewskiego, s. 202 n. 
32 Archiwum diecezjalne we Wloclrawku stanowif moie godstawe Zr6dl.owq dla 

szerszych badaii nad pochodzeniem kleru parafialnego, W oparciu o udzielane przez 
biskupa inwestytury (por. ib., ,s. 203, przyp. 1 i 2 Monuments, t. XXIV). Jednakie, jak 
wynika z wizytacji lat  osiemdziesiqtych, wielu pleban6w nie umie w6wczas wska- 
zak podstawy prawnej zajmowania przez nich probostw. Dla okresu p0fniejszeg0, 
jak tei dla pnocesu zmian kadrowych W diecezji materialy z archiwum diecezjal- 
nego mogq mief wart066 wieksza nii  dla epoki rozprzqienia organizacyjnego. 



bledu. Rozrzut miejscowoSci na mapie pochodzenia kberu pomorskiego 
z wtatnich lat XVI W. (mapka 3) wskazuje na zanik doply,m z Mazowsza. 
Czyzby Rozraiewski mezygnawal z Mazurbw dla swej akcji misyjnej? 
OpFia, jakq ma o abu ,,Mazovitach", potwierdza te hipotezq. Wielkopo- 
lanie zapewne lepiej spelniali swle zadania kaplanskie W Srodowisku za- 
moznyrn, nie pozbawioaym pemych aspiracji. Przeciei o miedzq od Po- 

3. P,ochodzenie kleru parafialnego W archidiakonacie pomorskim 1594-1599 
1 - granice diecezji; 2 - miejscowokci, z ktorych pochodzili duchowni 

morza, na Zulawach Malborskich (a zapewne i s a  Steblewskich), pro- 
testaaccy gburzy uwaiali wyksztalcenie swych dzieci za rzecz oczywistq, 
a zamokniejsi i soltysi kierowali je nawet ddu szkbl Srednich, wiqzali sie 
z rodcdnami mieszczaliskimi. ROwsiei W parafiach kujawskich MazurOw 
W tym czasie niiewielu, jednak obrazy lat 1577-1584 i 1594-1599 zdajq 
sie tam mniej ze sobq kontrasbwaC nii to sie dzieje na Pomo~zu Gdali- 
skim. 



Nasuwa sie kilka pytafi. Czemu archidiakonat pomorski nie korzystal 
W wiekszym stopniu z ksiqzy, pochodzqcych z pozostalych terenow tej 
sainej diecezji? Jak wyjaSni6 stosunkowo obfity naplyw Mazurow na Po- 
morze i spadek tego naplywu W kobcu stulecia? 

. 

Na pierwsze pytanie nie umiem odpowiedziet. WyjaSnienie przyniest 
moze dopiero szcaeg6lowa kwerenda W archiwum diecezjalnym we Wlo- 

4. Pochadzenie kleru. parafialnego W dekanatach kujawskich, 1594-1599 
1 - granice diecezji; 2 - miejscowoCci, z ktbrych pochodzilii duchowni 

clawku. W nastepnej kwestii zwraca uwage zbieznoSE naplywu .rqa7. 
zowieckich duchownych z og6lnq ekspansjq ludno5ciowq tej ziemi W kie-, . 
runku Prus, Sezsnowa emigracja biedoty miast i wsi na Sulawy i inne 
tereny o 2deficycie sily rroboczej dawala jako rezultat uboczsy takze pewt: 
I I ~  emigracje stalq, .Na. Zulawach widzirny m6wiqcych po polsku zagrbd-. 
nikbw i wyrobnikbw, niewqtpliwie nie miejscowego pochodzenia. Te zjat.  



wiska migracyjne, ktore znamy dla Mazowsza i Zulaw (ale - byk mo- 
i e  - byly one spotykane szerzej), oddzialywaly rowniei W sferze wy- 
=naniowej. Tam, gdzie sila robocza byla szczegolnie poszukiwana, nawelt 
gorliwi protestanci sklonni byli do najdalej posunietej tolerancji. W Szy- 
mankowie (Simonsdorph) na Wielkiej ~ u l a w i e  gburzy iqdali przeciei 
w 1565 r., aby lany koScielne mogli jem byC przywrocony na koScibt, aby 
sie mogEa sEuZba boZa dzia6 U nich, jako indzie, przypominajqc, i Z  dla ko- 
icioira nie mogq czeladzi z Polski zachowa6, Ze muszq ZyC ustawicznie jako 
bydEo 33. Mowa tu niewqtpliwie o kaplicy katolickiej we wsi luterafi- 
skie j . 

Rownie tolerancyjni, choC nie tak przedsiebiorczy, sq gburzy pomor- 
scy. W niektorych regionach wizytatorzy notujq zadziwiajqcy podziai 
wyznaniowy ludnoSci chlopskiej: gospodarzie-gburzy to heretycy, a wiec 
luteranie; katolicy W tych samych wsiach i parafiach to biedota, zwla- 
szcza zagrodn~icy. W Baldowie (par. Tczew) naleiqcym do trzech szlach- 
cicow - dwu kabolikow, trzeciego lu'teranina - subditi quoque haere- 
tici, exceptis hortulanis. W krol'ewskim Gorzqdzieju rustici fere omnes 
luterani exceptis aliquibus hortulanis. W parafii Slrorcz (wsie krolew- 
skie) katolic~ to wylqcznie ogrodnicy i czdadi kmieca; rustici (tj. gbu- 
rzy) chodzq do koiciola tylko zmuszeni przez staroScine (nowskq). W Wa- 
lichnowach (starostwo gniewskie) nacisk pafiski przymusza do koSciola 
gburow; ogrodnicy i nielctbrzy spoSr6d czeladzi gburskiej to katolicy. 
Przymuszeni czy przybysze? Ale W Barloznie, nalezqcym do starostwa 
osieckiego, gdzie biskup rewindykowal zrujnowany koSci6l dopiero 
w 1596 r., dwa lata poiniej (bez nacisku odg6rnego) mamy gburow wszy- 
stkich prottestantow, zaS czeladi ich jest przewainie katoilicka. Podobnie 
W kilku jeszcze parafiach pod patronatem krolewskim. W jedinym wy- 
padku obok ogrodnikow wspomina sie jako katolikow jeszcze staruszkow 
(uetuli) 34. 

Nagromadzone inf ormacj e nie wskazuj q, by przyczynq rozbiein&ci 
miedzy konfesjq gburbw i biedoty wiejskiej byl nacisk pahki.  Jest to 
moiliwe j e d y n i e . ~  Sl<orczu i Walichnowach, ale i tam nie wynika to wy- 
rainie z tekstu. Zjawiska te moina tlumaczyC roinorako. SpolecznoSC: 
wiejska W Prusach Krolewskich byla gleboko ronvarstwiona. W ramach 
gmiizy roinice majqtk~w~e i spoleczne byly znacznie wieksze nii  W* Ko- 
ronie. Ogrodnic;. i czeladi byli. jakby poddanymi swych gbur-W, poiXle- 
gali wtremu reiimowi sqdowemu lawy wiejskiej 35. Nie moina wylqczyk, 

33 Lustracja wojewodztw maiborskiego i chelmifiskiego 1565, wyd. S. ~oszow- 
ski. Gdaiisk 1961, s. 13. Por. tei A. Mqczalr, Robotnicu rolni z Mazowsza i Podlasia 
nn ZuEawach Malborskich W poczqtkach XVI wieku, ,,Rocznik Biaiostocki" t. 111. 

34 Visitationes, s. 395, 399, 419, 430. 432, 434 n., 438, 439. 
3'jPrzejawia sie to ostro W wilkieizach wiejskich; szersze badania, oparte na 

praktyce sqd6w wiejskich, moglyby dopiero wykazaC, czy bylo to zjawisko po- 



i e  stosunki te majdowaly swoje odbicie takze W sferze wymaniowej. 
JeBli j e h a k  czeladi i ogr,odnicy byli tak zalekni, jak wyjasnii. ich nieza- 
1eT;noSC religijnq? Sqdze, ze najbardziej prawdopodobnym wyjaSnieniem 
je& teza o nat@ywowym pochodzeniu biedoty wiejskiej W wymieniomych 
parafiach. Sq to przeciei tereny przylegajqce do ~ u l a w :  dekanaty tczew- 
ski i gniewski oraz jedna wie& star.ostwa nowskiego (dek. nowsk-i). 

Z holei zahamowanie czy oslabniecie naplywu Mazurow do parafii po- 
morckich W koiicu stulecia wiqzaC naleiy, byC moze, W jakimS stopniu 
z poczqtkami 1dzialalnoCci seminariow duchownych. Seminarium pultu- 
skie rozpoczelo dzialaLnoSC dopiero W 1595 r. Wloclawskie, przemiesione 
W 1589 r. do Poznania, dzialalo W omawianym okresile bardzo slabo. Za- 
pewne najwieksze rezultaty przynieiit mogla dzialalnoS6 seminarium 
gnieinieriskiego (od 1593 r.) 30. ChoC bowiem biskupi starali sie zaspo- 
koiC przede wszystkim potrzeby wlasnej diecezji, wizytacje wskazujq, ze 
mobilno56 praboszcz6w, a zwlaszcza niiszego kleru parafialnego byla wy- 
soka i wciqz jeszcze powodowaly jq motywy osobiste, jak koniecznoSC 
uaieczki z dieeezji, czasm poszukiwanie lepszej parafii, czesto zapewne 
wielorakie przyczyny pobednie. WqtpiC mozna, czy Siskupi schylku 
XVI W. jui mogli W pelni kontrollowaC migracje kleru parafialnego. Moze 
jedinak Rozrazewcki, liczqc na pierwsze owoce dzialalnoSci wielkopd- 
skich serninariow, poczql wczegnie rezygnowae z Mazurow? Czy da sie 
te hipoteze pogockiit z jego zamiarem wypelniania wakatow tak szybko, 
jak tylko mozliwe? 

Te uwagi malityczne, piemszy i n i e h i d y  krok W prablematyke 
wyznaniowq, zamknqit wypada wnioskami. Wydaje sie, i e  choit wiele 
uczyniono dla pcsnrrania generalnych problemow refonnacji i kontrrefor- 
macji W Poisce, prawie nietkniete pozostajq dziedzlny stykow religii 
z kwestiami jezykowo-na~odowoSciowymi, demografiq i szerzej - pro- 
blematykq regionalnq. Prusy Krolewskie, tenen zawilych ukladow sil, 
kraj na przdomie swych dziejofw ustrojowo-politycznych, zloiony jezy- 
kowo i kulturowo - sluiy W tym zakresie materialem szczegolnie cie- 
kawym 37. Obserwacja dzialafi biskupa Rozraiewskiego wskazuje na jego 

wszechne, czy zaleine, np. od typu osadnictwa. Wydaje sig, i e  rekim wobec mtilo- 
i b a o l n y c h  byl szczeg6lnie Scisly w e  wsiach olgderskich. Polskie ustawy wiejskie 
XV-XVIII W., wyd. S. Kutrzeba i A. Maiikowski, AKP XI ,  passim. 

aß Kogci6t W Polsce, t. 11, s. 186 n. 
87 Szeroko pisze na te tematy podzialow jgzykowych i religijnych G. Schramm, 

o. C., s. 116-136. Interesuje go jednak glbwnie szlachta. W odniesieniu do chlopstwa 
pruskiego przytocze fragment wizytacji z 1599 r., dotyczqcy dekanatu puckiego: Pal- 
czyno, wie6 kr6lewska, daje dziesigcing absque controversia. Ca.usam, cur haec villa 
integre solvat, cum, fere omnes aliae partem aliquam decimarum vel taxae detra- 
xcrint parocho - - hanc esse dixit parochus: quia tempore haereticorum parocho- 
rum haec duae villae Germanoru.m incolarum Germanis et haereticis parochis fide- 
liter solverunt, caeterarum ver0 villarum incolae, qui fere sunt Poloni aut Cassu- 
bae et catholici, haereticis parochis et  Germanis dimidiam partem detraxerunt. Id 
quod Ioannes quidam Sylvanus, haereticus parochus, qui a Rmo moderno Archie- 



planowq akcje kontrreformacyjnq: dziala W sferach dworsko-sejmowych, 
reformuje klasztory - te sprawy bada sie obecnie szexoko i wielostron- 
nie; trzeci kierunek postqpowania - r e fmm zycia parafialnego - wy- 
maga dupiero badafi W skali czerszej i por6~mawmej 38. 

piscopo Karnkowski huc catholicus sacerdos missus fuerat et paulo post hic aposta- 
vit  in suo decimarum registro -- ita accidisse queritur --. Atque ita ab illo 
usque tempore desierunt Poloni incolae seu Cassubii villarum ad ecclesiam Pucen- 
sem spectantium parochis etiam catholicis solvere - - .Uklad Polak = katolik, Nie- 
miec = luteranin krzyiuje siq t u  z niechgcig do placenia dziesigciny. Polacy (Kaszubi) 
ze wsi kr6lewskich, szlacheckich. opata kartuslriego, a nawet biskupich oddawali 
dziesiecing wedle swego wlasnego uznania, manifestujqc W ten spos6b obniiony 
prestii, przyznawany ministrowi luterariskieinu. Visitationes. s. 474 nn. 

38 Por. J. Palyga, Duchowiehstwo parafialne dekanatu kazimierskiego W XVII 
i XVIII W., ,,Roczniki Humanistyczne", XIV, 1966, z. 2 ;  F. Stopniak, Duc7zou;ni W pa- 
rafiach archidiakonatu lubelskiego W okresie kontrreformacji, ib., V I I ,  1958, z. 2; 
H. E. Wyczawski, Studia nad zuewnqtrznymi dziejami koicielnymi W Matopolsce nu 
schylku XVI wieku, cz. 1-11, ,,Prawo Kanoniczne", VI I I ,  1964. W Malopolsce, we- 
dlug Palygi, o. C., i Litaka (W:) Koiciot W Polsce, t. 11, s. 336 n., kler parafialny re- 
krutowal sie z teren6w bliiszych, nawet 1: tego samego dekanatu. Wchodzg w grq 
nie tylko r6inice terytorium, ale i czeSci. W 1603 r. W archidiakonacie lubelskim 
zaznaczal sie jui silnie wplyw seminarium pultuskiego (F. Stopniak, o. C., s. 279). 





Maria Bogucka 

K S I ~ Z K A  
JAKO ELEMENT KULTURY MASOWEJ 
W GDANSKU W XVII W. 

Badania nad kulturq miesz'czafiskq slrupiajq siq najczegciej na patry- 
cjacie i zamoznych warstwach mieszkaficow miast; o grupach ubo¿szych 
wiemy o wiele rnniej. Rozporzadzamy m. in. calq seriq cennych rozpraw 
omawiajqcych ksiqg,ozbiory mieszczaiiskie W XVI-XVII W., ale dotyczq 
cne glbwnie zbiorow gromadzonych przez bogatych mieszczan, czqsto 
wybitnych reprezentantow r6znych dyscyplin naukowych l. Analiza ich 
spuScizny nie moie oczywiScie sluiy6 jako podstawa do wnioskow 0 ma- 
sowych gustach i zainteresowaniach ludzi epoki. Waine wiec - mimo 
iz  sprawa jest trudniejsza ir6dlowo - byloby podejmowanie sondaiy 
odnoinie do kontaktow z ksiqzkq takZe mniej zamoinych, przeciqtnych 
mieszkaficow miast, oni to bowiem ksztaltowali kulture masowq d'anego 
ogrodka. Cennym informatorem mogq PU by6 przede wszystkim inwenta- 
rze, spisywane z roinych powod6w (Grniq6, choroba,' podzialy majqtko- 
we, rozrachunki z wikrzycielami, licytacja itd.) informujqce do86 doklad- 
nie o posiadaniu przedstawiajqcych jakqkolwiek wartose ruchomoSci, 

. . m. in. takze ksiqiek. 
Artykul 'ten ma na celu zorientowanie, czy istnialy'i jak wyglqdaly 

ksiqgozbiory W domach drobnych kupc6w i rzernieSlnik6w gdafiskich 

1 0 ksiegozbiorach gdahskich pisali m. in. J .  Bellwon, Ksiqgozbi6r Ludwika 
Ajchlera zachowany W zbiorach Biblioteki Gdafisleiej, „Libri Gedanensesv, I I / I I I ,  
1968/69, s. 5-32; S. Sok61, M .  Pelczarowa, Ksicgozbi6r gdafiskich lekarzy Krzysztofa 
i Henryka Ileyll6?u, Gdafisk 1963; P. Szalran, Ksie~ozbi6r prywnt?ty Wincentego 
i Fryderyka Fabricius6w W gwietle .katalogu aukcyjnego z r. 1727, ,,RoczniI< Gdafi- 
ski", XXV, 1966, s. 305-322; tenie, W~rsZ ta t  hisiox~czny Reinholda Curicke dzie jo- 
pisarza Gdafiska W X V I I  W .  ?D Swietle jego kszegozbioru, ,,Libri ,GedanensesH, 111111, 
1968/1969, S. 87-127. 

POLSKA W SWIECIE 

Szkice z dziej6w kultury polslciej, Warszawa 1972 



W okresie rozkwitu miasta. Podstawq ir6dlowq jest 47 inwentarzy z lat 
1630-1650, zaczerpnietych jednak nie z ksiqg lawniczych, gdzie dosta- 
waly sie spisy majqtnoici bogatszych mieszczan, ale z tzw. ksiqg wice- 
prezydenta miasta (wiceburmistrza), gdzie notowano zestawy ruchomo- 
Sci ludzi uboiszych, czesto nie posiada jqcych nawet prawa miej skiego, 
mieszkajqcych W malych domkach na przedmieiciach (ponad 1/3 prze- 
badanych mieszkala na Nowych Ogrodach), lub odnajmujqcych suterene, 
poddasze, przybudbwkg W samym mieScie 2. SWad zawodo~wy udalo sie 
ustaliC CO do 33 wob; sq to gl6m1ie rzemie6Lni.c~ (5 pasamonikow i 1 cze- 
ladnik pasamonicki, 2 producentbw filcu i filcowych kapeluszy, 2 sukien- 
&W, 1 producent sai, 1 aksarnitnik, 1 plbciennik, 1 przqdka, 1 farbiarz, 
1 guzikarz, 1 cieSla, 1 kowal, 2 nieokreClonych bliiej rekod'zielnik6w - 
razem 20), 4 kupc6w (W tym 1 jednoczehie byl armatorem), 1 wdowa po 
kupcu, 1 aptekarz i krarnarz, 1 handlarz, 1 przekupieh, 1 handlarka prze- 
dzy (lqcmie wiec 9 osbb trudniqcych sie handlem). Poza tym wSr6d prze- 
badanych majdujq sie inwentarze tragarza, 3 robotnikbw (arbeitsmann) 
oraz kilkan&cie ubogich wdow iyjqcych z wyprzedaiy resztek rucho- 
moSci, drobnej lichwy, hodowli, zapewne takze r 6 i ~ y c h  dorywczych prac 
(np. poslug). Sytuacja materialna zaprezentowana W inwentarzach jest 
doSC zr6inicowana. Kilkanaicie z nich wskazuje na pewien dostatek 
(skromne nieruchomo6ci ,na przednaieSciach, . trochq sreber, sporo mebli 
i odziezy), ponad 50°/o mozna jednak zakwalifikowak jako inwentarze re- 
prezentantow typowej biedoty (ruchomo8ci skladajq sie z garSci zniszczo- 
nej odziezy i nielicznych, tanich sprzqtbw, czesto zadluienie przewyisza 
ich wartose). 

24 inwentarze, tj. ponad 50% przebadanych zawiera wmianki  o ksiqi- 
kach3. Najliczniejszy zbi6r - 46 pozycji - wyrnienia inwentarz rucho- 
mdci  mar le j  W poczqtkach 1642 r. na Nowych Ogrodach Anny, wdowy 
po doSC zasobnym kupcu, uprawiajqcyrn tez pewne operacje kredytowe, 
Hermanie Wolff 4. W ksiegozbiorze tym znajdowaly sie 2 biblie holender- 
skie z kilkoma zestawami drzeworytow ilustrujqcych tekst 6, 3 wyda- 

Wojewodzkie Archiwum Paristwowe (dalej cyt. WAP) W Gdalisku, 300, 5170- 
91. - -. 

Warto przypomniek, i e  W inwentarzach krakowskich dotyczqcych pod,obnego 
Srodowiska i pochodz~cych z tego samego czasu, na 41 inwentarzy tylko trzy wspo- 
minaly o ksiqikach. B. Bqtkowska i J. Bieniarzowna, Znwentarze ruchom05ci ubo- 
giego mieszczanina krakowskiego W pierwszej polowie XVIZ W., ,,Kwartalnilk Historii 
Kultury Materialnej", 1957, z. 1, s. 76-99. 

4 WAP Gdaiisk, 300, 5/81, s. 2051-2056. 
Vierwsze wydanie biblii ho1enderskie.j: Delft 1477, W XVI i XVII W. liczne 

dalsze wydania. 
Zapewne byla miedzy nimi popularna ksiqika H. S. Behama, Typi in Apoca- 

lipsi Joannis depictl ut clarius vaticinia Joannis intellegi possint. Frankfurt. 1539. 



nia Nowego Testamentu (W tym 2 holenderskie), druga czeSC Starego Te- 
stamenrtu (W dialekcie dolnosalksoiiskim), 3 5piewni~i (W tym 2 holen- 
derskie, 1 niemiecki), 4 zbiory hymn6w (W tym 1 francuski), katechizm lu- 
teraiiski, zbi6r psalm6w W przekladzie Ambrozego Lobwassera ', zbi6r 
psalm6w Dawida s, Die Propheten 9, konkordancje biblijne 1°, modlitew- 
nik lacifiski 11, Itinerarium sacrae scripturae 12, Biblisches Calendarium 
Michel Eychkens 13, traktat rnistyczno-spirytualktyczny Sebastiana 
Franka Verbütschiert Buch14, Ein Fundament und Anweisung von der 
heilsamen, Lehre unseres Herren und Heylandes Jesu Christi 15 Bekent- 
niss von den vornehmsten Stucken des Christlichen GlaubenslG, Nach- 
fdgung Christi unseres Herren 17, Guldenes Kieinoth der Kinder Gottes ls, .  
Biblische Kindersprüche 19, Von der Unsterblichkeit des Seelen des Men- 
schen20, Von der Göttlichen Wahrheit 21, Perl der göttlichen und mensch- 
lichen Tröstung 22. Trzon biblioteki stanowily wiec dziela teologiczne, 
o bardzo zresztq r6imym profilu. Historie reprezentowaly jakaS kronika 
brabancka23, niesprecyzowane bliiej Niederlendische Historien 24, Marty- 
rer  Buch hollendisch2s, oraz pozycja 7asygnalizowana jako Colloquia 

7 Ambro iy  Lobwasser, 1515-1585, poeta z Prus Ks. wydal  sw6j psalterz W Lip- 
s k u  W 1573 r. Zbiorek by i  ogrornnie popularny W Gdafisku i na calym Pomorzu. 

8 Byly wielokrotnie wydawane W XVI i XVII W. 
Die Propheten alle deudsch. D. Mart. Luth., 1532. 

I 0  Liczne wydania W XVI i XVII W. 
fi Praecationes - zapewne Praecationes aliquot privatae e t  publicae. Heidel- 

berg 1563. Ksiqika Praecatiae male wystepuje t ak i e  W inwentarzach mieszczan po- 
znariskich, zob. S. Nawrocki, J .  Wislocki, lnwentarze mieszczahskie z lat 1528-1635, 
z ksiqg miejskich Poznania. Poznafi 1961, s. 320. 

12 Zapewne chodzi o kt6rqS z konkordancji biblijnych. 
19 M. Eychler, Biblisch Calender darinnen u f f  alle unnd iede Jar, Tag und Stund 

e inem ieglichen Menschen ausz... der Astronomia der heiligen Schrift sein Glück 
oder Unglück angezeigt wird. Frankfurt  1579. 

14 Das verbüttschiert, mit sieben Siegeln verschlossene Buch, das recht nimandt 
auff thun. verstehen oder lesen kann,  denn das L a m m  und die m i t  Thau  bezeich- 
net: 1539, s. 1. 

15 Gl6wne dzielo Menno Simonsa, Ein Fundament und klare Anweisung von  der 
seligmachenden Lehre Jesu Christi, I wyd .  1539, potem liczne wznowienia m. in. 
W 1575 r. cv jezyku niemieckim. 

16 Zapewne traktat  Menno Simonsa, Eyne klare unwedersprekelige Belcentnisse 
unde  ar~wijsinghe u t h  den  gront unde k ra f t  der heyliger scr i f f t  vorvated ... s. 1. d. " Zapewne znane dzielo Tomasza a Kempis (wlaS6. Thomasa Hemerken), kt6re 
mialo wiele wydari W r6inych jezykach. " Zapewne dzielo teologa anabaptyjskiego, J.  Davida, Een kostelyck Klennoet. 
Hoort mijn kinderen d e  m i j n  ziele o m  der waerheit bemint. s. 1. d. 

19 Maie S .  Chateillon, Dialogarum sacrorum ad. linguam et mores puerorum for- 
mandos. Antwerpia 1552. 

20 Pozycji nie udalo sie oznaczyb. 
2l Zapewne traktat anabaptysty Chr. Endtfeldera, V o n  warer Gotseligkayt, wie 

der  mensch alhie in dieser zeyt dartzu kommen mag. Augaburg 1530. 
Pozycji n ie  udalo sie oznaczyb. 

23 Zapewne Die alder-excellenste Cronuke v a n  Brabant, Antwerpia 1497. 
24 Mo¿e Historie of  wyder verclaringhe van  de Xederlantsche Geschiedenissen 

7.vzn 1566-1590. Delft 1590. 
25 Wchodzi  tu W grq ki lka niezwykle popularnych W XVI i XVII W. zbiorlrow 

martyrologicznych: Adriana Cornelisa v a n  Haemstade, De Ghesckidenisse ende der 



Rualdi " 6 ;  Swiadezylyby one o niderlandzko-francuskich koneksjach i za- 
interesowaniach wlaSciciela holekcji. Z nimi tez wiqzala sie pozycja Klare 
Unterrichtung von der Licent in Holland 27. 0 zainteresowaniach inzy- 
nieryjnych Swiadczyla Architectura van f estingen Danieila Spiskertsa, 
rowniei w jqzyku holenderskim28. W ksiegozbiorze znalazla sie takie 
gramatyka grecka Filipa Melanchtona, podrecznik laciny, 2 popularne 
dziela przyrodniczo-medyczne: Archidoxa Paracelsusa 29 i Medulla Distil- 
latoria Khunradensa 3\ Literature pieknq reprezentowaly Metamorfozy 
Owidimza, tekst XVI-wiecznej satuki Sententia Salomonis opartej na 
wqtku biblijnym 31, zbiorek poezji flamandzkiej Spelen van Sinnen 32 

.oraz dzielko poetyckie zasygnalizowane jako Peter von Cölus, a bedqce 
prawdopodobnie angielskim dramatem osnu;tym wokol dziejbw Penelo- 
py 33. Wlaiciciel ksiegozbioru musiai wiec by6 czlawiekiem o roznorod- 
nych zainteresowaniach i chlonnym umySle., 

Duiy ksiqgozbior miai rowniez kupiec jedwabiu i nakladca pasamo- 
nicki Abraham Simonsen i jego zona 34. Inwentarz, sporzqdzony W 1648 r. 
wymienia 2 biblie holenderskie, drugq czqBE biblii W niemieckim prze- 
kladzie Jana Piscatora 35, 2 egzemplarze No~wego Testamentu (oba W jqz. 
holenderskim), 5 Spiewnikow (W tym $3 holenderskie), psalmy W przekla- 
dWe Ambroiego Lobwassera 36, Auslegung etlicher Evangelien nach Tri- 
nitatis 37, ErkZerung des Spruchs S. Pauli ad Rom, niederlendisch 35, Der 

doodt der vromen Martelaren die o m  het  gethuygenisse des Evangeliums haer bloedt 
ghestort hebben, v a n  den  t yden  Christi a f  tot  Jare MDLIX toe ... s. 1. 1559; anoni- 
rnowe dzielo Het o f f e r  de Heeren ... s. l., liczne wydania (1562, 1566, 1567, 1570, 1578, 
1580, 1592, 1595, 1599); Jacques Outerman, Historie der Martelaren o f t e  waervhtighe 
Getuygen Jesu Christi. .. sint he t  jaer 1524 tod desen t y t  waer b y  ooch gevoecht z y n  
haer bekentenissen ... Haarlem 1615. 

Francis de Roualdez, Discours de  choses memorables advenues a Cahors e t  
a u  pays de Quercy e n  l'an 1428. Cahors 1586. 

27 Pozycji nie  udalo sie z identyf ikowaf.  
B Miejsca i rokri wydania nie udala sie ustalib. 
z9 Paracelsus (wlaiciwie Bombast von  Hohenheim-Philippus Aureolus Theo-  

phrastus), Archidoxarum de secretis naturae misteriis libri X ,  Genf  1618. 
30 Khunrath lub Kunrath, Medulla Destillatoria e t  medica. Islebia 1596, wyda-  

nia nast. Hamburg 1602, 1605, 1614, 1623, 1638. Dzielko' bylo wiec ogromnie popu- 
larne. 

31 Ein schön n e w  Spyl  von  d e m  rechten Urthel so König Salomon z u  An fang  
seines Reiches über zwo Huren sampt ih,res Kindern gestellt hat ,  aus d e m  ersten 
Buch der Könige ... gezogen. Strassburg s. d. (okola 1562). 

3"ylo ki lka takich zbiorow, wydanych  W Gandawie (1539) i Antwerpii (1562, 
1564). 

33 P. Colse, Penelope's CompZa.int or a Mirror for Wanton  Minions. T a k e n  out  
o f  Homer Odissea und wri t ten in English Verse. London 1596. 

W A P  Gdalisk 300, 5/90 s. 616a-622a. Rodzina Simonsen6w pochodzqca z Ho- 
landii odegrala W pierwszej polowie XVII  W. du iq  rola W rozwoju rzemiosla pasa- 
monickiego na przedmieSciach Gdafiska. M. Bogucka, Gdarislcie rzemioslo tekstylne 
ocl X V I  do potowy XVII  W .  Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1956, s. 190. 

I wydanie Herbor 1602-1604, nastapne Wittenb. 1624; Luneburg 1627; Nurn- 
berg 1629. 

Bob. przyp. 7. 
Pozycja niezidentyfilrowana, tego t ypu  pism krqiylo W XVI I  W. wiele. 

38 Ib. 



Feste Evangelien Erklerung Martini Lutheri 39, Christlicher Sendtbrief 40, 

3 popularne postylle (Jana Wemera, Jana Mathesiusa i Abrahama Scul- 
teti), Guldin Arch Sebastiana Franka Anweisung zur. seel. machenden 
Lehre 42, Apophtegmata Christiani Wilhelma Baudarts 43, Von wahren 
Christenthumb Jana Arenta 44 i Praxis pietatis Buyli 45. Z dziel teologicz- 
no-historycznych inwentarz wymienia niederlendisch Merterbuch 4GJ 

Handlung mit der Widertaufer zu Embden niederlendisch 47, Refutatio 
der Wiedertauf fere niederl. 48, Refutatio Hermani Tauchely niederi 49.  

Poza tym W bibliotece znajdowal sie ja,kiS traktat Erazma z Rotteda- 
mu 50, Kaspra Schütza Historia Rerz~m Prussicarum (1592), Petrarka 51, 

dzielo Paracelsusa De summis natu.rae misteriis 52, Tierbuch Pliniusza 53, 

jakii niemiecki zielnik oraz 2 dzielka medyczne: ogromnie popularny 
IIortus Sanitatis""oicl Evonymi Philiatrii Schätze Köstlicher Arz- 
neyen 55. Eqcznie 35 pozycji o doS6 roinorodnym profilu. 

39 M. Luter, Auslegung der Evangel. und Epist. durch das gantze Jahr. Wit ten-  
berg 1525-1527. 

J0 Zapewne chodzi t u  o kt6reB z pism Lutra l ub  Menno Simonsa. 
41 Die gulden Arch, darein der Kern  und die besten Hauptspruch der Heil. 

Schrift ,  alter Leerer und Viilter der Kirchen, auch der erleuchten Heyden und Phi- 
losophen etc. eingeleibt seindt. Augsb. 1538. 

$12 Zob. przyp. 15. 
43 F. A, Ebert, Allgemeines bibliographisches Lexicon. Leipzig 1821-1830 oraz 

J.  G. T. Graesse, Tresor de Zivres, rares et prdcieux, Dresden 1859-1869, znajq ty lko  
jednq prace tego autora Polemographia austraico-belgica sive viva delineatio ac 
descriptio praeliorum, obsidionum etc. quae durante bello i n  Belgii provinciis gesta 
sunt. Amsterdam 1622. Rozprawka wspominana W inwentarzu byia zapewne tak ie  

'wydana W Amsterdamie W latach dwudziestych XVII  W.  
J .  Arnd,  Sechs Bücher v o m  wahren Christenthum. 1606-1610 s. 1. Wielokrot- 

nie wznawiany i przekiadany na rd ine  jqzyki popularny traktacik luterailski zawie- 
rajrjcy wyklad moralnoSci protestanckiej. 

45 L. Bayly, Praxis Pietatis. Cwiczenie sie poboznogci. Lubecz 1632; I1 w y d .  P m -  
xis  pietatis to  jest bwiczenie poboinofci. Toru6 1647. 

4G Por. przyp. 25. 
47 Byb m o i e  chodzi t u  o s l a m q  dysputq Laski - Simons W Emden W 1543 r., 

wdwczas byiby t o  traktat  Menno Simoosa, Een Corte ende clare Belijdinghe ende 
Schriftlijcke aenwijsinge, T e n  eersten vander Menschwerdbge ons liefs Heeren Jesu 
Christi. T e n  tweeden, hoe dat  beyde de  Leeraers ende de Ghemeynte Christi, na  
Scrifts vermeldinge sullen ende moeten geaert zijn, gheschreuen oen... Johan a La- 
sco, m e t  t'samen zi jnen medehulperen binnen Emden. 1544 s. 1.; H.  J .  Hillebrand, 
A Bibliography of Anabaptiswz 1520-1630. Elkhart 1962, s. 188, cytuje t e i  innq po- 
zycje dotyczqcq dysputy z anabaptystami, jaka odbyla siq W Emden W 1578 r .  Jest t o  
Protocol dath i s  alle handelinge des gesprecks tho  Embden in Oistfrieszlandt mit 
den  Wedderdöperen, de sick Flaminge nömen, geholden (Febr-May 1578). Embden 
1579. 

48 Maie M.  Duncanus, Anabaptisticae haereseos confutatio ... Antverpiae 1549, 
l u b  J .  T a f f i n ,  Onderwijsinghe, thegens de dwalinghe der Wederdooperen. Haerlem 
1590. 

40 Pozycji nie udalo sig zidentyfikowab. 
60 By6 m o i e  popularny Enchiridion militis Christi. Lugduni 1533. 
51  Zapewne De rebus memorandis.., Frankfurt  1566. 
G2 Zob. przyp. 29. 
6s Fragment slynnej Historia naturalis, W przelrladzie niem. H. von  Eppendorfa 

i J .  Heydena, ukazala sig W Strasburgu W 1543 r .  i w e  Franlrfurcie W 1565 r .  
M J .  S. T .  Graesse, o. C., cytuje wiele wydail W X V I  i XVII W. 
56 K. Gesner, Thesaurus Evonymi Philiatri de remediis secretis liber physicus, 

medicus et  partim ch.ymicus. Tiguri [Zürich] 1554. 



Zana Daniela Paschen (zawod nieznany, dom raczej niezamoiny, za- 
dluiany, wyprzedaj,e sie na licytacji) miala 30 ksiqiek i specjalnq dla nich 
b i b l i ~ t e k q ~ ~ .  Niestety pisatrz skwitowal je stwierdzeniem, ze ~oibok 2 bi- 
blii byly tarn andere gute gebettbücher, auch andere geringe und schlech- 
te - a wiec zapewne t a u e  troche dziel 8wieckiej treici. 

Sporq bibliortekq (27 ksiqiek) mial pasamonik, z pochodzenia Holen- 
der, Gedeon van Tewelen, zmarly W 1637 r. 57 Byly W nie j 3 biblie (2 ho- 
lenderskie W tyrn jedna Jakuba Liesswell 58 i l niemiecka Jama Piscato- 
ra 59), 4 Spiewniki (1 holenderski), zbior h y d w  (holenderski), przeklad 
holende~ski zbioru psalmow Ambmiego Lobwacsera 60, Parafrazy E r a m a  
z Riotterdamu 61, HandbuchZein Thomes Hemer 62, Adelicher Discurs Jo- 
hannis von Münster 63, Betrachtungen der glaubigen Seelen Amati Cor- 
neli 64, Merckzeichen der Kinder Gottes niderlandzikiego keoiloga szesnasto- 
wiecznego Jeana Taffin 65, Tracttatlein von Ehestand Timena Classen 66, 

Fundament von der seligmachenden Lehre durch M. S. 67, Enchiridion 
durch D. B. 68, Bienenkorb (holendemki) 69. Sporo ksi@ek Swiadcnylo o hi- 
storyczmych zainteresowaniach wlaSciciela kolekcji. Znajdowaly sie W niej 
dziela klasyk6w (Flawiusz, Liwiusz, Vita Marcii Aurelii po holendersku), 
znane dzielo Merterbuch 7O, Calendarii historici continuatio Jacobi Frey 71, 
Protocol oder Handlung des Gesprechs zu Embdenn oraz La Fontaine 
.de honneur et de vertu7s, a takie slownik francusko-niemiecki. 

56 Eine bencke mit zween bretern zu den bucheren. W A P  Gdaiisk, 300, 5/74 
s. 336a-339b. 

W A P  Gdafisk 300, 5176 s. 132b-137a. 
58 Wiele wydafi: Antwerpia 1526, 1532, 1534 itd. 
5Q Zob. DrzvD. 35. 

 ob. P r z s .  7. 
Bi I n  epistolam Pauli ad Galatas paraphrasis ... Basel 1519; Paraphrases in epi- 

stolas Pauli ad Thimotheam duam, ad Titum unam et ad Philemonen unam. Basel 
1520; Paraphrases i n  epistolas Pauli ad Ephesios, Philippines et Colossenses et in 
duas ad Thessalonicenses. Basel 1520. " Zob. przyp. 17. 

* J.  G. T.  Graesse, o. C.  podaje tylko jednq pracg tego autora: Paralella chri- 
stiana et  antichristiana. Heidelb. 1619. 

Pozycji nie udalo sig zidentyfikowat. 
46 J .  Ta f f in ,  Kenzeichen der wahren Kinder Gottes ... ins Hochteutsch überge- 

setzt. Herborn 1602. 
Ca Pozycji nie udalo sie zidentvfikowab. 
'7 zob. Przyp. 15. 
68 Dirck Philips (1504-1570), dzialacz gminy gdafiskich menonitow, napisal En- 

chiridion o f t  Handtboecxken van de Christelijcke Leere ende Religion, in corte 
somma begrepen ... s. 1. (Emden?) 1564. 

G9 Slynny traktat polemiczny niderlandczyka Filipa de Marnix Byenenkorf der 
Heilige Roomsche Kerk (1569), przeklad niem. ukazai sie W 1579 r. 

70 Zob. przyp. 25. 
71 Byt  moie Jacobus Freydang, Der Laven. Biblia: Darinn die h. Schrift sonder- 

lich aber die fürnemsten Historien und Geschieht dess alten und neuwem Testa- 
ments beschrieben werden. Frankfurt 1569. 

72 Zob. przyp. 47. 
73 Czesty W ~ W C Z ~ S  rodzaj dziela Fontanna etc. W tym przypadkii chodzi o pu- 

blikacje W jgzyku francuskirn. 



Nastqpnie wymienie trzeba ksiegozbior zamoznego kupca i arrnatora, 
pochodzqoego zapewne takze z Balandii, Antolniego Gerdsen, zmarlego 
W 1640 r. 74 Inwentarz wymienia biblie luterskq po niemiecku, Nowy 
Testament (nierniecki), 2 modlitewniki 75, zbi6r kazafi znanego XVI-wiecz- 
nego dzialacza r.eformacji W Szwajcarii Henryka Bullingera, wreszcie 
dzielo ~ o s r n o ~ r u ~ h i a  universa Sebastiana Münster teologa protestanckie- 
go i profesora W Heidelbergu 76, oraz nieokreSlony bliiej zielnik. Byl to 
wiqc raczej skrornny zbiorek, zwlaszcza wobec doSC znacznych mozliwo- 
6ci finansowych Gerdsena. 

Zas6b kilku ksieek byl, jak sie zdaje, typowy dla niezb.fi zamoknych 
mieszkancow przeidmieS6 Gdafiska W tym czasie. Niejaki Antoni Mon- 
tef f ken (inwentarz wymienia do6b skromne ruchomoßci 77) miai biblie, 
postylle, 2 ksiqzki o tematyce prawaniczej (okreSlone jledynie jako ,,gdafi- 
skie"), ein gros valon dryder Buch - zapeiwne zbiorek poezji flarnandz- 
kich 78, podrecznik dietetyku 79 oraz przypuszczalnie dzielo Kaspra Hen- 
nebergera 80. Posadto kilka malych ksiqzeczek - lqcznie 8-10 pozycji. 
Zona Pawla Ramel, zaimieszkda W do'mu Filipa Schumachera, przy 
ul. Ogarnej, t j .  -W samym miekcie 81, pozo~stawila bibliq luf~erskq i zielnik 
Adama Lonitzera =, Fabrica del monto po w&osku 8S i 5 ksiqiek okreSlo- 
nych jako ,,stareV, razem 8 pozycji. Jakub Heye, aptekarz i kramarz 
z Nowych Ognod6w 84 byl wlraSciciellem Parafraz Erazma z Rotterdamu s5; 
zielnika Mateusza de Löbell W niderla'ndzkim wydaaiu 8G, Chirurgii Am- 
bro¿\ego Par6 r6wniez W gderlandzkim wydaniu 87, dzielka Jeana Taffin 
Busfertigkeit des Lebens " oraz pratokol6w dysputy W Emden 89. Inwen- 
tarz rzleczy wdowy po Mikoiaju Slchultze, zamieszksaiym na Nowych Ogro- 

74 W A P  Gdafisk, 300, 5/80, s. 161-164. 
7Weden z nich to M.  Lutra Ein Bettbuchlein, der ztehen Gepott des Glaubens. 

Wittenb. 1522 i czgste nastepne wydania. 
70 Basel 1541, wyd. niem. W 6 ksiegach z 471 drze.cvorytami i 26 mapami. 
77 W A P  Gdafisk 300, 5/71, s. 399-401. 
78 Bye moie  Dryderley Refreyren ghepronuncieert op te  Rhetoryckfees der 

blauwe Acoleyen van Rotterdam 1561. Antv. 1564. 
70 Ein  gros buch genant Sitlich Speiskamer. By6 moie chodzi t u  o gdafiski pod- 

recznik S. Goebla Dicta oder Speys Buchlein (1570). 
80 E in  gros buch genant die Lanttafel. Zapewne Kaspra Hennebergera Grosse 

Landschaft von Preussen, 1576-1584. 
81 W A P  Gdafisk 300, 5/72 s. 455a. 
82 Botanicon seu historia plantarum. Francof. 1540. 
a3 Pozycji nie udalo sig zidentyfikowae. 
84 W A P  Gdafisk 300, 5/82, s. 1505-1510. , 

Zob. przyp. 61. 
86 Matthias de Lobelius. ~ruydtboeCk ' o f t  Beschrijvinghe van allerleyen Ghe- 

Wasser, Kruyderen, Hesteren ende Gheboomten. Antwerpen 1581. 
87 J .  Ta f f in .  V o n  Buss und Besseruna des Lebens i n  vier Büchern verfasst. Her- 

born 1602. 
ED Zob. przyp. 47. 
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dach (drobny kupiec?) ", wymienia 2 stare ksiqiki rachunkowe, psalmy 
Lobwassera 91 i podrecznik ksiqgowoSci Michala a l e t a  ". 

Ksiqiki wspominane sq rowniei bardzo czesto W inwentarzach rucho- 
moSci naleiqcych do wyrafinie jui ubogich rzernieSlnikow, czeladnikow, 
pracownikow dniowkowych itp. grup biedoty, Asmus Knak, ubogi guzi- 
karz z Nowych Ogrodbw ma wiec 4 zbiolrki psalmbw, Stary Testament 
i ewangelie gS. Niaamozny sukiennik Krqsztof Teschke mial 6 kci@.¿ek 94. 

Kapelusznik Mateusz Heine byl wla6ciciela-n biblii maz 5 modlitewni. 
k6w i 6piewik6w g5. Paasamonik Gillies Dircksen mial starq holenderskq 
bibliq oraz 7 innych ksiqg okreslonych jako „stare"OG. Inny ubogi pasa- 
monik, Gillies von Pohnen, zostawil swym spadkobiercom bibliq lutexska, 
i jakqS postylle ". Henryk Sportel, wlaScicie1 domku na Nowych Ogro- 
dach miak „stary ziei!nik" 98. Adam Zeli (pracownik dniowkowy? ubogi 
rqkodzielnik?) mial kilka starych ksiqg, W tym czeski Spiewnik, a takze 
sporo ,,karteczek i list6w" Handlarka przqdzy, Zuzanna Frese pozosta- 
wi'la biblie i kilka drobnych ksiqiek l00. Wdowa po kapelusmiku i prze- 
kupniu Andrzeju Haase miala zbibr hymnow i 2 male ksiqieczki Io1. Kry- 
styna, wdowa po Berencie Frantzen, kowalu na Nowych Ogrodach pozo- 
stawila 2 ksiqkki holenderskie (duzq i malq) 102. Wdowa po ubogim pasa- 
moniku Dawidzie Dircksen miala holenderskq bibliq, Stary Testament 
i Spiewnik los. Rowniei czeladnik pasamonicki wymieniony je& jako po- 
siadacz biblii lo4, Bardzo ubogi cieSla (zadluiony, inwentarz wymienia 
bardzo nedme sprzety) Szymon Kuhre byl posiadaczem polowy biblii 
i postylii los. Jakq.4 starq ksiqikq mial takie b(edny plociennik, zarniesz- 
kaly W okolicy Biskupiej Gory, Josten Gütler Io0, a zona robotnika dniow- 
kowego, Kaspra Henniga, takze wSr6d nieslychanie skromnych rucho- 
moCci miala jakiek ksiqkki 107. 

OO WAP Gdafisk 300, 5/82 s. 879-883. 
Zob. przyp. 7. 

gVozycj i  nie udalo sie zidentyfikowat. 
93 WAP Gdafisk 300, 5/91, s. 1176a-1177a. 

WAP Gdafisk 300, 5/80, s. 199b-200b. 
WAP Gdafisk 300, 5/76, s. $03a-605a. 
WAP Gdahsk 300, 5/90, s. 667a-668b. 

97 WAP Gdafisk 300, 5/76, s. 83a. 
O8 WAP Gdafisk 300, 5/89, s. 731-733. " WAP Gdafisk 300, 5/91, s. 1001b-1002a. 

1O0 WAP Gdafisk 300, 5/91, s. 995a. 
10' WAP Gdafisk 300, 5/74, s. 265-268. 
Io2 WAP Gdafisk 300, 5/70, s. 37a-38b. 

WAP Gdafislr 300, 5/82, s. 1500b-1502a. 
1°4 WAP Gdaiisk 300, 5/80, s. 529b-530a. 
lo5 WAP Gdafisk 300,5180, s. 544a-545a. ' 

1 ° W A P  Gdafisk 300, 5/91. s. 710ab. 
107 WAP Gdafisk 300,' 5/82, 's. 1260b-1261a 



Wydaje sie, i i  moina chyba zaryzykowai: twierdzenie, ze W Gdansku 
W XVII W. ksiqika stala sie jui przedmiotem codziennego uiytku nawet 
wSrbd uboiszych warstw mieszkaficbw. Na ten fakt wplynql przede 
wszystkim rozwbj o&viaty i szkolnictwa, jaki dokonal siq na Polmorzu 
W toku XVI i na poczqtku XVII W., a takie ferment umyslowy, spowo- 
dowany na tych terenach przez rozwoj reformacji. Znacznq czeSi. om6- 
wionych zbiorkow ksiqiek stanourily ksiqiki religijne, biblie, postylle, 
ipiewniki, modlitewniki. Ten wlaSnie typ ksiqzki wystqpuje W inwenta- 
rzach biedoty. U trochq zamoiniejszych, gdzie wchodzi W gre gromadze- 
nie kilku czy wiqcej ksiqiek, poijawiajq sie takie mniej lub bardziej po- 
pularne rozprawki teologiczne (zwlaszcza piora menonitow), czqsto wy- 
stgpujq pozycje zwiqzane z dziejami protestantyzmu (martyrdogia ana- 
bapityst6w, materialy na temat dysputy W Emden) lub W ogble ksiqiki 
o tematyce historyczne j (zwlaszcza dziej e Niderlandbw). Nie brakuje 
rowniei ksiqiek medycznych, przyrodniczych (~ie~niki) ,  dziel geograficz- 
nych, a takie pozycji z zakresu literatury pieknej (znbw z przewagq ni- 
derlandzkie j). 

Ciekawie uklada sie takie profil jezykowg ksiqgozbiorbw: holenderski 
i flamandzki wysuwajq siq przed niemiecki i lacinq, sporadycznie wystq- 
puje francuski, angielski i wloski. Jest to dodatkowy - obok brzmienia 
nazwisk - do~wbd, i i  wirbd wymienionych posiadaczy ksiqiek bylo duio 
irnigrantbw z Niderlandbw W pierwszym lub najwyiej drugdm pokoleniu, 
zapewne gl6wnie menonitbw (dlatego W ich zbiorkach tak czesto wyste- 
pujq traktaty Menno Simonsa, Dircka Philipsa i inne pozycje zwiqzane 
z problematykq anabaptyzmu). Wiadomo zresztq skqdinqd, i i  W tym cza- 
sie zaludniali oni tlurnnie gdafiskie przedrnieScia los. 

Imigranci ci odegrali ogromnq role W rozwaju gdanskiej produkcji, 
zwlaszcza tekstylnej, na poczqtku XVII W. log, a takie W gdafiskim handlu 
i bankowoScillO. Ich rola W ksztaltowaniu sie gdanskiej kultury, zwla- 
szcza kultury szerokich mas mieszkaficbw miasta i jego okolicy, nie zo- 
stala dotqd zbadana; calq uwagq poiwiqcono W tym zakresie wybitnym 
artystom f lamandzkim i holenderskim dziala jqcym W gdafiskim budow- 
nictwie i sztuce okresu. Tak wiqc problem ten - wainy m. in. ze wzglq- - 

du na oddzialyw.anie kulturalne Gdafiska na caly kraj - wyrnaga pod- 
jqcia badafi zakrojonych szerzej i wielostronnych. Sondai niniejszy, opar- 

'06 H. G. Mannhardt, Die danziger Mennoßitengemeinde. Danzig 1919, s. 36 nn.; 
I<. Meiydski, 0 mennonitach w Polsce, „Rocznik Gdaiiski", XIX/XX, 1960161, s. 185- 
260. 

100 M. B~gucka, Gdafiskie rze?r,ioslo tskstylne, s. 66 nn.; tai, Gdalisk jako ogro- 
dek produkcyjny W XIV-XVII W. Warszawa 1962, passim. 

1:O M. Boguo;lra, Handel zagraniczny Gdaizska W pierwszej potowie X V I I  W. 
Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1970, passim; tai, Obr6t wekslowo-kredytowy W Gau%- 
sku w gierwszej potowie X V I I  W. „Roczniki Dziejow Spolecznych i Gospodarczych", 
t. XXXIII, 1972, s 1-31. 



ty na skromnej bazie ir6diowej, a wiqc na pewno prowizoryczny, po- 
zwala jednak wysunqk d c s e k ,  iz iywy naplyw do Gdariska W XVI 
i XVLI W. imigmnth  z Eurolpy Zaichodniej spowodowal upowszechnie- 
nie sie nad Mlotlawq roinorodnej literatury obcojqzycznej, a j ej znajo- 
ml&C, chocby nawet pdbieina, Imrulsiaia wplywak na poziom i charakter 
gdariskiej kultury masowej W tyrn czasie. 



Jerzy Michalski 

STANISLAW KONARSKI 
V170BEC SARMATYZhlU 
I PROBLEMU EUROPEIZACJI 
BOLSMI 

Podstawowq cechq Swiatopoglqdu szlacheckiego, okreklanego mianem 
sarmatyzmu, bylo przekonanie o zasadnicsej innoSci Polsk'i i Polakbw od 
reszty krajbw i narcndbw europejskich oraz aprobowanie owego rzeko- 
mego faktu. Nie spxo~wadzalo sie to wylqcznie tlo megalomafiskiej doktry- 
ny o wyisz&ci szlacheckiej Rzeczypospolitej nad resztq panstw, lecz wy- 
ra iah sie rbwniei W poiglcjdzie, i e  sitcrsunki pavuujqce W hnych krajach 
europejskich .sq moze nawet dla nich dobre, ale dla Polski sie nie nadajq, 
gdyz te, ktore W nieij panujq, sq dla niej jedynie wlakciwe ze wzglqdu na 
charakter narodowy Pdakow. 

Klasyczne sformulowanie tej tezy znajdujemy W glohym traktacie 
jezuity Wojciecha Peskiego Domina Palatii Regina Libertas: ,,Prnyznaje- 
my [...I sami, i e  Poilska nierzqdem stoi, to jest niezwyczajnym U inszych 
naxodbw trybem, n~ie PO cudzoziemsku, nie po francusku, nie po nierniec- 
lru etc., ale po naszemu, po polsku, niby ixi nie po ludzku, ale po nie- 
biesku. Polus i Pdonus sq oonfinia sobie nomina, diatego t e ~  in rebus 
significatis z sobq conveniunt, kiedy rzqd polski niebieskieznu sie bardzo 
ak~mod~uje [...I. Takich, jakie W cudzych ziemiach widzimy, porzqdkbw 
rny nie ganimy, dobre sq, ale d a  nich, nie dla nas, bo by narn znie56 wol- 
~1086, nad ktbrq nie drozszego, nic milszegol nie inamy. Atoli my i Sm 
nierzqdem naszym tak dobrze stoimy, jak drudzy najsubtelniejszymi 
okolo rzqdow dystylacyjami" I. 

1 R o h e  mowy publiczne [...J przez Jana Debifiskiego podane do drukpc. czgsto- 
chowa 1727, s. 121. 

Szkice z dziej6w kultury polckiej, Warszawa 1972 



Dlatego nie widziano potrzeby ani nawet moznoSci szukania za gra- 
nicq wzor6w do naCladowania; idqce stamtqd wpIywy uwaiano za szko- 
dliwe, a do cudzoziemc6w iywiono nieufnoSC i niecheC. Polska bowiem, 
jak iaden inny kraj, osiqgnqC miala doskonalq wolnoSC (godnq wspania- 
lych tradycji staroiytnej republiki rzymskiej), a stan 6w dostrzegano 
chqtnie jui i W odleglej nawet jej przeszio&ci. Dlatego rodzilo sie prze- 
konanie o dobroci dawnych praw i obawa przed wszelkimi nowoiciami. 

W drugiej polowie XVII W. zmienilo sie podloie sarmackiej megalo- 
manii narodowej, ktora W okresie klqsk spadajqcych na Rzeczpospolitq 
nabrala charakteru defensywnego, opierah sie coraz bardziej na Cwiecie 
fikcji2, grajqc ro;le swoistej psychologicznej kompensacji. Megalomania 
i samozadowolenie nie wylqczaly pesymistycznych ocen aktualnej sy- 
tuacji, a nawet jej dramatyzowania, czemu sprzyjaly reto'ryczne kon- 
wencje i barokowe zamilowanie do przesady. Przyczyny zla upatrywano 
jednak wylqcznie (zgcrdnie z tradycyjnym, siegajqcym Sredniowiecza, 
a nawet staroiytncdci sposobem' myilenia) W winach ludzi, W upadku 
dawnych cnbt, nie zaS W wadach stosmk6w spolscznych i niedostatkach 
ustroju. Desperackirn lamentom nad upadajqcq oljczyznq i wo;lnoSciq to- 
warzyszylo tym upor,czywsze trzymanie sie przeszl~oiici i rodzimo&ci s. Na 
poczqtku XVIII W. rzeczywiste i rzekome, a wyolbrzyrnione W szerokiej 
opinii, absolutystyczne zamysly Augusta I1 przyczynily sie do szczegolnie 
silnego rozpalenia sie nastrojjow ksenofobii i utrwalily W spoleczefistwie 
przywiqzanie do zlotowolnoSciowych, rodzirnych ideal6w. W dziejach 
ideologii sarmackiej byl to jednak ostatni etap j ej calkowitego triumfo- 
wania. 

Postepujqca anarchizacja pafistwa, jego calkowita bezsilnoS6, ujaw- 
niona podczas bezkrolewia po Smierci Augusta 11, k o ~ r o m i t o w a l y  sar- 
mackie mity, wyzwalaly krytyczna, my81 reformatorslra,, nie wahaj3cq sie 
czerpa6 wzory ze wspolczesnej Europy. I wczeSniej zdarzaly sie takie glo- 
sy 4, ale zagluszane byly one przez domin~~jqcy W rzeszach coraz bardziej 

J. Tazbir, Sarmatyzm a barok, ,,Kwartalnik Historyczny" LXXVI, 1969, z. 4, 
s. 826. 

Ziczne prmklady H. Olszewski, Doktryny prprawno-ustrojwe czasow saskich 
(1697-1740). Warszawa 1961, passim. 

Zob. np. pismo z kodca XVII W.: Examen wolnoSci polskiej, om6wione przez 
M. Handelsmanna, Zamach stanu Augusta I1 (W:) Studia historyczne. Warszawa 1911, 
s. 10-14; Stanislaw Dunin-Karwicki W okresie drugiej wojny p6lnocnej snul na- 
stgpujqce refleksje: ,,Prawda, gdyby kto chcial taki rzqd, jaki jest W monarchijach 
i absolutnych paiistwach wprowadzie do Rzplitej naszej, musialaby wolnok6 sig na- 
chylie, ale zak iebykmy nie mieli, stosujqc sie do przyklad6w tych rzwzypogpolitych, 
kt6re takie wolnokciq slyngly, albo teraz siynq, uczyniE r z ~ d  migdzy sobq i CO ile 
poprawie, temu iaden rozumny statysta przeczyb nie moie, ile kiedy widziemy, i i  
coraz to gorzej, prowincyje odpadajq, paiistwo im dalej, tym bardziej rujnuje sie 
i uboieje, dobre imie i reputacyja u sqsiad6w [...I ginie i tylko tego czekae, i e  na 
ostatek sami wdno5b zgubiwszy W podzial pbjdziemy sqsiadom naszym przez ten 
nierzqd". - Rxeczpospolita W ciobie upadlcu 1700-1740. Wyb6r &rodet, oprac. J. Gie- 
rowski. Wroclaw 1955, s. 230-231. 



urnyslowo uniformistycznej szlachty kult polskiej wolnoSci, uwielbienie 
dawnych praw i zwyczajOw przodkow. Przelom lat trzydziestych i czter- 
dziestych XVIII W. stanowi, jak sie zdaje, punkt zwrotny. Zlotowolno- 
Sciowa grandilokwencja zaczyna cichnqk, do czego przyczynia sie 
i zmierzch poinobarokowej maniery retorycznej. MyS1 krytyczna, wy- 
zwalajqca sie ze cchematow sarmatyzmu, analizujqca rzeczywistoS6 pol- 
skq i porownujqca jq ze stosunkaimi za granicq zaczyna coraz czeSciej da- 
waC o sobie zna6 i powoli zdabywa6 rezonans W spoleczefistwie. 

,,Insze teraz u nich rzqdy - pisal autor GEosu wolnego o sqsiadujq- 
cych z Polskq panstwach - insze zwyczaje, inszy modus bellandi; temu 
wszystkiemu sie nie oprzemy, jeieli tymie sposobem nie chwyciemy sie 
nowych do olbrony naszej zwyczajow, ktone nova saecula producunt do 
wyniesienia panstw i krolestw [...I. I ta U nas niemniej szkodiwa prae- 
sumpcyja, i e  sie najlepiej nad inszych rzqdziemy, nie dbajqc i nie pyta- 
jqc sie nawet, CO za rzqdy i CO z sich za emdumenta W cudzych pan- 
stwachJ'5. Nie bylo prawie dziedziny, W ktorej by autor GGosu wolnego 
nie stawial wyzej zagranicy (bliiej jej nie okreSlajqc) od owczesnej Pol- 
ski: czy to bqdzie wojskowoS6, skarbowoS6, administracja publiczna, go- 
spodarka, czy wymiar sprawiedliwo,4ci 

Inny przedofiwieceniowy publicysta-reformator, Stefan Garczyfiski, 
trzeiwy obserwator biedy i zacofania polskich wsi i miast, swe przeko- 
nanie o lepszoSci stosunkow zagranicznych czerpal ze znajomoBci najblii- 
szego swego sqsiedztwa: Brandenburgii i Slqska. Widzial tarn lepiej ma- 
j qcy ch sie chlopow, zamoiniejsae miasta, obfitszq produkcjq, dbaIoS6 
o oSwia;te ludu i ogolnie .wy.iszy standa'nd iycia i wynik,ajqcy stqd wzrost 
populacji. Nawet wojsko niemieckie (i to bynajmniej nie pruskie) ocenial 
wysoko, z dezaprobatq wyraiajqc sie o walorach polskiego towarzyskiego 
zaciqgu. 

Przeciwstawiona Polsce obfitujqca W ludnoSk, produktywna, zamoina 
Europa to - wedlug poboiinego katolika Garczyiiskiego - Anglia, Fran- 
cja, Holandia, Niemcy, natomiast W wielu krajach katolickich, jak W Hi- 
szpanii i na Wqgrzech, W Czechach, Wloszech (zwlaszcza W. Pafistwie Ko- 
Scielnym) dzia6 sie mialo bez mala gorzej ni i  W Polsce. Gorowanie Euro- 
py nad Polskq Garczyfiski tlumaczyl nie lepszymi warunkami natural- 
nymi, ale lepszym, a zwlaszcza dbalszym o ,,posp6ls.two" rzqdem, pod- 
czas gdy W Rzeczypospolitej „tq mizeryjq sprawuje wielki, jakiego pod 
sloncem nigdzie wiqkszego nie masz, nieporzqdek". Totei Garczynski 

6 GEos wolny kr6la Stanistawa Leszczyhskiego, wyd. A. Rembowski. Warszawa 
1904, s. 5; W wersji wczeSniejszej, nie przerobionej przez Leszczyhskiego (E. Rostwo- 
rowslri, Legendg i fakta X lVI I I  W. Warszawa 1963, s. 98-124) podobne, ale mniej 
clobitne sformu2owania. 

Gtos wolny, s. 6, 67, 76, 78, 90, 95. 



W przedmowie wyraial przekonanie, i e  „jeieli Polska d o t ~ d  chob niepo- 
rzqdkiem stoi, tob gdy sie rzqdzib bqdzie trybem innych sqsiedzkich i po- 
stronnych narodow, stak bqdzie, p6ki totus non illabetur orbis" '. 

Podobne, ale niewqtpliwie z gfebszych przemyilen i z isitotnych zwiq- 
zk6w z europejskq kulturq plynqce zafascynowanie wzorami zagraaicz- 
nymi majdujerny u Stanislawa Konarskiego, czlowieka, kt6ry swq dzia- 
lalno$ciq ~e~dagogicznq, jak wiadomo, bardzo przyczynil sie do szerzenia 
W Polsce wplywbw europejslrich W dziedzinie nauki, filozofii, kultury 
literackiej i idealow wychowawczych. Wystarczy przypomnieb urnie- 
szczony W I1 tomie dziela 0 skutecznym rad sposobie apis powszechnej 
pomySln&ci wolnych ale dobrze rzqdzqcych sie rzeczypospolitych, tj. An- 
glii, Holandii, Szwajcarii i Wenecji. Wszystko tam znakomite i godne za- 
zdrogci: gotow&C obronna kraju, zasabnoS6 skarbu publicmego, sprawny 
rzqd, dobra edukacja, biblioteki, szpitale, kwitnqcy handel, ,,tysiqczneH 
manufaktury itd., itd., na brukaeh, oowietleniu ulic i wygodnych auste- 
riach koficzqc 8. Kliedy indziej Konarski wyraiaf poglqd o bardzo niskiej, 
W porownaniu z Europq, wydajnkci polskiego rolnictwa. Za granicq, 
gdzie chlopi sq wdni, majq ,,wlasnoSb" i „sprawiedliwoSb", a przez to 
lepiej pracu j q, dachody z lanu przewyiszaj q kilkunastokrotnie uzyskiwa- 
ne W Polsce, W kraju, kt6ry zasluiyl sobie na miano „infemus rustiw- 
rum>' 9. 

Klonarski frontalnie zaatakawal sarmacki aksjomat o zasadniczej in- 
noSci Polakhw i uzasadnionej tym odrebnoici ich uxzqdzefi i zwyczajow 
od reszty Europy. , ,Sebyhy - pisal - my Polacy sami mieli sie za ro- 
zurnniejszych i za roztropniejszych nad caly narod ludzki i nad wszyst- 
kie dawne i teraz kwitnqce rzplte, to by bylo nadto; i e  nie rzeke, izby 
to byla jakai osobliwa i nieslychana pretensyja, kt6ra by nas na poirnie- 
wisko calmu podala k i a tu .  Rzqdimy sie [...I jak ludzie rozumni, jak 
sie rzqdzi reszta calego naszego plemienia, nic nie pretendujmy nad ludzi. 
OdpowiedZ ta, i e  to co inszego W inszych krajach, CO inszego W Pwlsmze, 
tak jest mal0 rmumu majqca, i e  nie jest i odpowiedzi warta. Bo Bog 
i natura nie t3zukal.i inszej glhy, ani hszej formy na s h o r z e ~ e  Angiel- 
czyka, Smajcara, Belgi, Wenety etc. C...] Dajmyi wiec pokoj S m  imagi- 
nacyjom czy nad ludzkim, czy nie ludzkim, nie czynmy nie wiem W czym 
r6hicy miedzy namq a wszystkich naxod6w naturq, dopieroi nie przen- 

7 Anatomia Rzeczypospolitej Polskiej, b.m. r.w. (1751), s. 25-26, 58, 83, 113-130, 
1 4 6 1 4 5 ,  152-153, 169, 222-225, 280-281. Zob. t e i  W. Konopczyfiski, Polscy Pisarze 
polityczni XVZZZ W .  Warszawa 1966, s. 147-149. 

8 0 skutecmym rad sposobie albo o utrzymaniu ordynaryjnych sejmow. War- 
szawa 1760-1763, cz. 11, s. 193-196. 

9 Rozmowa, na czym dobro i szczqicie Rzeczypospolitej naszej zaleglo, W war- 
szawskim CollegZum Nobilium miana T. p. 1757 (W:) S. Konarski, Pisma pedagogicz- 
ne, wyd. E. Kurdybacha. Wroclaw-iCrak6w 1959, s. 488. 



kladajmy sie nad insze" l0. Konarski zwalczal tei  wystepujqce W sarmac- 
kiej ideologii mniemanie, i e  to Bog przeznaczyl Polakom jakiS osobliwy 
rodzaj egzyskncji i i e  dlatego szczeg6lnie apiekuje sie ich losem ii. 

Konarski dostrzegal, i e  W jego czasach sarmackie przekonanie o od- 
rebnoSci Po&i od Europy nie prowadzi do postawy megalomafiskiej, lecz 
stanowi jui tylko uzasafdnienie postawy biernej, rezygnacyjnej, kwiety- 
slyloznej, akceptujqcej specyficzny d a  Palski nierzqd, ktbrego zwalcza- 
nie byloby trudem daremnym, a kt6ry W gruncie rzeczy nie jest niczym 
ztyrn, ani tei  niczyrn zlym W przyszloSci nie grozi. Staral sie wiec zbu- 
rzyC 6w kr6tkmzroczny aptyrnim, wzbudzik SwiadomoSE, ze stan obec- 
ny jest stanem katastrofalnytm, i e  Pdacy iyjq W zludzeniach, nie dostrze- 
gajqc tego, CO widzi cala Europa. 

,,Znat to na trybunaiach - pisal - na wojsku, na bezpieczefistwie 
fortun, mob6d i iycia naszego, na praw naczych caloSci. ZnaE na wiel- 
kim bogactwie kraju [...I, na handlach, na wojnach od kilkudziesiqt lat, 
na kansyrderacyi naszego U sqsiaidk krblestwa, na granic i od Rzplty de- 
pendujqcych prowhcyj niniejszej cytuacyi, na wsiach, miasiteczkach 
i miastach w dostatki zakwitajqcych i iyznoS6, na slawie narodu teraz 
polskiego U postrmnych narodbw, jak piqknie nierzqdem stojemy, jak 
naszej oj czyzny mocno utrzymujq interesa sqsiedzi, jak nam czego ma jq 
obce zazdro5ciE nacyje. ZnaE, i e  kroku zagranice nie wynibsl, albo slowa 
od cudzoziemca nie slyszal ten, kto tak dobrq o zazdrosci, godnym stanie 
i rzqdzie naszyin ma U sieblie opiniq, gdzie naprzeciw nierzqd nasz i rady 
nasze poSmimiddern sg U wszystkich nar,odbw" ". 

Mbochodem poruszyl Konarski pewne, odczuwane przez siebie jako 
ba~barzyfiskie, struny obpcza j owoSci sarmackiej wytyka j qc „te r& r6w- 
nych calowania, te n6g Sciskania, padania do n6g czolem - plugawy ' 

zwyczaj, k t h y  nas na poimiewisko~ u pqstrmnpch na to patrzqcych wy- 
daj'e" 1s. 

W przeciwienstwie do XVI- i XVII-wiecznych apologet6w) zajadle 
pdemizujqcych z cudzoziemskimi krytykami Rzeczypospolitej, Konarski 
nie wahal sie przynawai: duszno6ci najbardziej nawet n e g a m y m  opi- 
niom wypowiadaaym wsp6iczeSnie prnez obcych obserwatorbw polskiego 
nierzqdu. Przytaczajqc tekst listu pisanego przez pewnego oudzoniemca 

10 0 skutecznym rad sposobie, n. 111, s. 335-336. Sprawa ta Konarskiemu 
szczeg6lnie leiaia na sercu, nawracai do niej kilkakrotnie. ,,Najlepiej nie chcied byd 
singulares, ocobliwymi i coS nad ludzi inszych, ale tak sie rzqdzid jak insi, bo te 
wszystkie dawne i niniejsze rzplite miaiy i majq wielkie rozumy [...J Nie chciejmy 
wigc pretendowad, ieby my Polacy byli mgdrsi i roztropniejsi nad inszych. Idkmy 
przykiadem i bitym torem inszych tak pigknie i skutecznie o sobie radzqcych, a oraz 
pigknie kwitnacych rzplitych". Ib., cz. IV, s. 212; zob. tei s. 215, 236 i cz. 11, s. 105. 

Ii Ib., cz. 11, s. 99 i 178. 
'Vb., CZ. I, S. 158-162. 

Ib., cz. 111, s. 201. 



z Warszawy W 176 1 r., gdzie maj dowala sie nastqpujqca charakterystyka 
Polski: ,, jest to nacyja ze wszystkich na juboisza [...I jesi najslabsza, be- 
dqc cale z sil do obrony ogolocona, jest najbardziej zatmiona z calego 
Swiata, bo iadna jej nie prowadzi rada", pisal: ,,obelga to wielka od nie- 
dyskretnego obcego piiora, ale czy prawda to, czy nie? A jeieli praw- 
da?" l4. Ubolewal, ie  W „poSmiewisko [...I U najcelniejszych W Europie 
nacyj sqsiedzkich i dalszych idziemy", ale nie oburzal sie na tego rodzaju 
osqdy, bo uwaial je za zasluzone. Oburzal sie natomiast na biernoit i obo- 
jetnoSC: wlasnych rodakow: ,,czy nie czujemyi juz skutk6w tej opinii, 
ktore majq sqsiedzi o tym bezradnym krolestwie, czy juiehmy zaharto- 
wani, czy6my z a k d e n i e l i  jui na sentyment nieslawy i hafiby, ktorq 
przed calq Euroipq nasz nas nierzqd ohywa?" 15. . 

Tego rodzaju reagowanie na cudzoziemskie krytyki hiadczylo, jak 
bardzo autor wywodu 0 skutecznym rad sposobie odszedl od samackie- 
go stylu myilenia. Ale odejScie to ujawnialo sie i W rzeczach jeczcze 
istotniejszych: W zerwaniu z kultem rodzimej tradycji ustrojuwej, W zer- 
waniu z widzeniem przyczyn zlego stanu Rzeczypospolitej wylqcznie 
W obyczajach ludzi wspolczesnych, ktorzy zatracili dawne cnoty przod- 
kOw. Konarcki mocno uwydatnial, i e  wspolczeini Polacy wcale nie sq 
gorsi od obywateli innych kwitnqcych pafistw i i e  cala wina leiy W zlym 
ustraju 16. Zgodnie z p6Zniejszq ~Swieceniowq myilq histo~iozoficinq po- 
czqtki tego zla dostrzegal juz W XVI W. 17, nie iywil t e i  uwielbienia dla 
dawnych praw jako takich. Przeciwnie uwaial, i e  W miare czasu mogq 
ane przestawaC by6 ukyteczne i i e  w6wczas powinny by6 zastqpione no- 
wymi. ,,Nie tylko sie godzi, ale i rzecz jest cale'koniecznie i nieuchybnie 

. potrzebna odmieniat i zarzucat, jeieliby co bylo w dawnych prawach 
szk~dliw~ego kr6lestwu, a lepsze przyklade#m dobrze sie rzqdzqcych kr6- 
lestw i rzpltych coraz wprowadzat i na dobro ojczymy stanowit" 18. 

Nie znaczy to, ieby wydawca Volumina Legum nie odwolywal sie 
chetnie do przeszloici, gdy upatrywal W niej rzeczy dobre; ieby nie zda- 

l4 Ib., CZ. 111, s. 336-338. 
15 Ib., cz. I, s. 189. 0 tym, i e  Polska staje sie poSmiewiskiem cudzoziemc6w, pi- 

sa4. Antoni Potocki W swej Odezurie z 1744 r., W. Konopczyfiski, o. C., s. 141. 
16 0 skutecznym ~ a d  sposobie, cz. I, s. 47, 51-53, cz. 111, s. 137. 
17 Ib., cz. 11, s. 64-65, cz. 111, s. 18 nn. 
18 Ib., cz. IV, s. 12, 140-141. Poprzednikiem Konarskiego zrywajqcym tak, jak 

on, z typowym dla sarmatyzmu skrajnym konserwatyzmem W dziedzinie prawo- 
dawstwa by3: Karwicki, kt6ry pojmowal zjawisko dezaktualizowania sie praw - 
J. Michalski, Studia nad reformq sadownictwa i prawa scldowego W XVIII  W. Wro- 
claw-Warszawa 1958, s. 285-287. Sarmacki konserwatyzm krytykowal r6wniei 
autor Glosu Wolnego, s. 5: ,,jest to rzecz dziwna, za CO starych zwyczaj6w U nas 
tak religiosa obserwancyja, bo jeieli brzydziemy sie riovitatibus, dlatego i e  in tanta 
veneratione mamy antiquitates, toC Swiat teralniejszy bardziej considerowae naleiy, 
bo im dalej tym starszy i tym daleko wiekszej we wszystkim eksperciencyi nabywa 
ni i  t g  kt6rq mial przy mlodszych i dawniejszych wiekach". Wersja wczeSniejsza 
treSdowo zbieina. 



wal sobie sprawy, ii jest to argument mile przyjmowany przez czytel- 
nikow. Ale owa dobra przeszloSC to nie byla zlota wolnoSk, kt6rq Polska 
gorowala nad innymi narodami, lecz epoka, W kt6rej panujqce stosunki 
nie wyroinialy jej od reszty Europy: ,,Bez weistchnienia owych piasb- 
wych i jagiellonowych wspomniet nie moiemy i U nas czasow, kiedy tyrn 
wszystkim sami kwitnelikmy, CO po inszych upatrujemy krajach 19. Prze- 
konywal tei czytelnikow, ze dawniej panowala we wszystkich radach 
,,staropolska pluralitas", a wiqc zasada zgodna „z eksperiencyjq calego 
narodu ludzkiego", ktora „utrzymuje W dobrym rzqdzie, w mocy i W sla- 
wie" wszystkie rzeczypospolite, a wSr6d nich Anglie i Szwecje 20. 

Bo tei  jedynq droge dowyjScia Polski z nierzqdu Konarski - jak Ma- 
domo - widzial W zerwaniu z uznawanq przezefi za niedorzecmq zasadq 
j edn o~mySln08ci i we wprowadzeniu zasady decydowania zwyklq wiqkszo- 
iciq glosow. Przykladem byly dlaii tu wszystkie ,,rzqdne" rzeczypoicpolite, 
a wiqc Wenecja, Genua, Szwajcaria, Holandia, a rowniei cieszqce sie 
wolno6ciowym ustrojem krolestwa: Szwecja i Anglia. One to zwlaszcza, 
przede wszystkim zaS Anglia, przytaczane byly wielokrotnie na kartach 
dziela 0 skutecznym rad sposobie, jako wz6r polmySlnego rozwiqzania 
roinych probleimCIw funkcjonowania organ6w wladzy prawodawczej, 
a czqSciowo r6wniei i wykona~wczej. Przyklad Anglii i Szwecji sluzyl, 
m. in. jako argument przeciw tak iywej W Polsce tendencji do ograni- 
czenia roli sejmu na rzecz sejmikow ". Energicznie zwalczal Konarski 
przekonanie, i e  wolnoiC angielska jest pozorna i i e  W gruncie rzeczy 
krol, dzieki stosowaniu korupcji i dziqki swyrn obszernym prerogatywom, 
potrafi zawsze uzaleinik od siebie parlamernt. Zdecydowanie twierdzil, i e  
Anglia jest „wolnq i doskonalq rzeczpospolitq" 22 i i e  ,,nie masz nad an- 
gielskq rzeczpospolitq szczeSliwseego i potqiniejszego narodu" 23. 

Ustrojowy moded proponowany przez Konarskiego byl zdecydowanie 
republikaiiski. W dziele 0 skutecznym rad sposobie starannie unikal tei 
powolywania sie na monarchie absolutne. Przyznawa? jednak sprawnoS6 
ich rzqdow 24, nie obawial sie zestawiak sytuacji szlachty francuskiej i pol- 
skiej na niekorzy6C pod pewnym wzglqdem tej ostatniej 2" a kardynala 
Richelieu nie wahal sie nazwaC ,,najcelniejsnym W 6wiecie politykiem" 26. 

Przy innych zag okazjach stawial za wz6r szkoly zakladane przez abso- 

19 0 skuteczngm rad sposobie, cz. 11, s. 198. 
Ob., cz. IV, s. 236. 

21 Ib.. cz. IV. S. 229 i nn. 
" 1b.l CS. IV; s. 129. 
23 Ib., CZ. 111, S. 277. ,,Anglia [...I jak sig piqknie rzqdzi, .W jakiej sie utrzymuje ska- 

wie" - pisak W 1744 Stanislaw Poniatowski w Liicie ziemianina. Podobnie chwalil 
Rolandig, Wenecjg i Szwajcarig - W. Konopczyriski, o.c., s. 139. 

24 0 skutecznu;?t rad soosobie, cz. I, s. 11. 
lbI cc. 11, s: 206. 

- 

cß Ib., cz. 11, s. 93-94. Zwr6cil na to uwage J. Fabre, Stanislas-Auguste Ponia- 
forcski et Z2g.urope des Lumieres. Paris 1952, s. 66. 586. 



lutnyoh unonarchow 27. Eo tez Kon~arski ~asa~dniczo odrzucal apriorycznq 
nieCheC do tego, CO obce, i zdecydowanie stal na stanowisku, ze Polska 
tak, jak kaidy kraj, moie i powinna czerpat od innych narodow wszystko 
to, CO U nich jest lepsze i CO nadaje sie do zaadaptowania do rodzimych 
warttnkOw. 

,,Wyzej r o z m  podnimszy, obaczemy - formulo~wal swe stanowisko 
z wlaSciwq sobie dobitndciq i dokladnoSciq wykladu - ze zadnego 
W h iec ie  kraju nie bylo i nie masz, ktoryby od inszych sqsiedzkich czy 
dalszych krajow rzqdu nie przejmowal lepszego, ktoryby na model gdzie 
indziej obsemwanych praw i zwyczajow ludziom poiytecznych swoich 
nie ref~ormowal i nie polepszal ustaw. Jakoz dzikoSC to jakqi znaczy, nie 
ludzki rozsqdek, widziel: by CO najlepszego U inszych, a ich naszladowaC 
W tym nie chcieC dla tej jednej przycqnny, i e  sq to obcych krajow wy- 
mydy lub cudzolzieirnskie prakityki. RoztropnoSci zag ludzkiej ta jest re- 
gula - ani postronnych plocho i 1ekkomySlmie nie chwytaC i nie lapaC 
zwyczaj6w, ani dla nich ~jczystyrni n&e gardziC, jako nasi, CO ich zowiq 
ptymetrowie, z zagranic powraajqcy czyniq, ale t e i  ani tyrn pogardza6, 
CO W inszych narodach i rzeczachpospolitych doskonalszego widziemy 
i czym naszq lepszq, rzqdniejszq, obfitszq, bogatszq i mocniejszq rzeplitq 
uczyniC moiemy" 28. 

Zdanie przeciwne, poglqd, ktory W Polsce „czasem slyszel: sig daje", 
ze ,,CO nam do cudzych krajbw", odrzucal z oburzeniem: „to nadto po 
s a n n a c k ~ " ~ ~ .  Nie znamy wczeSniejszego uZycia terrninu ,,sarmacki" 
W tym wlahnie pejoratyiwuiym znaczeniu. Tak w i ~ c  i tym razem Sapere 
Ausus byl poprzednikiem najbardziej Swiadomego europeizatora Pol- 
ski - krola Stanislawa Augusta. 

27 Rozmowa, na czym dobro... (W:) Pisma pedagogiczne, s. 479; Mowa o kon- 
wiktach na skrypt p. t. Skarga ubogiej szlachty odpowiadajqca (1760), ib., s. 570. 

28 0 skutecznym rad sposobie, cz. IV, s. 130-131. 
Ib., CZ. IV, s. 130. 



Marian Henryk Serejski 

WOLTERLANSKA KBNCEPCJA 
HISTORII KULTURY 

W jednym z Listc5w filozoficznych (1734) Wolter opowiada o toaqcej 
siq dyskusji nad pytaniem, kto byl najwiqkszym czlowiekiem: Cezar, Ale- 
ksander, Tamerlan czy Cromwell itp. KtoS odpowiedzial, ie byl nim Izaak 
Newton. Mial racjq, bo Newton spelnial to, czego siq wymaga od geniusza; 
urniejetnie poslugiwal sie nim, by oSwieciE siebie i innych. Trudno jest 
znaleie takiego wielkiego cdowieka w ciqgu dziesieciu stuleci. Po&- 
n i h y  czciq ortaczaC tegq ktbry zdobywa umysly potqgq prawdy i poprzez 
znajomoSC Swiata, nie zag tych, kt6rzy przemocq znielwalajq ludzi i de- 
formujq naszq wiedzq o iwiecie: „Ci politycy i zdobywcy, kt6rych nie 
brak W zadnym stuleoiu, nie sq zazwyczaj niczym innym jak znakomity- 
mi lotrami" 

A wiqc slawa wojenna, qodiboje, wlqdza oparta na sile, opiewane 
przez historykbw, nie s3 irodlem wielkoici. Jest ni-m natomiast wybitna 
dzialaln08E na polu kultury. W tyrn nowym wmrcu wielk08ci bohatera 
wyraia3: sie oiwieceniowy system wartoici, ktorego pmpagatorem by3: Wol- 
ter - poeta, dramaturg, filozof, hktcvryk. 

Problem: CO jest waineb g d n e  pamiqci rozwdqzywany byl - zgodnie 
z nawym.i kryteriami - inaczej nii przez historiografiq dworskq, feudal- 
nq. Zmienial siq glowny przedmioit zainteremwafi, przesuwat punkt wi- 
dzenia z dziejow krbl6w, wojen, bitew na dzieje k u l k y .  Jak to s f m u -  
lowal Wolter W liScie do swego przyjaciela Thierota (1735): „poza imie- 

1 Lettres philosophiques. Paris 1964, s. 54 (douzieme lettre) sur le Chancellier 
Bacon. 

POLSKA W SWIECIE 

Szkice z dziejow kultury polslciej, WarszaWa 1972 



niem nic nie pozostalo PO tych, CO prowadzili bitwy i wojska. Wielcy lu- 
dzie natomiast (Racine, Corneille, Descartes i inni), ktorych wspo~mnia- 

Je uro- lem, stworzyli radoiC czystq i trwalq dla ludzi, kt6rzy sie jeszcze n' 
dzili. Sluzy kanalu lqczqcego dwa morza, obraz Poussina, piqkna trage- 
dia, odkryta prawda s q  czymS tysiqc razy cenniejszym nii wszystkie 
rocmiki dworskie, nii wszystkie relacje o bitwie. Pierwsi, jak pan wie, 
s3 wielkimi ludhni, drudzy bohaterami. Ludimi wielkimi nazywam tych, 
CO wyroznili sie czyimS uiy-tecznym i przyjemnym. iEupieicy kraju to je- 
dynie bohaterowie" 2. 

Nie pozbawiony pikanterii ject wiersz Woltera niezwykle ostro pate- 
pia jqcy ,,bohater6wn, zdabywc6w woj ennych, przeslany kr6lowi Fryde- 
rykowi I1 wkr6tce po bitwie pod Matujewicami (1742) na Slqsku 3. 

Takie stanowisko programowe f ormulowal Wolter nim jeszcze 
W swych dzielach historycmych dal przy'klad historii ujqtej W nowym du- 
chu. Nie trzeba jednak rozumieC: jego deklaracji, majqcych Charakter po- 
lemiczny, W spos6b doslowuiy. Nie szlo W nich o usuniecie poza burte 
historii dziejow militamych i politycznych, ale o ich wiqczenie W caIo56 
dziej6w oraz o odmiennq ich ocene. 

W Nowych rozwaZaniach nad historiq (1744) Wolter wyjagnil, na czym 
polegalo przeciwiefistwo migdzy tradycyjnq, anegdotyczn~ hist~riog~afiq 
a w;iedzq .o przeszlo&ci, zawierajqcq waine i uiyteczne wiadomoSci, jak 
np. jakimi si?ami dycponowal dany kraj przed omawianq bibwq, czy po- 
wiqkszyly sie one po niej, czy pornniejszyly; ,,czy przed podbojem Nolwe- 
go Swiata Hisupank byla bogatsza nii dzii? [...I Dlaczego Amsk~dam 
przed dwustu laty liczyl tylko dwadziegcia tysiecy mieszkafic6w?". W no- 
wej historii szuka siq przyczyn poitegi i slaboSci paiistw, ich wzbogacenia 
sie W ostatnim stuleciu, bada $sie rozw6j sztuk, rzemiosl, komunikacji. 
,,Jej glownym przedmiotem sq przemiany dokonujqce sie W obyczajach 
i prawach. W ten spos6b poznaje sie ,dzieje ludzi, a nie tylko krbl6w 
i dwor6w7'. 

Nie kwestionujqc bynajmniej koniecznoSci opierania sie na koak&- 
nych, skonstatowanych faktach, Wolter nie chcial zadowolie sie historiq 
,,wydarzeniowq", wylqcznie opisowq, nie uwzgledniajqcq stosunkow we- 
wnetrznych oraz zachowaii sie ludzkich: „J.ednakie po przeczytaniu 
trzech-czterech tysiecy opisow bitm i teltstu kilkuset rozpraw, prze- 
konalem sie, ze W istocie niczego sie nie, nauczylem. Dowied~ial~m sie 

Lettres choisies. Paris 1955, s. 55. 
3 Ib., S. 118-119, J J a k e  peu les heros, ils font trop d e  jracas. Je haZs ces con- 

qukrants, fiers ennemis d'eux memes qui dans ies horreurs des combats ont plack 
le bonheur supr&me. Cherchant partout la mort, et  l a  faisan* aouffrir. A cent mi!le 
hommes leurs semblables. Plus leur gloire a dJeclatJ plus ils sont hazssables. 0 ciel!' 
que je vous dois ha'ir. Osladza ten sqd gloszqc, i e  Fryderyk jest nie tylko bohate- 
rem, ale i mgdrcem troskliwym o kulturg, „Salomonern P6lnocy", o.c., s. 403. 



jedynie o wydarzeniach (Je n'apprenais que les ~venements). Nie pmna- 
lem lepiej ani Francuzow, ani Saracenbw przez opisy bitew Karda Mlo- 
ta, nie dowiedzialan sie nic wiqcej nii wiedzialem o Tatarach i Turkach 
przez relacjq o zwyciqshie Tarnerlana nad Bajazeitem". Naepnie  zaS 
stwierdzal: „Zajqlem sie w mliare moinoBci historiq obyczajow, nauki, 
praw, zwycmj6w, zabobonbw. Widzialem dotqd jedynie hiskorie krolow, 
a ja pragne napisaC historiq ludzi" 4. Model nnoiwej hisitoriografii nie usu- 
wal z pola widzenia ani monarchow, ktorzy odegrali wybitnq rolq W dzie- 
jach - Woltw po6wiecB przeciei specjalne monografie Karolowi XII, 
Piobowi Wielkiemu, Ludwikowi XIV - ani wojen, k t b e  niosq ze sobq 
glod, zarazq, zdziczenie, ale wydajq sie nie do unikniecia plagq ludzko- 
SciS. '  Szlo W niej o przeciwctawienie sie heroizacji i gloryfikaeji wojen, 
uprawianej mjmo ich ialosne skutki zarowno dla pokonanych, jak i ziwy- 
ciezcow 6. To wlaSnie wojny hamowaly rozwoj gospodarczy i kultury, bez 
nich jui dawno Europa stalaby sie kwitnqcym kontynentem '. 

Wprawdzle Wolter Sam podziwial wielkich wojowaiikbw, jak Karola 
XI1 (ale nie zalecal, by go naSladowaC, przeciiwstawiajqc mu „szczqSliwe 
rzqdy pokojuwe") czy Sobieskiegu, ale s q W ,  ie  ,,wszystkie te bitwy 
przyniosly wiele slawy, a malo poiytku". JeSli zainteresowal go Ludwik 
XIV, to nie jako h o l ,  ale jako ,,wielki czlowiek" oraz z e  wzglqdu na lu- 
dzi wowczas dzialajqcych, dziqki ktbrym rozwinely sie marynarka, han- 
del, przemysl, rozkwitly sztuki, Silozofia itd. * , 

N w y  poglqd na dzieje wyrnagal gruntownej reorientacji. Trzeba 
byto uszmq¿. z nlich wiele niepotrze;bnego balasitu. Czy uiytecznq rzeczq 
jest wiedziek, „W kt6rym roku jakiB niegodny pamiqci .ksi@q objql pa- 
nowanie po innyrn barbarzyfisldm ksiqciu nad nieokrzesanym ludern?" 
Czy nie jest wainiejsze poznanie obyczajow i zwyczajow=, praw, sztuk, 
wynalazkbw, ,,rewo;lucji ducha ludzkiego"? 

Czytajqc ddychczasowych h8istoryk6w - wywodzil Wolter - odnosi 
sie wraienie, jak gdyby ziemie stworzono dla manarchow oraz tych, kt6- 
rzy wyslugujq sie ich narniet~oiciom. ,,Historycy W ten xposob upodabnia- 
jq sie ds  tych tyranbw, #o ktorych olpowiadajq, pobwiecajqc lu&koGC jed- 
nemu, czFowiekowi" 1°. 

Wzbr historii ksztalcqcej intelekt, sluiqcej idealom omvieceniowyrn, 
jaka narzedzie W walce ze szkodliwymi falszami i mitatni, przesqdami 

4 Nouvelles Considerations sur l'histoire (W:) Oeuvres historiques. Paris 1957, 
s. 4 6 4 9 ;  Lettres choisies, s. 133 (list z 1744 r.). 

V o r .  haslo Guerre (W:) Dictionnaire philosophique. Paris 1967, s, 228 nn. 
6 Le sikcle de  Louis XIV (W:) Oeuvres historiques, s. 663-989. 
7 Essai sur les moeurs et Pesprit des nations. Paris 1964, t. 11, s. 811. . 
8 Histoire de Charles XI1 (W:) Oeuvres hist., s. 272 n.; Le sikcle de Louis XIV, 

ib., s. 770, 781; Lettres choisies, s. 82-84. 
P Essai sur les moeurs, s. 195-197; 11, 1964, s. 816, 889. 
l0 Ib., 11, s. 816. 



i ne-otq, narzedzie ulatwiajqce zrozumienie irodel dobra i zla, dal Wol- 
ter przede wszystkim W kilkakrotnie przerabianp Essai sur Zes rnoeurs 
et l'eqrit des nations et sur Zes principaux faits de l'histoire depuis Char- 
Zemagne jusquY& Louis XIZI (1756). W tym zarysie historii pawszechnej na 
197 rozdziai6w - 90 pokwiecil autor analizjie problem6w kultury, czqScio- 
wo uwzgl&niajqc jq rowniei i W innych rozdzialach. 

Charakteryzujqc swe dzieio przedstaw2 jego koncepcje W ~ s b b  na- 
stqpujqcy: ,,Pszedmiotem jego byly dzieje ducha ludzkiego, nie zaS dro- 
biazgowe fakciki prawie zawsze przeinaczane; nie szio np. o genealogie 
rodziny pana de Poiset czy tez pana de Monthery, kt6rzy plmwadzili wog- 
ny z krolami Francjli, ale o zbadanie, przez jakie etapy doszlo sie od 6w- 
czesnego barbarzyfiskiego prostactwa do poloru wsp6lcze~nego" (pur 
quels degres on est parvenu de la rusticite barbare de ternps 6 la poli- 
tesse du notre) ll. 

Tyrn dziefem Walter zdabyi sabie uznanie jako inicjator historii kul- 
tury (Ze premier historien de Zu civilisation) l2. Chociai samym slowem 
kultura - la civibisation jeszcze sie nie poslugiwal 13, postQwil sobie za 
za'danie ukazaC, W jaki sposOb ludzkoSC dziqki rozulmo~wi stopniawo wy- 
dobywda sie z ciemnoty, barbarzyfistwa, ukazaC roine manifestacje du- 
cha 1udzhSci: abyczaje, nauki, sztuki, religie, prawa, gospodarkq sklada- 
jqce sis na wsp6lczesny stan „paloru" (Zu politesse), ohiecenia (bqdi tej: 
jak doszlo do upadku kultury po najazdach barbarzybskich). 

Swq kancepcjq hktorii powszechnej, ujqtej W sensie hisiorii kultury 
uniwersalnej, przeciwstawil, jak wiadomo, Wolbr Bosmetiowi. Zarzucil 
mu wyekspmowanie ze wzgledow dogmatycznych historii Zyd6w i po- 
miniecie milczmiem lud6w barilziej staroiytnych i cywilizowanych, lecz 
nie zwiqzanych z Bibliq 14. 

Znakomicie rozszerzajqc pale widzenia, W swoim Zarysie staral sie 
uwzglqdniC wszystkie kraje, pohwiecajqc sporo uwagi Chinm, Japonii, 
Indii, Mongolii, Anneryce przedkolumbijskiej itd., cofajqc o kilka tysiecy 
lat wstecz dzieje powczechne W porownaniu z chronologiq biblijnq. 

W obrazie powszechncrdziajowym ukazywai r6ine oGrodki kultury, 
roinice i podabiefilstwa miqdzy nimi Mumaczyl, odwolujqc sie & ukolicz- 
noSci, czynnik6w naturalnych. Arabum przypisywal role przodujqcq 
W kulhirze wczemego Sr,edniowiecza, Chinom wysoki poziom morahy, 
Wschodowi pionierskie znaczenie W dziejach sz,tuki itd. 15 „Natura na- 
daje dziejom jednoitoSC, ustanawia pelwne, niezmienne zaeady; W rezul- 

" Ib., 11, s. 900-904. 
* G. Lanson, Voltaire. Paris 1922, s. 116. 
l3 L. Febvre, Civilisation, le *mot et I'histoire. Paris 1930. 
1' Essai, 11, s. 900-904. 
IVb., 11, s. 803, I, s. 197. 



tacie wszedzie wystgpuje to salmo podloie, ale kultura rodzl odrnieinne 
owoce". Czlowiek jest Sam kowalem wlamego losu, szczeScia i nieszcze- 
Soia. Nie trzeba smkai: zagadki dziejjow W naclprzyrodzonych silach, ale ... 
jak sie okazuje, powaine znaczenie ma zbieg olkolicznoSci, przypadek (Sa 
sacrke Majestk de Hasard) 16. 

W przedstawieniu odmiennych wierzefi, obyczajow, historyk powi- 
nien zachowai: najdalej idqcq tolerancje: „Saden narod nie powinien kpie 
sobie z innego". A imperatyw prawdom6wno6ci nakazuje, by nie zatajai: 
prawdy o wlasnym kraju: „Francja byi: moie zajmuje pierwsze miejsce 
wSr6d krajow, gdzie okruciehstwo szlo W parze ze SmiesmoSciq. Nie ma 
trybunalu we Francji, ktjory by nie wydal wyrok6w Smierci przez spale- 
nie wielu czarmnikh" .  Totei nielatwe jest zadanie historyka: „Un histo- 
riograph~e ~de  France ne voudca j amais rien en France" 17. 

W genewskim wydaniu Cramera DzieZ Woltera jako motto malazlo 
sie jego wyznanie: J'ai kcrit l'histoire avec vkritk, j'ai abhorrk les abus, 
les querelles et les crimes. Odkrycie niekmwencjonalnej prawdy natra- 
fia - zdawal xobie dobrze z tego sprawq Wolter - na powaine trudno- 
sci, tkwiqce W mocno zakorzenionych orpiniach. Zgoda powsizechna nie 
jest jeszcze gwarancjq prawdy, a nawet zgoda ludzi rozulmnych daje tyl- 
ko szanse prawdopodobiefistwa I*. 

Czy szlo mu jednak o bezinteresownq prawde, o zaspokojenie wylqcz- 
nie ciekaw,oSci, o kmtemplacje przeiszloSci? 

Nie ulega wqtpliwoici, i e  przy5wiecaJ mu przede wszystkim cel dy- 
daktyczno-wychowawczy, uiytecznoS6 z ppuriktu widzenia aktualnych po- 
trzeb W zakresie podniesienia SwiadomoSci spolecznej'. Te funkcje spel- 
niala Wolteriaizcka historia przez tdemaskowanie 'ialszjow, mitbw, niespra- 
wiedliwoSci, fanatyzmu, ciemnoty, przesqdow, zla: „Przez cale iycie ro- 
beem wszysitko, CO moiglem, aieby przyczpii: sie do up~rwiszechnienia du- 
cha filozoficznego, tderancji, gjore zdajq sie charakteryzowab nasz 
wiek') 19. 

Wiara W magie i czarownikbw, ktbra pociqgnela -za sobq tyle nie- 
szczeSE i ofiar, miala swe irbdlo W ignorancjd; tote2 ci, CO wyprowadzajq 
ludzi z bled6w - sq „ich prawdziwyrni dobr.ocz~cami". Fanatyzm nie 
da sie inaczej wyplenii:, jak przez jego'opis i uswiadomienie ludzi z po- 
mocq „ducha filozoficznego". MoralnoSi: jest funkcjq rozumu, zatriumfu- 
je ona, gdy ludzie potrafiq sie nim poslugiwae. Nie mokna inaczej wy- 
prowadzii: ich z bledbw, jak ujawniajqc je. Totei ci, CO sie temu pmeciw- 

16 Ib., 11, s. 806, 810; I, 751; Lettres choisies, s. 267 (list do Fryderyka 11, 1759 r.). 
11 Ib., I, s. 126; Lettres choisies, s. 173. 
I 8  Ib., I, s. 126. 
10 Lettres choisies, s. 232 (do Thieriot, 26 I11 1757). 
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atawia~q, sq  ,,wrogami rodzaju ludzkiego" 20. Nie idzie wiec o moralizo- 
wanie W stylu Plutarcha, ale o ukazywanie W dziejach nagiej prawdy. 

Ta propagandowo dydaktyczna funkcja nadawala calej tw6rczoSci 
Woltera charakter bojowy i spotykala sie z oporami i represjami cenzu- 
ry urzedowej, hieckiej i kdcielnej, a takie krqg6w konserwatywnych. 
Wiadomo, ke Wolter wiele ze swych dziel musiai publikowa6 poza Fran- 
cjq i ke poslugiwal sie wieloma - 253 pseudonimami. Z drugiej fednak 
strony, przyczynialo sie to do popularnoici jego pism, ktore ukazywaly 
sie wciqi W nowych edxcjach i przekladach na obce jezyki, swietnie od- 
powiatdajqc potrzebom ideologicznym wznoszqcego sie tiers htat, dqie- 
niom reformatorskim W roinych krajach Europy. 

W sekularyzcnwanym obrazie przeszloSci, gdzie walke nieba z pieklem, 
panstwa Boiego z ziemskim, zastqpib mialo Scieranie sie ,,rozumu uni- 
wersalnego", ,,ducha filazoficznego" z ciernnatq, ignorancjq, Wolter uka- 
zywal obie sily dzialajqce pcrspolu. Pmez dlugie wieki fakty ciemne prze- 
waialy: „Poniewai natura zaszczepila W sercach ludzkich egoizm, dume 
i inne nami~tnoSci, nie dziw - pisal Wolter reasurnujqc swq historie 
kultury - i e  ujrzeliSmy okres dziewieciu wiek6w niemal wypelniony 
ciqglym pasmem wojen i klesk. A gdy zwl-ocimy sie mySlq ku jeszcze 
dawniejszym czasom, to i one okazujq sie nie lepsze" Zi. 

Jednakze, jak to wynika z rozwaiafi Woltera, rozum nawet W naj- 
ciernniejszych okresach nigdy nie jest calkiem bezczynny. Dochodzi on 
do glosu U niektorych jednostek, wSr6d drobnej mniejszdci 'stanawiqcej . 
czynnik postepu. WSr6d nieszczqiC i szalefistw dobroczynne dzialanie wy- 
kazuje jakis instynktowny ,,dueh pcrrzqdku" (l'amour de l'ordre) nie do- 
puszczajqc do catkowitego rozprzeienia iycia spolecznego. On to (jedna 
z ,,naturalnych diwigni") naklada wedzidla na arbitralnoS6 wiadzy, two- 
rzy prawa, normy moralne W postqpowaniu lu&. Dzigki temu od- 
radzaly sie stopniowo W Europie sztuki, zaludnialy kraje, powstawaly 
wielkie miasta, znikaly guszcze, ronvijala siq gospodarka, iagodniaiy oby- 
czaje, CO wszystko zwiqzane bylo z ograniczeniem i pewnq humanizacjq 
wojen 22. 

Z biegiem czam nawet tam, gdzie rzqdzili niecni wladcy nad niecny- 
mi ludimi, zaczeto uprawiaC sztuki, nauki, krzewiC! cnoty23. 

Te postepy kultury W niektorych okresach wiqzaly sie z mecenatem 
Bwiatlych mcmarchow. Cztery takie wymienia Wolter: Filipa i Aleksan- 
dra, Cezara i Augusta, Medyceusz6w i Ludwika XIV. Jeili ostatniemu 
z nich poSwiecil Wolter szczegolnq uwage to dlatego, i e  byl on protekto- 

20 Essai, 11, s. 931. Dictionnaire philosophique, hasla: Fanatisme, Morale; Hi- 
seoire (art. Woltera W:) Encyklopedii Diderota. 

21 Ib., 11, S. 810. 
22 Ib., 11, C. 811, 808. 
23 Lettre 6 M. le Professeur e n  histoire,(w:) Essai sur les moeurs, 11, s. 865. 



rem sztuk i nauk, jezyka i kultury francuskiej W calej Europie; en un 
mot: c'est encore plus d'un grand si,ecle que d'un grand roi que j'ecris 
I'histoire 24. 

Rozwoj kultury W wizji wolterowskiej nie jest procesem mechanicz- 
nym i jednokierunkowym, rozgrywajqcym sie bez wahafi, zahamowan, 
regresji: ,,Widzimy, jak bledy i pmesqdy wypierajq kolejno prawde i ro- 
zum, jak ludzie zdolni i szczqSliwi ujarzmiajq glupc6w i niszczq nieszcze- 
sliwych, to zn6w jak ci sarni szczeCliwcy stajq sie igraszkq fortuny, jak 
niewolnicy, nad kt6rymi panujq a i  wreszcie ludzie przez samo poznanie 
nieszczqitt i glupstw o6wiecajq sie. Z biegiem czasu spoleczefistwa kory- 
gujq swe idee i zaczynajq myileC" ". W szczeg6lnoSci, jak zauwaza, W Eu- 
ropie od lat pietdziesieciu ,,rozum upowszechniajqc sie u nas zaczyna ni- 
szczytt te zarailiwe nasima, kt6re tak dlugo zakaialy glebe" 

SwiadomoStt dokonujqcego sie tutaj postqpu W porownaniu z wiekami 
Srednimi „powinna napawatt nas poczuciem szczeScia pomimo niemal nie- 
pokonalnej sklonnoSci naszej do pochwaly przeszloici na niekorzyie te- 
rainie j szoici" 27. 

JeSli terainiejsmitt budzila W nim optymizm, to wlaSnie dlatego, i e  
W Europie wytworzyla sie wsp6lnota kulturalna, lqczqca ze sobq Swiat 
intelektualny: „Stosunki miedzy filozofami nigdy nie byly bardziej po- 
wszechne. To Leibniz przyczynil sie do ich oiywienia. Pomimo wojen 
i r6inic religijnych W Europie W sposoh niedostrzegalny uksztaltowala 
siq republika pisarzy. Wszystkie nauki i sztuki wzajemnie sie wspoma- 
galy. Republika ta jest wytworm Akademii. Wlochy i Rosja zwiqzaly sie 
ze sobq W drodze wymiany korespondencyjnej. Anglicy, Niemcy,.Bran- 
cuzi udawali sie na studia do Leydy. Slynny lekarz, Boernhare konsulto- 
wany byl zarbwno przez papieia, jak i cara. Jego najwybitniejsi ucznio- 
wie w ten spos6b przyciqgali cudzoziemc6w, stajqc sie mego rodzaju le- 
karzami miqdzynarodowymi. Uczeni roznych specjalnoici zawiqzyvirali 
miqdzy sobq wiezy tv tej wielkiej spolecznoSci inielektualnej wszqdzie 
rozpowszechniajqcej sie i niezaleznej. Stosunki te przetrwaly do dzii, sq 
one pociechq poir6d zla szerzqcego sie na ziemi przez ambicje i polity- 
ke" -8. Do tych zwiqzkow miedzy intelektualistami europejskinii przy- 
wiqzywal Wolter szczegolne znaczenie. 

Mimo programowego uniwersalizmu, dysponujqc - przy *6wczesnym 
stanie orientalistyki, archeologii, afrykanistyki itd. - stosunkowo niklq 
wiedzq f nieraz balamutnymi wiadomoSciami, gloiwnq uwage. skupil 'na 

. - -  . 
2' Le siecle de Louis XIV. Introduction (W:) Oeuvres histor., s. 616, 620; Lettres 

choisies, s. 101-105 (list do milorda Harveya z 1746 r.). 
Precis du siecle de Louis XV (W:) Oeuvres hist., 1968; Essai, 11, s. 905 n. 

2"ssai, 11, s. 922. 
P' Ib., 11, S. 773. 

Les siecle de Louis XIV ,  s. 1027. 



dziejach kultury euroipejskiej W czasach nowoiy"cnych. Ukazywal, jak 
tutaj najhietniej oddzialywai: zaczql „doskona.lqcy sie r o ~ m ) ~ ,  jak dzieki 
wynala&om „bziisoli, tproohu, wreszcie druku" jej przypaao przodownic- 
two W calym Swiecie 29. To Europa, jako okreSlona wspolnota kultural- 
na, choC podzielma na wiele pafishv, ale zwiqzana ze sobq wsp6lnoSciq 
wierzefi religijnych, podobnych zasad prawa, zwyczaj6w dyplomaScz- 
nych, systemem rbwnowagi sil, tworzqc „rodzaj wielkiej republiki" - 
sta j e sie jakby synonimem kultury 

Czy wynika z tego, i e  W przeciwieiistwie do przeszloCci, terainiejszoki: 
upowainia%a do optyimistycznej wiary, „czy iyjemy W najlepszyun z mtozli- 
wych iwiatbw", czy tout va bien jak glo'sil Leibniz? Odpowiedi Woltera 
nie byla calkiem jednoznaczna, wahala sie W roinych okresach jego iy- 
cia i twbrczosci. W przeislankach jego refleksji nie brak bylo podstaw do 
uzasadnienia poglqdu zarowno optymistycznego, jak pesyrnistycznego. 
Polemizujqc W Listach filozoficznych z Pascalem zajmowal stanowisko 
pogrednie: nie godzqc sie z tezq gloszqcq, i e  ludzie sq ili, oWadczyl: 
,,Smiem stanqi: W obronie 1udzkoSci - przeciwko temu wznioslemu mi- 
zantropowi. OSmielam sie twierdzik, i e  nie jestesmy ani tak ili, ani tak 
nieszczqgliwi, jak to on przedstawia" 

Niedaugo potem W Poeme sur le d4sastre de Lisbonne (1756) oraz Can- 
dide ou l'optimisme (1759) za jql postawe krytycznq wobec optymizmu 
filozoficmego czy potocznego. Trzesienie ziemi W Portugalii, kt6re po- 
chlonelo wiele ofiar, wskazywalo na moiliwoSi: klqsk elementarnych, nie 
Swiadczqcych o tym, ze Swiat nasz jest „z mokliwych najlepszy"; nie- 
szczt$cia, niesprawCdliwoSi:, gwalty trapiqce niewinnego Kandyda, nie 
upowahkly do ~ t y ~ c z n e g o  poiglgdu na stosultki miqdzyludiikie. 

Scep'cycyzm i zdrowy rozsqdek chroniq jednak Wolkra przed jakimS 
integralnym pesyrnizmem, nie wierzy on ani W naturalnq dobrok czlo- 
wieka, ani W jego upadek wskutek grzechu pierworodnego. 

W Slowniku filozoficznym (1764) W haSle: Mhchant, dowodzil, i e  „na 
Swiecie jest duio mniej zla nii sie pisze i wierzy. Jest jeszcze go zbyt 
wiele, bez wqtpienia: widocne sq straszliwe nieszczeScia i zbrodnie, jed- 
nakke przyjemnoik ze skarienia sie na nie i przesada jest tak duia, i e  
przy najmniejszym okaleczeniu, krzyczycie, i e  cala ziemia wypelniona 
jest krwiq7' 32. 

W Candide odpolwiedziq na nieszczeScia nie jest bierna apatia, pogo- 
dzenie sie ze Sem: „Pracujcie, to jedyny spos0b, by iycie byjo znoGne9); 

29 Essai, 11, s .  808, 819. 
30 Le si6cle de Louis XIV, s. 1568; Essai, I I ,  s. 905 n. 
31 Lettres philosophiques. Paris 1964, s. 141 (yingt cinquieme lettre: Sur les pen- 

skes de M .  Pascal). 
32 Dictionnaire Philosophique, ed. cit., c. 303; Remarques sur ihistoire (W:) Oeuvre 

hist., s .  41. 



,,trzeba uprawiai: swoj ogrodek"; „przyjdzie dziefi, gdy wszystko bedzie 
dobre - oto nasza nadzieja, zludzeniem jest natomiast Merdzenie, ze 
juz dziS wszystko dzieje sie dobrze" s3. 

Skoro Bwiat nie jest statyczny i nieomal wszystkol zalezy od samych 
ludzi, old ich 6wiadomo6ci, rozumu, nie ma powodu do nieiwiary W szcze- 
Bliwq przyszloBC. Z drugiej jednak strony doiwiadczenie przeszloSci 
i obserwacja terainiej szokci nie pozwalaj q na latwowierny optyrnizm: 
„rozum" i ,,odwaga" sq udzialem tylko nielicznych jednostek, podczas 
gdy lud - sqdzil Wolter - jest zawsze przesqdny, sklonny do zludzen, 
fanatyzmu, ciemny. Chociai ,,rozwn" i odwaina aktywnoSi: posuwajq 
Bwiat naprzod, Wolterianska wizja Swiata nie dawala podstaw do bez- 
troskiego spojrzenia W przyiszloSC; wprawdzie postqp Swiadomokci jest 
niewqtpliwy, ale jak zauwaia Wolter: ,,Instynkt raczej niz rozum kieruje 
rodem ludzkim" s4. A ten byl i jest nieobliczalny. 

W porownaniu z wielu racjonalistycznymi koncepcjami historiogra- 
ficznymi wizja powszechnodziejowa Woltera nie jest ani jednostronnie 
optymistyczna, ani pesymistyczna. Ze swym sceptycyzmem i praktycznq 
filozofiq Wollter nie uleg3: zludzeniu, jakoby OGwiecenie otworzylo auto- 
matycznie droge do zwyciestiwa krolestwa szczeicia na ziemi (,,mowiq, ze 
iyjemy W wieku filozofii, ale wciq.2 jeszcze na stu fanatykow przypada 
jeden filozof" 35). Upowszechnial jedynie przekonanie, i e  W rekach czlo- 
wiek.a byly i sq jego losy, zalteine ud jego wysilkbw, stanu Swiadomokci 
i umie j qtnoSci poslugiwania sie roizumem. Historia kultury , mykli, zacho- 
wan ludzkich miala pozwoliC lepiej poznai: tajniki natury ludzkiej, zro- 
zumiei: stan W jakim sie Bwiat znajduje i do czego zrnierza. 

Z obserwacji terainiejszoSci i do5wiadczen przeszlokci Voltaire po- 
trafil wcale trafnie przewidziei: zblizajqcq sie burze dziejowq: ,,Wszystko 
tu, co widzq, sieje ziarna rewolucji, ktora przyjdzie nieuchronnie, choi: 
nie hqdq juz mial przyjeunnokci byC jej Swiadkiem. Francuzi do wszyst- 
kiego dochodzq zbyt poino, lecz W koncu jednak dochodzq. Swiatlo upo- 
wszechnilo sie tak szeroko, i e  przy pierwszej okazji dojdzie do wybu- 
chu" 3G. 

33 Candide. Paris 1893, s. 170 n. 
34 Essai, I, s. 41. " Lettres choisies, s. 360 (list z 1765'r.). 
3Vb., S. 358, 359 (2 IV 1760). 





Emanuel Rostworowski 

WOLTER I PRYMAS . PODOSKI 

Jak wiadomo, sprawy polskie zajqly sporo miejsca W historycznym 
i publicystycznym pisarstwie Woltera, zostaly literacko ujete W drama- 
cie Les lois de Minos i gqsto przewijajq sie W korespondencji patriarchy 
z Ferney z lat sze66dziesiqtych i siedemdziesiqtych l. Jednakie W tej 
olbrzymiej korespondencji, ktoroj ostatnie wydanie abejmuje przeszlo 20 
tysiqcy pozycji 2, liczba list6w wymienionych z Polakami jest mikoma. 
Uwagami na temat PolSki Wolter dzieli3: sie obfide z Fryderykiem i Ka- 
tarzynq, z Rosjanami, Francuzami czy Szwajcarami, ale znamy nazwiska 
jedynie 6 Polakow, do ktorych Wolter pisywal lub od ktorych listy otrzy- 
mywaL 

WSrod tych szesciu poloiwq etanowiq Polacy wlqczeni W spdeczeh- 
stwo francuskie. Sq to Stanislaw Leiszczyfiski i jego cbi-ka, kr6loiwa Fran- 
cji, oraz Maria z Jablonowskich ksiqina de Tabont .  Jedynie ta ostatnia, 
c6rka Francuski i iona Francuza, zabrala @OS W sprawie zaangaicrwania 
Woltera W kryzys dysydencko-barski S. SpoSrod PoIak6w z Polski istotne 
mie jsce wSr6d korespondentow filozofa za jmuje Stanislaw August. Za- 
gadkolwg pozycje stanowi list Woltera z 20 V111 1767 r. do Kaspra Roga- 
lifiskiego 4. Nie naleiy on wlasciwie do korespondencji, lecz stanowi re- 

1 E. Rostworowski, Wolter a Polskn, Kwart. Hist., LXXV, 1968, z. 4. To samo 
po francusku: Voltaire et la Pologne, ,,Studies on Voltaire and the eighteenth cen- 
tury", LXII, Geneve 1968. 

2 Wydana przez T. Bestermana w latach 1953-1965 Voltaire's Correspondance 
obejmuje 103 tomy. Spis korespondentow znajduje sig W t. 102. 

3 Voltaire's Correspondance, t. 79, s. 108-109. Ksieina de Talemont byla cdrka 
wojewody ruskiego Jana Stanislawa Yablonowskiego i Joanny de Bkthune. 

4 Voltaire's Correspondance, t. 66, s. 200. 
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akcje na atakujqce Woltera polskie pismo ulotne. AuteuitycznoSi. tego 
listu oraz okolicznoici jego powstania wymagajq weryfikacji. Pma kr6- 
lami i polsko-francuskq ksieinq na liScie korespondentbw Wolltera pozo- 
staje wiec tylko jeden Polak, kt6ry podpisal sie: Arch6veque de Gnesno, 
Primat et Premier Prince du Roypume de Pologne et du Grand Duch6 
de Lithuanie. 

Na prnestnzeni swego dlugiego iywota Wolter pisywal wprawdde do 
dw6ch papiezy (Benedykta XIV i Klemensa XIII) i siedmiu kardynalow 
(bardziej jako do poli tykk nii ksiqiqt KoSciola), ale W toku tych kilku- 
dziesigciu lat jego stosunek do Rzymu bywal r6iny. Natomiast list pry- 
masa Polski przypada na okres najwiehszego nasilenia walki patriarchy 
pour 6craser Iyinj&me i tyczy ~okolicznoSci SciSle z tq walkq zwiqzanych. 
Jest to wiec W korespondencji Woltera pozycja osobliwa, tak jak osobli- 
wq postaciq W historii koSciola katolickiego W Polsce byl Gabriel Podoski. 

Nie tu miejsce, by heslii. portret jednej z najbardziej skompromito- 
wanych postaci Polski XVIII W. W niezrhwnany spos6b uczynil to Da- 
nie1 Chodowiecki W serii rysunkow pokazujqcych prymasa Podoskiego, 
to W stroju pontyfikalnym, to W surducie Swieaklin, to W szlafroku, W oto- 
czeniu frywolnych dam i p q y  boku majestatycznie roanegliiowanej Opa- 
slej pani Oehrnchen 5. Rysunki te moglyby stanovuii: ilustracje do anty- 
klerykalnej powiastki filozoficmej W duchu stulecia lub znaleii: sie obok 
takich antyprymasowskich satyr, jak Perekiriczyk; Rozmowa miqdzy Po- 
doskim prymasem i Przedwojewskim sufraganem gnieznieriskim czy Obia- 
dy i szuba prymasa. Ale CFiodowiecki kreSlqc ie wizerunki i scenki nie 
byl satyrykiem lecz realistq. 0 skandalicznym zyciu Podoskielgol nie trze- 
ba szukai. informacji W paszkwilach, ale wystarczy zaglqdnqi: do kore- 
spondencji jego politycznych przyjaci6l 0. 

Ten rozpustnik i „wolnomySliciel~~ W pprymasowskich fioletach byl 
jednak postaciq MT pemym sensie reprezentatywnq dla swych czas6w. 
Jego niedostatecznie jeszeze zbada.na polityka kdcielna byla zapewne 
W znacmym stopniu wypadkowq iyczen Rosji, kt6ra za pomoea, potei- 
nych naclick6w wynioda go W 1767 r. na prymasowskq godnoSE. Ale nie 
movla tu  traciC z pola widzenia i rdzennie polskiego antago~~zrnu mie- 
dzy urzedem prymasowskim a nuncjaturq, oraz takie nurtujqcych 6w- 
czesnie r6ine episkapaty tendencji febroniaiiskich, wreszcie modnych 
wircid oiwieceniowych pralaitow tsklonnoSci do latitudinarizmu, w ktb- 
rym indyf erentym konf esj analny lqczyl sie z toilerancj 3. Tolerantem ze 
wzgled6w ekolnomicznych byl Podoski, kiedy jako mlody ksiqdz-dworak 

W. Chodowiecki, l'eka, W opracowaniu W. Zawadzkiego. Warszawa 1953, tabl. 
XII, XIV, XVI, XXII, XXIV, XXV. 

Np. W doniesieniach agent6w krolewicza Ksawerego z Warszawy z 1767 r.; 
Biblioteka Polska W Paryiu, rkps 69, s. 180-181, 191-192; 263, 388. 



protegowal protestantbw cv administr~wanym z ramienia Brühla staro- 
stwie sipiskim. T~lera~ntam okazal sie W swym iyciu p r ~ a t n y m ,  dobie- 
rajqc solbie metresy sp&r6d protestanckich mieszczek. Moze i toleran- 
tem z przekonania byl oddajqc swoje uslugi Repninowi W przeforsowa- 
niu sprawy dysydenckiej. A r6wnoczeGnie, W owym krytycznym 1767 r. 
w y m q l  m 6 j  wlasny program daleko idqcego rozluinienia zwiqzk6w 
kdciola polskiego z Rzymeun, program zdezawuoiwany W Petersburgu 
jako zbyt daleko idqcy. Padobno Reipnin „z cafq powagq" mawial do Po- 
doskiego: I1 faut que vous soyez bientot cardinal et apr4s pupe, dat-il 
couter a Z'Impiratrice deux millions de ducats, z czego wyciqgano wnio- 
sek qu'on veut unir les trois religions [katolickq, pra,woslawnq i prote- 

, stanokq] ensemble ?. To byly oczywiScie fantazje, ale postai: pdskiego 
prymasa pozwalala z jego osobq tego rodzaju fantazje kojarzyi:. Z tego, 
CO w i m y  jui o Gabrielu Padoskim, moina wnosid, i e  nadawaf sie on na 
parbnera dla patriarchy z Ferney, kt6ry wszedl w6wczas W najostrzejszq 
faze swego konfliktu z Rzymem. 

Angazujqc sie W sprawie dysydeackiej, Wolter zapenvne nie rozporzq- 
dzal zbyt obfitymi informacjarni na temat nowo mianowanego prymasa, 
ale m6gl wiedziei:, ze j ego kandydatura zostala przef orsowana wbrew 
wielkim olporom Watykanu. Piszqc pod pseudonimem Joseph Bourdillon, 
profexseur en droit public, Essai historique et critique sur les dissentions 
des Bglises de Pologne Wolter opar3. sie W zasadzie na materiale dostar- 
czonyrn mu przez carskq dyplomacje. W Essai patriarcha po raz pierw- 
szy pochwalil Podoiskego, stawiajqc go W szeregu szermierzy tolerancji: 

L'iveque de Cracovie et le nouveau prirnat, tous deux genis supe- 
rieurs, entrerent pur cela m6me dans des vues si salutaires. Ils sentirent 
qu'ils etaient Polonais avant d'6tre romains; qu'ils etaient senatez~rs, prin- 
ces, patriotes, autant qu'6v6ques. Mais il ne fallait pas moins qu'un Roi 
philosophe, un primat, des iv6ques sages, Une Imperatrice qui se declarait 
l'apotre de tolirance, pour detourner les malheurs qui menacaient la Po- 
logne. La philosophie & ju.squ'ici privenu dans le Nord le carnage dont 
le fanatisme a souille longtemps tani d'autres climats 8. 

WSr6d filozoMw, kt6rzy midi zapewnii: gloszonq przez Woltera wyi- 
szoSt: P6lnocy nad Poludniem, Gabriel Podoski znalazl sie obok bislrupa 
krakowskiego Kajetana Soltyka. To zestawienie, kt6re przysporzy~o klo- 
pot6w propagandowej al~cji „Bourdillona~', wyniklo z szybkiej dezaktuali- 
zacji dostarczonych Wolterowi informacji. Rosyjskie mate~ialy otrzymaf 

7 Doniesienie z Warszawy z 16 IX 1767; ib., S. 213. 
8 Oeuvres com~lZ?tes de Voltaire, t. XXVI. Paris 1879, s. 467. Ta wersja zalrofi- 

czenia Essai znajdüje sie W wydaniach datowanych ,,A ~ a s l e  1767'1 (mi,alem W reku 
cztery takie wydania) oraz W dwujezycznym wydaniu francusko-greckim z 1768 r. 
W 1775 r. Wolter napisal inne zakodczenie, usprawiedliwiajqc rozbi6r ,,polskim 
chaosem". 



patriarcha W lecie 1767 r., W czasie zawiqzywania sie konfederacji radom- 
skiej, do ktOrej przystqpil i Soltyk, obiecujac poprze6 deklaracjq Kata- 
rzyny II z 26 marca W sprawie dysydenthw. Z biegiem czasu jednak 
wzrosly zarbwno zqdania rosyjskie W sprawie r6znowierc6w, jak rozwia- 
ly sie polityczne rächuby radomian na detranizacje Stanislawa Augusta. 
Sukces, jakim bylo pozyskanie Soltyka, okazal sie krbtkotrwaly i rychlo 
biskup krakovvski wysunql sie na czdo naj bardziej nieprzej ednanych ,,fa- 
natykbw". PiOro Woltera bylo wrp~awdzie wartkie i Owczesne oficyny 
drukarskie pracouraly szybko. Juz 22 wrzeknia Wolter wyslal A. R. Wo- 
roncowowi drukowalne egzemplarze Essai? Ale gdy 200 egzemplarzy tej 
braszury dotarlo do Warszawy, Soltyk od 14 paidziernika byl jui wiei- 
niem ~ e ~ n i n a .  W tej sytuacji ambasador carski skonfiskowal pismo Wol- 
tera 1°. 

Dowiedziawszy siq o tym patriarcha W likcie do Katarzyny wyrazil 
gorzkie ubolewanie W imieniu ,,tego bied,nego Bourdillona", kt6ry tak 
bardzo omylil sie CO do biskupa krakowskiego ll. Szerzej na ten temat 
rozpisal sie do Woroncowa: Mon ami Bourdillon est tout honteux de 
s'etre tromp6 sur l'iveque de Cracovie. I1 devait bien penser que cet hom- 
me se d6dirait et jouerait quelque mauvais tour c i  la raison humaine, 
puisqu'il est pretre. Ce vieux bo~zhomnze de Boz~rdillon est meme tout 
etonne que vous n'ayez pas eu la bont6 de r6parer sa faute en faisant 
mettre en rnarge quelque petite note honnete sur la perfidie 6piscopale. 
I1 dit que mr le prince Repnin a tres bien fait et qu'il 12en remercie de 
tout son coeur 12. Wprawdzie Rosjanie nie zaopatrzyli wzmianki ,,Bour- 
dillona" o Soltyku krytycznq not? o biskupiej perfidii, ale W wydanym 
W Petercburgu tlumaczeniu Essai nazwisk:, biskilpa krakowskiego zniklo. 
Ostaf siq ,,nawyj primas i niekotoryje episkopy, wierchownetg,~ rozuma 
osoby" 13. 

Wmiankwany juz list Padoskiego do Waltera*wydal po raz pierwszy 
Besterinan W 1961 r. Oryginal tego listu, ktory znajduje sie W rekorpisach 
paryskiej Biblioth&?ps Nationale, jest nie datowany. Besterman datowal 
ten list okolo stycznia 1768 r. W przekonaniu, iz odnosi sie on do Essai 
Eourdillona. Prymas W obszernych wywodach wyrazil swoje uwielbienie 
dla Woltera i jego walki o zwyciqstwo rozLunu nad przesqdem i ciemnotq, 
po czym przeszedf do spraw bardziej konkretnych: 

D Voltaire's Correspondance, t. 67, s. 41. 
10 Trait6 dJamiti6 perpetuelle et de garantie de la part de la Russie entre ~ a t h e -  

rine I I  [...I et Sta~zislas-Auguste [...I signb d Varsovie le $- f k v ~ i e r  1768 avec les 
observations Par un, confed6r6 de Bar. Paris 1769, s. 33-34. 

'1 List z 29 I 1768; Voltaire's Correspondance, t. 68, s, 84-85. 
'%ist z 16 I1 1768; ib., s. 141. 
13 Opyt istoriczeskij i kriticzeskij o rozgtasiach Cerkwej W Polszczie. Petersburg 

1768, s. 38. 



Ainsi, Monsieur, a u x  couronnes dont vous avaient orn4 vos talens, 
vous avez ambitione dJunir celle que vous devra I'humanite. Le  tendre - 
intdret qu'elle vous inspire, empreint partout dans vos ecrits, vous a fait 
celibrer a u  fond d u  Nord une  grande Impdratrice faite pour unir tous 
les titres de  gloire capables de la faire admirer; et ce qui  caractirise en- 
core plus v ivement  votre zkle, vous a fait distinguer au milieu d u  peuple 
Sarmate un homme anime des memes  sentiments qu'Elle, e t  allant sous 
ses auspices a u  bien de  la Patrie, ci travers les obstacles d u  prejugd. Souf- 
frez, Monsieur, que je passe sur les louanges doat vos ecrits ont bien 
aoulu m'honorer ci cette occasion. J'ai d7i meriter les eloges, mais je n'ai 
point d u  les chercher. Je  trouvais seulement e n  cecy Une occasion prd- 
cieuse de vous marquer toute l'estime dont j'dtais pdndtre de m o n  c6te 
pour un homme te l  que Monsieur de Voltaire, ct  je le  fais avec la sa- 
tisfaction la plus pleine e t  la plus disint6ress6e n e  voulant pas vous laisser 
ignorer l'estime distinguee e t  la parfaite consideration avec la quelle j'ai 
Z'honneur dJ6tre, Monsieur, votre trks humble et tr4s obeissant servi- 
teur  i4. 

Datowanie tego 1isl;u i p~ t rak to~wanie  go przez Bestermana jako odpo- 
w i e d i  na Essai wydaje  sie nader niepewne. Podoski nawiqzuje do po- 
chwal wyrazonych W pismach (ecrits) Woltera, a - jak zobaczymy da- 
lej - pochwal t y c h  nie szczqdzil patriarcha prymasowi W s w c h  dalszych 
broszurach i t o  juz oczywiScie nie sprzegajqc go W niefortunnq pare 
z Soltykiem. W korespondencji Podoskiego znajdziemy r6wniei  poszlakq 
przemawiajqcq za przesunieciem pr6by nawiqzania kontaktu  z Wol terem 
na znacznie poiniejszy okres nii styczefi 1768 r .  

Otrzymawszy  wiadomo86 o uchwaleniu przez se jm repninowski pra- 
w a  o dysydentach Wol te r  uczcil t o  wydarzenie broszurq: Sermon pr6che 
ci Bale, le  premier jour de l'a?z 1768, par Josias Rossette. W tym nowo- 
rocznym kazaniu patriarcha zn6w postawil prymasa obok Katarzyny 
i Stanislawa: 

Deux tetes couronnies se sont unies pour rendre a u x  hommes ce bien 
pricieux que la nature leur a donn4'- la liberte de eonscience [...I L' Im- 
peratrice de Russie non-seulemen,f. Gtablit la tolerante universelle dans 
ses vastes Etats, mais elle envoie Une armee e n  Pologne, la  premiere de 
cette espece depuis que !a terre existe, zine armee de  paix, qui n e  sert 
qu'a protiger les droits des citoyens e t  c i  faire trembler les persecuteurs. 
0 Roi sage e t  juste, qui  avez prisidi  d cette conciliation fortunde! 0 pri- 
ma t  4clair4, prince sans orgueil et pr6tre sans superstition, soyez benis 
e t  imitds dans tous Zes siecles! 15. 

14 VoltaireJs Co~respondance, t. 68, s. 51-53. 
1; Oeuvres ccmpl&tes d e  Voltaire. t. X X V I ,  s. 582.' - 



W kilka miesiqcy po t y m  triumfie ,,Bourdillona" i ,,Rossette1a" iwie-  
tlany horyzont Polnucy zaciemnila konfederacja barska, in terpre t~wana  
w Fe.rney jzko wybuch katolickiego fanatyzmu. Patriarcha chwycil za 
pioro, Qm razem pod imieniem ,,majora Kaiserlinga", CO odpowiadalo 
marsowym okolicznoScio~m. W Discours aux  confederds catholiques de 
Kaminiek e n  Pologne da2 Wolter najobszerniejszq pochwale prymasa Po- 
dosk'iego: 

Braves PoZonais, vous qui n'avez jamais pZie sous le  joug des Romains 
conquerants, voudriez-vous Gtre au jo~~rd 'hu i  les esclaves e t  Zes satelites 
de Rome theologienne [...I V o u s  n'avez e u  depuis longtemps que d e u x  
veritables ennemis; les Turcs et la Cour de Rome. Les Turcs  voulaient 
v o m  enlever vos frontieres, e t  vous bes avez toujours repousses; mais la 
cour de Rome vous enleve reellement le peu d'argent que vous tirez d e  
vos terres [...I. 

Votre  Roi, que vous avez choisi d'une voix  unanime, a cdde, dans u n e  
diete solennelle, aux  instances des plus sages tetes de la ~tation,  qui ont  
demandd ia tolerante. Une puissante Inzperatrice le seconde dans cette 
entreprise, la plus humaine, la plus juste, la plus glorieuse dont l'esprit 
h.zcmain puisse jamais s'honorer. 11s sont les bienfaiteurs de l'humanite 
entiere, n 'en soyer pas les destructeurs. Voudriez-vous n'etre que d e s  
homicides sanguinaires, sous pretexte que vous 8tes catholiques? 

Votre  primat e t  catholique aussi. Ce mot  veut  dire universel, quoique 
e n  e f f e t  la religion catholique n e  compose pas la centieme partie de  l'uni- 
vers. Mais ce sage primat a compris que la  veritable maniere d ' e t ~ e  uni- 
versel est d'embrasser dans sa charite tous les peuples de  la terre, et 
d'etre surtout Z'ami de tous Ses concitoyens. I1 a su que si un homme peut 
e n  quelque sorte, sans blaspheme, ressembler & la  Divinite, c'est e n  chd- 
rissant tous les hommes, dont Dieu est egalement Ze pere. I1 a senti qu'il 
etait patriote polonais avant d'etre servileur d u  pupe, qui  est l e  serviteur 
des serviteur de Dieu. I1 s'est uni 6 plusieurs prelats qui, tout  catholiques 
universels qu'ils sont, ont cru que l'on ne  doit pas priver ses freres d u  
droit de citoyens, sous prdtexte qu'ils'vont au jardin Par une  autre allee 
que vous. 

Cette auguste Imp6ratrice, qui vient d'etublir la toierance pour la 
premiere de ses lois dans le plus vaste e m p i ~ e  de la terrre, se joint 
& votre Roi, 6 votre primat, & vos principaux: pnlatins, & vos  plus dignes 
eveques, pour vous rendre humains et  heureucc. A u  n o m  de Dieu et de  
la nature, n e  vous obstinez pas 6 etre barbares et infortunes 16. 

Dyskurs ,,Kaiswlinga" byl recenzowany W ,,Correspondance Litte- 
raire" z 1 sierpnia 1768 r., niewqt,pliwie wiec W polowie tego miesiqca byl 

'"Ib., t. XXVII, s. 635-636. Pierwsze wydanir datowanc ,,A Amsterdam 1768". 



juz znany francuskiemu sministxowi W Genewie. 0 w  dyplomata i czlowiek 
blisko zwiqzany z krqgami literackimi, Pierxe Hennin, nim zostal wysla- 
ny  do Szwajcarii przebywal przez wiele lat na placowce W Warszawie 
i byl doskonalym znawcq spraw polskich. Poznawszy ostatniq publikacje 
patriarchy napiisal do niego 15 sierpnia 1768 r.: 

Votre ami le Roi de Pologne est un peu malmen6 pur votre amie 1'Im- 
peratrice Catherine et votre ami le Primat m'a l'air de les jouer tous les 
deux. - En attendant les Russes sont ajfamks cie la Ch&sse de St. Stani- 
slas et du thrksor de son Eglise. Cracovie va vraisemblablement etre au 
pillage. Ou je me trompe fort ou ce ne sont pas 1ii des affaires bien hon- 
netement conduites. Cultivons notre Jardain et ne nous chagrinons ni des 
sottises ni meme des crimes de ce meilieur des mondesl7. 

Na ten dyplomatyczno-przyjacielski manit Wolter odpowiedzial wy- 
mijajqco: Je souhaitte ii Stanislas et & Catau toutes les prosp6rit6s imagi- 
nables, mais c i  vous surtout; Monsieur, que j'aime mieux que tous les 
potentats du Nord 3s. 

Na czas pewien ostudzil patriarcha swoj zapal do angaiowania sie 
W polskie sprawy, zapal, ktory zn6w rnialy rozniecii: W przyszloSci zwy- 
ciqstwa rosyjskie nad Turkarni i zamach .konf~ederac  na Stanislawa 
Augusta. Ale to juz inna historia. Postail Gabriela Podoskiego nie wr6- 
cila jui na karty pism Woltera. Moie nie bez wplywu bylo ostrzeienie 
Hennina, i e  prymas chce wyprowadzii: W pole zar6wno Katarzyn?, Jak 
Stanislawa. W rzeczy samej, francuski dyplomata mogl doskonale wie- 
dziei:, ze Podoski naleial do najzawzietszych nieprzyjaciol Stainislawa 
Augusta i zawsze pozostal stronnikiem Sasow, ktorych pragnql wprowa- 
dzi6 na tron za zgoldq l poparciem Rosji. Ta gra polityczna, zar6wno jak 
polityka koScielna i skandaliczne lobyczaje, mialy W niedalekiej przyszlo- 
ici doprowadzit prymasa do kompletnego moralnego, fizycznego i poli- 
tycznego bankructwa. Nie w i m y  czy Wolter odpowiedzial na List Podo- 
skiego, W kaiclym razie oidpisu tej ewentualnej odpowiedzi nie umal za 
stosorwne pozmtawii: w swojej starannie gromadzonej spuSciinie episto- 
larne j . Cytowany zai list prymasa do W oltera j ,estehy sklonni datowait 
na grudziefi 1768, a wiec na okres, W ktorym oslablo jui zainteresowanie 
patria~chy sppra;vvq dysydenckq W Folsce. Na ten domysl naprowadza nas 
korespondencja Podoshiego ze znanym nam jui Pierre Hennuieun. 

W czasie swej misji W Polsce, a wiec W wtatnich latach panowania 
Augusta 111, Hennin utrzymywal przyjazne stosunki z Podoskh, wow- 
czas jeszcze tylka referendarzem koronngm i rozpolitykowanym prala- 
tem z saskiej kamaryli. Mlody Francuz gustowal tei we fraucymerze ksie- 

17 Voltaire'~ Correspondance, t. 70, s. 9. 
'8 List z 18 V111 1768; ib., S. 15. , 



dza referendarza, matce i corce Oehmchen (la m6re qui rit de bon coeur 
et la fille qui sourit rarement) 19. 

W okresie ostatniego bezkrblewia Podoski naleial do najczynniejszych 
agentow partii patriotycznej, czyli sasko-francusko-austriackiej. Gdy po 
zerwaniu stosunkbw dyplomatycznych miedzy Wersalem a Warszawq 
Hennin W 1764 r. wyjechal do Wiednia, gdzie oczekiwal na wyklarowa- 
nie sie spraw polskich, pozostawil jako swojego plenipoitenta i korespon- 
denta w Warszawie Bernardina de Saint-Pierre. P6iniejszy slynny autor 
Paul et Virginie, a w6wczas awanturniczy u70jaier, byl zawieruszony 
nad Wislq W milosne i polityczne intrygi 20. Za jego to poirednictwem 
Podoski korespondowai z Henninem, W sprawach politycznych poslugu- 
jqc sie szyfremZ1. Korespondencja ta urwala sie W paddzierniku 1764 r., 
kiedy wynik bezkrolewia zostal przypieczqtowany; Hennin opuicil Wie- 
den, a Bernardin de Saint-Pierre War~zawq. Maina wszelaku ~twier~dzie, 
i e  wobiste i polityczne stosunki miedzy ~ o ~ o ~ w l ~ i r n  a Henninem byly bli- 
skie, a nawet intymne. Na ta zaiyloSC powolal sie po latach prymas piszqc 
11 XI1 1768 r. do francuskiego ministra W Genewie, jako do czlowieka 
znajdujqcego sie W pobliiu Woltera i pozzostajqcego W bliskich z nim sto- 
sunkach. List 6w pr&aczamy W caloSci: 2 2  

Permettez, Monsieur, & un ancien ami de se renouveller dans votre 
souvenir: il en saisit l'occasion avec Une satisfaction veritable. Vous 6te.s 
& Port& de Monsieur de Voltaire, Monsieur. Si pres, et dans un voisinage, 
l'on ne peur ignorer & Geneve aucun des ouvrages sortis de la plume de 
cet auteur. Lid d'ailleurs intimement avec ce grand homme, avantage 
qu'on ne peut trop vous envier, s'il se pouvait que vous ne fussiez pas 
au fait de tous les prdsents dont il nous a enrichis, vous n'auriez p3ur 
vous en instruire.qu'& vous adresser d Zui m6me. 

Souffrez donc, Monsieur, que je me privale d'une situation si heu- 
reuse. Je  voudrais avoir en ma possession tous les ouvrages de Monsieur 
de Voltaire sans aucune exception; et quoique je pense n'en ignorer aucun, 
je crains que malgre'mon empressement & me procurer ceux dont j'ai 
pu avoir connaissance, il ne m'en soit peut-6tre echappd quelqu'un dans 
cet eloignement. Je serais bien plus assure si je puis, par vos soins, Mon- 
sieur, avoir une^collection complete des Oeuvres de Monsieur de Voltaire, 
faite pur vous sous les yeux m6me de ce gtnie, apßtre de l'huntanitd e t  
de la raison. 

1 .  

ID Hennin do ~odiskiego, ~ a r h a w a  12 V1 1763; Bibliotheque de l9Institut de 
France, rkps 1274, k, 152.1 
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Veuil lez,  Monsieur, n e  pas exclure de la collection les feuilles e t  les 
pieces fugitives, qui  pourraient n'avoir 6th faites que pour des amis ou 
pour la societd de Ferney. Me defiant  de l'habilite de  nos ouvriers polo- 
nais, j'oserai vous priez de faire embellir cette collection de Za relieure 
la plus conforme & m a  veneration et & m a  juste admiration pour i'auteur. 
Alexandre avait pris soin d'embellir ii sa maniere, e t  renfermait  dans Une 
boete de  je n e  sais quoi de  tres precieux, l'ouvrage ou le Prince des 
Poetes avait chante Achille, son modele, et quelques Dieux tres souvent 
ddgrades. Quels honneurs assez grands peut-on rendre & celui qui  apr6s 
avoir cdlebre Henri Quatre, l'exemple de tous les bons et grands rois, 
a paru n e  Pas changer de  sujet e n  prdchant a u x  hommes la raison, 1'h?~- 
manite et toutes les vertus, pur ou le Prince fut sans doute l'image de la 
Divinitd, si jamais Prince put prdtendre & l'honneur de  lYGtre. 

Permettez moi, Monsiezcr, de m e  flatter que le temps depuis lequel 
nous sommes separes n e  m'aztra pas prive de l'amitih que vous m'avez 
autrefois tdmoignee. Soyez persuad eque le Primat conserve pour vous 
toute l'amitib d u  Refferendaire. 

Prezentujqc sie jako wielibiciel dziel Woltera, kt6ry W swyni zbiorze 
nie chce uroniC iadnego z pism uloitnych przeznaczonych dla kregu in- 
C c - y c h  'przyjacibl. patriarchy, Podoski nie wypowiedzial W sposbb 
otwarty swych rzeczywistych intencji. Upojony pochwalami, ktbrych 
nie skqpil mu ,,Bourdillon", „Rossel;te" i ,,Kaiserling", prymas zapewne 
iywil nadzieje, ze wSr6d zaszyfrowanych i dyskretnych produkt6w ,,ma- 
nufaktury z Ferney" m ~ i e  sie znaleik jeszcze wiecej takich perel. Hen- 
nin mial gromadziC dla Podoskiego pisma Woltera za wiedzq i pod okiem 
patriarchy. Zapewne r6wnoczeSnie z wyslaniem listu do francuskiego mi- 
nistra prymas napisal znanq nam epistole skierowanq wprost do Woltera. 
M6gl sie spodziewac, ze 6w hddowniczy list wraz z niewqtpliwie prze- 
znaczonym do odczytania patriarsae pismem do Heinnina stanq sie silq 
napqdowq, kt6ra wzmoke produkcje ,,manufaktury" W poiqdanyrn kie- 
runku. Niezaleinie zresztq od zaspokojenia osolbistych ambicji Podoski 
jako polityk chcial mieC zapewne bezposredni wglqd W dzialalnoSC pisar- 
skq cziowieka, o kt6rego publicystyczne uslugi ubiegali sie wszyscy ,,mo- 
carze P6lnocy". ByC moie nawet pryrnas przeniknql cel tajnej misji le- 
karza Stanislawa Augusta, Herrenschwanda, kt6ry wlaSnie W listopadzie 
1768 r. wyruszyl z Warszawy do Szwajcarii, aby staraC sie inspirowab 
Woltera we wrecz przeciwnym kierunku nii to zamierzal uczynib Po- 
doski 2s. 

'8 E. Rostworowski, Une negociation des agents du roi de Polonge aupres de 
Voltaire en 1769, ,,Revue d'nistoire Litt6raire de la France", 69e Annije, No 1 (jan- 
vier-f 6vrier 1969). 



Cienkiej aluzji do osoby Stanislawa Augusts molina sie domySlaC 
W wywodach na t e m t  ozdobnej oprawy dziel patriarchy. Aleksander 
NTielki umie5cil W 1~oszt.ownej puszce wiersze ~ o m e r a  opiewa j qce zarbw- 
no sluiqcego mu za wz6r Achillesa, jak i czqsto degradowanych bogo*w. 
W dzielach Wolltera analogie z Achillesem pmedctawia Henryk IV, ana- 
lo@i zag ze zdegradolwanymi bogami moina sie dornyglak W monarchach 
W sposob wactpliwy pretendujqcych do tego, by stak sie obrazem bostwa. 
Byk moie W tej paraleli kryla sie sugestia, ii Stanislaw August nie wy- 
trzymal porownania z Henrykiem IV i nadeszla pora, by go strqcik z wol- 
terowskiego Olimpu karono.wanych filozofow. 

Zarowno zabiegi He~renschwanda, jak Podwkiego, nie przyniosly re- 
zultatu. Wolter dochowal wiary Katarzynie, d a  Stanislawa Augusta za- 
chowal wsp6lczujqcq sympatie, wych  wystqpieii W spraiwie dysydenckiej 
nie zdezawuowal, ale o prymasie Fodos~kim zapornnial. Pozosrtala W jego 
daielach wiz ja tolwancy jnego i poniekqd &uuneni.cznego ,, ,primat de Po- 
loigne7', ktory d a  nie znajqcych histot5i Polski czytelnik6w tych dziel 
m6gl przybrat postak doSk daleko odbiega jqcq od rzeczywiste j fizj onomii 
Gabriela Podoskiego. 



Stanislaw Herbst 

RUBON. PISMO POSWD$CONE 
~OZYTECZNEJ ROZRYWCE~ 

1. 0 „Rubmi,e" pisano jui sporo, na og6l niedobrze; niedawno docze- 
kal sie on obszemego oprac~wania W ksiqke Mieczyslawa Inglota, Pol- 
skie czasopisma iiterackie ziem litewsko-ruskich W iatach 1832-1 851. 
Opramwanie to  dotycz~ce treSci literackiej p ima  poizostawia jeszcze 
miejsoe na dalsze dociekania, bo „Rubon" zawieral trzy dzialy, nie tylko 
,,Literaturq7', ale tei „Rzeczy powaine" - a wiec nauke, przede wszyst- 
kim o staroiytnokciach - i „Rzeczy uiyiteczne" bezpokrednio dla czytel- 
nika-ziemianina. 

W trudnych warunkach popuwstaniowych spoleczefistmo poiskie stak 
bylo tylko na wydawanie noworo~znik6w, koatynuowanych niekiedy la- 
tami. Na zieviach wschodnich W n e j  Rzeczypoisipolitej W 1838 r. obok 
,,Birutyl', ukazal sie „Bojan i Rusalka" tv Wilnie, zag W Pete~sburgu „No- 
worocznik Litwacki". Tylko „Rusalka" wy&wana przez ziemianina 
z Ukrainy, ~leksandra  Grozq, znalazla kontynuacje; natomiast W 1840 r. 
powstala w Petersburgu z inicjatyGy studiujqcej tam mlodzieiy polskiej 
„Niezabudkal'. 1840 r. przyni6sl jedyny tomik wilefiskiej „Liksminel'.' 
W 1843 r., ostatnim redagowanaj praez Jana Barszczowskiego „Nieza- 
budki", W Wilnie ukaml sie „Radegast i Rimembranza". Nomoroczniki 
przymieraly, ale oznaczalo 'to istnienie sporej juZ grupy pisa~zy, a takie 
moiliwoSci wydawniczych przede wszystkim dw6ch wilefiskich naklad- 
C& Adama Zawadzkiego i Teofila Glückeberga I. 

1 M. Inglot, Polskie czasopisma literackie Ziem litewsko-ruskich W latach 1832- 
1851. Warszawa 1966, s. 68-107. 

POLSKA W SWIECIE 

Szlrice z dziej6w kultury polslciej, Warszawa 1972 



Rok 1840 rozpoczyna nowy okres polskiego czasopiSmiennictwa - 
rozkwitu polskich odpmiednikow ~ e v u e s  - Przeglqdow, periodykow 
o ambicj ach nauko wych, dqiqcych do syst&atyczne j i szybkiej inf or- 
macji, uwzgledniajqcych: beletrystykq .dla zjednania szerszego kregu czy- 
telnikow dla lektury powainej. Byl to ,,Przeglqd Warszawski" (1840), 
,,Biblioteka Warszawska" (1841), „Przeglqd Naukowy" (1842) itd. 

Dnia 30 V11 1840 znany jui pisarz, a takie gorliwy wspolpracownik 
pism i ncrworocznik6w, J. I. Kraszewski, podpisal umowe z Teofilem 
Glücksbergiem na wydawanie pisma nieperiodycznego ,,Athenaeum". 
Tylko na pismo nieperiodyczne uzyskano pozwolenie, ale zamierzano wy- 
dawaE je regularnie szeSC lrazy rdo roku. ,,Athenaeum9' zaczelo ukazywab 
sie W 1841 r., a najwyisza liczba prenumeratorow wynosila 252 (1843 r.) 2. 

Ten przyklad sklonil wsp0lpracomika ,,Athenaeum9', Kazimierza 
Bujnickiego, do podjecia wydawania wlasnego pisma, zaS Zawadzki 
chetnie te inicjatywq podjql, bo wlagnie dogorywaly z braku prellumera- 
t o r h  ,,Wizerunki i roztrzqsania naukowe". Wydawanie pisma moglo byC 
dla Zawadzkiego kwestiq prestiiolwq wobec konkurencji Glücksberga, 
Bujnicki za8 nie mogl liczyC: na druk W Dyneburgu, gdzie drukarnia nie 
byla przygotowana do takich zadafi S. 

2. Dziedzic Dagdy W dynaburskim powiecie, Bujnicki (1788-1878), 
podejmujqc ,,RubonaH W 1842 r., mial lat 54, doswiadczenie dlugoletniej 
jui gospodarki i obowiqzkow obywatelskich na skalq calej guberni wi- 
tebskiej. Literatur3 zaczql parat sie poino, oglaszajqc pierwsze utwory 
W 1841 r. Pozycja majqtkolwa i spoleczna ulatwiala mu przedsiqwziecie, 
a podejmujqc wydawnictwo o charakterze regionalnym, mogl racholwaC 
na odbiorcow dotychnas nie wciqgnietych W orbite polskiego iycia umy- 
slowego, nie twwzyl konkurencji innym pismrom4. Inflanty polskie 
W trzech rozleglych powiatach (dynaburskim, lucyfiskim i rzeczyckim) 
liczyly wbwczas ok. 200 tys. ludnofici, przewahie lotewskiej, wedlug 
poiniejszych danych 6'010 Polak6w. Prenumeratorami moglo byC: przede 
wszystkim ziemiahtwo W znakomitej wiekszdci polskie (ok. 100 rodzin), 
duchowiefistwo katolickie (62 parafie), urzednicy, oficerowie i przedsta- 
wiciele wolnych zawodow. Procz wlaficiwych Inflant polskich moina bylo 
liczyc na inne powiaty guberni witebskiej, zwlaszcza drysiefiski, siebie- 
ski i newelski, a takie na illuksztafiski W Kurlandii oraz braslawski na 

* Ib., s. 108-174. 
3 G. Manteuffel, Nieco z dziejow dawnego ksiestwa injlanckiego i wybitniejszych 

postaci tego wojew6dztwa od X V I I  do XIX W .  (W:) Z okolic Diwiny. Witebsk-Wilno 
1912, s. 37. 

\,Polski Slownik Biograficzny", t. 3, s. 109-110 '(T. Turkowski); Nowy Rorbut, 
t. 7; M. Inglot, o. C., s. 333, podaje kolportai trzech czasopism W ukladzie terytorial- 
nym, wprawdzie z lat 1844-1849, ale orientujqcy r6wniei W moiliwoSciach 1842 r. 



\Vilenszczyinie. Do nich apelowal tytul pisma oznaczajqcy Ptolomeuszo- 
wq nazwe Diwiny. 

Lista prenumeratorbw, zamieszozona W t. I1 „Rubona" podaje 115 na- 
zwisk (139 egzemplarzy, W t. 3 dalszych 17 os0.b) W 4 - 22, W 5 - 23). 
Prenumeratq objeto wiec 177 odbiorcow, drukowano ponad 200 egzem- 
plarzy, chociai zapewne nigdy tylu kaidy tom z osobna ich nie przy- 
ci~gnql. Porownujqc spis prenumeratorow z listq ziemiafistwa Inflant 
polskich %tvzierdzit moina brak tylko siedmiu nazwisk (Bouffal, Korff, 
Mohl, Reutt, Skirmunt, Szreders, Walden), W Illuksztafiskiem tylko jed- 
nego (Przedzieckich). Obecny zresztq jest duiy ciqg naz~wisk polskich, 
litewskich, ruskich, niemieckich, tatarskich i jedno rosyjskie (Bazyli Po- 
pow, ,,radca stanu i kawaler"). Jako mecenas ,,Rubona" zasluguje na 
uwage Jozef Plater, prenumerator 19 egzemplarzy; Michal Borch prenu- 
merowal 4 egzemplarze. Rodziny Platerow byly najliczniej reprezento- 
Wane: obok 9 innych Broelow, moina .wyrnienit 4 Zyberkow. OczywiScie 
znaleit tu moina rodziny najbardziej znane, ktore tak, czy inaczej zapi- 
saly sie W historii: Benislawskich, Gizbertow, Jacynow, Katyllow, Klod- 
tow, Korsakow, Eopacifiskich, Manteufflow (,,Sejowa Maria, baronowa"), 
Miloszow, Spasowiczow, Weyssenhoffow. Duchowiefistwo reprezentowalo 
10 osob, lekarzy bylo 2. 

Liczby te majq wzglqdnq wartoSC, gdyi liczbie nazwisk nie odpovyia- 
da liczebnoit samodzielnych gospoda~czo jednostek. Ich stan byl zmien- 
ny, zas majetnoit niewlsp61rnierna. Lista prenmeratorow ,,Rubona" nie 
nadaje sie tez <do ustalenia ich ,przynaleinoici spolecznej, totei Mieczy- 
slaw Inglot nie przeprowadzil analogicznych przeliczei?, jakich dolkonal 
W odniesieniu do innych owczesnych czasopism wyroiniajqc ziemiafistwo, 
inteligencjq (W tyrn ksieiy), oraz urzednikow i wojsko~wych. Nie podej- 
mujqc dyskusji nad 'takim podzialem, wypada zastanowit sie nad tym, 
czy roinil sie pod tym wzgledem od innych owczesnych czasopism, i i  
W wiekszym jeszcze stopniu opieral byt na prenumeratorach zierniafiskich 
(ok. 80°/o). Zapewne tlumaczyt to wolno mniejszq 1iczebnoSciq urzqdni- 
kow - Polakow W gufberni witebskiej. Porownuj qc [obliczanq przez 
M. Inglota liczbe prenumeratorow ,,z Eotwy" („Athenaeurn2' 1844 - 2, 
„Rocznik Literacki" 1844 - 10, „Pamietnik Naukowo-Literacki" 1849 - 
8) wypada stwierdzit, i e  zapewne „Rubon" opieral sie przede wszystkim 
na innej - bo regionalnej, naddiwifiskiej - grupie odbiorcow, mial od- 
rqbny zasiqg oddzialywania. Wreszcie mtatnie: nie przeprowadzajqc szcze- 
golowej kalkulacji kosztow wydawniczych wolno sqdzit, ii niewqtpliwie 
mial W prenumeracie poczqtkowo wlasne podstawy bytu. Trudno wypo- 

Liste, ziemiaiistwa i parafii z 1866 r. podaje G. Manteuffel, Inflanty Polskie. 
szew- Poznari 1879 (aneks), pßiniejszy spis szlachty powiatu illuksztariskiego E. Mali.. 

slri, Polacy na Lotwie. Warszawa 1922, s. 28 n. 



wiadaC sie, W jakim stopniu trapila go plynno5C owej podstawy mate- 
rialnej, czy jej charakter regionalny i mozliwy przymus niejako moralny 
prenumeraty ziemian inflanckich byl podwazany przez ujarwnionq dla 
innych zbadanych przez Inglota czasopism szczegolnq plynnoSC prenume- 
raty ziemian, W przeciwiefistwie do wiekszej solidnoSci pod tym wzgle- 
dem „inteligencji" oraz ,,urzednikdw i wojskowych". 

Przytaczajqc zale, i i  „pisemko dla braku prenumerato~r6w ledwie sie 
utrzymah moie7' (1844) i wynurzenie wydawcy W prolspekcie nolwej serii 
W 1846 r., ze „nie ma sobie nawet powroconego wydatku" - Inglot jed- 
nak przypuszcza, z,e „do «ustania» aRubona~ mogly przyczyniC sie r6w- 
nie2 W pewnym stopniu surowe przepisy cenzury, kt6ra po 1849 r. szcze- 
golniej nie sprzyjala publikacjom w jezyku polskim" G. Wydaje sie, ze 
Bujnickiego i kilku naj zamoiniej szych j ego wsp6lpracownik6w stak bylo 
na doplate. 

3. ,,Rubonn W przeciwiefistsvie do innych pism tego czasu, z wyjqt- 
kiem ,,Ondyny druskienickich ir6del" (1844-1846) W zalmieniu mial cha- 
rakter regiooalny. Wydawca tak W t. I precyzowal jego charakter: 
,,- - nie ma, mieC nie moie tak obszernych widokow 'ogblnej uzytecz- 
noSci, jak znakomity redaktor Athenaeum - - W szczuplejszych be.z po- 
rownania zamkniete granicach, pismo niniejsze swym zawiqzlcu zbiorem 
jest pracy malej liczby os6b jednej prawie prowincji, jest to jakby po- 
wiedziek wiqzka samor,odnych kwiat6w na brzegach Diwiny uszczknio- 
nych". Pierwszym, programowym utworem pisma byl uriersz Ignacego 
Chrapowickiego D8wina. Ustami starego Rubona nawolywal: 

Dzieci, kt6i was z uSpienia obudzi? - - 
Na brzegach Niemna, Wilii slychab bard6w pienie, 
Ponad Wis'lq kwitnqce wznoszq sig osady, 
A tu pusto dokola i gluche milczenie - - 
Dla waszego przemyslu otwarte ieglugi, 
Dla wieszcz6w tysiqc marzefi W mych falach zakletych. 

Programcwi obudzenia uczuk, umyslow i gospodarnosci sluzyC mialy 
trzy dzialy ,,Rubanav: ,,Rzeczy powaine", „Literatura" i ,,Rzeczy uiy- 
teczne". 

Zbi6r prac os6b jednej prawie prowincji od poczqtku drukowal utwo- 
ry pisarzy innych stron, by wymienik Aleksandra Groze, ktory W latach 
1.838-1842 wydawal ,,Rusalkc$"' ,,Rubonn byl poniekqd kontynuacjq, „Ru- 
sa$ki9', pode jmujqc zainteresmmnia f olklorem ukraihskim. Gdy upadla 
petersburska ,,Niezabudka7' (1840-1844), w ,,RubonieV koficzyl, zaczetq 
tarn powieSC, jej redaktor Jan Barczczewski (1790-1851), zbieracz folklo- 

M. Inglot, o. C., s. 199. 



ru bialoruskiego. W ,,Ruboniel' teZ publikowali wspblpracownicy ,,Nie- 
zabudki", Wincenty Gozdawa Reutt, Hieronim Marcinkiewicz j Tadeusz 
Lada Zablocki. Skromny Organ mlodzieiy petersburskiej nie mbgl zresztq 
pomieSciC calej ich produkcji. Za poSrednictwem Zablockiego, zeslanca 
z Tbilisi, Bujnicki pozyskal innych poetbw grupy kaukazkiej: Leona Ja- 
niszewskiego i Wojciecha Potoc'kiego. Chqtnie przymknql do ,,Rubona" 
powieSciopisarz historyczny i krytyk literacki kkoterii peitercburskiej, 
Edward Tarsza - Michal Grabowski, natomiast pomirno zabiegbw Buj- 
i~ickiego i bodaj obietnicy nie dlopisal Kraszewski, tak hojnie obdzielajq- 
cy inne wydawnictwa. ByC: moze W ,,RubonieH widzial istotnq konkuren- 
cje dla ,,Athenaeurn" 7. 

Bujnicki W swoim piSmie oglosil, W cjqgu 2 lat, odcinkami powieSC 
Pamiqtniki ksiedza Jordana (wydanq osobno 1849-52) oraz cztery przed- 
mowy ,,od wydawcy" (W t. 1, 3, 7 i 9), natiomiast W olkresie wydawania 
,,Rubona" publikolwal artykuly, drobne uttvory i przek2ady W „Athe- 
naeum", „Bibliotece Warszawskiej7', ,,Ondynie druskienickicfi irbdel", 
, ,PielgrzyrnieV i „Tygodniku Petersburskim". Powino~vatyn~ ' W ydawcy 
byl uproszony przezen Jan Chodiko (Jan ze swisloczy), kolegq szkolnym 
i sqsiadem by3: Adam Plater z Kraslawia, sqsiadem JSzef Plater z Korn- 
bula, Michal Borch z Prel i Jbzef Geralt-Wyinicki z rRosicy, z Kochano- 
wicz na Bialej Rusi pisyiwal Ignacy Chrapowicki. Trudno blizej okreslic 
takie nazwiska wspblpraco~vnikbw, jak Ignacy Ciechanowieclki (zbieral 
te i  prenumeratq W Witebsku) W. Gaidzicki, bracia Julian, Klemens i Wa- 
lendy Grzymalowäcy, Aleksy Horodziefiski, Lud1vi.k Kniazyc Hlasko, Ju- 
lian Muczler, Ludwik Potopowicz, F. Radziszewski, nieznany skqdinqd 
Kazimierz Tyszkiewicz. Inicjaly A... P...i 'moina dopelrii6 jalro Andrzej 
Pc~d~bereski, pozostajq nieznane WR, MS, AP (Adam Plater?). 

Poziom al.itystyczny „Rubona" budzil zastrzekenia, gdyi liqzba wy- 
bitniejszych autorow byla ograliiczona, a czasapism jednoczeSqie ukazu- 
jqcych siq wiele. W 1843 r. procz ,,RubonaP i , ,AthenaeW ukazywai sie 
„Rocnnik Literacki", W 1844 ponadto „Odyna...", w 1845 takie ,,Pamiqt- 
niki Uunyslowe7' i efemerycmy „Lud i Czas", W 1846 jegoi rniejsce zajela 
,,Gwiazda". W tych wiqc dwbch ostatnich latach wydawano rbwnolegle 
szeSC czasopism. W 1894 r. upadly „Pubon" i „Gwiazda", zaS miejsce 
,,Rocznika Literackiego" zajql ,,Pamiqtnik Naukbwo-Literacki" tegoi wy- 
dawcy Romualda Podlbereskiega, przejmujqc dziedzictwo zamkniqtej 
,,Gwiazdy", z?S wspb$racownik ,,Rubona2' Groza roepoczql znbw wyda- 
wanie noworocznika: ,,Wdonvi Grosz", ale czasopiCmiennictwo zaczqlo za- 
mierad; ostatnie, z braku prenumeratorow, przestallo ukazywaC sie ,,Athe- 
naewn". 

Ib., 181. 



Wart056 literacka i wyrnowa ideologiczna ,,Rubona" byla przedmiotem 
wielokrotnej oceny, zaczynajqc od krytyki Edwarda ~embowskiego 
W ,,Przeglqdzie Naukowym", czy Feliksa Zielifiskiego W ,,Bibliotece War- 
szawskiej", a.potem Piotra Chmielowskiego. Ostatnie slowo wypowiedzial 
R~Iieczyslaw Inglot, umie jscawia j qc to konserwatywne pismo W orbicie 
koterii petersburskiej, ktorej najwybitniejszy krytyk Michal ~ rabowski  
tu wlagnie opublikowal m. in. zasadniczy polemiczny artykul przeciw ki- 
jowskiej ,,Gwieidzie", zaopatrzony W plomiznne wyznanie wiary Bujnic- 
kiego (,,Niech Bog nas uchowa od pr,zyloienia sie, by W najmniejszej czq- 
Sci, do ~~prowadaenia W blogie nasze wiejskie zacisze owej fa3:szyw'ej cy- 
wilizacji, kt6ra sie rodzi ze wbitego w pyche rozumu i z nieaasyconych 
iqdz wybujaiej cielesnoSci czlowieka - - Precz z systematami cudzo- 
ziemskiej filozofii, rownie jak z teoriami zagranicznych przemyslow- 
cbw"!, t. 9). 

Wskazal tei M. Inglot, i e  Bujnicki druko~wal r6wniei wypowiedzi kry- 
tyczne wobec naiwnej wiary konserwatystbw, szukajqce irodel nedzy 
chlopbw bialoruskich (Chrapowirki) czy lotewskich (Jozef Plater). Zda- 
rzaly sie W ,,Rubonie" przejrzyste aluzje patriotyczne (Reutt), a nawet 
slowa otwartej krytyki spdecznej. M. Inglot zadaje wiqc pykanie: „Jak 
to sie stalo, &e takie czasopisrno, jak «Rubon» dmkowalo radykalnie po- 
stqpowe utwury Janiszewskiego?"'tlumaczqc to modq na Kaukazczykow, 
ale i tym, Ze ,,ostrze krytyki Janiszewskiego nie m a c a l o  sie przeciwko 
pozostalo5ciom feudalizmu, lecz przeciw stosunkom kapitalistycznym" 8. 

,,Rzeczy uiyteczne" niezbyf obficie byly reprezentowane W ,,Rubo- 
nie". Obok Jozefa Platera i Mode~sta Bujnickiego pisywal tu najbardziej 
systematycznie Wyecki, najbardziej powainy gospodarz inflanckig. 
Dziai ten sluiyl przemianom kapitalistycznym tego szczegolniej konser- 
watywnego zakqtka. 

,,Rzeczy powaine" to przede wszystkim prace staroiytnicze dw6ch sq- 
siadow Bujnickiego: Borcha i najwytrwalszego wspolpracownika ,,Rubo- 
na" - Adarna Platera, cwpakzone litografiami wedlug jego wlasnych ry- 
sunik6w. Prace te skrupulatnie odnotowala Bibliografia Historii Polskiej 
Finkla, podajqc tei owczesne przeklady cenionych artykulow Platera, 
ktorego rysunki staly sie etapem badafi nad ,,staroiytnymi" inskrypcja- 
mi na kamieniach W DZwinie 1°. Niezbyt obfity dzial miscellane6w archi- 
walnych nie dorbwnywa3: wartosciq analogiczaych osiqgnie6 ,,Athe- 
naeum". 1 

8 Ib., s. 192. 
0 G. Manteuffel, Nieco z dziejow, s. 38. . 
20 V. P. TaranoviC, K voprosu o drevnich lapidarnych pamjatnikach s istori 

czeskimi nadpisjami na territorii Bielorusskoj SSR, ,,Sovetskaja Archeologija" 8, 
1946, s. 249-260, bibliografia. Na prace t? zwr6cii mi uwag? doc. A. Poppe. 



4. Konczqc, trzeba raz jeszcze spojrzek na znaczenie ,,RubonaH. Dla 
wspolczesnych, to jedno z pierwszych pism o charakterze regionalnym 
mialo wazne znaczenie, niezaleznie od spokeoznej postawy wydawcy. Na 
Qwiezo po upadku ,,Rubonan Adam Plater tak pisal do redaktora dogory- 
wajqcego ,,Athenaeum": ,,Na wezwanie paiiskie mam tei hmor odpowie- 
dziek, ii bardzo jest moim zyczeniem prenumerowaE «Athenaeum» na rok 
ilastgpny 1851, albowiem to pismo coraz staje sie bardziej interesujqcym; 
byloby do zyczenia, azeiby «Abhenaeum» i «Biblioteka Warszawska» nie 
przestawaly wychodzik. Bez innych moglibySmy sie i obejS6. Wydawca 
ich dostarczalby 'materialow dwom pierw~zym pismom, natomiast mogli- 
bySmy zajqk sie np. wyd~awaniem rocmikow prowincjonalnych, W ktorych 
by sie zbieraly materialy historyczne, archeologiczne, fizyczne, staty- 
styczne itp., ktdreby nie byly bez pozytku dla opisania kraju nasze- 
go" 11. Pozostawala wiec niezaspokojona jui potrzeba. 

Dla nas ,,Rubon9' jest juz przede wszystkim dokumentacjq owczesne- 
go stanu umyslowego tej prowincji, jej produkcji umyslowej i konsump- 
cji. Dla Bialorusin6w 12, a czgsto i Eotyszy jest zbiorem Swiadectw o ich 
6wczesnym zyciu, a takie o tych ludziach, ktdrzy dla dnia dzisiejszego 
ich kultury narodowej tworzyli podwaliny. 

Piotr Chmielowski, surowy krytyk ,,RubonaH, W zyciorysie Bujnic- 
kiego tak napisal: „Dqienie do wytworzenia nowej szkoly, podjete przez 
Borcha, Platera, braci Grzymalowskich, Jana Barszczewskiego, Romualda 
Podbereskiego, nie wydalo wprawdzie iadnego znakomitego dziela, ale 
wielce sie przyczynilo do wywolania ruchu umyslowego W prowincji bar- 
dzo malo sklonnej do zaje6 literackich, a powtore zainteresowalo piSrnien- 
nictwem polskim ludzi, ktorzy przedtem tylko po francusku mdwili i czy- 
tali" 13. 

,,RubonH znalazl kontynuacjq W piSmie zbiorowym: Z oko7.i~ DSwiny 
(Witebsk-Wilno 1912), ale moie wainiejsze - nii istniejqca wdwczas 
liczna grupa pisarzy, uczonych i artystow zwipanych wiezami uczucio- 
wyrni z urodq antycznego ,,Rubonan - byly Slady oddzialywania bezpo- 
Sredniego pisma z pierwszej polowy XIX W. Na bieirjco zapewne jego 
ostatnie tomy przeglqdal Gustaw ManteufPel (ur. 1832), ktory badaniom 
folkloru lotewskiego i przeszloSci polskich Inflantczykdw poSwiecil iycie, 
z tradycjq ,,Rubona2' musial sig zetknqC Jozef Weyssenhoff (ur. 1860) 
i tylu innych, ktorych nazwiska widniejq na liScie prenumeratorow. 

I* Rkps Bibl. Jag. 6475, Ir. 5. 
12 Nowq, odmiennq od dotychczasowych bialoruskich oceng da1 A. Maldzis, Pa- 

darozia U X I X  stagoddze. Mifisk 1969, zwlaszcza charakteryzujqc Jana Czeczota i Ja- 
na ~arszczewskiego. 

18 Wielka  Encyklogedia Ilustrowana, t. 9/10, 1893, s. 682-683. 





Stefan Eeniewicz 

SZKOLA GLOWNA 
WOBEC WYBUCHU 
POWSTANLA STYCZNIOWEGO 

Jeduiym z najbardziej znanych epizodtw powstania styczniowego jest 
uihwala sluchaczy Snkoly Glowne j Warszawskie j, opowiadajqca siq prze- 
ciw powstaniu W momencie jego wybuchu. Mlodziei studencka, kt6ra na 
parq lat wczehiej dala poczqtek ruchowi narodowemu, przeciwstawila 
sie lugicznej kon~seikwencji tego ruchu - wal~ce zb~.iojnej. To nieocze- 
kiwane zdarzenie, rozmaicie interpretowane przez nieprzyjaciol i zwo- 
lennikow powstania, stalo sie tak dalece opinio communis, ze cytuje siq 
je na og6l bez sprawdzenia, czy i W jakiej mierze odpcnwiada ono histo- 
rycznym faktom. 

Pierwszy dziejopis pows;tania, Agaton Giller, dal W 1868 r. wersje na- 
stqpujqcq: ,,Gdy nadeslano wiadmoSb do Warszawy o pierwszych bitwach 
z Moskalami, studenci z Uniwersytetu W przewidywaniu kleski zebrali 
siq W liczbie p~zeszlo 700 i uchwalili protestacjq przeciwko wybuchlemu 
p~wstaniu. Wybrana deputacja z trzech do zaiwiadornienia Komitetu o tej 
uchwale studentow wyloiyla jej powody na konferencji z 0. Awejdq. 
Prbcz tego mlodziei Szkoly GlSwnej Warszawskiej postaaowila ronjechab 
sie po prowincji do oddzialbw W celu naklonienia powstaficow do rozej- 
Scia sie do domow'' 1. Z tej relacji Gillera zdaje sie wynikab, ze anty- 
powstaficza uchwala student6w zapadla najwczehiej W kilka dni po wy- 
buchu walki. 

Nastqpny z kolei historyk 1863 r., Boleslaw Limanow~ki, W swym 
zwiqzlym zarysie z 1882 r. ograniczyl sie do stwierdzenia, i e  po wybuchu 

1 A. Giller, Historia powstania narodu polskiego, t. 11. Paryi 1868, s. 209. 
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powstania ,,mlodziei Szkoly Gl6wnej Warszawskiej zachowala sie takie 
spokojnie" Obszernie i malowniczo olpisal przebieg zebrania studenckie- 
go Walery Przybo~owski (1897). UmieScil je pod datq 23 stycznia i ujqE 
tez odmiennie t~eSb uchwaly: jego zdaniem studenci postanowili tylko, 
„aby W powstaniu nie brab udzialu i na prelekcje dalej ucz~szczai:". Na- 
stepnie Przyborowski powtarza za Gillerem: ,,Studenci ofiaricywali sie roz- 
jechab po kraju do oddzialow, W celu namowienia ich do rozejscia sie" 3. 

Date zebrania sprostowal W 1901 r. historyk Szkoly Gl6wnej Bronislaw 
Bartkiewicz; podal On, i e  odbylo sie ono „na tydzien przed wybuchem PO- 
wstania". Inaczej tez przedstawil treSb uchwaly; wiqkszoS6 zebranych, 
„dbajqc o losy z takim trudem zaloionego zakladu naukowego, stanowczo 
byla przeciwna, przylqczeniu sie in gremio, tj. jako instytucji, do powsta- 
nia" 4. 

August Sokolowski, nie zwrociwszy uwagi na wersje Bartkiewicza, 
W 1913 r. powtorzyl za Przyborowskim: ,,Na drugi dziefi po wybuchu od- 
bylo sie zgromadzenie studentow Szkoly Glownej , gdzie ogromnq wiekszo- 
gciq uchwalono W powstaniu udzialu nie brab i na wyklady dalej ucze- 
szczab" 5. W wydanym takie W 1913 Roku 1863 Grabca znajdujemy 
ostrzejsze ujecie: „Ze stanowczym prdestem przeciw powstaniu wystq- 
pila mlodziei Szkoly Glowne j, postqpuj qca W mySl programu stronnic- 
twa bialych. Wiec studencki W teatrze anatomicznym potqpil krok Komi- 
tetu Centralnego i uchwalil decyzjq o nie przyjmowaniu udzialu w ru- 
chu" G. WSrod nowszych opracowan moina zacytowai: rzuconq mimo- 
chodem refleksje A. Skalkowskiego (1947): „Szkola Gl6wna miala sie 
oprzeb nawalnicy rozszalalej wkrotce nad krajem, ale i ona ostat sie nie 
mogla posrod ruin i zwalisk" 7. 

Rzecz charakterystyczna: wymienieni historycy formulujq cytowane 
sqdy bez powolania sie na jakiekolwiek ir6dla s. Tymczasem Swiadectwa 
uczestnikow pamiqtnego wiecu zaczqly pojawiab sie W druku, jahkolwiek 
z opoinieniem. Tak wiec W 1908 r. ukazaly sie Notatki clo pamietnikow 
Wladyslawa Danilo~wskiego, spisane W latach 1867-1872 9. W 19 10 r. , 

Aleksander Kraushar oglod Kartki z pamietnika AZkara. W 1912 r. „Bi- 
blioteka Warszawska" zamieicila Wspomnienia z niedawne j przeszZoSci 
Henryka Wierciefiskiego. W 1916 r. Jan Baudouin de Courtenay wydal 

2 B. Limanowski, Historia ruchu narodowego od r. 18G1 do 1864, t. 11. Lw6a 
1882, s. 16. 

W. Przyborowski, Dzieje 1863 r., t. I. Krak6w 1897, s. 149-150. 
4 B. Bartkiewicz, Szkola GE6wna warszawska, t. 11. Krak6w 1901, s. 94. 
G A. Sokolowski, Powstanie styczniowe. Wiedefi b. r. W., s. 201. 
0 Grabiec, Rok 1863. Poznad 1913, s. 230. 
7 A. Skalkowski, Aleksander Wielopolski, t. 111. Poznad 1947, s. 158. 
8 Jedynie Przyborowski powoluje sie na Gillera. 
0 W. Danilowski, Notatki do parniqtnik6w. Krak6w 1908, s. 190-194. Potwierdza 

on wersje Gillera o rozmowie delegat6w Szkoly z Awejdem, umieszczajqc ja 20 I. 
Sam Awejde W zeznaniach przemilcza ten epizod. 



broszurke o charakterze autobiograficznym: Rok 1863 a Szkota GE6wna 
Warszawska. Niedawno zaS (1967) W zbiorowym tomie wspomnieil Spi- 
skowcy i partyzanci znalazly sie jeszcze dwa wspomnienia uczestnikbw: 
nieznana dotqd, wczeSniejsza relacja Wierciefiskiego z 1897 r. oraz spi- 
sane takie W latach dziewie6dziesiqtych, najobszerniejsze z dotychczaso- 
wych opowiadanie Stanislawa Rybickiego 1°. Zestawiajqc te rbine Swia- 
dectwa, bynajmniej niezgodne ze sobq ani CO do tendencji, ani przyta- 
czanych faktbw, dochodzilem do przekonania, i e  zachawanie sie studen- 
tbw Szkoly Glbwnej nie bylo tak jednoznaczne, jak przedstawiala to lite- 
ratura. WqtpliwoSciom swym dalem wyraz W sposbb przygodny jui 
W 1963 r. 11, a do podobnych wnimk6w doszedl r6wniei najnowszy mo- 
nografista Szkoly Glbwnej, K. Poznafiski l2. W nastepstwie rozszerzylem 
kwerendq na inne typy irodel: wspblczesne relacje prasowe oraz poufne 
doniesienia polityczne. Na tej podstawie spr6buje nie tylko odtworzy6 
,,wie es eigentlich gewesen", ale tei zastanowiC sie nad przyczynami ta- 
kiego wlaSnie przebiegu wydarzefi oraz ich szczegolnego ohietlenia 
W literaturze. 

UstaliC trzeba kolejno: date odbycia wiecu (czy tei wiecbw), ich prze- 
bieg, treSC powzietych uchwal, ich bezposrednie nast~pstwa. Odn&nie 
daty: wspomniano jui, i e  Giller, a za nim Przyborowski i Solrolowski 
m6wiq o jednym wiecu. Przyborowski umieszcza go wieczorem 23 stycz- 
nia, tj. nazajutrz po wybuchu powstania. Lecz wszyscy, bez wyjqtku, pa- 
mietnikarze (a z historykbw Bartkiewicz i Grabiec) sytuujq to wydarze- 
nie wczeSniej: po brance, a przed wybuchem powstania, tzn. miqdzy 15 
a 22 stycznia. Baudouin de Courtenay, Kraushar oraz Wierciefiski mowiq 
o jednym wiecu, przy czym Wierciefiski datuje go W sobote, tj. 18 stycz- 
nia Is. Natomiast trzej inni uozestnicy: Rybicki, Danilowski oraz (nie dru- 
kowany dotqd) Zdzislaw Janczewski14 opisujq dwa wiece, ktbre mialy 
sie odbyC W odstepach parodniowych. Rybicki nie podaje dat dziennych; 
Danilowski, malo dokladny na punkcie chronologii, mbwi o 18 i 20 stycz- 

10 A. Kraushar, Kartki z namietnika Alkara, t. I. Krak6w 1910, s. 68; H. Wier- 
ciefiski, Wspomnienia z niedawnej przesz%obi, ,,Biblioteka Warszawska'', 1912, t. I, 
s. 240-241; J. Baudouin de Courtenay, Rok 1863 a Szkola Gt6wna Warszawska. Mo- 
skwa 1916; Spiskowcy i partyzanci. Warszawa 1967, s. 382, 498-503. 

11 S. Kieniewicz, Warszawa W powstaniu styczniowym. Warszawa 1963, s. 118; 
tenie, Na stulecie SzkoEy GEownej, ,,Rocznik Uniwersytetu Warszawskiego", 1963, 
s. 8-9. 

1". Poznafiski, Reforma szkolna W Krdlestwie Polskim W 1862 r. WrocIaw 1968, 
s. 225. 

13 W g62niejszej wersji z 1912 r. m6wi: „JeSli dobrze pomng 19 lub 20 I", ale 
poniiej nawi~zuje do uchwaly ,,sobotniej9', CO odpowiada 18 stycznia. Relacja ta 
zawiera mylnq wersjg, jakoby dopiero po uchwale Szkoly Gl6wnej KCN powziql 
decyzje o wybuchu powstania. 

14 2. Janczewski, Zarys powstania, rzecz spisana W Sledztwie W 1866. Biblioteka 
im. Saltykowa-Szczedrina W Leningradzie, odpis W Instytucie Historii PAN W War- 
szawie. 



nia; Janczewski o 20 i 21. Ot6i zdaje sie stosunkowo bardziej prawdo- 
podabne, i e  W pamieci uczestnika tych zdarze6 dwa bliskie W czasie ze- 
brania zlaly sie po latach W jedno (ten i 6w Swiadek m6gl zresztq nie byb 
na abu wiecach). Tnidniej przypi.3ciC: natomiast, by iwiadkowie jednego 
zebrania zmy5lali o odbyciu sie dwoch. Dlatego przyjmujq, i e  odbyly sie 
dwa wiece. Putwierdza to przypuszczenie nieznana doitqd relacja, prze- 
slana z Warszawy do Hoitelu Lambert: 

,,W sobote jeszcze Komitet [Centralny] wezwaI Szkolq Gl6wnq: aby 
ta ostatecmie poddala sie pod jego rozkazy i udala sie na punkta zbome, 
t j .  pod Blonie i Serock W celu objqcia dow6dztwa nad zgromadzonymi 
tam wychodicami z Warszawy. W wiecz6r tego samego dnia bylo walne 
posiedzenie Szkoly Glownej, na kt6ry;m postanowiono iqdanie to Korni- 
tetu odrzucie. P6iniej nastqpily intrygi, kt6rych opisywa6 nie bqde. W po- 
niedzialek Komitet zagrozil Szkole, i e  rozstrzelaC kaie kaidego z uczniow, 
kt6ry by sie staral dzialai: przeciw niemu na prowincji i i e  oglosi calq 
Szkde za zdradzajqcq sprawq narodowq. Wskutek tego na dzisiejszym 
posiedzeniu ustanowiono zrzucib ze Szkoly @n corpore) wszelki charakter 
polityczny, dmwala j qc poj edynczym indywiduom dzialaC stosownie do 
osobistego zapatrywania sie. Uctepstwo to, szkoda i e  nastqpilo. Co do Ko- 
mitetu, ten wie, ze cala sprawa nie przedstawia iadnych szans udania 
sie, W sobatq nawet stosownie do tego rzecz calq na posiedzeniu Szkody 
GlOwnej pnedstawial. Teraz jednak czekajqc jakichS 10 000 bmni powia- 
da, i e  skutek jest ~ e ~ w n y " ~ ~ .  Relacja ta potwierdza odbycie sie dw6ch 
posiedzefi, W dniach 18 i 20 lub 2 1  stycznia. 

Pienvszq z tych dat, CO prawda, zda je sie podwaiab ko~espondencja 
z Wa~szawy zamies~czona W „Dzienniku Poznafiskim" z 20 stycznia. Po- 
Mada ona, i e  Komitet Centralny ,,odni6sl sie z zaiqdaniem [s] do mlo- 
dzieiy Szkoly Glownej, aieby ta poddala sie pod jego rozkazy i przyjela 
W qpolrze czynnym przeciw proskrypcji udzial. Mlodziei stanowczo od- 
mownq odpowiedi dala". Korespondencja ta datowana jest 17 stycznia ", 
CO oznaczaloby, i e  pierwszy z dw6ch wiec6w odbyl sie najpbiniej tego 
wlaSnie dnia. Zwaiywszy jednak wzmianke o sobocie, wystqpujqcq W dwu 
ir6dlach niezaleinych, sldonny bylbym obstawaC przy dacie 18 stycznia. 
W przypadku trzeba zaloiyb, i e  korespondent „Dziennika Poznafi- 
skiego" zaczql pisa6 swojq relacje 1.7 stycznia, a dokoficzyl .jq 1 wyslal na- 
zajutr~.  Redakcja skr6cila ca?oib i umieicila jq pod datq figurujqcq w na- 
gl6wku. - 7 

16 Bibl. Czartoryskich, rps 5687, s. 427-429, odpis bez podp i s~  ze .sprzecznq adno- 
tacjq: „3 I1 wtorek". Poniewai z trekci wynika, i e  list pisany byl przed wybuchem, 
moina datowad go na wtorek 21 I, a 3 I1 bylby datq odbioru W Paryi ,~.  

l0 Sygnowana jest literq a. Korespondentem ,,Dziennika Poznafiskiego)' w .war- 
szawie byl Teodor iychlifiski, kt6ry jednak sygnowal krzyiykiem, opukcil. zaS War- 
szawe W lutym, podczas gdy korespondencje z literq a ciqgnq sie W „Dzienniku7' je- 
szcze W czerwcu. 



Co sie tyczy przebiegu wiecu, wszystkie relacje zgodme sq CO do tego, 
i e  dyskusja byla dluga i burzliwa, chwilami drarnatyezna. Piomijam d- 
nokne anegdoty, jako mniej istotne. Wedlug Przyb~ro~skiego ,,najzaipa- 
lefiszym zwolennikiem wziecia udzialu W powstaniu byl medyk Sokul- 
ski". Glosowanie „odbywalo sie W ten sposob, ze ci, ktomy byli za ruchem 
zbrojnym, mieli nakrye glowy. - - Pierwszy nakryl glowe czapkq bara- 
niq niejaki Artaxerxes Pqgowski, z wydzialu prawnago i pociqgnql za 
sobq bardzo nielicznq grupe". Historia ta nie W pelni pokrywa sie z re- 
lacjq Krauchara, ,,ie przeciw udzialowi W powstaniu przemawial Sakul- 
ski, a za udzialem Pqgowski". 0 antypolwstaficzym wystqpieniu Sokul- 
skiego mowiq tei  B a u d d n  de Courtenay, Danilotvski i Janczewski. 

Wiekszoki: relacji prasowych i pamietnikarskich sb-ierdza, ze wiec 
wypowiedzial sie przeciw powstaniu. W jakiej mierze uchwala ta repre- 
zentowala poglqdy ogolu sluchaczy? Dane o 1iczebnoSci studentow Szkdy 
Glownej W poczqtkowym okresie jej istnienia sq niestety rozbiezne. Sta- 
nislaw Borows~ki podaje na I semestr r. ak. 1862163 770 sluchaczy, na I1 
semestr jui tylko 536. Wczekniejsze opracowanie Bartkiewicza wymie- 
nia W I1 semestrze tegoz roku 801 sluchaczy17. Rozbie9xo5C te olbjaGni6 
mozna tylko tak, i e  liczba 801 to stan na poczqtku semestru, tj. 1 lutego 
1863 r., a 536 odnoisi sie do nieco poiniejszego czasu, gdy mlodziei zacze- 
la sie juz wymykab do p~~wstania. Dziwniejszy zdaje sie przyrost 31 osob 
od dnia inauguracji do poczqtku I1 semestru - inoie liczba 801 obejmuje 
i wolnych sluchaczy? 

Skqdinqd liczbe uczestnikCuw wiecu szacujq r 6 h e  irodla na 500-700. 
Sq to, rzecz jasna, dane orieuzhcyjne, nikt przeciez tych ludzi nie liczyl 
w zatloczonej i ile oSv7iel;lone-j sali. Chociazby jednak Szkola Gl6wna 
miala wtedy wiecej nawet, niz 800 studentow, moina przyjqk, i e  W audy- 
torium znalazlo sie wystarczajqce quorum. Jak byliby glosowali studenci 
nieabecni? Nie wykluczone, i e  jakak ich czeSC opu8cila Warszawe przed 
wiecem, wraz z popiso~wyrni uchodzqcymi do las6w przed brankq. Ci byli 
oczywikcie zwolennikami powstania. Ale ci, ktorzy pozostali W mieScie, 
.a na wiec nie przyszli, stanowili chyba element politycznie nie zaanga- 
kowany lub tez unikajqcy publicznych tvystqpiefi. 

Trekk uchwal jest przytaczana W irodlach W spos6b og6lnikowy, je- 
dyne za'k dwie relacje opatrzone cytatami nie sq zgodne ze sobq. „Dzien- 
nik Poznariski" twierdzi, ze mlodziei uchwalila ,,prawie doslownie": 
,,Tych biednych, CO brankq dotknieci, nie zbawim, a krajowi niewczesnyim, 
bo nieskutecznym usii;ilowaniem oporu mokem ciqklrie nieszcze5cia przy- 
czynit, wiqc jeste&-gy pneciwni usilowani~om czypnego oporu". Nato- 

17 S. Borowski, Szkola GLt5wna Warszawska. WydziaE Prawa i Administracji. 
Warszawa 1937, s. 246. Por. B. Bartkiewicz, o. C., t. I, C. 61. Na pierwszy semestr 
1863164 r. przeszjto z tej liczby jui tylko 357, ib., t. 11, s. 92. 



misst Bartkiewicz hex podania irbdla przytacza tekst 0 zg'ola innej WY- 
mowie: ,,Moiemy wszyccy p6jsk i wyginqk, ale nie chcemy prz~kladab 

do zburzenia instytucji, kt6ra nie tylko d0 naS, letz i do ~rz~szlofici  
naleiyn. Rowniei inne Swiadectwa nie sq zgodne Co do wlaSciweg0 ~ r z e d -  
miotu glosowania: czy byla nim decyzja KCN o podjeciu walki zbrojnej, 
czy przystqpienie do walki Szkoly Glbwnej W calosci, czy problem udzia- 
lu indywidualnego, czy te i  przeciwnie, wezwanie do czynnego przeciw - 
dzialania powstaniu. Zapewne r6ine propozycje krzyiowaiy siq W ogniu 
dyskusji; zdaje sie nawet wqtpliwe, czy glosowano, jakby naleialo, nad 
jakimS tekstem skreSlonym na piknie. Gdyby tekst taki istnial, kolporto- 
waliby go niechybnie przeciwnicy powstania. 

Glosujqcych przeciw rezolucji, tj. za liniq politycmq Komitetu Cen- 
tralnego, znalazlo sie niewielu: kilkunastu do dwudziestu kilku, wedlug 
roinych irodel 18. Srodowiska wrogie powstaniu mogly wiec m6wi6 o jed- 
nomySlno5ci. Jest zrozumiale, i'e zwiqzane z bialymi organy: „Dziennik 
Poznafiski". i „CzasH informowaly opiniq publicznq o takiej wlaSnie po- 
stawie Szkdy Gl6wnej 1" Tym oczywistsza byla intencja J. A. Miniszew- 
skiego; kt6ry oglwil 24 stycznia W ,,Dzienniku Powszechnym", ie  ,,czyste 
serca i umysly mlodzieiy odepchnely obostrzone groibq propozycje; mio- 
dziei Szkdry Gi6wnej zostala wie~nq swoim najswiqtszyrn obowigzkom 
wobec 0 j czyzny" . 

PoZniejsze relacje uczestnik6w wiecu pochodzq tez przewainie od lu- 
dzi, ktorzy po klqsce potepili powstanie i kt6rym zaleialo na udowodnie- 
niu, i e  ich uczelnia przeciwna byla ruchowi od poczqtku. Tyczy sie to 
Baudouina, Wierciefiskiego, nieznanych informatorow Przyborowskiego 
i Bartkiewicza. Tym bardziej zwrocit naleiy uwage na dwie relacje 
uczni6w Szkoly Glbwnej, kt6rzy ujmujq przebieg zebrania inaczej. Tak 
wiec Kraushar twierdzi, i e  ,,wiqkszo56 Lstudent6wI byla ruchawcb prze- 
ciwna", ale i e  gIos Pqgowskiego ,,przewaiyl szale na strone walki. - - 
WiekszoSC wszakie pozostala na l~lwach szkolnych i za to otrzymaliSmy 
od koleg6w z Krakowa symboliczny dar W postaci babiego wrzecio- 
na..."20. Abstynencja Szko$ Gl6wnej nie trwala jednak .dYugo, pisze 

l8 H. Wierciefiski W jednej wersji m6wi o 17, W drugiej o dwudziestu Irillru, 
Baudouin de Courtenay o 12-14. Por. J. Tqgoborski do A. Gorczakowa, 23 I 1863: 
,,Le ComiG Central a fait il y a quelques jours Une tentative aupres des ktudiants 
de la Haute Ecole pour les engager & se joindre a u  mouvement. Mais 22 voix seule- 
ment se sont 6lev6es parmi cette jeunesse pour appuyer cette proposition, tandis 
que plus de 700 etudiants l'ont rejetke peremptoirement, en condamnant hautement 
la folie d'une insurrection". Archiwum Rewolucji Pafdziernikowej W Moskwie, ze- 
sp6i 722-i, inw. 1. vd. 375. 

Relacje ,,Dziennika Poznariskiego" przedrukowa3: „CzasJ' z 22 I 1863. Takie 
czerwona ,,Gazeta Narodowa" Iwowska, kt6ra nie miala W tym czasie dobrych po- 
wiqzafi z Warszawq, powt6rzyla 28 stycznia W skr6cie i W wersji znieksztalconej 
wersje ,,Dziennika Poznafiskiego". 

zo T? anegdote powtorzyl z historykow Sokolowski. We wczeSniejszej, olsolicz- 
noiciowej wypowiedzi Kraushar wyrazil sie patetyczniej: ,,Powodowani uczuciem 



Kraushar. Po prowoikacyjnym wystqpieniu Miniczewskiego W ,,Dzienniku 
Powszechnym" ,,lawy SzkoSy Gl6wnej naraz opustosza$. Rozbiegliimy 
sie jak kuropatwy po strzale mySliwego, gl6wnie za przykladem pulaw- 
czykbw, kt6rzy dali haslo do gromadnego opuszczenia wyklad6w i rusze- 
nia tam, gdzie im kazano" J1. Niejasna wersja ta stwarza wraienie, ze 
zebranie miaio pmebieg chaotyczny i, ze choi: wiqkszoSC. obecnych byla 
przeciwna powstaniu, formalnej uchwaly nie powziqto; na koniec, ze po 
wybuchu wielu studentbw, kt6rzy mu byli przeciwni, mimo to poszlo 
sie bi6. 

Druga relacja, Stanislawa Rybickiego, mowi, iz na pierwszym z dwoch 
wiec6w uchwalono, ,,ze wiqc ogblnie potepiamy szalone zamysly Rzqdu 
Narodowego, nie mozemy wszakze bronii: pojedynczym kdegom uczestni- 
czy6 W ruchu ogblnym, jeieli to zgadzai: sie bedzie z ich przekonaniem". 
Natomiaslt na drugim wiecu po burzliwej dyskusji ,,rozgorqczko~wane ze- 
branie to nasze nie uchwalilo zahego stalego postanowienia ogolnie obo- 
wiqzujqcego, wielu jednak z mlodzieizy objawilo natychmiast goto2wok6 
sluzenia ruchowi wedle rozkazow wydanych przez Rzqd Narodowy" 22. 

Ta wersja pakrywa siq z grubsza z cytowanq poprzednio, poufnq relacjq 
agenta Hotelu Lambert 23. 

Zacytujmy na koniec wersje studentow - zwolennikbw ruchu. Jan- 
czewski twierdzi, ze na pierwszym wiecu apel czerwonych o udzial W po- 
wstaniu spotkal siq z protestami bialych. Na drugim wiecu Danilowski 
mial zagrozii: szubienicq tym spokrod ctudentbw, ktorzy odwaiyliby sie 
przeciwdzialai: powstaniu. ~ i e k s i o ~ i :  zebranych rz&omq przesz'la wbw- 
czas na strong KCN. Danilowski potwierdza, ze jego apel na pierwszym 
wiecu spotkal sie z opozycjq bialych; ze na drugim wiecu nie wpuszczono 
go W og6le na salq, wobec czego oglosil zebranie za nielegalne; ze po tym 
drugim wiecu trwaly nadal zajadle spory miedzy zwoleanikami i prze- 
ciwnikami antypowstaficzej uchwaly. Relacje te sq, jak widai:, rozbieine. 
Og6lna impresja, jakq sie z nich odnosi, to ze uchwaly studenckie zapa- 

honoru - - poszli przebojem na wywalczenie idealu - - i nie powr6cili wigcej, 
ale ci, kt6rzy zostali, a zostala ich przemagajqca wigkszob6, podali sobie w milcze- 
niu dlofi, Slubujqc wiernoS6 nauce, kt6rej kraj tak gorqco poiqdal" - Siedmiolecie 
SzkoEy Gtownej. Warszawa 1883, S. 167. 

21 Tak ujql r6wniei sprawq Giller W korespondencji do ,,Czasu7' z 28 stycznia, 
zamieszczonej 1 I1 1863: ,,Mlodziei podstepnq pocllwale urzedowego dziennika uwa- 
iala za obelgg rzuconq na n i ~  wobec narodu i zaczgla sig niepokoi6, a dla przeko- 
nania, i e  nie jest po stronie rzqdu rosyjskiego, gotowa byla nawet umrzeC bez- 
owocnie". 

B Autor nie wziql udzialu W partyzantce. Wiar'ogodnob6 jego relacji wzmacniajq 
szczeg6ly zbieine z niezaleinymi wersjami Danilowskiego i Przyborowskiego. 

Por. raport Stantona 29 I 1863: ,,The students of the various colleges or schools 
have also hitherto in general kept quiet, but great pressure is I believe applied by 
the National Committee and its agents to force both the proprietors and students 
to join the Insurrection" - T. Filipowicz, Confidential Correspondence of the Bri- 
tish Government respecting the Insurrection in Poland. Krakdw 1914, s. 14. 



daly W spos6b chaotyczny i niefomalny oraz i e  sama mlodziei nie bar- 
dzo sie z nimi liczyla ". 

Moina jeszcze zastanawiab sie, czemu tak duiy procent studentow 
warszawskich zaj ql wobec wybuchu powstania stanowisko CO na jmnie j 
powSciqgliwe. Trzeiba pamietaC, Ze W pierwszym roku istnienia Szkdy 
Gl6wnej tylko Wydzialr Lekarski skladal sie z pelrnych 4 kursow. Trzy 
pozostale wydzialy mialy jedynie kuss pierwszy, skladaly sie wiqc z mlo- 
dzieiy, kt6ra dopiero przyszla na studia ze szkoly Sredniej, a tym samym 
nie zdqiyla sie jeszcze zorganizcrwa6. Mama zaMadad, i e  mlodziei, ktora 
jui konspirowala W szkolle Sredniej, nie zapisala sie na studia wyisze, 
wlaknie W przewhdywaniu walki zbro jnej. 

Co sie zag tyczy medykow, mieli oni za sobq tradycje konspi~acyjnq 
siqgajqcq lat 1857-1859. Jednatkie slynny ,,buntu z czerwca 1859 r. do- 
prowadzil do relegowania lub odejjScia z Akadernii wiekiszoSci czerwo- 
nych iywiolow. W nast~pnym, 1860 r. Akademia Medyczna uchylala sie 
od manifestacji; W marcu 1861 r., za sprawq Majew,skiego; potparla haslo 
,,rewducji moralnej", a we wrzeSniu tego roku - wybory samorzqdowe. 
Zawiqzany W ucze1ni latem 1861 r. Komitet Akademicki Danilowskiego 
i Janczewskiego grupowalr mniejsuo3E rdodzieiy, a i to lewe shrzydlo nie 
naleialo od ultraczerwoinych. Mozna wiec twieridzic, i e  W Wydzia-le Le- 
karskim, stanowiqcym w zimie 1862/63 najaktywniejczy segment Szkoly 
Glownej, istniala wcale wyraina tradyoja ulegania w p i y o m  organizacji 
bialej. Nastr6j ten mial sie zmienib, i to d&C raptownie, po wybuchu po- 
wstalnia. Liczni studenci, kt6rzy glosowali 18 i 20 stycznia przeciw roz- 
poczynaniu walki lub przeciw braniu W niej udzialu, poanli sami „do lasu" 
W kilka dni lub W kilka tygodni poiniej. 

Udziai Szkoly Glrownej W walce zbrojnej i W organizaeji narodowej 
stanowi jednak odrqbne zagadn.i'enie. 

Niepodpisany list z Warszawy do Hotelu Lambert, 27 I1 1863: ,,Szkola Gi6wna 
dotqd stoi. Podawano mi cyfre Scislq studentow, kt6rzy do oboz6w poszli, na 130. 
Inni dotqd sq W Szkole". Bibl. Czart., rps 5687, s. 629. 



Juliusz Bardach 

GUSTAWA MANTEUFFLA 
ZWUZKI 
Z JOZEFEM IGNACYNI KRASZEWSKIM 

Polski historyk Inflant Gustaw Manteuffel jest dzis postaciq niemal 
zapomnianq. Co najwyiej wspmina sie o nim jako o autorze ksiqiki 
Inflanty ~ b l s k i e .  Tymczasem postai: to godna nie tylko przypmnienia, 
lecz i bardziej szczegblowych situdiinv l, kt6re rozpoczqC wypada od przed- 
stawienia stosunkbw lqczqcych G. Manteuffla z najwybitniejszym, a na 
pewno najpopularniejszym W XIX stuleciu pisarzem historycznym, ale 

1 gr6dlem informacji o tw6rczoSci G. Manteuffla jest bibliografia prac zaopa- 
trzona W not? biograficmq wydana W 50 rocznicg rozpoczgcia jego dzialalnoSci 
piSmienniczej przez Kurländischen Gesellschaft fiir Literatur und Kunst, kt6rego 
czlonkiem-korespondentem byl od 1898 r.: Materialien zu einem bibliographischen 
Verzeichniss kleinerer und grösserer von Gustav baron Manteuffel int Druck erschie- 
nener Arbeiten [...I opracowal i wstepem zaopatrzyl H. Diederichs. Ryga 1906, 
ss. XIV 4- 64. Bibliografia doprowadzona do 1904 r. (wlqcznie) zawiera 304 pozycje. 

Dane'biograficzne dotyczqce takie dzialalnofici naukowej oraz ocen tw6rczoSci 
zawierajq: artykul Czeslawa Jankowskiego, Dziejopis Inflant, umieszczony W ,,Ty- 
godniku Ilustrowanym" 1908, I1 p6lrocze, s. 562 (z portretem G. Manteuffla), obszer- 
ne haslo dr Ignacego Baranowskiego (dorpatczyka, kolegi uniwersyteckiego G. Man- 
teuffla, potem profesora medycyny W Warszawie; patrz o nim biogram A. Wrmska 
w PSB, t. I, 1935, s. 277-279), w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej Ilustrowanej 
(dalej: WEP Ilustr.) t. 45, Warszawa 1910, S. 400-401, wspomnienia poSmiertne pi6- 
ra Stanislawa Arnolda W ,,Przeglqdzie Historycznym" t. XXII, 1919-1920, s. 272- 
273; E. M. (Edwarda Maliszewskiego) W ,,Zieini7' t. V, 191P1919, s. 552-553. Po- 
nadto lrr6tkie wzmianki W „Przeglqdzie Geograficznym" t. 2, 1920-1921, s. 162 oraz 
W Historiografii polskiej W dobie pozytywizmu. Kompendium dokumentacyjne pod 
red. R. Przelaskowskiego. Warszawa 1968, s. 100. 

Gorqce podziekowania naleiq sig p. dr Marii Manteufflowej i prof. dr med. Leo- 
nowi Manteufflowi za wskaz6wki ulatwiajqce dotarcie do material6w pozostalych 
po G. Manteufflu, udzielenie ocalalych resztek pudcizny naukowej i literackiej po 
nim oraz skreSlenie wspomnienia przez Leona Manteuffla o stryju jego ojca, na 
kt6re sig powoluje. 

POLSKA W SWIECIE 

Szkice z dziejow kultury polslciej, Warszawa 1972 



rbwniei historykiem i archeololgiem, Jozef em Ignacym Kraszewskim 2. 

Te stoisunki stanowiq interesujqcq, a niemanq dotqd karte z dziejow pol- 
skiej kultury XIX W. Ich szczegblna wart066 polega na tym, i e  ukazujq 
procesy polskiej integracji nmodowej zachodzqce W najbardziej niesprzy- 
jajqcych warunkach, bo W dobie niewoli politycznej, a ponadto jeszcze 
na terytorrium kresowym dawnej Rzeczypospolitej, gdzie lud byl btew- 
ski, a szlachta z pochodzenia W znacznej wiqksaoSci niemiecka. Stwamalo 
to mczegblne spPoty rowniez W 6wiadomoSci mieszkancbw tej ziemi (po- 
dobnie jak i iwiych Ziem kresoiwych). 

Gustaw Manteuffel urodzil sie 18 XI 1832 r. W majqtku Drycany, 
W powiecie rzeiyckirn. Rodzica.m.i jego byli Jakub Manteuffel (1796- 
1857), wywodzqcy sie ze starokrzyiackiego rodu rycerskiego Soie (Zoge, 
potem Szoege), liczqcego sie do najpierwszych W Inflantachs, a matkq 
Maria Ryk (1811-1874), pochodzqca z niejmiecikiej rsdziny von Ryck, 
spolszczonej jui od kilku p h l e f i  4. Jakub Manteuffel - rotmistrz huza- 
r6w armii rosyjskiej, przeniosl sie ze swych rodzinnych Berzygal do Dry- 
can - dziebiatwa swojej iocny, gdzie tei wych~wywal sie Gustaw Man- 
t e a e l  W atoczeuiiu braci: starszego - Ryszarda oraz mlodszych Jbeefa 
i Jasa. Rysza~d ozeniony z Ja'dwigq Benislawsk~ mial szeiciu synbw 
i cbrkg. Z nich drugi Lelon byl ojcem Tadeusza i Leona Manteufflow 5. 

Sylwebka naukowa Gustawa Manteuffla nabiera wlaSciwych w y d a -  
r6w i barw doipiero na tle firodowiska, W ktorym sie uks~taltowal i z ktb- 
r p  przez cale zycie cxu3: sie najSciSlej zwiqzany. srodowisko to bylo dla 
postronnego obserwatora nieco anachroniczne jui W koficu lat ciedem- 
dziesiqtych XIX W. Oto CO pisal o nim Klemens Kantecki W recenzji 
Inflant Polskich: ,,Przybyszom zdawaly sie [Inflanty polskie] byb zacho- 
wanq pr6bkq tej Polski przedrozbiorowej, o jakiej tylko slysze(li, jaka 
byla za czas6w Stanislawa Augusta; W mies,zkaniach, W sprzqtach, W spo- 

* Cennym kr6dlem do nich sq listy G. Manteuffla do J. I. Kraszewskiego z lat 
1870-1884, znajdujqce sie W Bibliotece Jagiellofiskiej. Zaanonsowane przez A. Bara, 
Indeks korespdencj i  J6zefa Ignacego Kraszewskiego przechowywanej w zbiwach 
Biblioteki Jagiellohskiei. Krak6w 1929, ss. 117, listy te nie byiy dotqd przedmiotem 
naukowego zaintwesowania. 

3 Genealogie rodu Manteufflow podaje G. Manteuffel W Inflaneach Polskich, 
s. 81-84, W osobnej Familiennotizen aus dem Bersegall-Dritzanischen Familien- 
-Archiv, als Kommentar zu den wenigen noch vorhandenen Familienbildern, wy- 
danych nakiadem autora, Ryga 1907, ss. 26 + 1 tabl. oraz W studium 0 starodawnej 
szlachcie krzyzacko-rycerskiej na kresach inflanckich, ,,l!Aiesiecznik Heraldyczny" 
1910 (i odb. Lw6w 19121, s. 34-37. 

4 Por. Inflanty Polskie, s. 89-91, gdzie autor wywodzi rodzine de Ryck z West- 
falii. W studium 0 starodawnej szlachcie mowa o nadaniu generoso Ernesto de Rvk 
przez Zygmunta Augusta prawem lennym d6br Drycany, Pilcyny i Struiany. Tamie 
zanotowano (s. 54), i e  pierwsza kdigacja ze szlachtq polskq nastqpila dopiero 
W 1672 r., CO pozwala G. Manteufflowi na stwierdzenie, Ze rodzina Ernesta Ryka 
,,bardzo p6Sno [...I zaczela ulega6 wplywowi polskiemu". Za to p6finiej byla to ro- 
dzina z ducha i kultury polska. 

6 Familiennotizen, s. 24-25 oraz Genealogisches Handbuch der baltischen Ritter- 
schuften, Teil: Kurianci, Lieferung 5. Görlitz in Schlesien (b. d.), s. 392-394. 



sobie zycia, W zwyczajach widzieli oni coS takiego, CO tchnqlo iywq tra- 
dycjq, gdzie indziej jui przygaslq lub zatraconq" 6. Zwiqzki G. Manteuffla 
ze Srodowiskiem zien~iafisikim oharaktesyzoiwal iyczliwy mu biagraf Cz. 
Jankowski: ,,Gustaw baron Manteuffel stanowi jakby iywq czqstkq tej 
przeszloSci nasze j polsko-inf lanckie j 1.. .] Spokrewniony z calym klanem 
polskiego Wemianstwa witebskiego, z najblekitniejszq asystokracjq nie- 
mieckq, inflanakq i kurlandzkq, jak niernniej z mn6sitwem najwybitniej- 
szych rod6w niernieckich na Litwie, jest [...I jakby arkq wszystkich tra- 
dycji dogasajqcej jui, niestety, kwietnej i cieka3wej epoki" '. 

G. Manteuffel uczyi siq do 15 roku iycia W domu, po czym uczqszczal 
do gimnazjum W Mitawie, po ukonczeniu kk6rego wtskqpil na wydzial 
prawa, niemieckiego w6wczas miwersytehu W Dorpacie, gdzie studiowal 

latach 1852-1856 na kierunku tzw. dyplomatycznym, obejmujqcym 
studia z nauk pafistwowo-prawnych. Wydzial ten ukoficzyl jako candida- 
tus curn laude, a W 1869 r. zloiyl pomyglnie egzamin magisterski *. 

Wiei z kulturq polskq wyniesiona z rodzinnego domu, gdzie wplyw 
manki okazal sie decydujqcy, jak wspomni o tym po latach W l%cie do 
Kraszewskiego, ulegla zaciehieniu W gorqcym okresie poprzedzajqcym 
powsltanie styczniowe. W sierpniu 1862 r. W Drycanach G. Manteuffel na- 
pisal - pozostalq W rekopixie - sielankq zatytuiowanq Kropla rosy g. 

Opisuje W niej piqkno knopli rosy na idible trawy, kt6rq cpija spragnio- 
ne ptasze. OpowieSC: ta pmluiyia G. Manteufflwi do nastqpujqcej re- 
fleksji: 

Mamie ja utyskiwa6 nad przeznaczeniem owej uroczej kropli? Przeciwnie, za- 
zdroSci6 jej chyba winienem i podziwia6 jq za kare mej mlodocianej pychy [...I owa 
kropla rosy spelnila najwierniej swoje skromne poslannictwo. Nie m t a l a  ona klej- 
notan - letz s tda  sie prawdziwie poiyteclnq [...I kajdy z nas powinien by pr-qb 
przede wszystkim aieby schodzqc z tego Bwiata m6gl uni&¿. z sobq to pocieszajqce 
i uspokajajqce przekwiadczenie: maly czy tei wielki rozwiqzalem zadanie mego iy- 
wota odpowiednio silom moim... 

Zaprezentowana prtvbka twbrczo6ci literackiej Swiadczy o calkowitym 
opanowaniu przez G. Mantenffla jezyka polskiego, wiqcej, ducha 6wcze- 
snej polskiej literatury. Ma teZ maczenie dla poznania postawy ducho- 
wej autora. Ideg poelannictwa spolecznego lqczyi G. Manteuffel z peinq 
godnosci postawq patriotycmq. Dal t a u  wyraz po wybuchu powstania 
1863 r., gdy za odmowq podipi~ania wiernopoddaficzego adresu do cara 
zostal na tydziefi uwiqziony 10. Najstarszy brat Ryszard, schwytany przy 

6 „Przewodnik Naukowy i Literacki", VII, 1879, s. 379-385. 
7 ,,Tygodnik Ilustrowany" 1908, I1 p6lrocze, s. 562. 

Mate~ialien, s. VII. 
9 Rekopis stanowi poprawiony czystopis skladajqcy sie z 13 stron in quarto, 

oprawny, uzupelniony drukowanq kartq tytulowq: „Kropla Rosy" sielanka z roku 
1862. A~torstw~o rekopisu stwierdzil L. Manteuffel, W posiadaniu kit6rego sig znajduje. 

10 Wspomnienie prof. Leona Manteuffla. 



przewozie broni, zowtal zeslany na Sybir Ii, a wladze rosyjskie zasekwe- 
strowaly W 1864 r. rodzinne Drycany, kt6re dopiero po dziewiqciu latach 
udalo sie odzyskac, zrujnowane, z rqk rzqdowych 12. 

Natura bagato obdarzona, o szerokich zainteresowaniach humanistycz- 
nych, etnograf i historyk, pasjonujqcy sie muzykq, znawca historii i archi- 
tekturyis, zadebiutoiwal G. Manteuffel W &uku jako recenzent mu- 
zyczny 14. 

Zainteressowanie muzykq popchnelo mladega G. Manteuffla W kierun- 
ku zbierania religijnych i Swieekich pieSni ludu lotewskieg o 15, lqczqceg o 
sie z traktowanq W namach ,,poslannictwa spolecznego", pracq nad oCwie- 
ceniem i umoralnieniem ludu lotmskiego. Rozpoczeb jq wydanie prze- 
kladu Biblii (1860) W dialekcie wschodniolotewskim zwanym tei letgal- 
skim, dalej Spiewnikow rdigijnych W tymie jqzyku (od 1861 r.) oraz 
arytmetyki dla szk6l ludowych (1863)16. G. Manteuffel byl autorem 
obszernego przekladu prawa o uwlaszczeniu na jezyk lotewski, kt6re 
jednak zrzqdzeniem los6w nie doszlo do adresatow 17. Poczqwszy od 1862 r. 
wdawal G. Manteuffel kalendarz ludowy W jqzyku loitewwkim 18. Dzia- 
laln&¿. ta trwah a i  do 1871 r., kiedy to rzqd rasyjski wydal zakaz wy- 
dawania i rozpowszechniania publikacji Xoitewskich drukowanych czcion- 
kami lsacir5skimi W Inflant-ach pls'kich, itj. na terenie aguberni witebskiej 
(zakaz ten nie objql Inflant szwedzkich, gdzie wkdze rocyjskie - by 

11 Por. opracowany na podstawie informacji rodzinnych szkic Olgierda Budre- 
wicza, ManteuffZowie, ,,Stolicam, XXVI, 1971, nr 14-15 z 1-11 kwietnia, s. 18. 

Swiadczg o tym wymownie dwie zalqczone do Kropli ~ o s y  fotografie przed- 
stawiajqce ,,Widok mujnowanych Drycan przejetych z rqk rzqdowych". 

'3 H. Diederichs w e  wstepie do Materialien, s. IV. ~odnibsl  wszechstronnob6 .- 

zainteresowaii-'G. Manteuffla: ,,Von der Musik a u s g e h e n d -  Baron G. Manteuffel 
ist bekanntlich ein ausgezeichneter Klaviers~ieler und ~lücklicher Liederkomwo- 
nist - hat sich der verfasser auf dem ~ e b i e t e  der ~rbauukzsliteratur. der ~ i r c h G n -  
geschichte, der Sprachkunde, der Literatur, der ~ibliograpGe, der ~unstgeschichte, 
der Geographie, der Ethnologie und vor allem der Geschichte schriftstellerich be- 
tätigt. I n  Mittelpunkte seiner schriftstellerischen Arbeiten steht seine Heimat, Pol- 
nisch-Livland, die er wie kein Anderer kennt". 

l4 Materialien, poz. 1-5 (lata 1857-1858). 
lWajwiekszy byl pelny zbi6r modlitw i pieSni religijnych lotewskich zatytu- 

iowany: Pilniga gromota Lyngszonu, wyd. I. Dorpat 1868, ss. 782 (wyd. 11, 1870, 
CS. 700). 

~ a s t g p n i e  opublikowal zebrane W kilku okolicach polskich Inflant pieSni Letti- 
sche Volkslieder, gesammelt in [...I Polnisch-I,iuZand, ,,Magazin der lettisch-lite- 
rärischen Gesellschaft", t. XIV, cz. 2, 1869, s, 162-206 i odb. Po syntetycznym szki- 
CU: Rzut oka na gminne pieini lotewskie („Riblioteka Warszawska" 1885, t. IV, 
s. 1-23) rozwijal temat i publikowal pieSni lotewskie (z polskimi tlumaczeniami) 
W ksigdze pobwigconej 100-leciu urodzenia A. Mickievciicza Z ziemi pag6rk6w ZeSnych, 
z ziemi Eqk zielonych. Warszawa 1899, s. 106-261. 

Por. Materialien, poz. 9; wyd. I1 Biblii w 1861 r. (poz. 13); podrqcznik arytme- 
tyki (2 tomiki) poz. 16. 

'7 Ib., s. 3, poz. 14. Zob. o tym Inflanty Polskie, $. 53-54 oraz Nieco z dziejdw 
dawnego Ksiestwa Inflanckiega ... (W:) Z okolic D,z?u)iny, Ksigga zbiorowa n,a do- 
ch6d czytelnil polskiej W Witebsku. Witebsk 1912, s. 40-41. 

18 Por. Materialien, n r  12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 33, 36. 



przeciwdziala6 przewadze kulturalnej Niemcow nadbaltyckich - nie 
przeszkadzaly W romoju oiwiaty lotewskeij) lg. Zakaz ten zakoiiczyl etap 
iycia G. Manteuffla wainy dla rozwoju kultury lotewskiej, ktdry tei  za- 
pewnil mu parniqC spoleczeiistwa lotewskiegcr 20. 

Zainteresowania iyciem ludu lotewskiego W InPlantach pcrlskich, ktore 
niemalro rdznilo sie od stosunk6w ekonomicznych, narodowo~ciowych 
i kulturalnych panujqcych W Inflantach tzw. szwedzkich, naleiqcych od 
1721 r., tj. od zakonczenia wojny pdhocnej do Rosji, zachqcily G. Man- 
teuffla do opraeowania W jezyku niernieckim, W ktorym - obok lotew- 
skiego - dotqd publikowal, rzeczy drukowanej najpierw W odcinkach, 
a pdiniej wydanej jako niewielka ksiqkka Polnisch-Liwland nakladern 
ryskiego ksiegarza-wydawcy N. Kymmla ". To olpracowanie geograficz- 
no-etnograficzne zostalo przyjete z zainteresowaniem i leglo U pods?aw 
nowego, zasadniczo rozszerzcrnego i poglqbionego opxacowania polskiego. 
Dzieje powstania tej ksiqiki stanowiq 106 korespondencji, jaka nawiqzala 
sie rni<dzy G. Mante~ufflem ia J. 6 .  Kraszewskim. 

Wart066 koreqcmdencji, zapisek roknego rodzaju i innego materialu 
r¿rddlowego pisanego na gorqco, nie przeznaczonego do druku, jest nadal 
w histolrii hktoriografii nierzadkso niedoceniana. Tyrnczasem stanawiq 
one podstawq umoiliwiajqcq poglrqbienie interpretacji prac drukolwanych, 
wiqc reprezentujqcych poglqdy ~:systematyzowane, poldawane W forrnie 
wykoiiczonej, ale tei po- dokananiu ich autocenzury, a nieraz i po inge- 
rencji redakbora, wydawcy, cenzora, nie rnowiqc o innych czynnikach 
wplywajqcych na os,tat.eczny ksztait pracy. Wykorzystanie listdw G. Man- 
teuffla do J. I. Kraszewskiego dla analizy i zrozurnienia jego pierwszej 
i podstawowej pracy W jezyku polskim --- Inflant Polskich - molie byk, 
sqdzimy, W tym zakreririe nader poiyteczne. 

19 Por. Inflanty Polskie, s. 52, przyp. 1. Podobnie ,,Slownik Geograficzny", t. V, 
1884, s. 743 (haslo: Eotysze) oraz Materialien, s. 7, poz. 36, gdzie wzmianka, i e  lotew- 
ski kalendarz ludowy wydmy przez G. Manteuffla na 1871 r. byl ostatnim. 

20 We wspomnieniach Leona Manteuffla czytamy: ,,Gustaw Manteuffel zasluiyl 
sobie na dtobre imie u miejscowej ludnoSci lotewskiej terenu dawnych Inflant pol- 
skich. On to przyczynil sie do uformowania zasad pisowni narzecza lotewskiego 
wschodniej dzielnicy Eotwy (jezyka a raczeJ dialektu letgalskiego) [...I. Przejawem 
uznania Eotyszy z tych tercn6w byla tablica pamiqtkow-a na jego grobie poloiona 
tam W 1937 r., kt6rej tekst przytaczam: 

t 
LatviSu draugam 

Latgoias vestures petnilcain 
Baronam 

Gustavam Manteufelam 
dz. 18 nov. 1832 g. 

niin. 24 nov. 1916 g. 

Latgalisu ~kolötaju ~entrolöb- ba. 

(Data Smierci' niezgodna z danymi Genealogisches Handbuch, Teil: Kurland, 
Lieferung 5, s. 393, kt6re podaje 24 IV). 

21 Polnisch-Livland. Ryga 1869, ss. 96i drukowane poprzednio W odcinkach 
W numerach 126-144 W oficjalnej „Livländisches Gouvernements-Zeitung" z 1868 r. 



Korespondencjq rozpoczql Kraszewski listein, ktbry nie zachowal sie 
(podobnie .jak nastepne), a o ktiirego treSci moiemy wnioskowai: z listu 
G. Manteuffla z 26 V1 1870 r., bqdqcego nafi o d p ~ w i e d z i q ~ ~ .  ,,Zaczynam 
od serdecznej podzieki za tak laskawe slowa o moriografii ~olnisch-Liv- 
land i za przyjainie oswiadczonq cheC wydania onej W jezyku pdskim" - 
pisze Manteuffel zawiadamiajqc jednoczesnie, i e  zalqcza do listu egzem- 
plar?z monografii oraz „tlumaczenie (wiecej niz niedostateczne) staruszka 
Bujniokiego, kt6re du fond en comble nalezaloby przerobiii, by go moina 
przedstawii: czytajqcej publicznoici bez zarumienienia sie'', dalej M ~ Z R  
drzewory.tbw oraz recenzje o Polnisch-Livland, kt6re po wyjSciu jego 
pracy ukazaly sie W Rydze. 

Flumaczenie Kazimierza Bujnickiego 23 musialo byi: zgola kiepslkie 
biorqc pod uwage wiek tlumacza i zapewne pohpiech W tlumaczeniu 24. 

Miqdzy listem Kraszewskiego a znanq nam odpowiedziq uplynqlo CO naj- 
mniej parq miesiqcy koniecznych, by doikonai: tlumaczenia zwlaszcza 
biorqc pod uwage, i e  tlumacz nie byl juz zdolny do intensywnego wy- 
s i k .  Nalezy sqdzik, ze Kraszewlski od razu prosil o polski przeklad, by 
m6c szybko prace wydrukowaC .,V prowadzonej w6wczas przez siebie dru- 
karni W Dreinie 25. Wynika to iriaplicite z listu G. Manteuffla, ktbry zgla- 
sza gotowoii: pokrycia kosztbw wydania polskiego (proiponowany naklad 
500 egzemplarzy) oraz sugeruje Kraszewskiemu wydanie nowej wersji 
riiwniei W jqzyhu niernieckim jako przedsiqwziqcia, ktiire moie przynieSE 
dochbd wydawcy *%. 

U podstaw zainteresowania ksiqikq o Inflantach Kraszewskiego lezaly 
jednak wzgledy nie merkantylne, a patriotyczne, Widai: to z faktu, ze 
zaproponowal sam napisanie przedmowy, W ktbrej mial m. in. zamiar' 
rozprawii: sie z Juliuszem Eckardtem, publicystq niemieckim, ktbry kry- 
Qkmal  szlachte Inflant polckich za to, i e  ulegla ona polonizaeji. Spowo- 
dowalo to  jui polemikq ze strony Manteyffla W Polnisch-Liviand, do ktb- 
rej iywq cheC wlqczenia sie wykazal Kraszewski. Wynika to z nastqpu- 
jqcego passuisa cytawanego j u j  listu: 

Poniewai objawiacie W liScie Waszym laskawq cheh napisania przedmowy, 
W kt6rej macie zamiar Eckardta jeszcze bardziej napedzi6 nii  ja to ohmidilem sie 

22 Bibl. Jag. Rkps G519/IV, k. 265. 
23 Kazimierz Bu jnicki, tlumacz Polnisch-Livland, mial W czasie tlumaczenia 

jui ponad 80 lat. Jak pisal G. Manteuffel W Inflantach Polskich, s. 36, byl on jui 
W 1812 r. marszalkiem powiatowym szlachty rzeiyckiej, a W latach 1842-1849 wy- 
dawcq pisma ,,Rubon. Pismo poSwiacone poiytecznej rozrywce", kt6rego wyszlo 10 to- 
m6w. 

24 W dalszym c i ~ g u  listu z 26 V1 1870 G. Manteuffel wyraia nadziejq, i e  Kra- 
szewski zajrnie sie ,,poprawieniem, przerobieniem i uzupelnieniem zalqczajqcego sie 
tlumaczenia Bujnickiego (W ht6rym niekt6rych fragment6w ja Sam nie rozumiem)". 

2G J. I. Kraszewski byl wla6cicielem drukarni W latach 1868-1871, po czym od- 
sprzedal jq ze strata. Zob. W. Danek, J6zef Ignacy Kraszewski. Warszawa, s. 33. 

Bibl. Jag. Rkps 6519/IV, k. 265. 



uczyni6, gdyi ja to tylko pobieinie o nim napomknqlem - przyszlo mi na myßl 
przesla6 Wam artykul z ((Baltische Monatschrift)) nieznanego tu W mieScie bez- 
imiennego autora (kt6ry zarzuca tej pracy to, CO jq W oczach wielu podnosi, chcg 
m6wi6, i e  bredni Eckardta o tymie kraiku plazem nie pr~epußcila)~7. 

List G. Manteuffla pozostal bez odpowiedzi 28. Przyczyn tego moiemy 
sie tylko dornyglab. Na pewno zla jakoS6 tlumaczenia spowodowala od- 
loienie rqkopisu, a sprzedai drukarni drezdenskiej W roku nastqpnym 
spowodowala dezaktualizacjq calej sprawy. Kraszewski jednak o ksiqice 
nie zapomnial i W siedem lat potem, W 1877 r., podjql sprawe jej wyda- 
nia nakladem poznahskiego ksiqgarza-wydawcy Jana Konsltantego Zu- 
pafiskiego, z ktbrym wsp6lpracowal po nabyciu W Poznaniu drukarni od 
dr W. Eebifiskiego. Widocznie nie bylo mu zrecznie samemu wznawiae 
korespondencjq z Manteufflem po przerwaniu jej W 1870 r., dlatego tei 
obarczyl tym obowiqzkiem wydawcq. Ale G. Manteuffel po odebraniu 
listu cd Zupafiskiego zwrocil sie bezpogrednio do Kraszewskiego 29. 

9 maja 1877 r. 
Z Rygi, Grosse Schlossstrasse No ',I3 

Szanowny i najlaskawszy Panie, 

z wielkq przyjemnoßciq odebralem wiadomoS6 od Pana Zupafiskiego, i i  przeklad 
polski szkicu mojego Polnisch-Livland za laskawym poßrednictwem Pafiskim wkr6t- 
ce ma wyjS6 W Poznaniu. Spieszg wyrazi6 najszczerszq wdzigczno56 wszystkich ko- 
chajqcych sw6j rodzinny kraik Inflantczyk6w, a W szczeg6lnoßci mojq osobistq 
wdWgcznoßE, za trud przy tylu wlasnych bezustannych zajeciach tak chgtnie i la- 
skawie podjqty. Musialo to bez wqtpienia zajq6 niemalo czksu. Przypominam sobie 
bowiem jak bardzo niedostatecznym bylo OWO do Drezna wyslane tlumaczenie 80-let- 
niego weterana naszego K. Bujniclriego (niegdyß wydawcy ,,Rubona3'). Cieszylbym 
sie zag podwojnie, jeSlibym wiedzial, i e  Szanowny Pan sw6j dawny zamiar przy- 
prowadzil do skutku wzbogacajqc tg nieudolnq prace mojq swojq osobistq polskq 
przedmowq i napgdzajqc trochg Juliusza Eckardta przy tej sposobnoSci, jak to kie- 
dyS Pan zamierzal. Mam nadziejg, i e  przynajmniej zalqczony W dodatku szkicu mo- 
jego spis dziel o Inflantach (kt6rego Bujnicki wcale nie tlumaczyl), jako tei  spis 
posiadloßci ziemskich nach dem Zustand von 1866 W pokkim wydaniu Supafiskiego 
zostanie oddrukowanym. Odtqd wiele d6hr padlegajqcych sprzedaiy przymusowej 
W obce poprzechodzilo rece, do imion dla P 0 l a k 6 ~  niezawsze sympatycznych. Przy- 
jemna by o dawnych wlaßcicielach W tym szkicu zostala notatka, jeßli ten spis 
z tlumaczenia polskiego nie zostanie usunigtym. Moie byß Pan tei  uznal za stosowne 

27 Ib. Fragment zamieszczolny W nawiasach pochodzi z pierwszej czgßci listu, 
do kt6rej tu  autor szerzej nawiqzuje. 

W lißcie z 23 V1 1877 Manteuffel komunikuje Kraszewskiemu, i e  anonimowy 
artykul krytyczny o Polnisch-Livland W ,,Baltische Monatschrift" (numer z marca- 
kwietnia 1870) napisaf mial szwagier Eckardta, ,,kt6ry za ten dow6d walecznoßci 
na polu otwart;ego ataku wszystlriego CO polslrie obdarzyl: autora Irrytyki pigknym 
swym portretem, na kt6rym wlasnorqcznie napisal: «Au brave des braves»". 

28 Wskazuje na 60 list G. Manteuffla z 4 X 1870 (ib., k. 267) proszqcy Kraszew- 
skiego o odpowiede. 

PD Ib., s. 267 b, 267 C. 



dodai: do tejie ksiqiki ma$ pr6bkg poezji inflanckiej? [...I W tym celu kiedy6 z po- 
mocq kolegi nieznajqcego wcale lotewskiego jgzyka, przepolszczylem l...] bialym 
wierszem najstarszq z tych pie6ni lotewskich. Jest to  pie6if siggajqca owych daw- 
nych wiekow, W kt6rych Krzyiacy z Eotyszami, w6wczas zupelnie niepodleglymi, 
ciqgle miewali utarczki. Wydaje mi sie ona nie bez wartoSci poetycznejgO. Totei 
oimielam sig jq W niniejszym piimie zalqczyi:, bgdqc mocno przekonanym, i e  mnie 
Pan za ten dyletancki, ale wierny i prawie doslowny przeklad wcale nie wyimieje, 
szczegblniej gdy sobie przypomni, iem ja sie nie tylko poetyki pdslriej, ale i gra- 
matyki tego przeze mnie najbardziej lubianego jgzyka nie uczyl i nie mial sposobno- 
Sci sie uczy6. Otrzymalem bowiem, tak jak m6j ojciec i wszyscy inni czlonkowie 
rycerstwa kurlandzkiego, wychowanie czysto niemieckie, najpierw W Mitawie, potem 
przez dlugie lata W Dorpacie, gdziem a i  do magistracji przebywal, i e  zag nie jestem 
w duchu Prusakiem lub, CO gorzej, kosmopolitq, jak cale prawie grono szlachty kur- 
landzkiej, lecz owszem czujg siebie calkiem Polakiem, tak jak Sp. matka moja - 
dopiero niedawnymi czasy przestalo to zadziwia6 Niemc6w tutejszych, odkqd tak 
skwapliwie czytai: poczgli niemieckie dzielko M. Kalasowskiego, Friedrich Chopin 
(Dresden 1877), z kt6rego sie dowiedzieli, i e  Chopin nie byl z krwi polskiej, ale ro- 
dzil sie z ojca Francuza, CO mu wcale nie przeszkadzalo czu6 sig najzupelniej Po- 
lakiem. 

List ten zawiera istotne dane autobiograficzne zaprzeczajqce teorii, i e  
G. Manteuffel pochodzil z rodziny ,,od dawna spolonizowanej" Si, a wska- 
zujqce na rolq matki W zwiqzaniu syna z polskoiciq, CO stawialo go przez 
czas dluiszy W sytuacji doS6 odosabnionej W Srodowisl~u szlachty kur- 
landzkiej, z ktorq rod Manteufflow byi najsilniej zwiqany s2. Ze znajo- 
moSciq jezyka po;l&ego (lqcznie z poetykq), mim0 ze sie go G. Manteuffel 
u nauczycieli aani W girnnazj~im nie uczyl, bylo - jak hviadozy sielanka 
Kropla rosy - w a l e  dolbrze. Odpowiedni wigc Passus listu mozna po- 
l o e 6  na karb skromndci autora, ktory nie odebrawszy wyk~ztal~cenia 
W jqzyku polskim, nie czul sie na silach Sam dokona6 przekiadu swoljej 
ksiqiki. Gdy zdabyl siq wreszcie na odwage pisania po polsku, wycho- 

30 Chodzi tu o pieSri bojowq rozpoczynajqcq sie od sl6w: Dokgd jedziesz braci- 
szeriku, opublikowanq po raz pierwszy przez G. Manteuffla W lotewskim kalendarzu 
ludowym za 1862 r., wydrukowanq potem W lnflantach Polskich, s. 53, przyp. f 
(tekst lotewski i przeklad polski), zgodnie z zawartq W liicie sugestiq autora i nie- 
raz jeszcze przez niego przedrukowanq. 

31 Tak dr med. Baranowski W biogramie G. Manteuffla W WEP Ilustr., t. 45, 
s. 400 n. 

32 Nie wdajqc sie tu W sprawg pochodzenia rodu, kt6ry wedlug G. Manteuffla 
pochodzii z Pamorza Zachodniego, gdzie byl jui znany W XI11 W., mial wiec by6 
pochodzenia slowiafiskiego - zaznaczmy, i e  Manteufflowie z przydomkiem Szoege 
(dawniej Soie, Zoge) pojawiajq sie W Kurlandii W poczqtku XVI W. jako lennicy 
biskup6w kurlandzkich i piltyifskich. Gniazdem rodowym Manteufflbw-Szoege s t ak  
sie miejscowo66 Katzdangen W ziemi piltyifskiej, p6Sniejszy majorat tej rodziny. 
Rodzina z czasem podzielila sie na cztery linie, z kt6rych dwie (kuirlandzko-piltyif- 
ska i inflancko-polska) naleialy do tw6rc6w zaloionego W 1620 r. W Mitawie zwiq- 
zku rycerstwa kurlandzkiego, die Ktirlandische Ritterschafts-Corporation, czuwaja- 
cego nad prawidlowym prowadzeniem spis6w heraldyczno-genealogicznych (o tyrn 
Inflanty Polskie, s. 64 n., oraz 0 najstarszej szlachcie, s. 13). Manteufflowie-Szoege 
wspomnianych obu linii od razu W 1620 r. „wciqgnigci zostali do ksiqg rycerstwa 
klasy pierwszej pod l iczb~ 2-gq jako Manteufflowie przydomku Szoege". Por. lite- 
rature W przyp. 3. 



dzilo mu to calkiem dobrze 33. Rychio tez polski stal sie jezykiem, W kt6- 
rym G. Manteuffei zamql niemal wyiqcznie sie wypowiadak (porninqwszy 
kr6tkie publicystyczne publikacje W niemieckim). 

Na list ten Kraszewski odpowiedzial 11 czerwca 34, wyrazajqc goto- 
woSb napisania pnedmowy oraz sugerujqc dokonanie ncnwego, popraw- 
nego przekladu i jego uzupelnienia o wyniki najnowszych badan. Wyni- 
ka to m. in. z odpowiedzi G. Manteuffla do pisaxza z 15 V1 1877 r. 35, 

W kt6rej wyraza radoik z powodu zgody na napisanie przedrnowy przez 
Kraszewskiego oraz informuje o podjeciu nowego tluma'czenia tekstu nie- 
mieckiego. W liScie tym czytamy m. in.: 

Szanowny Panie, 

W tej chwili laskawe pismo jego otrzymalem. Spieszg zatem wyrazii: niezatartcl. 
wdzigcznoki: mojq krotkim, ale z serca plynqcym slowem „B6g zaplah", kt6re W wiel- 
kim pokpiechu kregle W ksiggarni mego nakladcy Kymmla ,[ ...I 

Obecny tu  pan Adamowicz wziql sig do tlumaczenia na nowo calego szkicu pod 
moim okiem i za parg tygodni ma przesla6 do Drezna swojq robote za laskawym 
pokrednictwem pana Kajetana Kraszewskiego. 

W tydzieri p6iniej Manteuffel infarmowal Kraszewskiego o postepach 
tlumaczenia, jak r6wniez o uzupelnieniu go wstqpem o I,o~ach historycz- 
nych Inflant, ktbrego wydani'e niemieckie nie mialo "6: 

Nowe tlumaczenie polskie dokonywane przez zacnego pana Adamowicza, olbrzy- 
mie robi postgpy. Totei sig pilnie nim zajmuje [...I Ja  zaS przejrzawszy raz jeszcze 
staxannie polski rgkopis wyklg go pod Pafiskq cenzurg i korektg do Drezna W koiicu 
lipca wraz z zafqczeniem wstgpnego dodatku zawierajqcego rzut oUa na siedmio- 
wiekowq przeszloC6 Inflant, o ktorych, zdaje sie, dzisiejsza polska czytajqca publicz- 
noS6 mniej ma wyobraienia nii o Sumatrze i Borneo. MySlg, i e  szkic nasz na tym 
wstgpnym dodatku tylko wygra6 moie. Rzucenie onego na papier niewiele mnie 
kosztowalo pracy, gdyi material na to od dawna jui mialem nagromadzony. 

JeSli to nasze, tak znacznie poinnoione polskie wydänie bgdzie poprzedzone 
przedmowq najlackawszego Pana Dobrodzieja, kt6remu te5 calq swq egzystencjg za- 
wdzigcza, nie wqtpig, Sie ksiqikg tg kupowad bgdg nawet ci, CO jui jq posiadajq 
ur jezyku niemieckim. 

W latach 1870-1877 zajql sie wiqc Gustaw Manteuffel historiq In- 
flant, przechodzqc do niej od wspMczesnoSci, ktbra dotqd byla gl6wnym 

8s Piwwszq publikacjq G. Manteuffla W jgzyku polskim byl Przyczynek do hi- 
Storii rodu Tyzenhauzow (druk. ,,KIosy" t. XXV, nr 643 z 26 X 1877), napisany wla- 
knie W dobie przygotowania polskiej edycji Inflant Polskich. 

34 Datg tg podaje G. Manteuffel W likcie z 21 X 1877 (Bibl. Jag. Rkps 6519/IV, 
k. 267e). 

35 List pisany jest na rosyjskim blankiecie firnlowym Ksiggarni N. Kymmla 
W Rydze 15 czerwca bez daty xocznej. Ta jednak daje sie latwo ustalid m. in. 
przez to, i e  jest W nim powolanie sig na ostatni list, gdzie autor przepolszczyl naj- 
dawniejszy Spiew ludowy lotewslri, a lrt6ry byl datowany 9 V 1877 (Bibl. Jag. Rlrps 
6519/IV, k. 272). 

30 Bibl. Jag. Rkps 6519/IV, k. 267 d (list datowany z Rygi 23 V1 1877). 



przedmiotem jego zainteresowah. Odtqd tei nurt historyczny W jego tw6r- 
czoSci bedzie coraz bardziej don~inolwae. Obecnie jednak gros pracy za- 
jqlo mu uzupdnianie partii dotyczqcych wsp6lczesno~ci Inflant. 

Zajd sie tq pracq - jak pisal W li4cie do Krasaewskiego z 21 X 
1877 r. 37 - ,,zachecony laskaw ym wezwaniem Pahskim wyrazonym 
W liScie z dnia 11 czerwca rb. [...I Od czasu niemieckiego wydania - 
pisal dalej - przybylo mi wiele ciekawych szczegB6w, kt6re - jak sq- 
dze - to dzidko pelniejszym uczyniq obrazem. Tlwnaczenie na nowo 
jest jui zupelnie gotawe, kt6re brat Pafiski Kajetan laskawie przejrzee 
raazyl. Obecnie zajmuje sie wspomnianym wyzej uzupelnieniem [...I Spo- 
dziewam sie, ze za trzy tygodnie rekqism bqdzie zupelnie gotowym, kt6- 
ry natychmiast przeSlq pod laskawe skrzydlo opieki Pahskiej". Prace 
trwaly jednak dluzej i dopiero 18 grudnia G. Manteuffel m6gl napisa6 
do Kraszewskiego s8: 

.Szanowny Panie, 

mimo calej usilnoSci dziS dopiero moge przesla6 rekopism Inflant Polskich. 
OSmielony ~Swiadczonym mi W uprzejmym liScie z dnia 11 czerwca rb. iyczeniem 

Szanownego Pana nwszerzylem nieco ramy dzielka. Z poczqtku dodalem kr6tki rzut 
.oka na dzieje Inflant W og6lnoSci, kt6re U nas tak malo sq znane. W ciqgu pracy 
staralem sie uwydatni6 posta6 Hylzena, jedynego niemal polskiego dziejopisarza tych 
sixon. Powodowany radq wielu os6b, a takie i brata Paiiskiego, wprowadzikem prze- 
szloS6 rodzin stanu szlacheckiego, kt6ry jedynie politycznq role tutaj, jak i W calej 
Polsce, odgrywal. Monografie pojedynczych miejscowoSci staralem sie bardziej wy- 
koficzyk; we wszystkim korzystalem z ostatnich Sr6del i dostepnych mi rekopisbw 
autentycznych. Glownie zaS, na GO W oryginale niemieckim szczeg6ln~ uwage raczy- 
leg Szanowny Pan zwr6ci6, doloiylem calej usilno6ci, aby jak najdokladniej uzupel- 
ni6 spis dziel traktujqcych o Inflantach Polskich. 

Dodatki te wszystkie uzupelnione po sko6czonym tlumaczeniu, a kt6re drugie 
tyle zajmujq miejsca CO Sam tekst niemiecki, mogly i musialy niekorzystnie wply- 
nq6 na samq forme. Pod tym wzglgdem jednak zupelnie spokojny jestem. Mam bo- 
wiem przyrzeczong sobie wielkq pomoc Szanownego Pana tak dalece, ie nie wa- 
haieS sie nawet przyrzec przetlumaczenia polowy dzielka, przez CO to wieleby zy- 
skalo, to prawda, ale znowu z drugiej strony oderwalby od zwyklych zaje6 Tego, 
kt6ry kaidq chwile swego iycia poSwigca tylko na pokytek spoleczefistwa. Pracg 
mojq zupelnie zastawiam uznaniu Szanownego Pana, najuprzejmiej raz jeszcze pro- 
szg o obiecanq przedmowe, wszelkie poprawki, uzupelnienia lub skrbcenia, slowem 
o wszystko to, CO znajdziesz wlaSciwym [...] 

Stanowisko to potwierdzi W nastqpnyrn liScie z 27 XI1 1877 r., stano- 
wiqcym odpowiedi na odebrane tegoi dnia listy od Kraszewskiego i Zu- 
pahskiego 39. Prosi tylko - W obu listach - o .przeslanie mu do korekty 
sldadu - jak zastrzega - wylqcznie po to, by m6gI dopilnowaC popraw- 

37 Ib., k. 267 e. 
38 Ib., k. 267 f. 
3 O  Ib., k. 267 g. 



noSci W druku nazw miejscawych „we wszystlrich polskich dzielach, a nie- 
raz i W Volurnina Legum czestokroi: dziwnie poprzekrecanych". 

W korespondencji Kraszewskiego zachowal sie list G. Manteuffla pi- 
sany do wydawcy J. K. Zupafiskiego z 16 XI1 1878 r., W ktbrym autar 
omawia strone graficznq tytulu, dedykacji, paginacji wstepu, tekst motta, 
erraty i inne 40. Wbrew zapmnieniom zawartym W listach do Kraszew- 
skiego Manteuffel czuwal Sam nad drukiem ksiqiki i czynnie ingerowal 
W nadanie jej ostatecznego wyglqdu zgodnie z wlasnymi koncepcjami. 
Co wiqcej, autor ingerowal, taktownie i skuteczuiie, W tekst przedrnowy 
Kraszewskiego. Otrzymal jq W ostatniej chwili, gdy ksiqika byla juz go- 
towa do druku 41. 

Ucieszy! sie niq i pieknie dziqkowal piszqc: ,,Jak dzieciq do ojca przy- 
chodzq wynurzyd najglqbszq mojq wdziecznoii: za prze5licznq przedmowe, 
kt6rq Szanowny Pan malmaZnq prace mojq o Inflantach laskawie, tak 
trafnie i treiciwie ozdobii: raczyle8 [ . . . I v .  JednoczeSnie jednak sugerowal 
W tekScie tym zmiany idqce W kierunku uwydatnienia odrqbnokci pol- 
skiego wydania Jnflant Polskich W stosunku do niemieckiego pierwo- 
wzoru. Na przyklad procponowal zamiast ,,W polskim przekladzie" sfor- 
mulowanie: ,,W tym polskinn wydaniu"; zamiast: ,,Porownanie z niemiec- 
kim oryginalem", zwrot: „Porownanie z niemieckim artykulem Polnisch- 
-Livland"; dalej po slowach wstepu ,,jak znaczne jest uzupehienie" pro- 
sil, by do&t: ,,jak niemal nowq zupelnie ksiqike stanowi". Wszystkie 
te sugestie - jak ukazuje porownanie z drukowanym tekstern przedmo- 
wy - zostaly przez Kraszeiwsikiego zaakceptowane. 

Warto mrocii: uwage na dwa charaktexystyczne rysy, ktbre uwydat- 
nily siq w omawdanej korespondencji. Pierwszq jsst wyrainie negatywny 
stosunek G. Manteuffla do nacjonalistycznej hi~tor~iografii niemieckiej, 
kt6ry najsihiej uwydatnil sie W jego stosunku do prac Juliwza Eckardta. 
Nie brak W tym rowniek pmneigo zacietrzenvienia. Nawiqzujqc do swoich 
pieirwszych listbw, odmawia mu nawet Manteuffel miana publicysty pi- 
szqc, i i  je& ,,W gruncie rzeczy tylko zrecznym f<elietonistqn 42, a rychlo 
potem, info~rmujqc Kraszewskiego o tyrn, i e  Eckardt W 1876 r. wydal 
W Lipsku obszerny tom Livland im XVIII  Jahrhundert (ss. 579 in 8")) 
zar~ucal mu wykorzystanie spuscizny po zmarlyrn profesorze ekonomii 
politycznej w Dorpacie Teodoi-e Grass, choc W postscriptum przyznawal, 
i e  Eakardt powolal siq we wstepie na dorobek zmarlego uczonego 43. 

Poza osobq Eckardta przedstawial tei Manteuffel W tymie liicie - 
~dpowi~dajqc  na zapytanie Kraszewskiego - sylwetkq Ernesta von der 

" Ob., k. 269-270. 
41 Ib., k. 271 (Ust z 17 XI1 1878). 
42 Ib., k. 267 d (list z 23 V1 1877). 
43 W iiScie z 26 Xi1 1877 (ib., k. 267 g). 



Brüggena podajqc, i e  pochodzi ze starej rodziny kurlandzkiej, ze przez 
lat kilka redagowal ,,Baltische Monatschrift", a W artykule, ktory oglo- 
sil ok. 1874 r. o rozbioirach Polski ,,doslc4wnie tlurnaczyl" tendencyjnego 
Solowiewa. Charakteryzujqc mor'alnq postawe von Brüggena podawal 
Manteuffel, i e  ,,krewni [jego] ojca (zmarlego~ ak. 1868 r.) u.wazali za nie- 
go,dne potomka staniu rycerskiego, i e  Cwieio sk~orzystawszy z przymu- 
sowej sprzedazy majqtku Kazimierza Pikudskiego W Kowiefiskiem, na- 
pada na bezbronnq Pollske, CO i publicznie jemu W szlacheckim klubie 
w Mitawie wyrnowionym zostalo [...I Wszy~itko to  - pisal dalej - po- 
stawilo jego W tak drazliwym polozeniu, i e  do'browolnie zloiyl redakcje 
i W 11/2 roku potem przeniosl sie do Berlina". Tam pracujqc W „National 
Zeitung", wydal dzielo dotyczqce Inflant, ndaniern G. Manteuffla, malej 
wartoici i opa;rte na bardzo fragmentarycznej bazie irodloiwej. 

Ta ostatnia charaktexystyka jest interesujqca rowniei z tego powodu, 
ie  wskazuje na istnienie W latach siedemdziesiqtych wh6d niemieckielji 
szlachty inflanckiej sympatii W stomnku do szlachty litewsko-polskiej 
przeiladowanej i wyzuwanej z jej majetnoSci pczez rzqd zaborcy po po- 
wstaniu 1863 r. Opinia hodowiska - jak wida6 - byla tak silna, i e  
E. von der Brüggen rnusial pod jej presjq opu.Sci6 strony rodzinne i prze- 
nie66 sie do Blerlina. Z czasem postawy te, oparte - jak moina sqd~i6 -. 
na wiezach so;li&.moSci stanolwej umocnimej czqsto zwiqz;kami yodzin- 
nyrni oraz na wspolnym froncie wobec zaborczych wladz rosyjsldch, 
oshbly, ustqpujqc miejsca nacjonalizmowi, produktowi nowej, buriua.zyj- 
nej epoki. Te ewolucje pos;taw G. Manteuffel wyrainie dmtrzegal i re- 
jestrowal w swoich pracach. Wywodzqc sie sam jednego z na$itarszych 
rodow inflanckich, p~zestrziegal G. Manteuffel rozroinienia miedzy herol- 
dami nacjonalistycznej historiografii a niemiecko-inflanckiimi regionali- 
stami bazu j qcyrni na dawne j szlachcie inf lanckie j, z ktorq lqczyly go wie- 
zy sympatii oraz liczne powiqzania osobiste. Widzial 0x1 wiei pmiedzy 
Inflantczykami - niezaleinie od tego, czy uwaiali sie za Miemcow, czy 
za Polakow - W t p ,  i e  naleieli oni do krqgu kultury zachodnioeuro- 
pejskiej, ktorq stale przeciwstawial kulturze wschodnioibizantyfiskiej Ro- 
sji. Dlatego te i  W odpowiedzi na list Kras~ew~skiego charakteryzujqc 
Eclkardta i von der Brüggena, ,,tych - jak pisze - nieprzyjaciol sprawy 
naszej", a ,,chcqc hezskronne zupehie o nich da6 zdanie, rozmawialem 
W tyrn przedmiocie z najzacniejszymi przedstawicielami niemieakiej nad- 
baltyckiej oSwiaty, ktorych sqd powyzej skreSliIemV 4*. 

44Ib., k. 267 h. 0 odroinianiu przez G. Manteuffla ,,starej9' nienacjonalistycznej 
nauki niemieckiej od hakatystow i pozytywnym do jej naukowych osiqgniek sto- 
sunku lwiadczy - obok licznych publikacji - jego list z 23 X 1901 do redakcji 
,,Kwartalnika Historycznego" polwigcony niemal W caloSci pamieci zmarlego W Ry- 
dze dr Antoniego Buchholtza (ur. 16 V11 1848 - zm. 16 X 1901) historyka sztuki, 
numizmatyka i archeo-loga. Poctnoszqc zashugi zmarfego pisaf G. Manteuffel, i e  ,,prace 



Kontakty z Kraszewskim poglebily - sqdziC naleky - pierwiastki 
og6lnapobkie W zloionej osobowoici Gustawa Manteuffla. Byly one 
wzmocnione przez to, i e  byl on - W przeciwiefistwie do znacznej wiek- 
szoici starej szlachty inflanckiej - katolikiem 45. Ten element wyzna- 
niowy z czasem zacznie W jego paglqdach odgrywaC wiqkszq role, obec- 
nie jednak byl on podporzql&wany dominujqcemu pierwiastkowi naro- 
dowemu. 

WyjScie z inflancko-polskiego partykularza (,,oholicq kresowq dawnej 
Polski" nazywal je chetnie G. Manteuffell 46) na forum og6lnopolskie 
z ksiqikq dziejm wlasnego ,,kraikun polSwiqcmq odpowiadalo pnekona- 
niu G. Manteuffla o najS.ciGlejszyrn z,wiqzku Inflant polbkich z calq dawnq 
Rzeczypospolitq, a to niezaleinie od dzielqcych je granic zabor6w. Posta- 
wa ta znalazla wyraz W inicjatywie Gustawa Manteuffla zadedykowania 
ksiqiki Akademii UmiejqtnoSci W Krakowie. 

Dnia 26 XI 1878 r. zwr6cil sie do prezesa Akademii Umiejetlnoici, 
prof. Jozefa Majera, piszqc m. in.: ,,Wiedzqc dobrze, ze lepiej uczciC nie 
moge strony rodzimej, jak p&wiqcajqc te polsrkq o niej pracq pzeiwiet- 
nej Akademii UmiejetnoSci W Krakowie jako najwyiszej instytucji nau- 
kowej W kraju, pragnqzbym mieb na to upowainienie Szapownego Pana. 
Tego laskawego zezwoilenia niecierpliwie bede wyglqdal, gdyi druk 
ksiqiki mojej [...I abe&ie jui sie ma ku kohcowi" ". 

Propo~zycja ta zostala przyjqta przychylnie. Jak poinf ormowal autora 
sehretarz generalny, prof. J6zef Szujski 48, ,,zarzqd Akademii Umiejetno- 
5ci na posiedzeniu 1 grudnia po zreferowaniu spra~wy przez Prezesa Aka- 
demii C...] potraktowal propozycje jako wyraz szlachetnego zwiqzku du- 
chowego, lqczqcego usilowania odleglych stron j d n q  myilq poszu~~iwa- 
nia i przedstawiania prawdy". 

Nic wiqc nie stalo na przeszkoidzie, by wydane W poczqtku 1879 r. 
W Poznaniu ldzieb49 zawienab na wstqpie calostronicowq dedykacje 

dra Antoniego Buchholtza cechuje rzadka U dzisiejszych Niemc6w bezstronnoSC Dla 
hakatyzmu [...I iywil nie mniejszq wzgarde jak dla autmskiej blagi. Zyl tylko naukq 
i dla nauki. Jako pierwszy dyrekitor Muzeum Ryskie zorganizowal, staral sie gor- 
liwie o pomnoienle jego zbior6w [...] Stad plyneio dla niego er6dlo znakomitej in- 
formacji o stanie wszystkich pomnik6w odwiecznej inflanckiej kultury zachodnio- 
eUropejsMejl>. Archiwum PAN (WarsZawa), zesp6l: Pol. TOW. Historyczne, nr 248 
Zawierajqcy 15 list6w G. Manteuffla z lat 1898-1912. 

45 Protestancka - jak caia szlachta kurlandzka - od drugiej polowy XVI W. 
rodzina G. Manteuffla (mam na mySli galqf berzygalsko-drycahskq) wr6cila na 
lono katolicyzmu dopiero W poczatku XIX W. Na katolicyzm przeszedl jego ojciec, 
moie W zwiqzlru z maliefistwem z Mari3 Ryk pochodz~ca, z katolickiej rodziny. 
Dziad Gustawa Manteuffla, Mikolaj, szambdan Stanisiawa Augusta, zmarly W 1828 r., 
przyjql na loiu Smierci katolicyzm, kt6ry juiS wyznawali jego synowie (G. Man- 
teuffei, 0 starodawnej szlachcie, s. 35). 

4ß Ob. m. in. Archiwum PAN (Warszawa), zesp6l PTH, nr 248, list z 23 X 1901. 
47 Arch. PAN (Krak6w) PAU 1-17, 
48 Ib., S. 182 (brulion listu bez daty). 
49 Ilzflanty Polskie ..., naklaldem Jarna Konstantego Zupafislniego, a adbito w dru- 

ltarni J. I. Kraszewskiego (dr W. Eebifiskiego) W Poznaniu, ss. V111 -I- 168 in quarto. 



nastepujqcej tre,+ci: ,,PrzeSwietnej Akadenlii UmiejetnoSci W Krakowie, 
jako naj wyzszej instytucji naukowej W kraju pracg niniejszq W holdzie 
sklada Gustaw Manteuffely'. 

Ksiqzka - puparta autorytetem Kraszewskiego, ktosy W S m  roku 
wlasnego jubileuszu stal U szczytu slawy i popuiarnoCci, byl, moina po- 
wiedzieC, jui nie osobistokciq ale instytucjq naxodowq (W tym kontekScie 
zwroit zawtarty W liscie G. Manteuffla z poczqtku 1884 r.: ,,dosbojny Ojcze 
Ojczymy", wiec Pater patriae, nabiera dopiero pelnego znaczenia), i de- 
dykowana Akademii Umiejetnoici, instytucji nlccukowej W swym zalo- 
zeniu og6lnoJmajowej - weszla od razu do hisrtoriografii polskiej, za- 
pewniaj qc jej autoro,wi W niej miejsce wstqpnym niejako bojem. CieszyC. 
musialo uczonych k~akowskich, i e  na dalekich p6lnocnych kxesach zna- 
lazl sie badacz, ktory po stu trzydziestu latach wznowil tradycje kaszte- 
lana J. A. Hylzena 50, pdejmujqc dzieje Inflant jako kraju wchodzqcego 
w sklad Rzeczyipwpo11i~t:e~. Ksiqika, a szczegblniie jelj manifestacyjna de- 
dykacja byly - naleiy to zauwaiyC - rowniei wyrazem odwagi cywil- 
nej jej autosa, poddanego Imperium Roisyjskiego, ktorego wladze na tego 
rodzaju akt  nie mogly patrzeC przychylnym okiem. 

Kraszwski odmwal  wyrainq sympatie wobec G. Manteuffla. Nie bez 
maczenia zapekne pozostaly przyjazne kontakty nawiqzane W ostatnich 
latach przed wydaniem ksiqzki z bratem pisarza - Kajetanem Kraszew- 
skim. W czasie druku Inflant Polskich, W 1878 r., J. I. Kramewski zade- 
dykowaf swoijq cz;terotornowq powieSC Stach z Konar 5-1 G. Manteufflowi,, 
ktory wylswnie dziqkowal za to piszqc: „Ledwie 5 m i m  wyraziC glebokq 
wdziecznoSC za przypisanie mi dziela takiej treSci i takiego piora! Czyz 
czymkolwiek na to moglem zasluzyC!" jz. Jeszcze wieksze maczenie mu- 
siala mieC d a  G. Manteuffla przedsnowa J. I. Kraszewskiego do Inflant 
Polskich, stanoiwiqca ich prezentacjq polskiemu c~ytelnikioiwi~~. Zapew- 
niala ona ksiqzce nie tylko naukowy ale i narodowy glejt, z g6ry neutra- 

Dan August Hylzen (1702-1767) kasztelan Wflancki, starosta marienhauski 
i braslawski, wojewoda mifiski, autor dziela Inflanty W da.wnych swych i wielora- 
kich a2 do wieku naszego dziejach i rewolucjach. z wywodem godnoScf. i starokyt-. 
noSci szlachty tarnecznej, tudziel praw i wolnoSci z dawna i teraz slu2qcych, ze- 
brane i polskiemu Swiatu do wiadomoSci W ojczystym jqzyku podane ... (Wilno 1750, 
ss. 414 + LV in quarto), byl przedmiotem zainteresowafi G. Manteuffla, kt6ry m u  
wiele uwagi poSwiqcil. Zob. Inflanty Polskie, s. 3 7 4 3  oraz s. 28 n., a takie  haslo 
Hglzen Jan August W W E P  Ilustr., t. 29-30, s. 617 n. 

61 Stach z Konar. PowieSd historyczna z czas6w Kazimierza Sprawiedliwego,. 
t. 1-4. Krak6w 1879, poSwigcona zostaza ,,Panu Gustawowi baronowi Manteufflowi 
W dow6d przyja5ni i glebokiego szacunku". 0 ideologii i bazie materialowej powie- 
Sci W. Danek, PowieSci hktoryczne J .  I. Kraszewskiego. Warszawa 1966, s. 79 n.,. 
124-126. 

62 Bibl. Jag. Rkps 6519/IV, k. 268 (ISt z 20 IV 1878). Wymiana oplatkow i prze- 
sylanie sobie jaj wielkanocnych (por. ib., k. 270, list z 17 XI1 1878) oraz serdeczno66 
tonu wskazuj3 na przyjazne stosunki, jakie nawi9zaly sie miedzy korespondentami, 

6s Inflanty Polskie, s. VII-VIII. 



lizujqc tych, kt6rzy ewentualnie mogliby widzieC W niej przeklad nie- 
mieckiego opracowania. Wiemy zresztq z korespondencji, i e  odpowiednie 
sformulowania podkrehlajqce oryginalny, polski charakter ksiqiki byly 
inspiruwane przez samego G. Manteuffla. 

Miedzy Gustawem Manteufflem a starszym odeh o 20 lat J. I. Kra- 
szewskim bylo zresztq sporro poment6w pokrewnyeh, kt6re muriialy zbli- 
zaC ich do siebie. JeSli Manteuffel, szczyc~c sie swoim pochdzeniem 
z najsbarszych rod6w kurlandzkiego rycerstwa, czul sie najiciilej zwiq- 
zany z Inflantami polskimi i od tej swojej SciSlejszej ojczyzay dopiexa. 
rozszerzal sw6j patriotyzm na oalq ciawnq Rzeczypospo~itq, to i Kraszew- 
ski - jak to stwierdza jego) biograf - uwaiai sie za Litwina czerpiqc 
stqd tytul do dumy, z czasem dopiero patriokyzm jego olbjql caly kraj. 
,,Tesknoty litewskie nigdy W nim jednak nie wygasly" 54. Dlatego teZ 
obaj rozpatrywali przeszlo6C - a i terainiejszoC.6 - W kategorisch na- 
rodu zlozonego z mieszkahc6w r6inych prowincji, uiywajqcych r6inej 
mowy, ale pdqczonych weztami wsp6ln,ej przeszloC.ci pahstwowej, oiy- 
wiajqcych ich wsp6luiyrn patriotyzmem. Obaj zajqli sie historiq, gdyi wy-- 
magal tego interes naroidoiwy, a potem dopiers poijawilo sie zafascyno- 
wanie niq U ludzi, kt6rzy z wyksztalcenia nie byli historykami 55. 

Obu lqczyl tei  - W latach siedemdziesiqtych - liberalizm politycz- 
ny, kt6ry wyraial sie W postawie opoizycyjnej wobec ucisku narodowe- 
go, przeciwnej wylqcznoSci wymanioiwej, za tolerancjq religijnq i swo- 
bodq naukoiwego badania 56,~ W kosce o do~brobyt materialny, o ogwiate 
duchowq i podniesienie poziomu morainego ludu, W zainteresowaniu 
przemianami i d q c p i  W kierunku rozwoju przemyslu i iycia miejskiegos 
z pozo&awieniem wszakie roli przewodniej W narodzie szlachcie ziemiah-- 
skiej i wywodzqcej sie z niej inteiligencji. Byla to wiec jui W zaloieniu 
postawa sofidarystycnna, lqczqca patriotyczny. romantyzm W ocenie prze-- 
szltokci z poz~wistycanymi tendencjami W terainiejszdci. Obaj byli t e i  
uczuleni na przejawy nimieckiego nacjonalizmu W publicystyce i nauce, 
widzqc W nim - najsbuszniej - wyraz antyipolskiej ekspansji politycz-- 
nej i kulturalnej. 

Byly rniedzy nimi i r6inice. Antymagnackiej postawie Kraszewskiego. 

61 W. Dan&, Matejko i Kraszewski. Dwie koncepcje dziejbw Polski. Wroclaw- 
1969, s. 41. Cho6 urodzony w Warsza~ie, rodzinnie wywodzil sie 

J. I. Kraszewski z GrodWeSszczyzny, kt6ra naleiala do W. Ks. Litewskiego. 
ti5 W likcie z 6 111 1898 do redaktora ,,Kwartalnika Historycznego" G. Manteuffel 

Przypomina ,,Kongres historyczny 1880 r„ kt6ry to Kongres mnie, prawnika z za- 
wodu, przeistoczy]. na pracownika W zakresie dziej6w nadbaityckich. Przyczynili sig 
do tego najbardWej nieiyjqcy jui historycy nasi: Szujski, Kalinka i Liske". Archi- 
wum PAN (Warszawa), zesp63: PTH v 248. 

Por. W. Danek, Publicystgka Jbzefa Ignacego Kraszewskiego W latach 1859- 
1872. Wroclaw 1957, a w szczeg6lnokci rozdz. VI, S. 180-193, gdzie pr6ba syntezy 
Poglqd6w pisarza. 



przeciwstawialy sie arystokratyczne powiqzania i koligacje Manteuffla, 
cboC i an chqtnie uwydatniai demokratyzacje ziemiafistwa Inflant pol- 
skich, do ktorego naleial i ktbre wyrainie idealizowal 57. Katolickiej iar- 
liwoCci religijnej G. Manteuffla (dla ktorej - byC moie - nie bez zna- 
czenia bylo dqienie do kmpensaty za przynaleino86 przez dwa i pol 
wieku jego przodkoiw do protestantyzmu), daleki byl wierzqcy, ale jedno- 
c z e a e  krytyczny wobec niektbrych dogmatow J. I. Kraszewski, nie- 
chetny klerykalizmowi i ultramcrntanom =*. Roinice te jednak W pelni 
uwydatnily sie poinie j . 

Status quo hodie - przyjmujqc za to dziS: 1879 r. - zawartoBC ksiqzki 
musiala odpowiada6 Kraszewskiemu. Wplywy liberalizmu, ktoremu hol- 
dowal, znalazly tu wyraz W r6wnie krytycznej ocenie kontrreformacji 
(jakie dalekiej od poiniejszej jej apoteozy) i naruszania praw stanow 
inflanckich 59, jak i protestantyzrnu, a W zwiqzku z nirn i rzqdbw szwedz- 
kich W Inflantach. Rowniei wywaiona jest ocena ludu wiejskiego i cho6 
partia.mi wydaje sie zbyt ostra i zaprawiona jakqS goryczq, przeciei sqdy 
koficowe lagodzq jq, dajqc W caldci obraz obiektywnej prawdzie odpo- 
wiadajqcy i uwzglgdniaj3cy historyczne okoliczno8ci bytowania ludu lo- 
tewskiego. ,,Polsko-inflancki Eotysz - pisal G. Manteuffel - z natury 
nie jest zlym ani gluplm, do wszystkiego okazuje wrodzone zdolnoSci, 
latwo przyjmuje ohviate, umie p m o c  sobie W trudniejczych okoliczno- 
.Sciach. Posiada wiele talentu i zrqcznoSci, rozw6j wszakie umyslowy dlu- 
go powstrzymywaly wiezy poddafistwa" 60. 

Zgodnie z zapowiedziami zawartymi W koresponciencji z Kraszewskim 
podjql Manteuffel rozwiniqtq polemike z J. Eckardtem piszqc, i e  ,,wiel- 
kich i wainych bledow we wiszystkich moiliwych kierunkach dopuScil 
sie E...] Juliusz Eckardt W a~tykule pod tytulem Polnisch-Livland W cza- 
sop ih ie  «Die Grenzbolten» zamie~mczonym, a W ktorym depce ze wzgar- 
dq niczym nie uzasadnionq calq przeszlo56, terainiejszoS6 i przyszloSii 
tego kraiku, jako jui odpadlego na zawsze od tak zwanej kultury nie- 
mieckiej". W wydanej nastepnie W Dreinie kiqice Die baltische Provin- 
zen Russlands „teZ same niedorzeczne dywagacje [..,I powtorzyl" O1. Byl 

57 W Inflantach ~olskich, s. 65, daje on nastepujqcq jego charakterystyke: 
,,Szlachta tutejsza m6wi czystym polskim jezykiem G..] odznacza sie W og61e uczyn- 
nokciq, szczeroSciq i prawdziwie polskq goScinnoSciq, wolnq prawie wszedzie od 
pr6inej ostentacji i innych pseudoarystokratycznych wad i przesqdow, na jakie nie 
bardzo dawnymi czasy, tak tu, jak W innych czeSciach dawnej Eolski trochg cho- 
rowano. W nowszych czasach braterstwo, zgoda i poblailiwoS6 W stosunkach to- 
warzyskich staly sie przymiotami' psawie og6lnymi". 

68 W. Danek, Publicystyka J. I. Kraszewsleiego, s. 180 nn., podnosi, i e  Kraszew- 
ski, mimo swojej religijnofici, wystqpowal W czasie soboru watykafiskiego I jako 
przeciwnik dogmatu o nieomylnodci papieiy. 

68 Znflanty Poiskie, s. 6-9. . 
o0 Ib., s. 54. " Ib., s. 135-136. Zob t e i  polemike z poglqdami Eokardta n a  s. 51-56, 74, 106, 

114. 



to strzal z ciekkiego dziala, do kt6rego - jak wiemy - Manteuffel dlugo 
i z upragnieniem sie szykowal. 

Zgodnie z zapowiedziq zawartq W liSoie do Kraszewskiego, by da6 
obraz polskiego stanu posiadania przed przymusowymi sprzedaiami za- 
sekwestrowanych W rezultacie powstania styczniowego dobr, jako doda- 
tek do pracy zaiqczyl G. Manteuffel szczeg6lowy Wy7caz miast, miaste- 
czek, d6br i koicio26w W Inflantach Polskich wedlug ich stanu z roku 
1866, gdzie podano takie namy  iotewskie miejscowoici, naewiska wla- 
Scicieli oraz dane dotyczqce ko6ciol6w, ich fundacji, i inne wiadomoSci, 
m. in. o zabytkach G2. Ten pozornie suchy wykaz stanowil W istocie wy- 
m w n y  dokument, ukazujqcy rugowanie spollonizowanej W znacznej 
wiekszoSci lub ipolskiej szlechty in$lant ppalskich przez irzqd cwski. W tej 
postaci stanowil an nie tylko - jak pisal Manteuffel do Krasze~wskiego 
9 V 1877 r. - ,,przyjernnq o damych wlakicielach noitatke'', ale sluiyl 
demaskowaniu antypolskiej polityki zaborcy. 

Infianty Polskie wywdaly znaczne zainteresowanie krytyki. Biblio- 
graf zesta;wil 14 receszji G3. Najciekawsze sq krytyki znanego publicysty 
Kazirnierza Wiadyslawa Wbjcickiego i Klemensa Kantackiego. Pierwszy, 
uwydatniajqc zaslugi J. I. Kraszewskiego jako inicjatora pols~kiego roz- 
szerzonego wydania ksiqiki, zamykal sw6j wyw6d 64 nastepujqcq konklu- 
zjq: ,,Praca barona Manteuffla jest drogocennym przyczynkiem do opisu 
Staroiytnej Polski, W kt6rej zajmie niepsilednie miejsce, uzupehiajqc 
jej q i s  wydany przez Tymoteusza Lipifiskiego i Michala Balifiskiego". 
Klemens Kantieoki mrywwal m n e  jui nam tlo ogolne, na ktbrym ksiqi- 
ka powstala 6" zarzucii autoro~wi przesade, gdy pisai o religijnym fa- 
natywnie kontrreformacji polskiej za Batorego 6G. Ten fakt stal sie tei  - 
byC moie - przycrzynq, dla kt6rej ,,Przeglqd Katoiicki" pokwitowai 
chlodno ksiqike G. Manteuffla. Uznajqc waho~k opisowq dziela, ale kry- 
tykujqc pe-e ujecia, zaleca jq przede wszystkim ze wzglqdu na forme 
wydania ,,j&o o~dabe sa10nu"~~. Na og6i jednak naleiy uznat sukces 
ksiqiki. G, Manteuffel wspominai o tym, i e  W maju 1880 r. na Zjeidzie 
Historykbiw redaktor ,,Czasun wymienil mu kilka pochlebnych recenzji, 
o ktorych dotqd nie wiedzial 

O2 Ib C. 140-159. 
03 ~aterialien, S. 10-11, poz. 51. Pamieinik z podrozy na Zjazd Historycz.ny im. 

Jana Dtugosza W maju 1880 rokzc odbytej. Lw6w 1903, s. 27 n. i 30. 
$\,Biblioteka Wmszawska", ser. V, t. 11, 1879, z. 2, s. 298-304. 
OG ..Przewodnik Naukowy i Literacki", VII, 1879, s. 379-385. 
O0 ~b., s. 383. 
O7 „Przeglqd Katolicki", XVII, 1879, s. 793 n. Recenzja Sygnowana X.W.K. Na za- 

rzuty odpowiedzial G. Manteuffel merytorycznq polemika, (ib., XVIII, 1870, S. 56- 
58), broniqc sig zwlaszcza przed zarzutem nazbyt 0streg0 i ~ednostronnego potrak- 
towania pierwszego polslsiego dziejopisa Inflant J. A. Hylzena. 

Pamiqtnilc x podro;sU, S. 27, 30. 
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Dowodem uznania polskiego Srodowislka historycznego dla tw6rczoGci 
i postawy G. Manteuffla bylo zaproszenie go przez prob. J6zefa Szujskie- 
go i ks. Waleriana Kalinke na I Zjazd Historykbw Polskich, kt6ry odbyl 
sie W maju 1880 r. W Krakowie W 400-letniq rocznice smierci Jana Dlu- 
gosza. G. Manteuffel przyjechal na zjazd, wziql W nim czynny udzial, 
skrupulatnie notujqc przem6>wienia, toasty na uroczysto~ciach, jak i wy- 
powiedzi na posiedzeniach naukolwych, opisujqc zwiedzane zabytki, mu- 
zea, a takke zbierajqc materialy i druki zjazdu lqcznie z menu obiadow, 
z zamaczeniem miejsca przy honorowym stole, gdzie siedziai obok prof. 
S. hr. Tarnoiwsktiego, oraz wizyt6wkamli osbb, kt6re zlozyly mu wizyty 
lub zostawily je W hotelu, W ktorym sie zatrzymal. Wszystko to zanoto- 
wal na goxqco, a opublikowal - zapewne z retuszami - po dwudziestu 
paru laty W obszernym sprawozdaniu O9, kt6re stanowi interesujqcy do- 
kument obyczaj owy Srodowiska i epaki 70. Znamienne, ze G. Manteuff la 
szczeg6;lnie h-ykowaly wzgledy okazywane przeds;tawicielom nauki nie- 
mieokiej. Jej reprezentantom, profesorom Roepellowi i Caro, pohviecil 
sporo zjadliwych uwagT1. RoepeUowi, kt6ry na zjeidzie manifestowal 
swojq sympatie dla Polski i Polak6w, spotykajqc sie z serdecznym przy- 
jeciem 72, zarzucal, i e  swojq Geschichte Polens przerwal na XI11 W. , ,da-  
tego ze W kwestii krzyiackiej nie mial odwagi wypowiedziek pranvdy tak 
niekorzystnej dla protoplastow dzisiejszej rnonarchii pruskiej", oraz 
z g6ry oburzajqc sie na moiliwoSC, i e  Caro ,,z pochodzenia i wyznania 
Zyd, ze sposobu myglenia [...I Prusak, szalonej pamieci, rozleglej wie- 
dzy ..." moke pretendowat do czlmkostwa Akademii UmiejetnoSci, „za- 
szczyt, na kt6ry [...I nie zasluiyl jeszcze nasz genialny dqatczanin  Adolf 
Pawifiski, ku niepomiernemu zdziwieniu nas wielu". 

W Krakowie G. Manteuffel spotkal sie z J. I. Kraszewskim, ktorego 
znal dotqd tylko z koreapondencji i jeszcze bardziej przeniknql szacun- 
kiem dla - jak go nazywal - jubilata, kt6ry nawzajem obdarzal go 

69 Ib., (CS. 101 + 3 nlb.) stanowia notaty ,,kreSloae W maju 1880 roku dla mo- 
jej rodziny i najbliiszych przyjaci61", a do wydania kt6rych autor dal: sig po latach 
nam6wib (s. I). Notatki te wykorzystal po czgSci od razu po ZjeSdzie dla poinfor- 
mowania o nim historyk6w i publicznoici inflanckiej. Dowodem artykul zatytuio- 
wany Die Dlugosus-Feier in Krakau, ,,Rigaschen Zeitung" 1880, nt. 108, 118, stano- 
wiqcy czesb referatu sprawozdawczego, jaki wyg~osi~ na zebraniu Gesellschaft für 
Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands (por. Materialien, 
s. 12, poz. 55, nota G. Bergholtza). Uzupelnieniem pierwszego artykulu byl drugi 
Noch etwas von ersten polnischen historischen Congresse in Krakau, ib., nr  125. 

70 M. in. zanotowal: tarn G. Manteuffel kazanie ks. Goliana W koSciele Mariackim, 
kt6ry dzielil towarzystwo krakowskie na towarzystwo .wzajemnej adoracji i towa- 
rzystwo wzajemnej denigracji (ib., s. 6 n.). 

'1 Ib., S. 89-92. 
Ib., Por. A. Knot, Ryszard Roeppel, 1808-1893 (zwiqzlci z Polskq), ,,Przeglqd 

Zachodni" IX, 1953, z. 1-3, s. 108 nn., kt6ry przypomina slowa Ludwika Finkla: 
„Syn innego narodu, byt nam ten Roeppel tak bliski, jak przyjaciel serdeczny, jak 
sqsiad dobry i uczynny". 



swojq syrnpatiq i ~ z g l e d a t n i ~ ~ .  Przyjaifi i oddanie ze strony Manteuffla 
wobec Kraszewskiego ujawrdy sie W calej pelni, gdy przeszlo siedem- 
dziesiecioletni pisarz zostal 13 V1 1883 r. aresztoiwany W Dreinie pod za- 
rzutem szpiegostwa na rzecz Francji 74. Oska~ienie Kraszewskiego o zdra- 
de kraju przez wladze niemieckie nabralo miedzynarodmveigo rozglosu 
i zmalazlo tei oddhi& W Inflantach. Wtedy ukazaly sie, W calej pelni, 
cechy charakteru G. Manteuffla. Podjql on bez wahania obrone Kxaszew- 
skiego na bardzo trudnym tesenie, wobec Srodowiska Niemc6w inflan- 
ckich, zamieszczajqc W ryskim dzienniku „Rigaschen Zeitung" dwa arty- 
kuly W obronie Kraszewskiego przed zarzutem szpiegostwa i przedsta- 
wiajqc rzecz jako machinacje wladz pmskich wobec patriotyicznego pisa- 
rza polskiego 75. Ze takie stanowisko, kt6re musialo budzib opory W 8ro- 
dowisku niemiecko-inflanckim, pozostajqcym W tyrn czasie pod naporem 
nacjonalistycznej ideologii wielkoniemieckiej, znalazlo odbicie na lamach 
prasy niemieakiej, nalezy bez wqtpienia zawdzieczab osobistemu autory- 
tetowi, ja~kim W t p  Srodowisku cieszyl sie G. Manteuffel. 

Ale nie poprzestal na tym. Na przygotowanej wowczas do druku, na- 
kladem wlasnym, pracy o mieScie i zamku Lucyn, doch6d z ktorej prze- 
znaczyz na budowe pornnika Adama Mickiewicza W Krakowie (to r6w- 
nie2 wymowny przyklad og6lnopoilskich zwiqzk6w G. Manteuffla), umie- 
Sc2 z datq 1 I 1884 r., nastqpujqcq dedykacje: ,,J. I. Kraszewskiemu W do- 
w6d najglqbszej czci i wdziecznoSd za wieloletniq niezmiennq iyczliwoSC 
przesyla autor" 76. 

Raz jeiszcze G. Manteuffel wykazal odwage i to odwage najlirudniej- 
szego - jak wielokrotnie przekonaly nas dzieje - gatunku, bo oclwage 
cywilnq, gay powiqzany tyloma niCmi pokrewiefistwa, przyjaini, w,reszcie 
stosunkow towarzyskich z niemieckq szlachtq inflanokq zadedykowal &U- 

kiem w o  j q prace pisarzowi wybitnemu, ale pozosta j gcemu W wiezieniu 
pod zarmtam svpiegosltwa na szkode Rzeszy Niemieckiej. Przeslal mu te 
prace do wiezienia z serdecznym listem, p,ochodzqcp z kofica stycmia 
1884 r. 77, W kt6rym m. in. czytarny: 
Dustojny i drogi Panie, 

zlowrogie fatum przeSladowalo mojq serdecznq chg6 zrobienia Wam maluczkiej 
niespodzianki w pierwszym dniu r'oku 1884, kt6ry, da B6g, ukoi rany, jakie serce 

7s W Pamiqtniku z podr6Zy wspomina o parogodzinnej rozmowie ,,z niewypowie- 
dzianie dla mnie zawsze laskawym J. I. Kraszewskim" (s. 83), z lrt6rym zatrzy- 
mal sig W jednym hotelu (s. 29) i W czasie pobytu na Zje2dzie czgsto spotykal 

74 W. ~ k e k ,  J6zef Ignacg Kraszewski, s. 40 nn. 
75 Zur Affaire Kraszewski, ,,Rigaschen Zeitung" 1883, nr 176; Uber Zwei Briefe 

Kraszewski>s, ib., nr 178. Oba artykuly sygnowane G. M., jak zwykle podpisywal sie 
G. Manteuffel W tym psmie, z kt6rym hlisko wsp6lpracowal. 

70 Lucyn W In,fZantach Krak6w 1884. Nakladem autora. Doch6d przeznaczony 
na pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie, ss. 31 -I- ilustr. 

77 Bibl. Jag. Rkps 6519/IV, k. 273. 



Wasze, a tym samym wszystkich bliiszych i dalszych rodakow Waszych, W roku 
zeszlym dotkneiy. 

Zalqczona monografia jednego z najbardziej oddalonych zamk6w kresowych, 
ktorq z uczuciem czci synowskiej Warn, Dostojny Ojcze Ojczyzny, oSmielam sie 
przypisae, juZ od 22 grudnia r. z. leiala W szponach miejscowej cenzury. Zaledwie 
W dniu 26 b. m. wydano jq na koniec wraz ze Swiadectwem, i e  jakkolwiek doch6d 
z niej przeznaczony jest na pomnik Adama Mickiewicza W Krakowie, nic szkodli- 
weg0 W sobie nie zawiera i bezkarnie moie kursowai: W obrebie calego cesarstwa 
rosy jskiego. 

Goidne uwagi jwt tez postscriptum iwiadczqce o sendecznych wiezach, 
jakie zawiqzaly sie miedzy roidzinq Kraszewskiego a Manteufflow. ,,Wasz 
dzielny synoiwiec Krzysztof (alias nasz KrzyS kochany) - pisze G. Man- 
teuffel - W najlepszym jest zdrowiu, pracuje pilnie W Politechnice, pia- 
stuje zarazean zaszczytny koleZef5ski urzqd bibliotekarza studenckiego 
zwiqzku Arconia i - jak zawsze - stanowi wielkq i serdecznq pocieche 
domu mego brata, do kt6rego rodziny najzupelniej jest wcielonym". 

Po wydaniu InfZant Polskich i uczestnictwie na zjeZdzie W Krakowie 
G. Manteuffel wszedl na dobre do polskiej historiografii, Niemaly W tym 
udziai J. I. Kraszewskiego, kt6ry dal impuls tendencjom tkwiqcym 
w hiadomoixi G. Manteuffla, stworzyl warunki do ich realizacji. Jui 
jako historyk polski uwaial G. Manteuffel za sw6j obowiqzek inforrno- 
waC polskie 6rodowisko historyczne o publikacjach historycznych d w -  
czqcych Inflant, a publikowanych przede wszystkim W jezyku niemiec- 
kirn. Pollemizujqc iywo, czasem - jak to jui widzieliSmy - nawet ostro 
z autorami reprezentuj qcymi niemiecko-nac j onalistyczne tendenc j e, cml 
sie on odpowiedzialny za utrzymywanie wigzi migdzy tymi kolami spo- 
leczno-naukowyrni Niemc6w inflanokich, kt6re mialy przychylny lub 
przynajmniej 'cbiektywny stosunek do polskosci, a polskim Srodowbkiem 
naukowym. JednoczeSnie podjql on opracowanie syntezy dziej6w kraj6w 
nadbahycikich. Obszme dzielo ukoiiczone W 1892 r. i zatytuiowane Za- 
rysy dziejow kraj6w inflanckich ... nie znalazlo, pomimo staraii autora, 
wydawcy. Moiemy mim0 to mieC o Zarysach pewne wyobraienie, gdyi 
fragmenty nieapublikowanej caloSci druko,wal przez szereg lat G. Man- 
teuffel W r6inych pismach naukowych i kulturalnych 78. 

Publikowal on dlugo, gdyz jeszcze W 1911 r. ukazala sie duza ksiega 
jego pi6ra: Z dziej6w Dorpatu i Uniwersytetu dorpackiego 70, a jui W cza- 
sie wojny roaprawa Z dzie j6w starostwa maryenhauzkiego Gustaw 

Archiwum PAN (Warszawa), zespol: PTH, nr 248. W liScie z 6 I11 1898 G, Man- 
teuffel dniekuje redakcji ,,Kwartalnika Historycznego" za umieszczenie recenzji 
,,o 4 ramotach moich, z kt6rych kaida jest urywkiem wiekszej caloSci, jakiej od 
1892 r. nikt nie raczy oglaszak z powodu rzekomego zastoju W handlu ksiggarskim! 
Ca1066 nosi tytui Zarysy dziejow krajow inflanckich". 

70 Z dziejow Dorpatu i b11Eego Uniwersylets~ dorpackiego. Warszawa 1911. Na- 
kladem b. wychowank6w b. Uniwersytetu dorpackiego, ss. 234, W szczeg6lnoSci 
S. 83-167. 

WJ Odb. z ,,Kwartalnika Litewskiego", Wilno (ok. 1915), ss. 33. 



Manteuffel zmarl 24 kwietnia 1916 r. W majqtku Jozefa Manteuffla, Bo- 
nifacowie, W powiecie lucyfiskim, a pochowany zosta3: W rodzinnych Dry- 
canach W historycznym czasopiSmiennictwie naukowym w pierwszych 
latach Polski Odrodzonej pdwiecono mu parq wspomniefi; przeciei te- 
matyka, ktorq sie zajmo~wal, przestala interesowak, CO odbilo sie i na pa- 
miqci osoby badacza. 

Przyiporninarny dziC te karte z dziejow historiografii polskiej, nie ze 
wzgledu na j ej pozornq egzoltycznoSC (jakie wielki j est dystans dzisiej- 
szego czytelnika od Inflant!), ale po to, by ukazaC calq zloionoSC jej roz- 
woju i oddzialywania jako istotnego elementi~ kultury nasodowej. W naj- 
ciqiszych warunkach niewoli kultura polska potrafila nie tylko prze- 
trwah, ale i zdobywak. Przypomnijmy tu slowa Jozefa Szujskiego, nie 
dlatego ze byl autorytetem dla Gustawa Manteuffla, ale ze wzgledu na 
ich glebokq, 0biektyp.m~ slusznoS6: ,,Sila narodi~ - pisal Szujski - pole- 
ga na przyjmowaniu i asymilowaniu, a nie na wylqczaniu i odrzucaniu. 
Chlubq narodu jest pozyskiwanie nowych obywateli" 82. 

Bi Wspomnienie Leona Manteuffla. 
J. Szujski, Pisma zbiorowe, seria 111, t. I, s. 146. 





Marian Marek Drozdowski 

ROLA WARSZAWY 
W ROZWOJTJ KULTURY 
I1 RZECZYPOSPOLITEJ 

UWAGI WSTE;PNE 

Ujqcie prablemu wysunietego W tytule jest funkcjq sposobu rozurnie- 
nia kultury. Inspiracjq byly m. in. propozycje Stefana Czarnowskiego. 
Zauwaiyl On, i e  historycy interesujq sie przede wszys.tkim dynamiczno- 
-przyczynowym (jak byimy dzisiaj powidzieli: diachronicznyrn) aspek- 
tem procesu historycznego, historycy kultury natomiast badajq struktu- 
ralne powiqzania faktbw historycznych. „Kaidy z nich [faktow histo- 
rycznych] je& przejawem jednorazowym i mniej lub wiecej czqstJ,rowym 
okreilonego typu wsp6iiycia, jest wyrazem zewnqtrznym pewnego ukla- 
du warhSci duchowych i materialnych, pewnej zar6wno psychicznej, jak 
fizycznej organizacji iycia ludzkiego, W ktorej &lad wchodzq idealy re- 
ligijne i moralne, tendencj e obycza jowe i formy obco~wania i kryteria 
tego, CO dobre a CO zle i spos6b zamieszkania i zasiedlania i tradycja tech- 
niczna. Uklady te nie sq identycme z ukaadami zdanefi. Stanowiq one 
rzeczywistoiCi spolecznq wewnqtrznq. Sq normami wsp6lzycia ludzkiego, 
czqSciowo tylko wyraiajqcymi sie W czynach, sq czyn6w tych typem 
i uzasadnieniem. Badanie tej strony faktow w p a g a  innych metod nii 
badanie historycme W rozurnieniu potocznym. Chodzi tu nie o wyjainie- 
nie przyczynowe, ale o odtworzenie ukladu wartoici, kt6ry jest poza zda- 
rzeniem i kt6ry jest ich uzesadnieniem W psychologii i w logice spolecz- 
nej. To wlahnie jest zadaniem badacza kultury. Ale, Ze te typy wsp6l- 
iycia sq r6wniei W czasie, jak wszystko Co spoleczne, i e  r6wniei wy- 
jaknione by6 muszq genetycznie badaez kultury jest takie historykiem - 
ale his tqkiem innego rodzaju. wyj&nienie przyczynowe ze zdarzeii po- 

POLSKA W SWIECIE 

Szkice z dziej6w kultury polskiej, Warszawa 1972 



przednich bedzie dlan uzupelnieniem, nie celem tak jak odwrotnie - dla 
historyka W znaczeniu Scislym odtworzenie typu wspbliycia bedzie nie 
celem, a uzupelnieniem" I. 

W tradycji historiografii i calej humanistyki, a takie W jej wspbl- 
czesnych zinstytucj onalizowanych f ormach, ciqgle funkcj onu j e podzial 
na kulture psychicznq i materialnq; nie kwestionuje przydatnoici prak- 
tycznej tego podzialu. JeSli jednak arnbicjq wspolczesnej historiografii 
ma byE ujmowanie historii kultury zarowno W aspekcie diachronicznym 
(dynamicznym) jak i synchronicznym (strukturalnym), to integralne trak- 
towanie kultury jest rzeczq nieodzownq. 

KULTUROWA FUNKCJA WARSZAWY 
A KLASA ROBOTNICZA 

Oko% polowa ludnoici Warszawy lat 1918-1939 nalaiala do roinych 
grup zawodowych i narodowoSciowo-wyznaniowych klasy robotniczej. 
Miala ona bagate kadycje plebejskie i proletariackie, tradycje udzialu 
w ruchach niepodleglo&cio'wych i tworzenia instytucji republikafisko- 
-demokratycznych I1 Rzeczypospolitej. 

Warszawska klasa robotnicza dawala calemu proletariatowi I1 Rzeczy- 
pospoitej przyklady aktywnej obrony swych budietow rodzinnych. W la- 
tach kryzysu aprowizacyjnego 1918-1921 r., pod naciskiem strajkow 
i dbrnmstracji, rozszerzodo w stolicy system spolecznej reglamenta,cji to- 
warow deficytowych. W Warszawie pourstala pierwsza Komisja do Ba- 
dania Zmian Kosztoiw Utrzymania, tutaj te i  wprowadzono zasade rucho- 
mej skali plac W zaleznoSci od ksztaltowania sie w s k a i n h  koszt6w 
utrzymania. Ta rnetoda obrony interesow robotniczych upowszechnila sie 
nastqpnie na ealy kraj. 

,W zakresie proletariackiej kultury bytowej Warszawa stworzyla 
wielostopniowe, W zaleinoSci od moiliwoSci finansowych, standardy. Naj- 
wyisze, W dziedzinie mieszkalnictwa, reprezentowaly bloki Warszawskiej 
Sphldzielni Mieszkaniwej, osiedle robotnicze TOR-U na Kole, domki 
jednorodzinne kolejarzy na Brodnie i Pelcowiinie, pracownik6w iqczno- 
Sci na Bemowie; Srednie standai-dy stanorwily jedno- lub dwuizbowe mie- 
szkania W czynszowych domach Sr6dmieScia zaopatxzone W Swiatb, gaz 
i wdociqgi, kanalizacje, nEsze standardy reprezentowaly czynszowki 
przedmieSC stolicy, najniisze: douny noclegowe dla bezrobotnych i dzikie 

1 S. Czarnowski, Historia a historia kultury (W:) tegoi DzieEa, t. V. Warszawa 
1956, s. 85; por. m. in. A. Kloskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona. Warsza- 
wa 1964; Z. Eempicki, Formy historycznego ujecia zjawisk kultury (W:) Historycy 
o historii, 1918-1939. Warszawa 1966, s. 298 nn. 



budownictwo 2. Oddzialywanie tych standardow mieszkanioiwych War- 
szawy proletariackiej na kraj bylo nierbwnomierne. Klasa robotnicza Po- 
morza, Wielkopolski, Slqska i Mlalopolski mi.ala lepsze warunki mieszka- 
niawe nii robotnicy warszawscy, dlatego standardy stoleczne nie byly 
na tamtych obszarach atrakcyjne, W przeciwiefistwie do takich miast, jak 
Eodi, Czestochowa, Sosnowiec, Lublin, Bialystok, Kielce. Szczegolnie 
wysokim prestizem cieszyly sie tutaj osiqgniecia WSM. 

Wyposazenie mieszkan roboltniczych, jak wskazuje ankieta Instytutu 
Gospodarstwa Spolecznego .z 1927 r. s, bylo bardzo zroinicowane. Ksztal- 
towaly je coraz wyrainiej tanie wyt%wory masowej produkcji fabrycznej 
(lbkka metalowe, zyrandole, makaty, firanki) wypierajqce tradycyjny 
sprzqt wytworzony przez lokalnych rzemiehlnikow oraz wlasnym prze; 
myslem. Na rynku krajowym, W zakresie produkcji taniego sprzqtu go- 
spodarstwa domoweg,~, przemysl Warszawy zajmo~wal rnonopolistycznq 
pozycjq, ksztaltujqc gusty odbiorcow swych wyrobow; wSr6d nich znaczny 
odsetek stanowili robotnicy o wyzszych i Brednich zarobkach. 

Warszawa oddzialy.wala takie na ksztaltolwanie sie robotniczych mo- 
deli konlsumpcji zywnoSoi~wej, stylu ubioiru. iywnoht pochlaniala 50- 
75O/0 wydatkow budieiu rolbotniczego. 

Przemysl, rzemioslo i handel warszaiwski ty&o W nieznacznym stopniu 
mogly obslv.iy¿. potrzeby aprowizacyjne klasy robotniczej kraju. Obslu- 
giwaly je m. in. W zakresie tluszcz6w rohlinnych, kawy zboiowej, prze- 
twmow cukierniczych, wyrobow monopolu spirytusowego i tytoniowego, 
owoc6w c y t r u s ~ v c h .  Towary warszawskie trafialy przede wszystkim 
do zamoiniejszych rodzin robotniczych. 

Po wydatkach na iyiwnoSt i mieszkanie trzecie miejsce W budietach 
robotniczych zajmowaly wydatki na odziei, olbuwie i bieliznq. W tej dzie- 
dzinie przemysl, rzemioslo i handel warszawski, po utracie rynku wschod- 
nie~go, szybko zaozely przystosowywat sie i ksztaltowai: potrzeby maso- 
weg0 konsumenta krajowego, W tyrn takie potrzeby rodzin robotniczych. 
Takie zwiqz;ku z w latach trzydziestych zaczely stopniowo zani- 
kai: r6inice W ubiorze poszczeg6lnych klas i warstw spole.cmych Warsza- 
wy miqW;wojennej. Zmiany mody w zakresie ubioru z pewnym opoinie- 
niem docieraly urbwczas takZe do rnllodszej generacji proletariatu stolicy 
i k'raju. 

Kulturowe funkcje Warszawy miedzywojennej ze szczegolnq silq uwi- 
docznily sie W zakresie roz;bu&ania wrailiwoCci na sprawy higieny i zdro- 
wia robotniczego. Te funkeje obejmowaly przede wszystkim oBrodki ro- 

a J. Ceßjelski, Stosunki nzieszkaniowe W Warszawte W latsch 1864-1964. War- 
szawa 1968. 

3 Warunki &cia ~obotniczego W WarSZawie, Eodzi i Zaglebiu Dqbrowskim 
W Swietle ankiety 1927 r. Warszawa 1933, IGS. 



botnicze bylej Kongresowki, Kresow Wschodnich i W mniejszym stoipniu 
Galicji. 

Stan higieny i pszimu zdrowotnego centrow robotniczych Polski za- 
chodniej byl wyiszy od Warszawy, kt6ra W latach 1917-1920 przeiywaia, 
wraz z innymi wyglodzonymi miaistami P&ki centralnej, poluMowej 
i wschodniej, Mqskq epidemii. Dziqki pracy zespolu skupionego przy Mi- 
nisterstwie Zdrowia Publicznego, powolanego dekretem Naczelnika ~ a 6 -  
stwa z 16 I 1919 Y., a istniejqcegu do kohca 1923 r., oraz Wydzialu Zdro- 
wia Publicznego, Wydziatu Sqitalnictwa i CXpieki Spolecznej oraz Sekcji 
Higieny Szkolnej W Wydziale OSwiaty i Kultury Glbwnej Komisji Sani- 
tamej opanowano epidmie i podniesiono stan sanitarno-zdrowotny sto- 
licy kraju. 

U;powszechn;ienie Kasy Chorych po 1920 r. bylo wielkq zdolbyczq calej 
klasy robotniczej. Wybory do samorzqdu warszawskiej Kasy Chorych 
W latach 1921, 1923, 1926 iywo byly komentowane W Srodowiskach ro- 
botniczych. Sammzqdowi temu, jednej z legalnych instytucji demokracji 
robotniczej, zadalo cios rolzporzqdzenie Prezydenta RP z 29 XI 1930 r. 
o zniesieniu wylrieralnoSci Zarzqdu Kasy Chorych 4. 

Robotnicy warszawskich przedsiqbiorstw komunalnych, wiqkszych za- 
kladbw pafishvowych, ~warszawskiego wqzla kolejowego stworzyli wlasne 
plac6wki ochrmy zdrowia, kt6re 9wiecily przykladem dla caleg o kra ju. 

Mirno i e  wskaSnik zgonbw na 1000 urodzeh wahal sie W Warszawie 
miedzy 99 a 163, mimo nieopanowania gruilicy, chor6b wenerycznych 
i jaglicy, opieka zdrowotna nad robotnikami stolicy byla lepsza ni i  W in- 
nych miastach. Zwiqzane to bylo z tym, iZ 1 lekarz przypadal W Warsza- 
wie W 1914 r. na 900 rnieszkahc6w, a W 1939 r. na 500. 

Do ,zjawick kultury robotniczej zalinyC naleiy t a E e  warunki pra- 
cy. Byly one zr6imicowane dla poszczeg6lnych g ~ ~ p  robotniczych. 

Warszawska klam robatnicza rna istotne zaslugi W upowszechnianiu 
W stolicy, a mstqpnie W calym kraju, ,przodujqoego W 6wczesnych wa- 
runkach gospodarczo-politycmych ustawodawstwa pracy (8-godWiny 
dzieh pracy, ochrona pracy kobiet i mlodzieiy, ustawowe ubezpieczenie, 
umowa o !pracq, ustarwowa ochrona emigrantow itp.). Polskie ustawodaw- 
stwo socjalne bylo istotnym bstrumentefm uobywatelnienia roiboctnik6w, 
przywizgania ich do ~odbudowywanego pafistwa, ktore zabowiqzywa~o sie 
W ograniczonych ramach broniC ich ustawowych interesow. Robotnicy 
zatrudnieni W rzemioile czy W dnobnyrn przemyile, sluZba domowa i cha- 
lupnicy W wiqkszoici byli pozbawieni dolbmdziejstw noiwoczesnego usta- 
wodawstwa pracy. Dlatego tei W krqgach warszawiskiej lewicowej inteli- 

4 M. Hanecki, Stan saniturno-zdrowotny i lecznictwo Warszawy W latach 1918- 
1939 (W:) ,,Studia Warszawskie", Warszawa 11 Rzeczypospolitej, z. 3, s. 9-51. 



gencji oraz aktywu robotniczego W latach trzydziestych powstal ruch 
zmierzajqcy do upowsaechnienia instytucji prawa pracy i objecia nimi 
calej klasy robotniczej. 

Warszawa migdzywojennla stwarzda nowe wzorce roibotniczej kultu- 
ry wypoczynku. Czas wolny po pracy robotnicy Warszawy miedzywojen- 
nej spedzali rozmaicie, W zaleinoSci od pozimu kulturalnego i finanso- 
wych moiliwclSci. W latqch 1918-1939 mraz popularniejsza byla insty- 
tucja urlopu wypoczynkowego. W Sw,ietle ankiety IGS-U jui W 1927 r. 
32,9Vo badanych rabotnikow spedzalo urlop poza domem, przede wszyst- 
kim na wsi (wsrbd robotnikow wykwalifikowanych odsetek ten wy-tnod 
42,5) 6. Organizato~em wlczasr5w robotniczych, obok preinych zwiqzkow 
zawodowych (Zwiqzek Zaw,odowy Kolejarzy, Zwiqzek Zawodowy Meta- 
lowcow, Zwiqzek Zawodowy Pracownikow UiytecznoSci Publioznych), 
byly CaiEe przedsiqbimtwa paristwocrwe i samrzqdowe. Dla roibotnikbw 
jednak gl6wnq rolq odgrywaly ldomy wczasowe zwiqzk6w zawodowych 
prowaidzone W atrakcyjnych miejscowoSciach Ietdskowych. Warszawa 
przodowala W organizowaniu twgstycznych wycieczek robotniczych nie- 
dzielnych i Swiqtecznych oraz wielodniowych typu urlopowego. W latach 
trzydziestych powolano W Warszawie Robotnicze Towarzystwo Turystycz- 
ne dla porpularyzacji turystyki wSr6d robotnikow. 

Warszawa wytwmzyla Pwiele wzoncow rozwoju sportu robotniczego. 
JuZ W 1910 r. powstalo na Maryrnoncie Towarzystwo MiloSnikbw Roz- 
woju Fizycznego, kt6re oibok dzialalnoSci turystyczno-sportowej stowa- 
rzyszeri sp6ldzielczych i zwiqzkow zawodowych krzewilo kultme fizycznq 
W klasie robotniczej. W 1921 r. W oparciu o dorobek Towarzystwa Milo- 
Snik6w Rozwoju Fizycznego powstalo Robotnicze Stowarzyszenie Spor- 
towe (p6Zniej Robotniczy Klub Sportowy) ,,Marymont2'. Do 1939 r. po- 
wstalo W samej Warszawie kilkanaScie robotniczych ~Mubow sportowych, 
maj3cych jui od 1925 r. swojq reprezentacje ogolnokrajowq - Zwiqzek 
Robotniczych Stowa~zyszeii Spolrtowych W Polsce, kt6ry zostal czlonkiem 
Lucernefiskie) Miqdzynamd6wki Sportowe j . 

Stoleczny robotniczy aktyw sportowy, skupiony wokol Warszawskie- 
go Spartowego Kornitetu Okrqgowego zorganizowal W siedzibie ZZK ,,Ro- 
botniczy' OSrodek Wyehowania Fizycznego - centrum szkolenia kadr dla 
sportu robotniczego" I1 Rzeczypospolitej < W Warszawie miedzywojennej 
organizowano wielokmtnie robotn-icze spartakiady z udzialem sportow- 
cbw wiqkiszych oSrodk6w krajowyeh i zagranicznych. 

Istotnq mlq odgrywala takie Warszawa W rozbudzaniu kdturalno- 

6 Warunki Zycia, o.c., s. 260. 
0 H. Mlodzianowska, Zarys dziej6w warszawskiego sportu 1918-1939 (W:) $tu- 

dia Warszawskie", Warszawa I1 Rzeczypospolitej, z. 2, s. 298-305. 



oCwiatowej dzialalnoCci organizacji robotniczych. Tutaj 22 XI1 1922 r. 
powolane zostalo przez PPS Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, 
kt6re prowadzilo akcje wydawniczq, odczytowq, kursy okwiatowe oraz 
uniwersytety robotnicze. W kierownidwie TUR, ktbrego prezesem do 
1936 r. byl Ignacy Daszyfiski, a nastepnie Kazimierz Czapifiski, domino- 
wal warszawski aktyw socjalistyczny: Adam Prochnik, Stanislaw Gar- 
licki, Antoai Krygier, Z y p m t  Piotrowski. 

Na szerokq skale dzialalnoS6 kulturalno-oSwiatowq wSr6d klasy sobot- 
niczej prowadzily W Warszawie zwiqzki zawodowe zwiqzane przede 
wszystkim z Komisjq Centralnq Zwiqzk6w Zawodowych, Zwiqzkiem 
Zwiqzk6w Zawodowych, Zwiqzkiem Polwkich Zwiqzkow Zawodowych 
(OZN), Centralnym Zrzeszeniem Klasowych Zwi~zkow Zawo~dowych 
(grupa Ra jmunda Jawomwskiego~, Z j ednoczeniem Zawodowym Polskim 
i Centralq Chrzescijafiskich Zwiqzk6w Zawodowych. 

Umocnienie pozycji zwiqzkow zawodowych W dwudziestoleciu miedzy- 
wojennym, o ktbre aktywnie walczyl proletariat stolicy, bylo wielkim 
sukcesem calej klasy robohniczej. Ruch zwiqzkowy stal na strazy obrony 
codziennych inter'esow klasowych zgodnie ze stosunkowo postqpowym 
polskim ustawodawshem pracy. Kierowal i prowadzil akcje strajkowe 
i zarobkowe, dbal o umocnienie samorzqdu W Kasach Chorych, uczestni- 
czyl W wyborach do rad robatniczych W 1919-1920 r., postulowal roz- 
budowe gospodarki komunalnej zgodnie z lokalnymi potrzebami grodo- 
wisk proletariackich, angazowal sie W obrone emigrantow, prowadzil 
akcje wczas6w roibotniczych, organizowal fundusze samopomocowo-zapo- 
magowe dla sbajkujqcych i bez~obotnych zwiqzkowcow. Wszystkie wiqk- 
sze centrale zwiqzk0w.e z .wyjqtkiem Zjednoczenia Zawodowego Pobkie- 
go i Chrzebcijariskich Zwiqzkow Zawodowych mialy swoje siedziby 
W Warszawie. Tutaj mieScily sie zwiqzkowe sztaby kierownicze, ich orga- 
ny prasowe i instytucje kulturalno-oSwiatowe. 

Warszawa miedzywoijenna stworzyla povaine, jak na 6wczesne wa- 
runki, zaplecze gospodarcze oraz insrtytucjonalno-naukowe dla robotmi- 
czych rewindykacji. W pie)mszych latach drugiej niepodlegloSci istotnq 
role W walce z glodem odgrywala sp6ldzielczoSC robotnicza, zwlaszcza 
zorganizo wany W lstyczniu 19 19 r. Rabotniczy Wy dzial Aprowizacyjny, 
utworzony przez pieC stowarzyszefi robotniczych: Kooperatywq Robobi- 
cz4 ,,Promiefi7', PSS ,,Sam~pomoc", Kmperatywe Robotniczq ,,JednoSb", 
Kooperatywe Robotniczq „Zjedno~menie", Kooperatywe Robohiczq Sy- 
dowskq „Strzecha Robotnicza". Zarzqd RWA spoazywal W rqkach Alek- 
sandra Ostrowskiego (komunisty), Stanislawa Tolwifiskiego (pepesowca) 
i Markusa Lwa (bundowca). „RWA obejmowal swojq dzialalnoSciq gospo- 
darczq nie tylko czlonk6w wyrnienionych 5 apipoldzielni (liczba ich wzra- 
sta W szyibkim tempie), ale r h n i e i  rozdziai produkt6w spo~ywczy~h'  



i paczek deputatowych dla calej ludnoici robotniczej Waaszawy oraz bez- 
robotnych" 7. 

Z inicjatywy aktywu sp6ldzielczego skupionego W RWA 10-11 V 
1919 r. odibyl sie W Warszawie ogolnokrajowy zjazd kooperatyw robotni- 
czych, ktory pwolal  Zwiqzek Robotniczych Stowarzyszefi Sp6ldzielczych. 
Czolowym idelo;log+iem Zwiqzku byl Jan Hempd, &6ry objql przewod- 
nictwo Wydzialu Spoleczno-Wychowawczego ZRSS oraz redakcje jego 
organu ,,Swiat Pracy", a nast~pnie „Spoldzielcy". Ostre kontrowersje 
prcrgramowe miedzy komun~istami oraz socjalistami doprowadzily do opa- 
nowania ZRSS , F e z  pepesoiwcow, wiernych polityce wiqkszo5ci CKW. 
Wzorce opracowane W Warszawie W kierownictwie ZRSS zostaly szybko 
adaptmane przez spoldzielnie robotnicze Zaglqbia Dqbrowskiego, Eodzi, 
Pabianic, Plocka, Radomia, Wloclawka, Kalisza, Zdufiskiej Woli, Syrar- 
dowa, Lwblina, Ciechanowa, Grojca, Eukorwa i wielu innych mniejszych 
skupisk robotniczych. Po reformach stabilizacyjnych Wladyslawa Grab- 
skiego ZRSS zostal wchloniqty ze wzgledu na trudnoici finansowe przez 
„Spolern" 

W popula.ryza,cji marksistowskich koncepcji kultury robotniczej istot- 
nq rolq W skali og6lnapolskiej oldgrywala spoldzielnia ksiegarska ,,Ksiqi- 
ka" prowaldzona W latach 1919-1920 przez Marie Orseti, przy wspol- 
udziale Jana Hempla. Od 1922 r. kierownictwo polityczne nad spoldziel- 
niq pxzejela KPRP. Wok61 ,,Ksiqiki" uksztaltowalo sie licvne 6rodcrwisko 
lewicowych intelektualistow odgrywajqcych czolowq rode W ipolskim ru- 
chu robotniczym (m. in. Jexzy Heryng, Mieczyslaw Kwiatkowski, Julian 
Brun, Antoni Stawar, Wladyslaw Broniewski, Stefan W&f, Henryk 
Grossman). Wspomniana spoldzielnia po licznych szykanach zostala rotz- 
wiqzana W 1930 r.; jej dzielo kontynuowala W latach 1932-1937 firma 
wydawnicza ,,Tomn. W 1921 r. powstalo sympatyzujqce z KPRP ,,Stowa- 
rzyszenie Kultura Roboltnicza", nastqpnie Antonina Sokolicz zaloiyla 
organizacjq kulhralnq: ,,Scena J. Luknia Robotnicza", popularyzujqcq 
wzoree amatorskiego ruchu kulturalnego. 

PPS dysponowala W Wanszawie wlasnq spoldzielniq nakladowo-wy- 
dawniczq ,,RoibotnikV, ktora obok prasy socjalistycmej wydawala druki 
ulotne, broszury i ksiqkki. Z tradycji dzialalnoici oSwiatowej PPS Le- 
wicy wywo~dzil siq Uniwersyket Ludowy na Oboinej, przy .ktorym po- 
wstaio Kolo Spozeczno-Ekonomiczne, skupiaj~ce zespol prelegentow 
obslugujqcych kluby roibotnicze Warszawy i kraju. 

W poczqtkach I1 Rzeczypospolitej W wielu instytucjach rzqdowych 
powstaly komorki kierowane przez dzialaczy socjalistycznych, zajmujqce 
sie przede wseystkim obronq interesow robotniczych; byly to m. in. nie- 

7 S. Tolwifiski,  Wspomnienia 1895-1939. Warszawa 1971, s. 141 n. 
8 J. Zerkowski, Sp6tdzielczoSE spoZywc6w W Polsce. Warszawa 1961. 



ktbre departamenty Ministerstwa Pracy i Opieki Spolecznej, Urzqd Gl6w- 
nego Inspektora Pracy, Wydzial Statystyki Spolecznej GUS, Wydzial Sta- 
Sswczny Ministerstwa Wyznan Religijnych i 06wiecenia Publicznego 
oraz powolana po przewrocie majowym przy wspoludziale zwiqzkow za- 
wadowych i sympatyzujqcych z lewicq pracownikow nauko'wych Pan- 
stwowa Komisja Ankietowa do Badania Kosztow Produkcji i Wymiany. 
Wydanie drukiem przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrow materia- 
40w Ankiety przyczynilo sie do ujawnienia ciqikich warunk6w pracy ro- 
botnikow W badanych przez komisje galeziach przemyslowych. Zaplecze 
intelektualne dla formowania rabotniczych aspiracji kulturowych .W skali 
stolecznej i og6lnapolskiej stanowiiy takie instytucje, jak Wolna Wszech- 
nica Polska, Instytut Gospodarstwa Spolecznego, Instytut Spraw Spolecz- 
nych, Muzeum Spolecme oraz zespoly redakcyjne prasy robotniczej, ,,Ro- 
botnika", „Robotniczego Przeglqdu Gospodarczego", „Dziennika Popular- 
nego", ,,Dziennika Ludowego", ,,Tygo~dnia Robotnika", ,,Frontu Robot- 
niczego" (organu syndykalist6w dzialajqcych W Zwiqzku Zwiqzkow Za- 
wodowych) oraz czasopism komunistycznych „Kultury Robo~tniczej", ,,No- 
wej Kultury", ,,Diwigni", ,,Lewaru", ,,Miesiqcznika Lite~ackiego", „Obli- 
cza Dnia". 

DzialalnoS6 wspomnianych instytucji docieraia jedynie do kulturalnej 
elity robotniczej, inteligencji socjalistycznej, ksztal,towala najwyiszy po- 
z i m  aspiracji roboltnikbw dysponuj qcych odpowiednimi Srcrdkami mate- 
rialnymi umozliwiajqcymi zakup ksiqiek, czasoipism, biletow teatralnych 
i kinowych, posiadajqcych odpawiednie wyksztalcenie, cz<sto zdabyte 
W drodze samoksztalcenia. 

DzialalnoS6 spoleczna W partiach robotniczych, zwiqzkach zawodo- 
wych, samorzqdzie ubezpieczeniowym, sp6ldzielczo5ci, klubach i komi- 
sjach samorzqdu komunalnego, byla wielkq szkolq podnoszenia poziomu 
kulturalnego tysiecy robotnikow warszawskich. DzialalnoS6 partyjno- 
zwiqzkowa, samorzqdowa wymagala znaj omo4ci aktualnych wydarzeli 
politycznych, guspodarczych i kulturalnych, Sledzenia prasy, znajotno6ci 
podstawowych element6w sytuacji prawnej robatnikow, urniejqtnosci. 
obrony programu i ideologii partii i zwiqzku, W imie ktorego czqsto trze- 
ba byio publicznie zabieraC glos. Te kulturowe aspekty spolecznej dzia- 
Ialnokci robotnikow nie byly ldotychczas nalezycie wpdobyte W pracach 
traktujqcych o historii polskiego ruchu robotniczego. 

Wielka koncentracja W Warszawie politycznych i zawodwych orga- 
nizacji robotniczych powodowala, i e  tutaj najintensywniej ksztaltowaly 
sie wzorce robotnicze j kultury polityczne j pou7ielane nie tylko przez z j a- 
zdy partyjne i kongresy zwiqzkowe na caly kra j. 

Elita kulturalna klasy robotniczej Warszawy szybko adoptowala dla 
wiasnych potrzeb wzorce kultury inteligenckiej W dziedzinie mieszkal- 



nictwa, typu odjywiania, tx-oski o staranne wychowanie dzieci i umocnie- 
nie ich pozycji W rodzinie, jak i tez pozycji kobiet-zon. Upodabniala sie 
ona do warstwy pracownikow umyslowych W zakresie korzystania 
z ksztaltujqcych sie elementow kultury masowej (prasa, rad,io, film, spost, 
turystyka). Nie obce bywaly przy tyrn elicie robotniczej Warszawy (wo- 
bec braku poczucia stabilizacji, groiby degradacji i bezrobocia) postawy 
konformistycme wobec oficjalnego systemu wartoSci psopagawanego 
przez zmieniajqce sie rzqdy. 

Podstawowy trzon warszawskiej klasy robotniczej nie posiadal nie- 
zbgdnych w a r u n . 6 ~  aktywnego uczestnic&a W tw6rczym podnoszeniu 
swego poziomu kulturalnego ze wzgledu na sytuacje materialnq i poziom 
wyksztalcenia, szczegolnie starszej generacji. Typowy budiet robotniczej 
rodziny warszawskiej z 1927 r. opieral sie glownie na zambkach glowy 
rodziny dostarczajqcej 84,4Ql0 przychodu. Fakt ten pozwala wysunqk hi- 
poteze o dominacji wkod robotnikow Warszawy tradycyjnie patriarchal- 
nego modelu roclziny, opartego na dominacji autorytetu oj ca. Troska 
o zaspokojenie elementarnych potrzeb wypehiala wiekszo66 czasu czlon- 
k6w proletariackiej rodziny warszawskiej, ktbra blisko 64010 swyeh do- 
chodow przeznaczyla na iywnoS6, llO/o na odziei, obuwie, bielizne, blisko 
12010 na komorne, opal, iwiatlo i urzqdzenie mieszkania i tylko 3,6V0 na 
kulturq i oSwiate 9. 

W dziedzinie oSwiaty akakcyjnoS6 Warszawy dla robotnikow byla 
W zasadzie ograniczoma do ziem bylej Kongresowki i Eresow Wschodnich. 
Jeszcze W 1931 r. odsetek analfa~betow wSr6d os6b W wieku 10 lat i wy- 
i e j  W dzielnicach mbotniczych Warszawy wahal sie od 8,2910 na Brodnie 
do 18,9'0/~ na Powqzkach Io. Mlodsza generacja robotnikow Warszawy 
W zwiqzku z powszechnym obowiqzkiem nauki, poziomem wyksztalcenia 
nie odbitrgala od gredniego poziomu woj~6dz t ;w zachodnich i poludnio- 
wych. 

Duzq atrakcyjnoS6 posiadala natomiast Warszawa miedzywojema ze 
wzglqdu na znaczne mo2liwoici, jakie stwakzala dla uzyskania robotni- 
czych kwalifikacji zawodo~wych drogq nauki W rzemioile, na kursach 
i W zawodowym szkolni~twi~e Srednim. Szkoly zawodowe doksztalcajqce 
W Warszawie skupialy W latach trzydziestych 116 ogolu uczniow W skali 
kraju, szkoly i kursy zawodowe - 114, W tym kursy i wydzialy o pozio- 
mie wyiszym - 112 Ii. 

Powaznq r,olq odgrywala t a E e  Warszawa W wytwarzaniu wzorcow dla 
podstawowej masy robotnikow W zakresie rnasowej, taniej romywki, 
W postaci filmu, piosenki i prasy brukowej. 

0 Mafy Rocznik Statystyczny 1939, s. 281, tabl. 43. 
10 Rocznik Stakystyczny Warszawy 1934. Dodatelr, s. 22-24, tabl. 5. 
11 Statystyka Szkolnictwa 193311934 r., Statystyka Polska, zesz. C, 4, s. 12. 



Na tym - nazwijmy umownie - Srodkowym poziomie prdetariac- 
kiej kultury krzyiowaly sie wplywy kultury elitarno-rohotniczej, o kt6- 
rej traktowalem wczegniej, z wplywami kultury drolbnomieszczafiskiej 
i chlopskiej. Wiede rodzin robotniczych slabo zintegrowanych z cywili- 
zacjq miejskq, o nierozbudzonych potrzebach kulturalnych, przejmowalo 
mechanicmie wmrce kul'oury drobnomieszcz~skiej lu'b iylo W tradycyj- 
nej kulturze chhpskiej, powierzchownie zmodyfikowanej W warunkach 
miejskich, Dlatego tez wielkq role kulturalnq, zwlaszcza na przedmie- 
Bciach stoilicy zamieszkalych W powainej mierze przez nowych przyby- 
szow, nie posiadajqcych tradycji r~abotniczych, odgrywala parafia z jej 
specyficznym rytualem Swiqt, odpustow i kontaktow lokalnych. 

Odrebnq subkulturq wyb~7orzy'l lumpenproletasiat Warszawy miqdzy- 
wojennej raprezentowany przez bardzo licznq grupe iebrakow-wloczq- 
g6w, prostytutek, sutenerow i zlodziei. LiczebnoS6 wspomnianej grupy 
rekrutujqcej sie z calej Polski przekraczala, bez czlonkow rodzin, W la- 
tach trzydziestych 50 tys. osob, W tym blisko polowe stanowily prosty- 
tutki 12. 

Do swoistej arystokracji stolecznego Swiata przestqpczego naleialy 
szajki zlodziejsko-sutenerskie grasujqce na placach targowych, W domach 
noclegowych i popularnych restauracjach. Wystylizowany o~braz iycia 
lump6w stal sie przedmiotem legend, ballad, piosenek kabaretowych, 
szlagierow i powieici sensacyjnych. Stylizacja ta, powielana przez Brodki 
masowego przekazu na caly kraj, daleka byla od rzeczywistoBci. 

WARSZAWA A KULTURA MIESZCZA~~SKA 

Warszawa miedzywojenna byla najwi~kszym centrum polskiej kultury 
mieszczafiskiej oraz jednym z najwiekszych W Europie Brodowisk iy-  
dowskiej kultury mieszczafiskiej, kt6rej zbadanie jest waikq potrzebq 
naukowq. 

Rozwarstwienie klasowe, bedqce rezultatem kapitalilstycznej indu- 
strializacji, povwala wyodrebniC W kulturze mieszczafiskiej jej wariant 
buriuazyjny i drobnomieszcza6ski. Buriuazja Warszawy rniedzywojen- 
nej W Swietle statystyki podatku dochodocvego W 1936 r. stanowila trze- 
cia, czeS6 og6lu platnikow podatku dochodowego uzyskuj~cych doch6d 
powyiej 36 tys. zl rocsznie. Byl to rezultat koncentracji W Warszawie sie- 
dziby kierownictw q6lek akcyjnych, spolek z ograniczonq odpowiedzial- 
noSciq, firm zagranicznych, karteli, trustow i syndykatow, 

Bardzo silnq grupe granicznq miedzy warstwq pracowniczq a buriua- 
zjq stanowila elita urzedniczo-wojskowa zasiadajqca W radach nadzor- 

12 W. Zaleski, Prostytucja powojenna W WCLTsZawie. Warszawa 1927. 



czych spblek akcyjnych, uzyskujqca wysokie dochody poza uposazeniem 
czy emeryturq. W 1938 r. na 2022 piatniik6w podatku dochodowego od upo- 
sazen uzyskujqcych dochbd powyzej 24 tys. rocmie - 628, tj. 32%, nale- 
ialo ~do Warsmwskiej Grodzkiej Izby Skarbowej 13. 

Warszawa stwmzala wzorce burzuazyjnego stylu Zycia W dziedzinie 
kultury rnieszkanio~wej (budo>wa luksusowych will na Mok~towi~e, Zoli- 
borzu, Saskiej Kepie), konsumpcj i zywnoiciowe j (starannie dobrane ze- 
stawy potraw lansowane przez ekskluzywne restauracje, rozbudowane 
sieci sklepbw z luk~usowyrni towararni spozywczymi), mody (Herse, Za- 
remba), rozrywki (bale W Resursie Obywatellskiej, Kupieckiej, restaura- 
cje dancingowe). Szczegblnie wiele uwagi poSiwiqcano W rodzinach bur- 
zuazyjnych wychuwaniu dzieci. Powszechnq zasadq byla dla dziewczqt 
matura, dla mlodziezy meskiej wyisze studia. Najbogatsze rodziny bur- 
iuazyjne staraly sie zapewnil: swym dzieciam uzyskanie dyplomow uczel- 
ni zagranicznych. . Z  uczelni warszawskiej najwiekszq popularnoSciq 
wSrbd mlodziezy burzuazyjnej cieszyly sie: Szkola Glowna Handlowa 
(15"/0 ogolu studentow W latach 30-ych), Wyisza Szkola Dziennikarska 
(8'O/o), Uniwersytet (7'0/o), Politechnika (7Vo). Studenci wyiwodzqcy sie z ro- 
dzin buriuazyjnych najczegciej dystansowali sie od swych kolegow m. in. 
polprzez ekskluzywne korporacje (Arkonia, Sarmatia). Sporadycznie do- 
dachodzilo do uczestniczenia mlodziezy buriuazyjnej, zwlaszcza wywodzq- 
cej sie z mniejszoSci narodowych, W studenckich ruchach lewicowo-rewo- 
lucyjnych. 

Warszawa migdzywojenna byla wielkim centrwn formowania sie mlo- 
dej generacji polskiej buriuazji, ktbra kszta3towala wlasily model kultu- 
rowy coraz bardziej wyemancypowany od szlacheako-inteligenckiej tra- 
dycji, coraz bardziej samodzielny. Cechami tego modelu byly m. in.: 1 - 
wysoki stopiefi mganizacji zwiqzany z funkcjonowaniem Centralnego 
Zwiqzku Polskiego Przemyslu, Gornictwa, Handlu i Finansow, branio- 
wych zwiqzkdw przemyslowych, handlowych, izb przemys~owo-handlo- 
wych, izb handlu zagranicznego, obslugujqcych bilate~alne stomnki han- 
dlowe, karteli, syndykatbw, itp.; 2 - posiadanie silnej wlasnej grupy 
nacisku we wszystkich gabinetach I1 Rzeczypospolitej (z wylqczeniem 
gabinetu Daszyfiskiego i Moraczewskiego), W sejmie, senacie, Warszaw- 
skiej Radzie Miejskiej, Zydowskiej Gminie Wyznaniowej, samorzqdzie 
gospodarczym, klubach masofiskich oraz W dwu najsilniejszych nurtach 
politycznych, zwanych popularnie endecjq i sanacjq; 3 - swoidy kosmo- 
polityzm i liberalizm ze wzgledu na mocne powiqzania z kapitalem za- 
granicznym i wewnqtrzny sklfad namldowdciowy. (W Watszawie W Bwie- 
tle spisu 1931 r. wSrbd samodzielnych, czynnych i biernych, zatrudniajq- 

18 MRS 1939, s. 382, tabl. 18. 

23 - Polska W Swiecie 



cych obce sily najemne ludnoSC wyznania mojzeszowego stanowila og6- 
lern 55O/o 14). 

Wielka buriuazja warszawska odcinala sie W latach trzydziestych od 
programu dyskrysninacji naro~dowokciowej. Bala siq ona takie ozonow- 
skich i wczekniej szych koncepcji rozwoju eta.tyzmu i interwencjonizmu 
pafistwowego, kt6re W praktyce prowadzily do ograniczenia zakresu in- 
westycji prywatnego kapitalu. Wedlug obliczefi Michala Kaleckiego i Lu- 
dwika Landaua dla 1929 r. akumulacja kapitalu prywatnego „krajowe- 
go" . (chodzi tylko o sp6lki akcyjne) wynosila 14,3O/o, zagranicznego - 
3.9,0'0/o, a sektora publicznego (panstwo, samorzqdy, instytucje qolecz- 
ne) - 66,70/oi5. 

W irodowisku buxzuazyjnym preferowano postawq racjonalistycznq 
W dzialalnoici gospodarczej (mierzenie irodkhw i wysilk6w miarq opla- 
calnoSci ekonomicznej); uznawano pieniqdz za podstawowy miernik war- 
toSci, a dgienie do bogacenia sie, pomnazmia majqtku za podstawowy 
czynnik postqpu spolecznego, osob,istq zai inicjatywt: i zaradno56 za podo 
stawo~wy czynnik sukcesu jednostki; lgczyl sie z tym komercjalny stosu- 
nek d o  tw6rczo5ci artystycznej i intelektualnej. 

Przy powczechno8ci nastrojow antykapitalistycznych reprezentowa- 
nych przez klasowy ruch rob~tniczy, zradykalizowane W latach trzydzie- 
stych Stronnictwo Ludowe i organizacje lewicowej inteligencji, burzuazja 
wa~szawska - wobec wqskiego zaplecza spolecznego - unikala wstydli- 
wie publicznego samookreslenia klasowego. Terminy: przemyslowielc; ku- 
piec, rzemieslnik, rolnik, pracownik bankowy, urzednik, byly czqsto uiy- 
wanymi kategoriami obiegowymi dla ukrycia przynaleznoSci klasowej. 

Warszawska kultura drobnomieszczanska W latach miedzywojennych 
rozwijala sie W cieniu kultury buriuazyjnej i inteligenckiej . Dyspono- 
wala ona W stolicy olbrzymim zapleczem spolecznym; wSr6d og6lu czyn- 
nych zawodowo odsetek samodzielnych nie zatrudniajqcych obcej sily ro-' 
bocljej wzr6sl z 17,9 W 1921 r. 3(74,2 tys. os6b) ,do 19,l W 1938 r. (125,6 tys. 
os6b). 

Drobnomieszczafistwo stolicy oraz Polski centralnej, wschodniej oraz 
polu2niowej ~dezintegrowane lbylo przez glqbokie antsgonizmy narodo- 
woiciowo-wyznaniowe. Stagnacja gospodarcza, ostra walka konkurencyj- 
na, brak szerszych perspektyw na awans ekonomiczno-spoleczny i kul- 
turalny dla nowych generacji drobnomieszczaiiskich stworzyXy grunt 
dla funkcjonowania W iwiadomoki spolecznej 'osirych przledzfal6w naro- 
dowo5ciowych, ideologii i programu oibcoici, nietolerancji i nienawisci. 

14 B, Poznarciska, Sktaci spoi;eczno-zawodowy i narodowoS.ciowo-wyznaniowy bur- 
Zuazji Warszawy okresu miqdzywojennego 1918-1939 (rnaszynopis W IH PAN), 
s. 26 n. 

15 M .  Kaleuki, L. Lanldau, Szacunek dochodu spotecznego W r. 1929. Warszawa 
1934, s. 40. 



Podstawowa masa rodzin drobnomieszczanskich zar6wno polskich, jak 
i mniejszogci narodowych, uzyskiwala dochody na poziomie dochod6w 
lepiej sytuowanych rodzin robotniczych. Dochody chalupnik6w, wedrow- 
riych kupc6w i zrujnowanych przez kryzys rzemie5lnik6w, byly czqsto 
nizsze od przecietnych dochodow robotniczych, wreszcie istniala grupa 
ustabilizowanego ekonounicznie i spolecznie drobnomieszczafistwa - wla- 
gcicieli sklep6w i zaklald6w rzemieSlniczych o stosunkowo stalych docho- 
dach, kilkakrotnie przewyiszajqcych dochody pozostalych grup drobno- 
mieszczafiskich. Wspomniana grupa odgrywala decydujqcq role W ksztal- 
tmaniu  stylu i mentalnosci iycia rodzin drobnomieszczafiskich. 

Wartszawa wytwarzala przede wszystkim wzorce masowej konsumpcji 
artykdow spozywczych krajowych i kolonialnych. Nie przeprowadzono 
szczeg6lowych badan nad konsumpcjq zywnoSciowq rodzin drobnomiesz- 
czafiskich ani W Warszawi'e, ani W innych miastach I1 Rzeczypospolitej. 
Struktura konsumpcji wykazywala konserwatywne przyzwyczajenia 
sprzeczne z zasadami dietetyki (mala konsumpcja warzyw, owoc6w, tlu- 
szcz6w r o S h y c h ,  ryb) sprzyjajqce otyloSci oraz chorobom przewodu po- 
karmowego. Gastronomia Warszawy miedzywoj ennej W dominuj qcej 
mierze ultlszbaltowana zo&al*a przez gusty i przyzwyczajenia drolbnomiesz- 
czafistwa warszawskiego. 

Gospodarstwa dommve rcrdzin drobnomieszczafiskich Warszawy opie- 
raly sie na pracy zawodowo-biernych kobiet, korzystajqcych W domach 
zamozniejszych z pomocy sluiby domowej. Brak centralnego ogrzewania, 
nikly stopiefi wyposazenia mieszkafi drobnomieszczafiskich W inne insita- 
lacje powodowaly koniecznosi: wpdatkowania znacznej iloBci czasu dla 
utrczymania do~mu, ktory chcial mie6 wlasnq kapuste kiszonq, ogorki, kon- 
fitusy, kompoty, ziimowe zapasy drzewa, wegla, ziernniakow, owocow itp. 
Warszawa miedzywojenna dawala sodzinom drobnomieszczafiskirn przy- 
kla,dy modernizacji gospodarstwa domowego, W postaci gotowych produk- 
t6w i nowoczesnego sprzqtu domowego. 

Konserwatyzm drobnomieszczafiski ze szczegblnq silq manifestowal 
siq W urzqdzeniu mieszkafi zatloczonych ciezkimi meblami, pozostawiajqc 
malo przestrneni dla domownikow. 

Wystr6j mieszkania drobnomieszczafiskiego pelnil funkcje prestizowe. 
Jego falszywy przepych, sprzeczny z elementaxnymi zasadami funkcjoi 
nalnoici i higieny, mial by6 symbolem bogactwa. 

Mloda genaacja &obnomieszcaafiska Warszawy, bardziej wyksztalco- 
na i wxailiwa plastycznie, korzystajqc ze zdobyczy cywilizacji przemy- 
slow~ej przystqpila do modernizacji stylu mieszkaniowego rodzicow. PTO- 
ces ten do 1939 r. nie przyniosl racdykalnych zmian. 

Domocentryzm byl istotnq cechq kultury d~obnomieszczafiskiej. Byl 
On zwiqzany z przywiqzaniem do wlasno5oi, do wlasnego zakladu, nie- 



ruchomoSci, jej obrony przed zakusarni konkurentow i urzed6w skarbo- 
wych. Idea upowszechnienia wlasnoSci oraz ograniczenia ingerencji go- 
spodarczej pafistwa i samorzqdu, gloszona przez ruch modowy, Chrze- 
Scijafiskq Demokracje, K&ci6l, znajdowala iywe przyjqcie W Srodowisku 
ustabilizowanego drobnomieszczaiistwa. Na tym tle wvastaly wyborcze 
sukcesy W stollicy endecji (ktha W wyborach do Sejmu Ustawodawczego 
i Sejmu I kadencji, a takZe I, I1 i I11 Rady Miejskiej uzyskala najwiekszq 
liczbe glosow) oraz rnieszczafiskich partii iydowrskich. 

WSrod chalupnikbw, spauperyzowanych rzmieilnikow i kupcow, bli- 
sko wsp6liyjqcych z robotnikami, stapniowo formwafo sie poczucie wie- 
zi z klasq robotniczq, z jej ruchem politycznym reprezentowanyrn przez 
KPP, PPS, Bund. Tutaj domocentryzmowi i apologii wlasnoSci przeciw- 
stawiano idee solidarnoici Swiata pra cy, program wspolnot pracy, ochro- 
ny pafistwowo-prawnej pracy W rzemiosle, chalupnictwie i handlu. 

Wzorce kulturowo-organizacyjne spolecznych aspiracji drobnomiesz- 
czahstwa upowszechniala Warszawa za pokednidwem wielu instytucji. 
W handlu byla to przede wszystkim Naczelna Rada Zrzeszeii Kupiectwa 
Polskiego powolana 22 I1 1924 r., W sklad kt6rej wchodzily m. in.: Sto- 
warzyszenie Kupcow Polskich W Warszawie skupiajqce ponad 200 zrze- 
szefi i oddzial6w organizacji branjowych W Warszawie i W calyrn b. za- 
borze rosyjskim. Warszawie rniqdzywojennej nie udalo sie do kafica 
przezwycieky6 bylych zaborowych i lokalnych podzial6w organizacyj- 
nych W drobnym handlu. 

Kupcy iydowmy po wielu kontrowersj ach wewnetrznych dopiero 
W 1935 r. powolali centralna, reprezentacje - Rade Naczelnq Zwiqzkbw 
Kupiectwa Zydowskiego W Polsce skupiajqcq m. in. Centrale Zwiqzku 
Kupc6w powstalq W 1906 r. pod nazwq Zwiqku Kupc6w m. st. Warsza- 
wy i regionalne sbwarzyszenia kupieckie. Poza wspomnianq Radq znaj- 
dowala sie Centrala Drobnych Kupcow Zydowskich W Warszawie powo- 
lana W 1921 r., a nast~pnie.przeksztalcona na Centrale Detalicznych i Dro- 
bnych Kupcbw W Poilsce 16. 

Rzemieilnicy Warszawy oddzialywali na rzmiosio krajowe poprzez 
bogaty system organizacji samorzqdu zawodowego. Na pierwsze miejsce 
wSr6d organizacji warszawskich wysunql sie Zwiqzek Rzemieklnik6w 
ChrzeScijan posiada jqcy swq reprezentacje poselskq i obejmujqcy zakre- 
sem swych prac nie tylko Warszawq 17. Z inicjatywy Zwiqzku W 1918 r. 
powstalo Centralne Towarzystwo RzemieSlnikow W Pafistwie Polskim, 

I". Sikorski, Handel Warszawy (W:) ,,Studia Warszawskie", t. I, Warszawa II 
Rzeczypospolitej 1918-1939, z. 1, s. 141-177. 

17 B. Sikorski, Rzemioslo warszawskie II Rzeczypospolitej 1918-1939, ib., z. 3, 
s. 88. 



a w 1934 r .  Zwiqzek Stowarzyszefi RzemieSlnik6w ChrzeScijan RP z sie- 
dzibq W Warszawie. Zwiqzek ten W kwietniu 1936 r. zo~ganizowal I Og6l- 
nopolski Kongres Rzemiosla ChrzeScijafiskiego. 

Rzemioslo iydowskie Warszawy i calego kraju bylo gl~boko zdezinte- 
growane przez pohialy polityczne, W Warszawie miqdzywojennej istnia- 
ly trzy jego gl6wne piony zrzeszeniowe: Centralny Zwiqzek Rzemieslni- 
k6w Zydr5w W Polsce (folkiici), Zwiqzek Cech6w i Kooperacji (syjoniici), 
Zwiqzeik RzemieSlnik6w iyd6w RP (bundowcy). W 1934 r. g6rq zaczqla 
braC tendencja integracyjna W postaci powolania Zjednoczonego Komi- 
tetu dla Spraw Zydowskiego Rzemiosla. 

W Warszawie miqdzywojennej przeiywal swoisty kryzys tradycyjny 
typ cechu rzemie6lniczeg0, kt6rego kompe~t~encje byly stopniowo ograni- 
czane na rzecz Izby RzemieSlniczej powolanej do iycia W 1929 r. Izbom 
tjm przekazano YviekszoSC spraw znajdujqcych sie dotqd W zakresie dzia- 
lalnoici cech6w i ich zwiqzk6w. Dla egzaminowania term'inator6w i cze- 
ladnik6w utworzono W Izbie RzemieS1niczt.j liczne komisje egzamina- 
cyjne 18. 

Warszawa miqdzywojenna ksztaltowala W powaimym stopniu takie 
model typowych karier mlodziezy drobnomieszczafiskiej. Kryzys, wielka 
depcresja i recesje gospodarcze prowadzily do ~psoletaryzacji, a tym sa- 
mym degradacji spolecznej czeSci rodzin dro;bncunieszczanskich. WiqkSzoBC 
mladzieiy drobnoanieszczariskiej dziedziczyla zaw6d swych rodzicow, uzy- 
skujqc jednak - dziqki odzyskaniu niepodleglo8ci i rozwojo~wi samorzqdu 
gospodaxczego - wyksztalcenie w szkolach zawodowych i Srednich og6l- 
noksztalc~cych. 

W roku szkolnym 1935136 mlodziei drobnomieszczafiska stanowila ok. 
26'010 ucznibw warszawskich szk6l podstawowych, 20Vo uczni6w szk6l Sred- 
nich og6lnoksztalcqcych, ponad 30I0/o uczni6w najwyiszych klas kursbw 
zawodowych i ok. 15010 student6.w uczelni stolecznych lg. Powyisze dane 
uprawniajq do wysuniqcia hipotezy, i e  Warszawa miqdzywojenna byla 
wielkim tyglem spolecznym, W kt6rym doSonywa3: sie awans qoleczny 
'czeSci mlodzieiy drabnomieszczafiskie j. Procesbw tych nie naleiy prze- 
cmiab, ponim&, jak zauw3azyl Stanislaw Rychiifiski, ,,drobnomieszczafi- 
stwo polckie bylo wciqi jeszcze (z wylqczeniem ziem zachodnich) odla- 
mem spoleczefistwa o dosyC nieokreSlonym obliczv. Niski poziom wy- 
ksztalcenia i kultury ogolnej, brak tradycji oraz plynnoSC r6ini je od 
stanu Sredniego & krajach, W ktorych zachowal on ciqgloS6 romojowq 

Ib., C. 90. 
19 M .  Falslri, Srodowisko spoteczne mtodzieZy a jej wyksztabcenie. Warszawa 

1937, S. 70-83. 



W ciqgu ostatnich stuleci. W stosunku do wielkich przemian kulturowych 
naszych czasow d~robnomieszczafistwo ustosunkowuje sie W Polsce znacz- 
nie biwniej nii na zachdzie Europy" 20. 

KULTUROWE FUNKCJE 
WARSZAWSKIEJ INTELIGENCJI 

Osiqgniecia inteligencji wmszawskiej W latach 1918-1939 W dzieldzinie 
kultury astystycznej sq przedmiotem licznych prac publikowanych m. in. 
na lamach ,,Studi6w Warszawskich" W serii: Warszawa II Rzeczypospo- 
litej, dlatego tez nie bqdq przedmiotem niniejszych rozwaiah. Tu intere- 
suje nas kultura inteligencji i pracownik6w umys%wych jako warstwy 
spolecznej - jej styl iycia. 

Przeprowadzone W Warszawie W 1932 r. badania budietbw domowych 
rodzin pracowniczych wykazaly, i e  suma rocznych przychodow na ro- 
dzine czteroosobowq wynosila przeciqtnie 6,2 tys. zl, z tego blisko 415 sta- 
nowily zar.obki glowy rodziny. Struktura rozchod6w buldietu rodziny pra- 
cowniczej znacznie odbiegala od struktury budietu rodziny robotniczej. 
ZywnoSC pochlaniala 30,4'0/o rozchodow (W rodzinach robotniczych 6 3,8"/a). 
WartoBE kaloryczna dziennej normy spoiycia W xodzinach pracowniczych 
wahala sie 2 , 7 4  tys. kalorii, W rodzinach robotniczych 2-3 Ws. kalorii. 
Rodziny pracowniczo-inteligenckie ~spoiywaly znacznie wiecej bialka, tlu- 
szczbw, a mniej weglowodan6w. W rodzinach inteligenckich, W ktorych 
suma ruczny ch wydatkow na j ednostke konsumpcyjnq przekroczyla 13 
tys. zl, wydatki na iywinoS6 wyinosily zaledwile 20-22% ogolu wydat- 
kbw 21. 

Troska o higiene odiywiania byla jednq z istotnych cech kultury inte- 
ligenckiej W Warszawie. Ceche te popularyzowaly .pomytne tygodniki, 
prasa codzienna i reklama handluwa. Drugq ilstoitnq cechq bylo przywiq- 
zywanie szczeg6lnego znaczenia do mieszkania, jego poloienia, rozkladu 
i wyposaienia. 

W Swietle spisu powszechnego 1931 r. W mieszkaniach jedno- i dwu- 
izbowych zamieszkiwalo tylko 29,9010 pracownik6w umyslowych, 26,4"0 
spoSrbd nich zajmowalo mieszkania trzyizbowe, 20,0"/0 - mieszkania 

@ czteroizbowe, 24,1'0/o - mieszkania piecioizbowe lub w.ieksze. Lepsze wa- 
runki mieszkaniowe posiadaly W Warszawie jedynie rodziny ziemiafiskie 
i buriuazyjne. Utrzyrnanie dubrego mieszkania, oszczednoSci na budowe 
mieszkania wlasnego lub spbldzielczego pochlanialy znaczny odsetek roz- 

20 S. Rychliriski, ZaleZnoß6 proces61fl demokratyzacji kultury od dgnamiki spo- 
tecznej, ,,Przeglqd Socjologiczny", XIII, 1939, z. 1, s. 57. 

21 MRS 1939, S. 282, tabl. 44. 



chodow budketbw pracowniczych "". Na komorne, urzqdzenie mieszkania 
W typowym budiecie warszawskiej rodziny pracowniczej przeznaczano 
ponad 22010 ogblu rozchodow. Wiekszo8C rnieszlcan iideligencko-prac0wn.i- 
czych posiadala enexgie elektrycznq, gaz, urzqdzenia wodociqgowo-kana- 
lizacyjne. Stopniowo wprowadzano W tych mies~kaniach lazienki z cieplq 
wodq. Wysoki byi takie W latach trzydziestych stopieh radiofonizacji 
mieszkan inteligenckich. Stare meble zastepowano nowoczesnymi, ksztal- 
towanymi przez mykl plastycznq (popularny byl styl spoldzielni ,,Lad"). 
W umqdzeniu mieszkania pref erowano zasade higieny , f unkcj onalnodci 
i doetosowania jeg\o roddadu oraz wyposaienia do potrzeb poszczeg6lnych 
cdonk6w rodziny. Firmy budowlane, sp6ldzielnie mieszkaniowe, sklady 
meblarskie stolicy popularyzowaly nowe standardy mieszkail pracowni- 
czo-inteligenckich. Oiywiony W drugiej poiowie lat dwudziestych i W la- 
tach trzydziestych ruch budowlany ubslugiwal W powainej rnierze (bli- 
sko 40'O/o nowo zbudowanych izb) potrzeby rodzin pracowniczo-inteligen- 
ckich Warszawy. Pionierskie rozw-iqzania architektoniczno-urbantstyczne 
Warszawy, troska o przestrzeh, SwiatEo, zielen, waloiry otoczenia i o uzbro- 
jenie przez wladze komunalne terenbw przeznaczonych pod zabudowe - 
oto CO zwiqzane bylo z kulturolwymi aspiracjami inteligencji. 

Znamiennq cechq kultury pracowniczo-inteligenckiej bylo pokwieca- 
nie stosunkowo wyso~kiego odsetka wydatkbw na ksztalcenie dzieci i za- 
spokajanie tzw. potrzeb kulturowych (6OIo). 

System szkolny Warszawy rniedzywojennej W sposbb wyrainy uprzyi 
wilejowywal mlodziei inteligenckq. W szkolach Srednich stolicy 
W 1935/36 r. stanowifa ona 4.5010 og6lu ucznjbw, a w wyiszych uczelniach 
ok. 50010 studentbw. W zwiqzku z tym Warszawa miedzywojenna stala sie 
najwiekszym centrum autorekrutacji inteligencji polskiej poprzez mecha- 
nizmy bwczesnego ustroju oswiatowego. Wyksztalcenie rozbudzalo roine- 
go rodzaju aspiracje kulturalne, tworzqc grunt dla rozwoju elitarnej kul- 
tury artystycznej. 

Potencjal ku lba lny  Warszawy W koficu lat trzydziestych obrazuje 
to, i e  tutaj znajdowaio sie kilkanaScie biblioitek obslugujqcych ogolno- 
krajoiwy ruch czytelniczy, i e  na 175 muzeow I1 Rzeczypospolitej 30 
zna j dowalo sie W Warszawie. Stolica byla przede w,szystkim wielkim 
skupiskiem wydawniczym. Tutaj publikowano z gbrq polowe drukbw nie- 
periodycznych calej Polski, tj. ponad 4 Ws. tytulbw rocznie. Na 2632 
czasopi~sm~a, ukazujqce sie W kraju W 1938 r., 1121 wyc~hodzilo W Ward 
szawie. Powazne funkcje organizatorsko-kulturowe spelnialy redakcje 
121 tygodnikow wychodzqcych W Warszawie (na 422) W skali krajowej 
i 47 dziennikbw (W kraju 184). 

22 A. Pafiski, Mieszkania i gospodarstwa W Warszawie wedtug spisu powszech- 
nego 1931 r., ,,Kronika Warszawy" 1937, z. 1, S. 23. 



Blisko 800/0 audycji radiowych realizowano W radiostacjach Warsza- 
wy; obok prasy staly sie one wainym instrumentem ksztaltowania kul- 
tury masowej. 

Koncentracja iycia teatralno-muzycznego w Warszawie miedzywojen- 
nej znalazla wyraz W fakcie, ze tutaj znajdowala sie trzecia czqS6 wszyst- 
kich teatrow stalych I1 Rzeczypospolitej. W 1938 r. polowe biletow sprze- 
danych do teatr6w i teatrzykow polskich oraz ponad 30'0/o bilet6w sprze- 
danych na imiprezy muzyczne zrealizowano W Warszawie. 

W dziedzinie produkcji filmow polskich Warszawa miala niepodziel- 
ny monopol (95'0/0 arealizowanych filmbw). W 1938 r. na 807 kin W calym 
kraju 68 znajdowalo sie W Warszawie, przy czym byly to kina na ogol 
wieksze od przeciqtnych i wyposaione W nowszq aparature. 

Potencjal naukowy Warszawy byl czqSciq integralnq agolnego poten- 
cjalu kulturahego. Na 314 towarzysiw naukowych I1 Rzeczypospolitej 
W 1938 r. 143 mialo siedzibe W Warszawie 23. . 

Warszawa skupiala W latach trzydziestych bkko 40Q/o ogolu pracow- 
nikow naukowych, 40'O/o ogolu studentow, 15Vo og6lu uczniow szkol 6red- 
nich og6lnoksztalcqcych i zawodowych. 

Wspomniany potencjal ulatwial prornieniowanie kulturalne Warsza- 
wy. Piszqc o nim Stanislaw Rychlifiski stwierdzal: „Dokonywa sie pro- 
Ces wciskania sie W glqb wszystkich przejawow iycia kulturalnego pier- 
wiastk6w wytwarzanych W stolicy czy przetwarzanych ze wzor6w obcych 
na jej gruncie. Ta mekopolizacja kultury przebiega W calej pelni i na- 
silenie jej stale rosnie. Osrodki prowincjonalne niezdolne sq wytworzyb 
kultury dnia codziennego, kt6rq moglyby narzucii: ludnoSci calych dziel- 
nic. JeSli nie czerpiq zasadniczych wzorow W Warszawie, kierujq sie do 
wielkich miast kraj6w sqsiedzkich [...I Zarysowuje sie wyrainie przed 
naszymi oczami misja str~licy zar6wno W procesach demokratyzacji kul- 
tury szerokich rzesz 'ludnoSci, jak i W zakresie unifikacji narodowej. 
W Warszawie wytwarza sie kultura codzienna calej Polski" 24. 

Ostatnie zdanie cytowanego fragmentu wymaga weryfikacji. Istnie- 
jqce przedzialy klasowo-warstwowe I1 Rzeczypospolitej hamowaly spel- 
nianie przez Warszawe funkcji integracyjnych. Procesy demokratyzacji 
kultury byly niemokliwe bez demokratyzacji stosunkow spolecznych, bez 
strukturalnych reform ekonomicznych, bez likwidacji podstawowych ba- 
rier klalsowych, W tym elitaryzriu stolecznej inteligencji utrzymujqce j 
dystans wobec niiej uplasowanych w hierarchii spolecznej I1 Rzeczypo- 
spolitej Mas i warstw spolecznych. 

23 MR.S 1939, S. 340-352. 
24 S. Rychlifiski, Warszawa jako stolica Poldci. Warszawa 1936, s. 176 n. 



Tadeusz J~druszczak 

PARYSKI ,,LE TEMPS" 
8 POLSKO - NIEMIECKIEJ DEKLARACJI 
O NPESTOSOWANIU PRZEMOCY 
Z 26 STYCZMA 1934 R. 

W kwietniu 1960 X. W wypowiedzi dla ,,Zycia Warszawy" na temat 
wartosci prasy jako Zr'rodla W badaniach historycznych Tadeusz Man- 
teuf£el napisal: „Dla historyka prasa posiada przede wszystkim znacze- 
nie jako odbicie opinii publicmej. Jest to oczywiicie moiliwe W tym wy- 
padku, kiedy prasa reprezentuje r6ine grupy spoleczne i polityczne. Na- 
tomiast jako informmtor prasa nie cieszy siq uznaniem historyka. Jej wia- 
domohci sporzqdzane pospiesznie grzeszq ozqsio brakiem Scisl&ci [...I 
Mimo tych niedostatkbw, W braku irbde2 pewniejszych, historyk zmu- 
szmy jest uciekaC siq do prasy, kt6ra W tych warunkach odgrywa z ko- 
niecznosci doniosla, rolg" 1. 

Prasa jest elementem kultury masowej o podwojnej funkcji: jako wy- 
raz opinii publicmej olraz jako inskrment formowania opinii przez &od- 
ki inspirujqce prasq, W duchu polityki i taktyki tych oSrodk6w. Z tego 
punktu widzenia paryski „Le Temps" g o h y  jest uwagi tak W charakte- 
rze reprezentanta niemalej czqhci francuskiej opinii publicznej, gl6wnie 
tej zachowawczej, jak i - przede wszystkim - W charakterze wyrazi- 
ciela poglcld6w francuskiego ministerstwa spraw zagranicznych. ,,Le 
Temps" cieszyl sie popularnoSciq nie tylko we Flrancji, ale i poza jej gra- 
nicami. Jego opinie cytowane byly czqsto rowniei i przez prasq polskq, 
jako rzecznika poglqd6w paryskich k6l miarodajnych - jak to podowczas 
formuZuwano. 

1 ,,%ycie Warszawy" 16-18 IV 1960. 

POLSKA W SWIECIE 

Szkice z dziejbw kultury polskiej, Warszawa 1972 



Polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy z 26 I 1934 r. 
by'la owym przyslowiowym punktem zwrotnym nie tylko W stoszinkach 
polsko-niemieckich, lecz rbwniek W polityce polskiej wobec Francji, jui 
choCby ze wzgledu na icisly zwiqzek obu tych spraw. Dlatego wywolala 
ona iywq reakcjq W kolach Quai d'Orsey oraz we franmskiej prasie. Do 
dziS zresztq na t m a t  tego ukladu i jego genezy panujq rozbiezne poglq- 
dy, rowniei i W literaturze polskiej2. Niewqtpliwie postawa Francji 
W drugiej polowie lat dwudziestych i na poczqtku lat trzydziestych nie 
sprzyjala umocnieniu sojuszu polsko-francuskiego, wsp6ldzialanie Brian- 
da ze Stresemannem i projekt paktu czterech z udzialern Francji byly 
dla Polski powaznym ostrzeieniem, i e  na Francje jako realnego i nieza- 
wodnego alianta liczyC nie mokna. Jakkolwiek Pilsudskiego i Becka obciq- 
iajq powaine blqdy W polityce zagranicznej Polski, glbwnie zag W ocenie 
niemieckiego imperializmu i perspektyw hitleryzmu, to W ocenie Francji 
nie mylili sie oni: W pore dostrzegli jej niemoc i potegujqce sie sklonno- 
Bci do polityki appeasementu. Polsko-niemieckie zbliienie, ktbre nastq- 
pilo po 26 I 1934 r. nie przynioslo - jak sie to rychlo mialo okazaC - 
zasadniczej i trwalej poprawy poloienia Pdski. Wrecz odwrotnie. Ska- 
zalo jq na izolacje brzemiennq W katastrofalne konsekwencje. Tak oce- 
niajqc owo zbliienie z lat 1934-1938, nie naleiy jednak oceny tej roz- 
ciggaC. na ukhd o nieagresji miedzy Polska, a Niemcami. Sam przez siq 
&lad ten nie by'l dla Polski niebezpieczny. Niebezpiecznq byla poiniej- 
sza wspolpraca polityczna, kt6ra wyszla znacznie poza zakres ukladu, 
choc nie byla prostq jego konsekwencjq, lecz wynikala z obrania przez 
obbz rzqdzqcy nowej koncepcji polskiej polityki zagranicznej. 

Objecie przez Hitlera wladzy W Niemczech 30 I 1933 r. ,,Le Temps" 
okreilil mianem wydarzenia na j donioSlejszego od upadku Hohenzoller- 
n6w oraz od zakofimenia I wojny hiatowej i z niepokojem snul speku- 
lacje CO do przyszlogci nowego reiiimu: Hitler bqdzie musial da6 coS mi- 
lionom Niemcbw, ktbrzy zwiqzali z nim swe nadzieje, albo okaie sie nie- 
zdolny do zaspokojenia tych oczekiwafi i odejdzie, ponoszqc fiasko 3. Je- 
ieli komentarz ten nie byl wollny od zludzeiri i nie wylqczal zalamania 
sie rzqd6w hitlerowskich, to jui  wkrbce pragnienia te ustqpujq miejsca 
przybierajqcej na gwaltownoSci polemice i rosngcemu poczuciu zagroze- 
nia wywolanego umocnieniem sie hitleryzmu jako kierunku rzqdzqcego 
W Niemczech. To polemiczne zaangaioiwanie trwalo niedlugo. Po nim 
przysziy gietkie i wieloznaczne sformulowania okresu appeasementu. Na 
razie jednak Paryi m6wil ostrym jqzykiem. 

J u i  W tydziefi po Machtübernahme ,,Le Temps" pisa3: o ukonstytuowa- 

Por. np. I<. Lapter, Pakt PiEsudsk.i-Hitler, i mojq polemikq, ,,Wojskowy Prze- 
glad Historyczny" 1963, nr 1. 

8 Le cabinet Hitler en Allemagne, ,,Le Temps" nr 26 090, 1 I1 1933. 



niu kq W Niemczech rzqdow dyktatorskich, ktorych celem jest zniszcze- 
nie rezultatow rewolucji 1918 r., a byC moie (brzmiala W tym nuta na- 
dziei, i e  moze jednak do tego nie dojdzie!) i samej republiki: Hitler d&y 
do skoncentrowania W swych rqkach pelni wladzy, ustanawia kontrole 
prasy i zgromadzefi. Gazety zobowiqzano do publikowania na widocznych 
miejscach enuncjacji rzqdowych. Ograniczono mozliwoSci dzialania partii 
opozycyjnych. Pisma socjalistyczne, jak np. czolowy Organ prasowy SPD 
„Vorwaertsl' - sq likwidowane. W konkluzji ,,Le Temps" nawolywal do 
uwainego przyglqdania siq wydarzeniom za Renem, poniewai ich kon- 
sekwencje miqdzynarodowe mogq byb tragiczne Postqpujqc stosownie 
do tego apelu dziennik po6wiqcal prolblematyce niemieckiej wiele miej- 
sca, szczeg6lowo informujqc - W dziale depesz - o wypadkach W Rzeszy. 

Jeszcze 6 lutego ,,Le Temps" mowil o ,,elcsperymencie hitlerowskim", 
natomiaslt juz 11 lutego alrtykul w,stqpny nosi'l bardziej zdecydowany 
i jednoznaczny tytul: Dyktatura rasistowska W Niemczech. A treS6 byla 
nastqpujqca: Hitlerowcy sq panami sytuacji W Niemcze,ch. Podziwiae na- 
lezy latwoC6, z ja.kq ujqli oni wladzq. Nie bylo iadnej reakcji ze strony 
mas socjalistycznych i komunistycznych. Rowniez inne partie, jak np. 
Centrum, nie wystepujq przeciw dyktaturze. Nie ma opozycji ze strony 
pafistw Rzeszy, przywiqzanych - jak przypuszczano dotqd - do federa- 
lizmu, mim0 i e  Hitler lamie ich autonomie i wprowadza oentralizm. Co 
stoi przeciw Niemcom jednoczqcym sie i dqiqcym do hegemonii wojsko- 
tvej, politycznej i ekonomicznej? - zapytuje dziennik i odpowiada: Euro- 
pa podzielona, wahajqce siq rzqdy. Dla Niemiec - to znakomita szansa 
do walki przeciw Europie, przeciw pokojowi, przeciw traktatom 5. 

Te oibserwacje wydajq sie szczegolnie cenne z uwagi na ich bezpo- 
Sredni - rzec mozna - spontaniczny charakter. DDzis znane sq liczne 
proby wyjagnienia przyczyn i mechanizmow, kt6re doprowadzily do ta- 
kiego stanu rzeczy G, atoli konstatacje pcwyzsze o charalrterze faktogra- 
ficznym pozostaly niepodwaione. 

Rokowania polsko-niemieokie o pakt nieagresji prowadzone byly W ta- 
jemnicy, nie uszly one jednak uwagi bacznych obserwatorow sytuacji 
miqdzynarodowej. Nie wiadamo bylo wszakie, do jakich rezultatow te 
rozmowy doprowadzq, a zwlaszcza nie przewidywano zawarcia ukladu 
o nieagresji. Nie oczekiwal tei tego ambasadur francuski W Warszawie 
Jules Laroche '. 

Na tydzieri przed deklaracjq ,,Le Temps7' oglosil artykul wst~pny Po- 
lityka zagraniczna Francji. Bylo to omowienie ~Swiadczenia francuskie- 

4 L9exp&rience hitlerienne en Allemagne, ib., nr 26 095, 6 I1 1933. 
La dictature raciste en Allemagne, ib., nr 26 128, 11 I1 1933. 
Np. E. Fromm, Ucieczka od wolnofci. Warszawa 1970. 

7 J. Laroche, Polska lat 1925-1935. Warszawa 1960, s. 147. 



go ministra spraw zagranicznych J. Paul-Boncoura W Senacie. Kmen-  
tarz mial niewqtpliwie tendencjq antynie~mieckq, choC j u i  bez tej sta- 
nowczoici, jaka oechowala wypowiedzi ,,Le Temps" na poczqtku 1933 r. 
Obecnie tak do'bierano sformulowania, by nie zatrzaskiwak drzwi do roz- 
m6w z Rzeszq. J. Paul-Boncour mowil, ze Francja nie zamier.za poprze- 
stak na dotychczasowych przyjainiach, i e  gotowa jest zawiera6 nowe, 
i e  Chce odgrywak role mediatora i koncyliatora W Europie. Mocno eks- 
ponowana byla rola Wloch oraz wspolpraca wlcsko-francuska, W tym 
zwiqzku znalazla sie nawet nieco dwuznaczna wprawdzie, ale przeciei 
wyraina wzmianka o pakcie czterech. Sporo uwagi pohiecono ZSRR 
i jego konstruktywnemu znaczeniu jako wielkiego mocarstwa. Utrzyma- 
nie niepodleglej Austrii traktowane bylo jako nienaruszalny element sy- 
tuacji europejskiej. 0 Pclsce, traktowanej a wyczuwalnq po~w5ciqgliwo- 
Bciq, mowa byla w lqcznoici z Malq Ententq i problemem organizacji Eu- 
ropy Srodkowej 8. 

Ten artykul, a takze przembwienie Paul-Boncoura, kt6re leglo u jego 
podstaw, musialy wywl.ze6 W Warszawie jak najgorsze wrazenie, potwier- 
dzajqc wszystkie obawy i ugruntowujqc motywy zbliienia z Niemcami. 
Pilsudskiego i Beclca, majqcych Swiezo W pamieci zatargi pobko-niemiec- 
kie z lat 1932-1933, ze zbrojnymi demonstracjami wlqcznie, niepokoik 
musial stosunkowo lagodny ton wobec Niemiec (CO moglo sugerowab 
sMonnoSk Francji do rolzmow z Hitlerem), zacieinienie stosu~kow fran- 
cusko-wloskich i unoszqcy sie nad tym ciefi paktu czterech, ktorego Pol- 
ska bardzo sie obawiala, lansowanie Malej Ententy, z kt6rq Polska byla 
W zlych stosunkach ze wzgledu na zatargi z Czechoslowaicjq, wreszcie 
przyjaany spw0b trak;tolwania ZSRR. Wszystko to W ocenie 6w- 
czesnego rzqdu potskiego godzilo W sojusz polsko-francuski, Swiadczylo 
o wahaniach Francji i o destabfizacji jej polityki zagranicwiej, a wQc 
nakazywalo reorientacje i poszukiwanie - jak wtedy gloszono - wta- 
snych rozstrzygniq6 na drodze benpoCrednich negocjacji z Niemcami. 

Podpisanie deklaracji polsko-niemieckiej 26 I 1934 r. ,,Le Temps" oce- 
nil W dwa dni poiniej jako wydarzenie o pierwszo~zednytn znaczeniu 
W polityce europejskiej. Potraktowaz t m  &lad jako pun'kt wyjkcia do 
realizacji idei nbiorowego bezpieczefistwa W Europie i jako wydarzenie 
sprzyjajqce urnocnieniu polkoju. Takie ujecie zagadnienia bylo tylez 
zrqczne, CO - jak to jui wkrotce wyszlo na jaw - nieuzasadnione, 
sprzeczne z intencjazni sygnatariuszy deklaracji. Bezzasadne bylo r6w- 
niez stwierdzenie, i e  deklaracja nie narusza istniejqcych zobowiqzafi so- 
juszniczych Polski. Od latwego optymizmu tych ocen odbiegalo jedynie 
koficowe memento, i e  Niemcy nie zrezygnowaly ze swych plan6w zdo- 

8 La politique exterieure de la France, ,Le Temps" nai 26 439, 18 1 1934. 



bycia panowania W Eurolpie 9. Zaprzeczeniem twierdzenia, i e  dotychcza- 
sowe sojusze Polski nie ulegnq naruszeniu, bylo podkreslenie zawarte 
W korespondencji z Berlina wydrukoiwanej W ,,Le Temps" z 30 I 1934 r., 
i e  po~ozulmienie polsko-niemieckie stanowi wylom W systemie francu- 
skich sojusz6w. TrafnoS6 tej opinii okazala sie calkowita. 

Wkr6tce potem nastqpila intensyfikacja francuskiego nacisku na Pol- 
ske W kierunku uzyskania jej poparcia dla idei paktu wschodniego i od- 
ciqgniecia jej od Niemiec. Temu celowi sluiy6 miala pdityka Barthou, 
a wlaszcza jego podr6i do Polski W kwietniu 1934 r. DziS wiemy, ze 
podr6z ta nie przyniosla oczekiwanych W Paryiu rezultatow, a niepowo- 
dzenie zabieg6w dyplomacji francuskiej poglqbilo jeszcze obustronnq nie- 
cheC. W szczeg6lnoSci nie udalo sie doprowadzi6 do wsp6lpracy Polski 
z Malrj, Ententq. 

Wmszawska wizyta Barthou dala „Le Temps" asumpt do analizy sta- 
nu stosunk6w polsko-francuskich na tle sytuacji wytworzonej przez de- 
klaracje z 26 stycznia. P i m o  widzialo potrzebe szczerego wyjaSnienia 
tych stosunk6w pnez obie skrony. Wszystko - sugerowal dziennik - 
zdaje sie sprzyja6 zbli2eniu miqdzy Polskq a Francjq: histoia, podobieii- 
stwo temperamentbw, interesy polityczne i ekonomiczne. Jezeli to zbli- 
ienie ulIegl-o zakl6ceniom - to wynikily one glownie z nie'dostatecznego 
wzajemnego zrozumienia. By6 moie - kontynuowal „Le Tempa" samo- 
krytycznie - strona francuska nie zawsze doceniala rolq czynnika pol- 
skiego W polityce eurocpejskiej. Traktaty lokarnefiskie i projekt paktu 
cztexech zostaly przyjete W Warczawie z uczuciem niezadowolenia. Nie- 
docenianie Polski nie bylo - Ixlaniem „Le Temps" - konsekwencjq Swia- 
domej polityki kiermnikbw dyplomacji francuskiej, lecz nastqptwem 
komentarzy i intwpretacji niektorych jedynie oSrodk6w we Francji, kt6- 
re oibawiab sie nadmiernego obciqienia Francji klopotami polskiego so- 
jusznika (Gdaiisk, granica zachodnia). Rola Polski vrynika z jej dyna- 
micznego rozwoju demograficznego, z sukces6w W odbudowie ekonoimiki, 
z przywiqzania do niepodleglobci. Polska, graniczqca z Nimcami i Rosjq 
Radzieckq, zna jd~ j~e  sie w szczegolnej sytuacji, czego nie rozumiejq nie- 
ktbrzy W Paxyku i W stolicach pahstw Malej Enh-enty. Rzqd polski nie 
podjql iadnych dzialah, kt6se trwale zakl6calyby przyjaih miedzy Polskq 
a Francjq. Choidzi ramej o poprawq wraiefi i klimatu. Nie stoi temu na 
przeszkodzie stycniowa deklaracja polsko-niemiecka, cho6 wywolala ona 
we Francji pewne zastrzeienia wobec palskiej polityki. W tym sformu- 
lowaniu i w innych, wyczuk mozna iywione wowczas obawy, ze zblize- 
nie polsko-niemieckie nie koiiczy sie na deklaracji, lecz i e  towarzyszy 
jej dodatkowe, tajne porozumienie. Posqdzenie to okazalo sie nieuzasad- 

O L'Allemagne e t  la Pologne, ib., nr 26 449, 28 I 1934. 



nione. Powolujqc sie na wspblne interesy obu krajbw „Le Temps" stwier- 
dzaf, i e  po okresie pewnych wahaii polityki francuskiej, weszla ona na 
droge zdecydowanego dzialania, jak nigdy dotqd 1°. 

Stosownie do potrzeb chwili artykul ten ,,zaokrqglal" sprzecznoSci 
polsko-francuskie, lagodzil istniejqce roinice zdafi, r6wnoczeknie jednak 
zwracal trafnie uwage na dwa, bardzo doniosle, czynniki, kt6rych wyste- 
powanie i wybitnq role pot\vierdzily p6Sniejsze badania: lekcewaienie 
Polski przez francuskie kola rzqdzqce, CO wywolywab musialo nad Wislq 
antyfrancuskie nastroje i CO W koficu oslabilo sojusz, oraz wahania fran- 
cuskiej polityki, W ktolrych Pilsudski widzial glqboki symptom slaboSci 
i niezdolnokci Francji do odegsania roli pewne~go oparcia dla polskiej po- 
lityki zagranicmelj . 

W innych enuncjacjach oficjalnych strona francuska zapewniala, ze 
celern Barthou nie jest przeciwdzialanie deklaracji polsko-niemieckiej 
z 26 stycznia i chetnie po~wolyiwala sie na oiwiadczenie Becka o nienaru- 
szalnoSci przyjaini polsko-francuskiej - potwierdzajqc tym samym zna- 
ne powiedzenie, ze W polityce bardzo czgsito dementuje sie wiad~omoSci 
prawdziwe. Poza tym podkreSlano znaczenie polsko-radzieckiego paktu 
o nieagresji z 1932 r., wspolpracy polsko-rumufiskiej oraz moiliwoSci, 
jakie oitworzylby sojusz Polski z Malq Ententq ll. 

W okresie tym ,,Le Temps" - zgodnie z liniq Quai d'Orsey - wiele 
uwagi pohwiecal Zwiqz;kowi Radzieckiemu. Bylo to zwiqzane z zabiegami 
o zorganizowanie paktu wschodniego. Dziennik stwierdzal zbliienie mie- 
dzy ZSRR a pafistwami Malej Ententy i Ententy Balkafiskiej maz po- 
wtarzal teze o wzrogcie roli ZSRR ja,ko wielkiego mocarstwa. Kompli- 
kacje na Dalekim Wschodzie - pisa3: ,,Le Temps" - zmuszajq Zwiqzek 
Radziecki do walki o uklad zbiorowego bezpieczefistwa W Euroipie. Inten- 
cjq projektodawc6w paktu wschodniego nie jest - zapewnial, mijajqc sie 
jawnie z prawdq ,,Le Temps" - izolowanie Niemiec. Niemcy powinny 
rowniei znaleik sie W tym ukladzie 12. 

6wczesny antagoninm francusko-nierniecki dotyczyl wielu zagadnieil, 
G3:bwnq plaszczyznq walki by3: stosunek do traktatu wersalskiegol, a Sci- 
glej do jego realizacji: Niemcy dqzyly do jego rewizji i calkowitego prze- 
kreklenia, dla Francji zag - ukzyrnanie wersalskiego status quo bylo 
jednq z przeslanek jej rniqdzynarodowej pozycji, choC i Francja sklonna 
byla do niemalych kompromisbw W tej sprawie. W pigtnastq rocznicq 
podpisania traktatu „Le Temps" stwierdzal, i e  obrona decyzji wersal- 
skich jest rbwnoznaczna z obronq pokoju. Utrzyunanie W mocy S c h  de- 

10 France et Pologne, ib., nr 26 530, 20 IV 1934. 
11 La visite de M.  Barthou & Varsovie, ib., nr 26 534, 24 IV 1934; La Pologne 

et la Roumanie, ib., nr 26 551, 11 V 1934. 
12 Le problOnze de la sbcuritt5 en Europe Orientale, ib., nr 26 564, 24 V 193a; 

Petite Entente et les Soviets, ib., nr 26 584,13 V1 1934. 



cyzji jest jedynq gwarancjq przeciw nowej awanturze, dopoki nie zosta- 
nie ustanowiony skuteczny system zbimowego bezpieczefistwa. Viedzq 
o tym dobrze Niemcy i dlakego z nienawisciq atakujq postanowienia pod- 
jete W Wersalu W 1919 r., okreilajqc je mianem dyktatu. Zgode na wszel- 
kie ustqpstwa W zakresie realizacji traktatu Niemcy interpretujq jako 
przejaw slabogci i czenpiq W tym zachete do nowych kqdafi. Tak bylo 
W wrawie odszkodowan wojennych, tak jest 'UT sprawie zbrojefi, tak 
wreszcie bqdzie W sprawie rewindykacji terytorialnych, jeieli nie za- 
pewni sie respektolwania abowiqzujqcych traktatow i lojalnego wykony- 
wania przyjqtych zobowiqzafi 15. 

Najistotniejsza W tych wywodach byla teza, i e  alternatywq W stosun- 
ku do systemu opartego na traktacie wersalskim moglby byE system zbio- 
rowego bezpieczefistwa. Ozaaczalo to, ze rowniei Francja gotowa jest 
odejiC od zaloiefi wwsalskich na rzecz nowego rozwiqzania. W Wersalu 
Anglia i Francja uzyskaly pozycje dominujqcq W Europie. Jednakie juz 
po 15 lataoh wytw,orzyla sie nowa s y t ~ ~ c j a :  do grupy wielkich momrstw 
wchodzil coraz bardziej Zwiqzek Radziecki, wpraszaly sie do niej ener- 
gicznie i bezceremonialnie Nienlcy. Francja gotowa byla uwzglqdnib wnio- 
ski wyplywajqce z tego stanu rzeczy i dqiyla do ustanowienia nawego 
dyrektoriatu W Europie W forinie ukladu o zbiorowym bezpieezefistwie 
z udzialem ZSRR i Nierniec, CO W czeici oznaczab rnusialc odejicie od za- 
sad wersalskich. Wypada tu skonstatowak, ze byl to ze strony Francji 
swoisty rewizjonizm antywersalski, dqiqcy oczyvvi6cie W innyrn kierunku 
anizeli rewizjonizm niemiecki, ale przeciei r6wniei poszukujqcy innych 
nii wersalskie, podstaw polityki miedzynarodowej. Ten francuski rewi- 
zjonizm zakladal ustqpstwa na rzecz Niemiec W kwestiach dogodnych 
z punktu widzenia Paryia, ustepstwa kontrolowane, lecz wydzielane im 
(mimo niechqci do ust~pstw wyraionej tylko deklaratywnie W cytowa- 
nym artykule) i W tym sensie wriqzal siq z politykq appeasementu. Ze 
strony Francji nie byl to pierwszy symptom rewizjonizmu wobec trak- 
tatu wersalskiego. Rewizjq takq byly jui, - niezaleznie od intencji tw6r- 
c6w Wersalu - uklady lokarnefiskie z 1925 r. Wkr6tce Francja poprzez - 
uiywajqc prawniczego zwrotu - nieczynienie, a nastepnie poprzez wy- 
ra5nq aprobate wyrazila swq zgodq na dalsze zmiany postanowiefi trakta- 
towych. 

Oito W s@czniu 193.5 r. odlbyl sie plebiscyt W Zaglq'biu Saary, W kt6- 
rym ponad 90010 uczestniczqcych opowie~dzialo sie za przylqczeniem do 
I11 Rzeszy, a tylko 0,4!O/o - do Francji. Byl to powainy sukces Hitlera, 
a niepowoidzenie Francji, iprzyjete przez nirj bez prottestu. Analizujqc ple- 
biscyt i jego konsekwencje ,,Le Temps" nie bez zadowolenia przyjmo- 

13 Les quinze ans du traitk de Versailles, ib., nr 26 600, 29 V1 1934. 



wal - nie pierwsze i nie ostatnie - okwiadczenie Hitlera, ze Niemcy 
nie bedq zgfaszaC iadnych pretensji terytorialnych i latwowiemie wy- 
raial nadzieje na trwaw pok6j W Europie. Warunkiem takiego pokoju 
miafa byC jednoSC Francji, Anglii i Wloch W stoeunku do Rzeszy 14. Cha- 
rakterystyczne, i e  artykul ten pominqi Polske, co wynikalo nie v lko  
z rozluinienia stosunk6w golsko-francuskich, ale i z cmaz wyrainiejszego 
ewoluowania polskiej polityki ku Berlinowi. 

Bilansujqc rocmy okres funkcjonowania deklaracji polsko-niemiec- 
Jxiej „Le Ternps" podkre.3lal W styczniu 1935 r. widoczne zmiany W poli- 
tyce zagranicznej Polski i stwierdzal bez osbnek pogor~zenie stasunJs.0~ 
polsko-francuskich. Polskiej koncepcji pakt6w bilateralnych artykui prze- 
ciwstawiaf idee zbiorowego bezpieczenstwa, ktora przynieSC: molie ko- 
rzySci wszystkim pafistwom zainteresowan$m W utrzymaniu pokoju. 
Dwustronne porozumienie polsko-nien~ieckie sprzyjae bedzie hitlerow- 
skiej polityce zbrojefi IS. 

Zapowiedi ta rychfo miala siqbsprawdziC. W marcu 1935 r. I11 Rzesza 
weszla na drogq jawnych abrojen. ,,Le Temps" z 19 I11 1935 r. z niepo- 
k o j m  por6wnywal potencjaly demograficzne i militarne Frascji i Nie- 
rniec - 40 milion6w mieszkaficow Francji i 70 milionow Niemiec, nie- 
spefna 300-tysiqcznq armie metropolitarnq francuskq (nie liczqc wojsk 
W koloniach) z 600-tysiecznq arrniq viamieckq. W artykule wstqpnym na 
temat wprowadzenia W Nimczech obowiqzkowej shriby wojsko~wej ,,Le 
'Temps" W dramatycznych sfowach protestowal przeciw kolejnemu po- 
gwalceniu traktatu wersakkiego i z trwogq zastanawial sie nad k m e -  
kwencjami decyzji Hitlera i nad przyszloSciq Europy 16. DW.3 wiadoimo, i e  
tym odrym s fowm prasy nie towarzyszyly r6wnie stanowcze czyny 
francuskiego rzqdu. 

W przeciwienstwie do wieloaspektowego oswietlenia deklaracji z 26 I 
1934 r. przez ,,Le Temps" (wklad do sprawy pokoju, ale i wzrost zagro- 
ienia niemieckiego) polska prasa miqzana z obozem rzqdzqcym byla zde- 
cydwanie jednostronna. ,,Gazeta Polska" i ,,Kurier Poranny" W super- 
latywach pisaly o ukladzie z Rzeszq, nie szczqdzqc t e i  cieplych sl6w na- 
wemu reiirnowi, ustanowionemu przez Hitlera. Nowa era W stosunkach 
polsko-niemieckich; Defhitywna pacyfikacja stosunk6w z zachoclnim sg- 
siadem; DoniosEa zdobycz pokoju; Poiska pigtym mocarstwem - oto 
kilka tytul6w z „Kuriers Porannego" i „Gazety Polskiej" W okresie bez- 
poirednio po podpisaniu deklaracji. ,,Ubiegfy rok - pisala „Gazeta Pol- 
ska" - zaznacza sie radykalnym zwrotem W sto~sunkach z naszym sqsia- 

1-e plebiscite de la Surre, ib., nr 26 799, 16 'I 1935. 
'G L7accord polono-allemand, ib., nr 26 810, 27 I 1935. 
lß L'Allemagne et la service militarie obligatoire, ib., nr 26 860, 18 I11 1935. 



dem zachodnim. Gdy rzqd kanclerza Hitlera przychodzil do wladzy, opi- 
nia doSC powczechna W ERiropie chciala widziei: W skutlcach tego f&tu 
koniecznoSC zaostrzenia sie stosunk6w polsko-niemieckich. Rzqd nasz tej 
opinii nie podzielal" l7. Znane przehiadczenie P2sudddego o tym, ze 
Hitler bqdzie dlugo zajety sprawami wewnqtrznymi Niemiec, wobec cze- 
go nie grozi Europie ekspansja zewngtrzna Niemiec, znalazlo wyraz W na- 
stepujqcej wypowiedzi „Gazety Polskiej": ,,Gmach Trzeciej Rzeszy stoi 
na m m y c h  fundamentach, ma jui mury i dach: trzeba go teraz urzqdzii: 
nawewnqtrz" ls. 

Zgola innq postawe wobec ukladu polsko-niemieckiego zajmowaia 
prasa opozycyjna. 

Komunistyczny ,,Czerwony Sztandar" zarzucaf rzqdowi polskiemu 
obrong i usprawiedliwianie Hitlera oraz pisal o polsko-niemieckim soju- 
szu wojennym l9. Krytycznie do polityki rzqdu odnosil sie Organ prasowy 
PPS ,,RobotnikV, ktOry szczegolnie pietnowal zawartq W deklaracji pol- 
sko-niemieckiej klaumlq, i e  strony bgdq bezpoSrednio porozumiewai. sie 
ze sobq W sprawach wzajemnych stosunkow. Wybitny publicysta ,,Robot- 
nika" i socjaListyczny posel na Sejm Kazimierz Czapificki tak m6wil na 
temat ukladu: ,,P. Beck uwaia, i e  ten akt spowoduje trwalq forme do- 
brego sqsiedztwa, uwaia, i e  to jest dokument przerastajqcy swoim zna- 
czeniem zwykle stosunki sqsiedzkie, wreszcie sqdzi p. Beck, i e  to jest 
bardzo istotny przyczynek do zapewnienia pokoju W Eurapie [...I Nie 
zgadzamy sie z p. Beckiem, ani z partiq rzqdwq" *O. Pimo Stronnictwa 
Ludowego „Zielony Sztandar" bylo nie mniej krytyczne wobec zawarcia 
paktu: ,,A my sie obawiamy, ieby z tych fakt6w nie wyniklo jakieS ba- 
lamuctwo, za kt6re drogo trzebaby zaplacii:. Jest taka gadka W Niamczech, 
i e  kto siada na kilku krzeslsch, moie sie znaleii: miqdzy krzeslami, na 
podladze. U nas sie mowi: nie igrai: z ogniem" 21. Pxasa Stronnictwa Na- 
radowego wysuwala roine zastrzeienia do deklaracji, ale dostrzegala te i  
pozytywne jej war.toi;ci: ,,Podpisany W piqt.ek uklad nie usuwa proble- 
m6w, kt6re abciqialy dotychczas stosunek polsko-niemiecki, za jednym 
zamachem ze swiata. Ale stwarza podstawq, ze n ie  jest on lontem, ktory 
zapali europejskq beczke prochu" 22. Obrazowo, z wyrainq nutq scepty- 
cyzmu m6wil o tym na posiedzeniu Sejmu Stanislaw Strohski: „Przy- 
slowie angielskie mOwi, i e  kto je polewkq 2: diablem, musi rniei: dlugq 
lyike. Kanclerz Hitler jest mqiem politycznym o dlugim ramieniu, jeSli 
prowadzi politykq W duchu obalenia traktatu wersalskiego; totei przy 

17 ,,Gazeta Polska" n r  37, 6 I1 1934. 
18 Xb., n r  28, 28 I 1934. 
10 ,,Czerwony Sztandar" 1934, nr 4. 

Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu 6 XI 1934. 
21 ,,Zielony Sztandar" nr 11, 11 I1 1934. 
82 PO podpisaniu deklaracji, „Gazeta Warszawska" nr 32, 31 I 1934. 



calym uznamiu dla jego ~ i l y  i zrqcznoSci musimy postqpowaC- z jak naj- 
wiqkszq ostrohoSciq" 23. 

P~sudczykowcki ob6z rzqdzqcy byl wiec W Polsce calkowicie odosob- 
niony W poglqdach na stosunki polsko-niemieckie i na pakt o nieagresji. 
Negatywnie oceniala ten pakt opozycja, przy czym Stronnictwo Narodo- 
we, obok krytyki i ostrzeze6 formulowalo rowniei ofpinie Swiadczqce 
o czeSciowej aprobacie, 

Zamykajqc niniejsze uwagi r,efleksjq ogolnq, podkreSliC wypada, i e  
inaczej odczytuje siq treCC „Le Temps" dzis, a inaczej odczytywaC go mu- 
sieli 6wczeSni czytelnicy. Ohecnie - z natury rzeczy - uwaga analizu- 
jqcego to ir6dlo skupia sie na tym, co dotyczy rzeczywistego procesu hi- 
storycznego, znanego dziS takie i od strony skutkow omawianych wyda- 
rzefi, natomiast jako mniej istotne traktowane sq roine 'spekulacje, pra-. 
gnienia czy przewidywania na temat rozwoju sytuacji, kt6re sie nie 
sprawdzily. Historia (res gestae) potwierdzila to, CO W gazecie tej W la: 
tach 1934-1935 (mokna dodaC, i e  r6wniez poiniej) bylo pesymistyczne, 
wskazywalo na groi;bq nitemieckiej ekspansj i, na daby opor woibec dzia- 
3afi Hitlera, na zludzenia iywione prz.ez Pilsudskiego i Baaka, na Medy 
polckiej polityki itp. Natomiast czytelnik owczesny W jednakowym stio- 
pniu - a biorqc pod uwagq ludzkq sklonnoSC do brania iyczeh za rzeczy- 
wistoSE, przypuszczaC moina, ze nawet W stopniu wiqkszym - przyjmo- 
wal do wiadomoSci rowniei treeci przeciwstawne, optymistyczne z puni 
ktu widzenia owczesnego francuskiego odbiorcy prasy, ze mianowicie 
Europa potrafi stawiC czola ekspansji Niemiec, ze sie zjednoczy, ze za- 
grajq obowiqzujqce sojusze, i e  Polska nie pbjdzie zbyt daleko we wspbl- 
dziaianiu z Rzerizq, ze wreszcie Fxancja odegra W tym dziele naleinq jej' 
wybitnq role itp. Ten drugi wqtek zajmowal W ,,Le Temps" pokagne 
miejsce i oddzialywal na SwiadomoSC czytelnikow. DziS wiemy, i e  od- 
dziaiywanie to bylo znacznie silniejsze aniieli oddzialywanie treSci rea- 
listycznych. Wiqkszoib Francuz6w nie miala paczucia zagroienia i dmk- 
tego tak zaskoczyla ich katastrofa 1940 r. 

Rzuca sie W oczy rozbiezn&C miedzy slowami zawartymi W gazecie 
a czynarni oSrodk6w .rza;dz~cych. Nie moina przeciez zaprzeczyt:, i e  na 
lamach ,,Le Temps" sformulowano wiele opinii i przewidywad trafnych. 
Pozostaly one jednak na papierze, nie puszly za nimi czyny politycme 
i militame, choC - jak sie dziS przypuszcza - czyny takie podjqte W odd 
powiednim czasie, np. W 1933 r. lub 1935 - moglyby W niejednym zmie- 
nit: bieg wydarzefi. Eatwiej jest aczywiicie tq rozbieinoSC skonstatowa6 
aniieli jq wyjaifii6. Problemy te sq zresztq przedmiotem oiywionej dy- 
skusji, zwlaszcza W literaturze francuskiej. W tym kontekscie zauwaiyb 

23 Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu 6 I1 1934. 



wypada, upraszczajqc Swiadomie problern, ze ,,Le Temps" byl raczej in- 
strumentem taktycznym W rekach k6l rzqdzqcych aniieli wyrazem ich 
rzeczywistych intencji, moiliwoSci i zamiarow, a wiec zadaniem jego 
bylo - W razie potrzeby - r6wniei wprowadzenie W blqd tak wlasnej 
opinii, jak i przeciwnik6w. DziS z perspektywy czterdziestu prawie lat, 
historykowi nietrudno rozr6init to, CO W gazecie tej bylo prawdq od tego, 
CO bylo taktycznym manewrem. Taktyka nie jest jednak sprawq blahq 
czy malo istotnq. Przeciwnie, ma ona znaczenie bardzo duze, jest przed- 
miotem badan naukowych, a nadto - suma dzialaii taktycznych W &uz- 
szym okresie czasu - pozwala odczyta6 cde zasadnicze. 

Studiowanie ,,Le Temps" wskazuje na to, i e  cdem polityki francu- 
skiej bylo przeksztalcenie pulsko-niemieckiej deklaracji z 26 stycznia 
W element ukladu z~biorowego bezpieczeiistwa, i e  - krytykujqc, anty- 
wersalski rewizjonizm hitlerowski - Francja sama - chot W imyrn 
lrierunku - dokonywala rewizji Wersalu i przechodzila na tory appease- 
mentu, i e  zmienial sie ton artykulbw na tematy niemieckie - od ostrych 
polemik do lagodnych rpe~swazji. Do pewnego stopnia ,,normalnq" de- 
formacjq jakq grzeszyl ,,Le Temps" bylo wyolbrzymianie roli Francji 
W Europie. Byly to bardziej echa dawnej wielkoSci oraz wyraz pragniefi 
i ambicji, aniieli odbicie realnej sytuacji lat 1933-1935. 





Czeslaw Madajczyk 

UPADEKKULTURY W IIIRZESZY 
A KULTURA W W A C H  
PRZEZ Nh$ OKUPOWANYCH 

Celem tego szkicu jest zwrbcenie uwagi na potrzebe zbadania zalei- 
ndci miqdzy stanem kultury W Rzeszy hitlerowskiej a poczynaniami 
W tym zakresie na terytoriach okupowanych. Relacja ta nie byla dotqd 
przedmiotem zainte~esowania historykow, ktorym szczegolne trudnoSci 
stwarza brak upracowari na temat polityki kulturalnej niemieckiego oku- 
panta W roinych hajach l. 

Niemcy rnieli swe wielkie ambicje W zakresie kultury. Okreslano ich 
kraj zaszczytnym ,mianem: Land der Dichter und Denker. Arnbicje te 
Scieraly siq z innymi ambicjami - wielkornocarstw~mi, ktore grozily 
wplqtaniem siq W wajny. Zagrojenie to dostrzegal - juZ W okresie jedno- 
czenia siq Ziem niemieckich W Rzesze -. malo znany historyk niemiecki, 
Gervinus " CO wiqcej, ostrzegal przed üaniem priorytetu d&noSci do 
Machtvolk i przed rezygnacja, z pozycji Kulturvolk 3. Ostrzeienie to prze- 
s&o jednak bez echa, zwyciqiyla sklonnoS6 do irracjonalistycznych i eks- 
tremistycznych ideologii nacjonalistycznych. Podczas I wojny Swiatowej, 
W paidzierniku 1914 r., trzy fysiqce uczonych niemieckich poparlo wojne 
i ekpansjq W imie kultury 4. Tylko cwiiemdziesieciu niemieckich pxofwo- 

1 Wyjqtek stanowi B. Drewniak, Kultura W cieniu swastyki. Poznafi 1969, sku- 
piajqc uwage na kulturze W samej Rzeszy. 

2 Zyl w latach 1805-1871. 
3 „Es wäre eine lei,dige Verkehrung, wenn Deutschland die Tätigkeit eines Kul- 

turvolkes füir die eines Machtvolks dahingeben und von Krieg verwickelt werden 
sollte". Hinterlassene Schriften. B rlin 1872, s. 29. 

4 „..,das fiir die ganze Kultur 6mopas das Heil an dem Sieg hängt',, H. P. Bleuel, 
Deutschlands Bekenner-Professoren zwisclten Kaisereich und Dilctatur. München 
1968. 

POLSKA W SWIECIE 

Szkice a dziej6w kultury polskiej, Warszawa 1972 



row, wSr6d nich Max Planck i Albert Einstein, odwaiylo sie wystqpik 
przeciw 6wczesnym celom wojennym Niemiec. Podobny akt deklaracji 
notuj emy dziewietnakcie la t poiniej, kiedy to j esieniq 1933 r. tysiqc wy- 
kladowcow uniwersyteckich wyrazilo poparcie dla Hitlera, wzywajqc in- 
teligencj e, by ohiosla  sie do niego ze zrozumieniem. WSrrbd wyraza j q- 
cych poparcie znalazly sie takie znakomitoSci, jak chirurg Sauerbruch, 
a takie filozof Martin Heidegger. W owym czasie by3. to jeden z wielu 
aktbw 1ojalnoSci 5. Z kreg6w Swiata artystycznego zadeklarowali swe 
uslugi na rzecz narodowego socjalizmu lub przystali na koegzystencje 
z rezimem hitlerowskim m. in. ludzie tej miary, jak muzycy Richard 
Strauss, Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karajan, pisarz Gerhard 
Hauptmann i aktor Werner Krauss. Zdaniem niektorych badaczy naro- 
dowi socjaliSci musieli wrecz bronik sie przed naporem nowych zwolen- 
nikow, a zjawiska naciskow i represji W irodowisku intelektualnym byly 
j edynie nieliczne 6. 

I wojna Swiatowa zaostrzyla kryzys mieszczansko-liberalnej kultury 
niernieckiej XIX W., zaS powojenne uzbrojenie teoretyczne dqiefi i na- 
stroj6w odwetoiwo-na~cjonalistycznych przez rewolucyjny koncerwatyzm 
zdyshontowal maklomicie Adollf Hitler. 

Okres po dojSciu do wladzy narodowego socjalizmu przynibs? spelnie- 
nie sie W pdni  csbaw Gervinusa; za ceine stania sie Machtvolk nastqpil 
nie tylko gleboki upadek kultury, ale i.rozerwanie ciqg?oSci niemieckiej 
kultury duchowej, i to nie W sensie chronologicznym 8. Upadek ten byl 
nieunikniony, jeieli sie weimie pod uwagg, i e  hitleryzm reprezentowal 
zorganizowanq pogarde dla ducha, ze ludzie wyksztalceni, wstgpujqcy do 
NSDAP doiC poino, nie odegrali W niej iadnej istotnej roli. Sam Hitler 
raz po raz deklarowal niechek do warstw intelektualnych. W listopadzie 
1938 r. powiedzial dco dziennikarzy, i e  ,,gdy sie na nie patrzy - niestety 
sq potrzebne; inaczej moina by je pewnego dnia, nie wiem - wytepiC 
czy zrobiC coS takiego. Ale niestety sq potrzebne" 9. F. Ryszka tlumaczy 
to tym, ze faszyzm nie mogl oby6 sie bez tych warstw intelektualnych 
wtedy, gdy stal sie partiq porzqdku spolecznego. 

Chociai przedstawiciele narodowego socjalizmu wielokrotnie deklaro- 

G Deklaracja paidziernikowa wyprzedza poparcie Hitlera przez trzystu profe- 
sor6w W odezwie wyborczej. 

W. in. tak ocenia sytuacje J. C. Fest, Obliczo Trzeciej Rzeszy. Warszawa 1970. 
Natomiast S. Tyrowicz, SwiatZo wiedzy zdeprawowanej. Poznaii 1970, uwaia, i e  
W 1933 r. jeszcze niewielu ludzi nauki popieralo Hitlera, zmiana i to radykalna na- 
stqpila, jego zdaniem, W kilka lat pMniej. 

7 Po 1933 r. czgS6 przedstawicieli rewolucyjnego konserwatyzmu przeszta pod 
sztandary NSDAP, czeSf pozostala bierna. 

8 S. Tyrowicz, o.c., s. 10. 
O J. C. Fest, o.c., s. 429. 



wali wysokie ambicje kulturalne, to jednak wyniki byly mierne, o zna- 
czeniu prowincjonalnp. Do najwainiejszych przejawow upadku kultu- 
ry duchowej W 111 Rzeszy naleiy zaliczyi: 1°: 

- Pojmowanie tw6rczoBci kulturalnej i naukowej jako manifestacji 
wlaiciwoBci rasowych i narodowych. 
- Na<rzucenie kulturze funkcji sluzenia zdehumanizowanej dyktatu- 

rze faszystowskiej, obciqienie jej zadaniami ubojowienia mas W duchu 
narodowego socjalizmu i mistyfikacji treici rzeczywistych. 
- Zrownywanie propagandy z funkcjq kultury czy nawet samq kul- 

tura, W pojeciu hitlerowskim. Wyrazem tego byloj skupienie W reku tych 
samych organow spraw kultury i prapagandy; to samol rozwiqzanie za- 
stosowano na rozleglych obszarach okupowanej Europy przy tworzeniu 
administracji do spraw kultury ll. Obok funkcji propagandowych dostrze- 
gano przede wszystkim pierwiastek etyczny, swoiBcie jednak pojmowany 
jako polqczenie najwainiejszych dro~bnornieszczahskich instynktow z nie- 
prlawdopodobna, maniq wielko8ci. 
- Eliminowanie i usuwanie tego, CO W literaturze i sztuce nie odpo- 

wiadalo völkischer Konzeption 12. 
- Pseudostyl W mchitekturze (neoklasycyzm), prymitywny realizm 

W malarstwie, brak wzasnej estetyki, zasada d o b m  negatywnego, wresz- 
cie kult munduru W tw6rczo~ci. Üpadek kultury mniej ujawnil sig W dzie- 
dzinie teatru i muzyki; wynikalo to stqd, i e  tej czesci slpoSr6.d czolowych 
artystbw, ktora przeszla na pozycj e narodowego socjalizmu, pozwalano 
wystawiai: czy grab nadal dawne utwory. Zakazany byl wszakie jazz 
jako twor niiszej rasy murzyfiskiej. Niezly poziom reprezentowa'la czeSi: 
produkcji f h o w e j ,  jako ca?oSi: jednak stala sie ona podczas wojny pod- 
stawowym instrumentem propagandy. 
- Utworzenie W 1937 r. obozu koncentracyjnego W miejscu czesto 

uczeszczanym przez Goethego, nieopodal W'eimaru - miasta klasyki nie- 
rnileokie j , CO nabralo rangi syrnbolu. 
- Likwidacja robotniczych organizacji kulturalnych nastawionych 

antyfaszystowsko. - Usuniecie od dzialalnosci tworczej artystow niepozqdanych, pozba- 
wienie obywatelstwa tych pisarzy i ludzi sztuki, ktbrzy opuicili Niemcy. 

Tg czg.46 rozwaiiafi opieram na pracach E. Johanna i J. Junkera, Deutsche 
Kulturgeschichte der letzten hundert Jahre. Bonn 1970; S. Tyrowicz, o.c.; B. Drew- 
niak, 0.c.; F. Ryszka, IntelektualiSci a h,itleryzm, ,,Kwartalnik Historyczny" 1959, 
nr 2; J. C. ~e s t ,  o. C. 

11 B. Drewniak o.c., s. 22, podaje wykaz wydi5aMw propagandy, funkcjonujq- 
cych przy naczelnej administracji okupacyjnd. 

12 W 1939 r. na aukcji W Lucernie wystawiono na sprzedai 125 dziel usunigtych 
z muze6w niemieckich, W tym van Gogha, Chagalla, Gaugina, Matissa, Picassa. 



- Zycie nauki, szczegolnie nauk spolecznych, u t rado  sw6j p i w i a -  
stek tworczy, weszlo W stadium wegetatywne i pasoiytnicze; uniwersy- 
tety na opustcszaly i ulegly degradacji 13. 
- Mnozenie sie W nauce mitow, a takie uwarunkowa6 ,,racjq stanu", 

wspieranie przez nauke procesu politycznej integracji narodu niemiec- 
kiego na gruncie hitlerowskiej ideologii i jego systemu qolecmego. 
- WyCworzenie pzez  nauke poglqdbw sankcj onuj qcych pewne f or- 

my ludob6jsDwa nazistowskiego; szczegolnq rolq W sluzbie rasizmu ode- 
grali niektorzy prawnicy, biologowie, antropologowie. 
- Spalenie W kilku uniwersytetach W maju 1933 r. 20 tysiqcy ksiq- 

iek jako tych, kt6re byly wyrazem ,,nieniemieckiego ducha", glosily bo- 
wiern idealy wdnoSci, braterstwa narodbw, socjalizmu maxksistowskiego 
czy kosmopolityzmu. Ofiarq padli Mannowie, Brecht, Kafka, Remarque, 
Zweigowie, Feuchtwanger, Zoh, Sinclair i inni. 

W 1935 r. z krqgu Swiata kultury wyszlo powaine ostrzeienie skiero- 
Wane p d  adresem Niemcow oraz calego gwiata. Aktor Wolfgang Lang- 
hoff po 13-miesiqcmyim pobycie W obozie koncenbacyjnym, skqd udalo 
rnu sie zbiec, wydal W Szwajcarii literacki reportai o ludziach tego obo- 
zu, zatytulowany: Die Moorsoldaten. Chcial W nim nie tylko ostrzec - 
ale i pokazaC inny, ,,lepszy" 6wiat - Swiat za drintami. Europa nie po- 
shchala jednak przestrogi, podobnie jak nieco p6iniej nie poshichala re- 
welacyjnych informacji b. prezydenta senatu gdaiiskiego H. Rauschinga 
o celach Hitlena, ujamionych mu W poufnych rozmowach. 

Nie wywolala tez wiaszego niepokoju ermigracja 65 tysiecy os6b 
z warstw intelektualnych, podjqta pnymusowo ze wzgledlru rasowych 
i politycznych, o donioslym maczeniu dla rozwoju nauk i kultury poza 
Niemcami. Tylko do Stanow Zjednoczonych wyjechalo W latach 1933- 
1943 ok. 30 tys. pisarzy, artystow, naukowcow i przedstawicieli wolnych 
zawod6w. WSr6d emigrantbw znalekli sie m. in. Tomasz Mann, kt6ry 
jednak nie od razu zerwal wszystkie wiezi z I11 Rzemq, A. Einstein, dy- 
rygenci o slawie Swiatowej - Bruno Walter i Otio Klemperer, malarz 
0. Kokoschka i znany rysownik G. Grosz; tylko nieliczni z emigrantow 
podejmowali lub k~nty-n~owali W nowym 5rodowisku walke z hitleryz- 
mem 14. Powyzsza emigracja z Niemiec to rzadki W historii wypadek, gdy 
nar6d na takq skalq wyzbywal sie elity intelektualnej 16; konsekwencje 
tego okazaly sie bardzo powazne. 

13 Obraz tej degradacji, jakkolwiek zbyt lagodnie przedstawionej, daje Die 
deutsche Universität im Dritten Reich. München 1966. 

l4 Np. G. Kaiser dramaturg, Ödön von Harvath pisarz, A. Kerr prezes nis- 
mieckiego Pen-Clubu na emigracji. W samej Rzeszy W walke z nazizmem zaanga- 
iowafo sie niewielu, wymienie naleiy przede wszystkim Ossietzkiego i E. Niekischa, 
z naukowc6w A. Harnacka, K. Hubera i rodzefistwo Zofie i Hansa Scholl6w. 

l5 Bibliografia literatury emigracyjnej obejmuje ponad 10 tys. tytul6w. 



Upadek kultury narzucal pytanie, kt6re jako pierwszy sformulowal 
W 1930 r. Tornasz Mann: jak bylo moiliwe, by W narodzie o starej kul- 
turze, dojrzalyrn i doSwiadczonyrn, ktbry przeiyl tyle przygod intelek- 
tualnych i duchowych, jak nar6d niemiecki, m6gl zwyciqiyE antyintelekt, 
prymitywizm, calkowite, nacjonalistyczne prostactwo. Do tego pytania 
naleialoby dodaC dnigie: jak doszlo do tego, i e  poza opuszczaniem kraju, 
nie nastqpil iaden gest wspdlnie zademon&rowanej woli obrony. 

Pytania te dalekie sq od zadowalajqcej odpowiedzi; niekt6rzy bada- 
cze przyczyn upadku doszukujq sie przede w~zystkim W og6lnej depra- 
wacji politycznej, znbzczeniu sil demokratycznych i lewicowych przez 
hitleryzm. Nie bez znaczenia bylo i to, ze duchowe przygotolwanie domi- 
nacji nazizrnu dokonalo sie poprzez liczne dziela naukowe, poprzez pod- 
kopanie przez Swiat nauki ideologii praw czlowieka. Tlen udzial - nieraz 
niehviadomy - jeszcze daleko nie W pelni zostal ukazany. Autor Oblicza 
Trzeciej Rzeszy, J. C .  Fest twierdzi, i e  „kultura, kt6rej adwokaci od 
dawna stali sie rzecmikami dyfamacji i zapxzeczenia wszystkiego, na 
czyim ta kultura polegala, nie mogla przekonywajqco stawiaC czola wla- 
snemu zniszczeniu" 16. Z jednej strony prbba, na jakq wystawiono Srodo- 
wiska intelektualne byla wyjqtkowo trudna, z drugiej zaS strony wy- 
warly zly wplyw skutki dlugotrwalego sko~umpowania Sradowisk inte- 
lektualnych. Do poglqdu tego zbliia sie ekonomista W. Röpke. TuZ po 
wojnie pisal On, iz wysilki reaktywowania nauki W Niemczech wydajq 
sie zadaniem wymagajqcym pralcy calego. pokolenia, a to ze wzgledu na 
sprostytuowanie nauki niemieckiej, kt6re na szczytnych jej dziejach od- 
cisnelo plame hafiby, stanowiqc jeden z najcieiszych i najbardziej niszczq- 
cych przyklad6w zbiorowej winy 17. 

Z obcych kultur hitleryzm czexpal skqpo, W wyborze kierujqc sie 
wzgledami ideoloigicmymi, ariystycznymi czy polityki miedzynarodowej. 
Wielkim powodzeaiem cieszyl sie W malarstwie Smvajcar A. Böcklin, 
W muzyce F. Lehar, W l i terabze Szekspir, B. Shaw, 0. Wilde oraz lite- 
ratura nonveska, nie tylko Knut Hamsun, sympatyzujqcy z narodowym 
socjalizmem, lecz takke tw6rczoSC Selmy Lagerlöf i Henryka Ibsena. 

Nieco ~Clmieainie s i i  W dziedzinie kultury duchowej rysuje sie sytuacja 
W zakresie kultury rnaterialnej. Ta W pewnych dziedzinach wyrainie roz- 
winela sie, zwlaszcza technicma; wysokie osiqgniecia notowano takie 
W naukach kislych. Zafascynowano wiehzoi56 spoZeczefistwa Volkswa- 
g e n ~  - ktOnego produkcje podjeto W 1938 r. opierajqc sie na projekcie 
austriackiego konistruktora Porschego - i rozrnachem budowy autostrad. 
W l~ tn idwie  pojawii ,sie Heinckel i Messerschmidt, coraz czestsze zasto- 
sowanie znajdwala fotografia kolorowa, eksperymentalny zaS program 

1ß J. C,Fest, o.c., s.431. 
l7 W .  Röpke, Die deutsche Frage. Zürich 1945. 



berlifiskiej telewizji zostal przerwany dopiero wybuchem wojny, prace 
u7 tym zakresie ulegly zawieszeniu W 1941 r. Poteinym Srodkiem oddzia- 
lywania stalo sie radio, licnba abonentow osiqgnda W 1943 r. ok. 16 mln. I* 
To byl glowny instrument ksztaltowania kultury masowej; urozmaicone 
programy sluiyly popularyzacji okreslonych przez hitleryzm treSci kul- 
turowych, byly Zir6dIem rozrywki przepojonej nacjonalizmem (np. Volks- 
konzerte) i narzedziein psychicznej mobilizacji, politycznej inspiracji spo- 
leczefistwa. 

Rozkwitla kultura fizyczna i sport, chob z niedwuznacznq intencjq 
przygotcrwania, zwlaszcza mlodczej generacji sipoleczehstwa, do~ przyszle- 
go wysilku wojennego; swoistym alibi dla hitleryzmu skla sie olimpiada 
W Berlinie W 1936 r. l9 Rozbudowano tei  organizacje wypoczynku ma~so- 
weg0 (Kraft durch Freude), rozwinieto budowe domk6w j ednorodzinnych. 
Przyklady innowacji i postepu technicznego mozna by rnnoiye. Istotne 
bylo to, i e  przeslonily one spoleczefis~wu charakter faszystowskiej dykta- 
tury oraz przygotowanie do wojny. 

Rozpatrujqc upadek kultury W Rzeszy na tle dziejow tego kraju, na 
tle jego wielowiekowych osiqgniek, okaie sie, i e  byl to, CO prawlda, 
krotkotrwaly epizod, lecz tragiczny zarowno wewnqtrz, jak i na zewnqtrz . 

Niemiec, zwlaczcza W krajach okuipowanych, kt6rym dane bylo odczue 
W pralctyce kon~ekw~encje mySli przewodniej kultury nazistowskiej 
o wykszoki tzw. rasy aryjskiej, zwlaszcza nordyckiej rasy pan6w. Byly 
niani antyslowiai5skoS6, antysemityzm, arogancjla woibec innych narodow 
i traktowanie czeSci z nich jako Untermenschen czyli pcrdludzki. 

Inter arma silent musae - nie potwierdza tej makcymy sytuacja te- 
rytoriow okupowanych mhadnich  podczas I1 wojny gwiatowej; muzy 
nie trwaly W milczeniu, lecz zagpoiony zostal ich los. W Pdsce i na oku- 
powanych terenach radzieckich pozbawienie wlasnej kultury i stworze- 
nie intelektualnej pustyni byl'o czesciq skladowq pragramu wyniszczenia 
na rodh ,  zmierzako tyrnczasem ku pogrqieniu ich W komplehs nijsaoici. 
Dokonywalo sie ono nastepujqcymi metadami: 
- Przez fizycznq likwidacje inteligencji. 
- Przez Awiadome i systexnatyczne niszczenie i grabienie d6br kul- 

tury. Ofiarq padaly kciqiki; na ziemiach zaanektowanych przez Rzeszq 
W og6le ksiqzki p,olskie, W Generalnej Guberni - te, kt6re byly na in- 
deksie, W okupowanej czqSci ZSRR - r6ine (lqcznie ok. 100 mln tomow), 

l8 Speer, Erinnerungen. 1970, s. 522, pisze, Se za pomoca radia i glolnika Niem- . 
com odebrano niezaleinq mySl. 

tQ Prezydentem kornitetu organizacyjnego byi niearyjczyk. 



poza nirni pornniki, dziela sztuki Bwieckiej i sakralnej, obilekty architek- 
tury, jak Zamek Warszawski czy Eawra Pieczerska W Kijowie 20. Zar6w- 
no W polsce, jak i na okupowanych terenach radzieckich zamykano mu- 
zea, biblioteki. 
- Przez zakazanie wszelkiego wlasnego Zycia kulturalnego na zaanek- 

towanych zierniach'polskich i na Ukrainie, a ograniczenie go W General- 
nej Guberni i na terytoriach okupowanych radzieckich poza Ukrainq. 
W Generalnej Guberni zahamowano wszystkie istotne funkcje iycia kul- 
turalnego; pozwalano na zycie kulturalne PoJak6w pozbawione wartoici 
artystycznej, glebszej mygli i treiici narodowej, preferowano prymitywnq 
rozrywke (rewia, teatrzyki) W nadziei, ii oddziaia destruktywnie na roz- 
w6j oporu. Inaczej ksztaitowalo sie to ograniczenie na okupowanym te- 
rytorium ZSRR, gdzie pod nadzorem czynnikow niernieckich dzialali czg- 
sto kolaboranci, rekrutujqcy sie spo5rod dawnych wrog6w rewolucji, po- 
wracajqcych teraz z emigracji. Dzialanie ich przesycone bylo duchem 
antyradzieckoiici i antykomunizmu. Zarowo W Pdsee, okupowanej czesci 
ZSRR, jak i Jugoslawii zlikwidowano teatr jako oiirodek narodowej 
kultury. 
- Przez pozbawienie moiliwoiici tw6rczoSci naukowej i jak najdalej 

idqce ograniczenie kwiaty. Wyeliminowano W ogole szkolnictwo polskie 
na ziemiach wcielonych do Rzeszy, a ukraiilskie W tzw. Komisariacie 
Ukrainy. W pozwtalej okupowanej czqhci ZSRR i W Generalnej Guberni 
zamkniqto szkoly krednie og6lnoksztalcqce i wyisze 21. Wyjqtek stanowil 
dystrykt galicyjski, gdzie W nadziei na wzrost zantagonizowania polsko- 
-ukraifiskiego, uruchomiono gimnazja, seminaria nauczycielskie i kursy 
medyeyny. TakZe na Bialorusi poczyniono W 1942 r. gesty pod adresem 
nacjonalist6w uruichamiajqc pewnq liczbe szk6l Brednich. W republikach 
baltyckich zdobycie wykszfakenia dla tamtejszych mieszkaric6w mokliwe 
bylo po zadeklarowaniu sie jako czlonkow niemieckiej spolecznoici. 

Doda jmy j eszcze dwa przyklady podobnego potraktowania zakladbw 
naukowych - na kwatery wojskawe zamieniono zarowno Uniwersytet 
Warszawski, jak i Ukraifiskq Akademie Nauk. Omowiona sytuacja szkol- 
nictwa Bredniego i wyiszego na wschodzie r6inila sie istotnie od sytuacji 
w Prdektoracie Czech i Moraw, gdzie zamkniecie oibjglo wyisze uczel- 
nie po wystqpieniach studenckich jesieniq 1939 r., czy W Jugoslawii, gdzie 
W 1941 r. zamkiiieto W Belgradzie uniwersytet za sympatyzowanie z ru- 
chem Tito. 
- Przez ponbawienie wlasnych Brodk6w masowego przekazu treici 

kulturowych (prasa, radio, wydawnictwa). 

20 ~ b o r n i k  soobszczenij czerizwyczajnoj goszcdarstwiennoj Komisji o zlodjejeniach 
niemiecko-faszistickich zahwatczikow. Moskwa 1946, s. 157-158. 

ei Na pozostalych obszarach Ukrainy na bazie uniwersytet6w utrzymano tylko 
niekt6re instytuty po to, by ksztalcii5 bralruj$cych specjalist6w. 



- Przez likwidacjq zycia sportowego. 
- Przez zaplanowane obnizanie do minimum warunkow egzystencji 

i destniktywne oddzialywanie na kulture zycia codziennego. Dqinobi: t a  
miala na celu zaostrzenie kontrastow W wyglqdzie i zachowaniu ,,nad- 
ludzi" i ,,podludzi". 
- Przez przeSladowanie czy niszczlenie zycia religijnego jako czyn- 

nika utrwalajqcego 6wiadomoSC narodo'wq. Na terenach radzieckich 
Himmler ocenial jako zlq palityke poparcie ko5ciola grecko-ortodoksyj- 
nego, ktory, jego zdaniem, rozbudzal nacjonalinm. Jako misjonarzy chcial 
kierowak tam badaczy Pisma Sw., by ci jako pacyfiSci odpowiednio indo- 
ktrynowali „podludzi" na Wschodzie 22. 

W Czechoslowacji okupant nie od razu wprowadzil restrykcje W zy- 
cie kulturalne. Poczqtkowo istniala pewna swoboda, nawet pojawiiy sie 
nowe czeskie filmy. Zwalczal jednak hitlerryzm to wszystko, CO Iqczylo 
Czechow i Sloiwakow, zresztq nie bez powoldzenia. RownoczeSnie propa- 
gowal dorobek kultury niemieckiej. Wiele dziedzin zycia kulturalnego 
Siowacji uzaleznionych zostaio niemal calkowicie od Rzeszy 23. 

Polityka kulturalna okupanta we Brancji i innych okupowanych kra- 
jach zachodnich przypornina raczej tradycyjny model. Zmierzala przede 
wszysitkim do sparalizowania tych przejawow W dziedzinie kultury 
i nauki, ktore moglyby rozbudzie SwiadomoS6 narodowq, wole odwetu, 
i inspirowala umocnienie tych nurt6w kulturawych, More bliskie byly 
narodowemu socjalizmowi. JednoczeSnie rozpowszechniano olbrzyrni, do- 
S;ohczasowy dorobek Iniltury niernieckiej i austriackiej dla propagowa- 
nia wielkoSci Niemiec, jak rowniei kulture niemieckq W nazistowskim 
wydaniu przez radio, film, ksiqzki, zespoly mluzyczne i teatralne. We 
Francji propagowano A u k e  niemieckq, szczegolnie teatry, prowadzono 
wyrniane intelektualistow, artystow, filmow, literatury. Skutecznie od- 
dzialywajqcym narzedziem W reku niemieckim stalo sie radio Paryz. Eli- 
minowano filmy anglosaskie, a lansowano niemieckie, zresztq bez powo- 
dzenia. Zakazano dziel kmqozytor6w iydowskich, angielskich, polskich, 
ustalono zestaw ksiqZelc niepoiqdanych ". Stwcmzenie ko~po~ac j i  arty- 
st6w ulatwilo kontroblq tego 6rodowiskaZ5. R. Aron odnotowuje rozkwit 
zycia literackiego i teatralnego W okupcrwanej Francji, sezony teatralne 
1943-1944 nalezaly W Paryiru do najbogatszydh 26. Nie wykluczone, ie  
W okresie pogarszajqcej sie sytuacji wojennej i warunkow materialnych 

I. Kamenetsky, Secret Nazi Plans for Eastern Europe. New York 1961, s. 121. 
* B. Drewniak, o.c., s. 20-22. 
24 Na indeksie ksiqiek zakazanych znalazl sie takie Mein Kampf.  
25 E. Dunan, La Propaganda-Abteilung de France. ,,Revue d'histoire de la 

deuxieme guerre mondialeJ', X, 1951, nr 4. 
28 R. Aron, Histoire de Vichy 1940-1944. Paryi 1954. GZ6wnie dotyczylo to Pa- 

ryia. 



Madomie dopuszczano do zwiekszonej aktywnosci kulturalnej. Dada6 
przy tym nalezy, i e  przez dluiszy czas, zwlaszcza nad czqSciq Francji za- 
rzqdzanq pmez Pataina, dominowala ideologia ,,rewolucji narodowej" 
W duchu nacjonalizmu Action Francaise i pexsonalizmu, sprzyjano kle- 
rykalizacji szkolnictwa. Zar6wno we Francji, jak i W innych k~ajach oku- 
powanych reiimy kulaborujqce lub sami hitlerowcy dokonali wyelinino- 
wania z iycia kulturalnego i naukoiwego Zydow, propagowano antyse- 
mityzrn. 

DoSC specyficzne cele przykwiecaly polityce okupacyjnej W Belgii. Tu 
zasadq staEo sie rozbijanie tradycyjnych wiqzi lqczqcych kulturq belgijskq 
z francuskq i, holenderskq oraa stwarzanie nowych wiqzi, zwlaszcza miq- 
dzy Srcrdowiskami flamandzkimi nastawionymi pr,onazistowsko a niemiec- 
lrimi. 

Z reguly okupant zabiegal o kontrolq Srodk6w masowego przekazu 
tak infomacji, jak trefici kulturowych. W odniesieniu do prasy rolq tq 
nadal pelnila cenzura 27. Podobnie bylo z radiem, jeieli okupant nie prze- 
jql wprost kierownictwa niekt6rymi rozglosniami. Natomiast inne meto- 
dy zastosowano W odniesieniu do filmu; poza cenzurq (Belgia) prbbowano 
przejmowaC udzialy W wytworniach (Francja), narzucai: produkcje fil- 
m w q  Rzeszy (Czechoslowacja). W zakresie kultury iycia codziennego 
wywiqzala sie walka o dominacje W modzie. Na mbiste pcrleaenie Hitle- 

podejmowano wysilki, by pizbawii: Paryi dotychczasowej supremacji 
W tym wzgledzie. 

Wkod poczynafi okupanta na polu kultury najwiekszego rozglosu na- 
bral rabunek d6br kultury, W niektorych krajach ,prowadzony pod ha- 
slem rewindykacji utraconych W pnzeszloSci dziel sztuki '8. Gel tej akcji 
na Wschodzie moha  okr&liC slwami wyrytymi na tablicy W domu nie- 
mieckiej kultury W Monachium, zbudowanym W 1933 r.: ,,Kein V& lebt 
länger als die Dokumente seiner Kultur". W Polsce i na okupotwanej 
czqBci ZSRR graibiei dokolnywa2a sie rownolegle z ich niszczeniem, po 
uprzedniej ~dyskwalifikacji jako dziel obcych duchowi niemieckiemu, nie- 
gadnych niernieckich muzeow. Natomiast na Zachodzie te zdysknvalifiko- 
Wane obiekty sztuki pozostawiano lub przeznaczano na wymiane. W Pa- 
ryiu zdarzyl sie jednak wypadek zniszczenia dziel sztuki W Tuillerie (Jeu 
de Paurne). 27 V 1943 r. spalono tarn piqkset obrazow wspolczesnyah ze 
zbior6w poiydowskich, W tym pedzla Picassa i Legers. 

Dziela umane po selekcji za wartoSciowe mialy po rewindykacji lub 

" Nie zawsze czyniono to dokladnie, W Belgii W jgzyku polskim udalo sie wy- 
da6 broszure zapowiadajqcq powojenne poszerzenie Polski na Zachodzie. 

2e Zamierzano odzyskaf takie to, CO utracono za Napoleona. Po Napoleonie ra- 
bunki ustaiy; zdawalo sie, i e  we uvsp6iczesnej cy\vilizacji nie p0wt6rZ~ sig one. 
W wojnie 1870171 zdobycz9 byiy chorqgwie i archiwa, W I wojnie Swiatawej nie ra- 
bowano dziel sztuki, a po wojnie ograniczono sie do odszkodowania. 



wykupieniu , powedrowaC do nowego centrum muzealnego, ktbrym 
W miejsce Louvru staC sie mialo Linz, miejsce urodzenia Hitlera. Dyrek- 
tywy o rozwoju tego oirodka wydawal osobi5cie Hitler, a kierowanie nim 
pozostawalo W gestii historyka sztuki dra H. Posse. Linz miai sie staC 
najwiqkszym muzeum wszystkich czasow, metropoliq europejskiej sztuki. 
Tu mialy sie znaleik wielkie zbiory numizmatyczne, kolekcja broni, obra- 
zy Tycjana, Rubensa, Boticellegor Tintorettego, Holbeina, Breugela, Bou- 
chera. Natomiast spoSr6d nie-Niemcow - mistrzbw pqdzla XIX i XX W. 

niewielu doczekalo sie uznania Hitlera i jego ekspertow. Zmagazynowa- 
ne  na czas wojny obrazy W Alt-Aussee i Neuschwanstein oceniano na 
650 mln marekZ9. Innq kolekcje zgromadzii u siebie Göring, szacowano 
jq podobnie. 

W Polsce zrabowano m. in. oltarz Wita Stwosza, cenne obrazy z ko- 
lekcji Lubomirskich, Lanckorofiskich i Czartoryskich oraz Muzeum Na- 
rodowego. W Czechoslowacji Heydrich wywiozl koronne kosztcrwnoSci, 
b i i u t e ~ i ~  krol6w czeskich, goibeliny i zbroje. Grabiez z obszarow radziec- 
kich objela m. in. kolekcje ikon ruskich, cenne eksponaty zbroi z Pie- 
czerskiej Lawry. R. i M. Sepdewitzowie szacujq, i e  we Francji, Holandii 
i Belgii niemieccy okupanci skonfiskowali 23 tys. przedmiotow sztuki, 
W Polsce i Zwiqzku Radzieckim znacznie wiqcej, poza tym grabiono 
W Austrii, Czechoslowacji, na Wegrzech i W krajach balkailskich. Eqcznie 
lupem padfo ok. 200 tys. przedmiotbw sztuki 30. 

Tej akcji plqdxowania towarzyszyl cel glqbszy; Hitler chcial d e n i i .  
kieninek rozwoju sztuki i smak artystyczny. Podczas wojny, ktbra nie- 
wiele pozostawiala na to wcvlnego czasu, podjql dopiero pietrwsze kroki. 

Rabunek abejmowal takie bibli'olteki, archiwa, kancelarie kogcielne, 
loie masoiiskie, skqd zbiory wqdrowaly z kolei do wyiszej szkoly NSDAP. 

!W zakresie myili technicznej rabunek obejmowal patenty, dokumen- 
tacje technicznq, i.oine projekty. Z przedmioltow codziennego uiytku 
najwiqcej zrabowano mebli oraz p~zedmiotow drogocennych. 

Kultura na terenach okupowanych oibejmowala kulturq niemieckq 
tarn wnoszonq, kulture szerzonq pmez grupy kolaborujqce, kulture nie- 
zaangaiowanq i kulturq walczqcq czy podziemnq. Nie wszedzie wystepo- 

20 D. Roxan i K. Wanstall, Der Kunstraub. München 1966. Praca ta aparta zo- 
stala na jednym z t.aport6w Art Looting Investigation Unit - specjalnych jednostek 
amerykatiskich ustalajqcych rozmiary hitlerowskiego rabunku dziel sztuki. Pozo- 
stale dwa raporty tych jednostek nadal niedostepne sq badaczom. 

Zaufani handlarze skupywali dzieia sztuki W Wiedniu, Paryiu, Rotterdamie, 
Amsterdamie, Neapolu, Florencji. 

30 R. i M. Seydewitzowie, Duma z gronostajern. Krakdw 1966, s. 207. Do teS 
liczby dzief dodaa naleiy jeszcze ,,zakupy" dla muzeum W Linzu, dla Hitlera, Gö- 
ringa i innych hitlerowskich przyw6dc6w. 



waly one razem, r6iny byl ich wplyw i miejsce W zyciu okupowanego 
kraju. 

Propagowano kulturq niemieckq W wiqkszobci ha j6w  okupowanych, 
zapewniono jej wylqcznoSC na terenich formalnie lub faktycznie zaanek- 
towanych, jak r6wniez dokladano wysilk6w W odnajdywaniu Slad6w 
dawnej kultury niemieckiej, po to, by dowodziC nastqpnie germaiiskiego 
rodowodu tych ziem. Dotyczyio to  nie tylko terytori6w zaanektowanych, 
lecz takie Krakowa, ZamoScia, Belgradu, terenow Winnicy, kraj6w bal- 
tyckich, a takie Protektoratu Czech i Moraw, Strassburga. NajczqSciej 
tym Sl.adem kultury byla architektura. Iiinq troskq wladz 111 Rzeszy byla 
,,obsiuga" kulturdna Srodowisk Volksdeutsch6w W krajach okupowanych. 
Inspiracja k6i kolaborujqcych W dziedzinie kultury daleka jest jeszcze 
od "zbadania. Nieraz" trudno bedzie odpowidde6, kiedy .pochodzila od 
nich, a kiedy od czynnik6w okupacyjnych. Istotnq rolq W dziedzinie kul- 
tury odegrala kolaboracja we Francji, Norwegii, Belgii, gdzie dawala 
szanse odwetu elementom flamandzkim, W Gzechoslowacji, gdzie propa- 
gowanie folkloru i kultury niemieckiej mialo prowadzib do przesloniqcia 
SwiadomoSci narodowej Czech6w. 

Kultura walczqca, to przede wszystkim kultura polskai i grecka. Do- 
kumentem jedynym i niepowtarzalnym W literatume I1 wojny Swiato- 
wej jest wydawnictwo Walka o dobra kultury, Cwiadectwo samych ra- 
townikow tych dbbr W Polsce okupcrwanej. A przeciez byl to tylko jeden 
~dcinek frontu walki, polegajqcej na ukrywaniu niekt6rych polskich zbio- 

' r6w, chronieniu polskich dziel sztuki przed zniszczeniem czy wywiezie- 
niem,lrejestracji strat, zabezpieczeniu niektorych niszmonych obiektow, 
a takie na interwencjach U czynnik6w okupacyjnych. Dalsze odcinki to 
podziemne iycie teatralne, literatura walczqca, tajne nauczanie, obrona 
jqzyka polskiego na Slqsku i Pomorzu, tajna pmsa W Grecji skupila 
siq W lewicowym nurcie podziemia prawie cala elita htelektualna Grecji 
i braZa udziai W walce. 

W Holandii i Nurwegii doszlo do konflikt6w rniqdzy Srodowiskami 
tworczymi i studenckimi a politykq okupanta i wladz quislingowskich. 
W Holandii byl .to op6r praeciw utworzeniu Izby Kultury na wz6r nazi- 
stowski, przeciw polityce woibec koScioi6w oraz przeciw polityce oSwia- 
towej 32. Na skutek demonstracji studenckioh ,doszlo od przejkciowego 
zamkniecia uczelni. Natomiact W Norwegii koaflikt ogpiskowal siq wok61 
uniwmsytetu W Oslo, Pr6by nazyfikacji nie daly tu rezultatu i W 1943 r. 
uniw~wsytet zamkniqto 3S. 

Tajna prasa ukazywala sig takie we Francji, Holandii, Belgii, Danii, Czecho- 
slowacji, lecz warunki wydawania jej byly tarn bez por6wnania latwiejsze nii  
W Polsce. 

88 Netherlands Basic Handbook. Part I I ,  Postinvasion (London 1943). 
88 The Norwegian University Struggle. London b.r.w. 



Upadek kultury WO I11 Rzeszy i sposjob potraktowania spraw kultury 
na obszarach okupowanych to konsekwencja dojScia do wladzy dyktatury 
faszysto~wskiej i jej generahych celjow wewnetrmych i zewnetrznych. 

Jeieli W Rzeszy nastqpilo rozerwanie ciqglohci kultury duchowej, 
a W krajach zajetych przez niq rozerwanie to wystqpilo W sensie crhrono- 
logicznym, to zloiylo sie na to wiele prqczyn. W Raszy bylo to nie- 
uniknione po odplywie CO wartoSciowszego elernentu na emigracje i de- 
prawacji, jaka sie rozwinela W Srrodowiskach intelektualnych. Natomiast 
W krajach okupowanych na ogjol nastqpilo zahamowanie lub wyniszcze- 
nie iycia kulturalnego, niekiedy prjobowano narmoenia obcej &ogi roe- 
woju. Polskq i t e ry tor iu  okupo~wane ZSRR mmierzanlo przeksztakii: 
W niemieckq przestrzeii iyciowq z niemieckq kulturq, a wyprzedzik to 
miaio przeksztalcenie ich W kulturalnq prjoiniq, intelektualnq pustyniq. 
H. Frank, generalny gubernator, powie do dziewczqt z mlodzieiowej orga- 
nizacji hitlerowskiej W pdowie 1943 r.: ,,Srniejqca sie ziemia nad Wislq 
powinna stak siq naiszq ojczyznq. Powstanq nowe pieCni, pieSni naszego 
narodu, i wzniesie sie Spiew nad niwami tego kraju, Spiew i muzyka du- 
szy niemieckiej" 34. Okupantowi hitlw~owskiemu zabraklo jednak czasu 
i moiliwoSci zrealizowania niszczycielskich planjow, nie zdolano ,zahamo- 
wai: i przekreSlik wszystkich istotnych funkcji iycia kulturalnego. Doszlo 
jednak do czasowego ogolnego cofniecia kulturalnego W Pollsce, gdzie kul- 
tura ponioda najciqisze straty. Tylko czeSciowo skutki poeuniek okupan- 
ta zostaly tu zredukowane samoobnonq spoleczeiistwa s5. Z kolei W ZSRR 
okupacja oibjela tylko czqC6 kraju, istnialy wiqc znacme moiliwobci roz- 
woju pomimo ograniczefi narzuconych przez wojnq. 

Upadek kultury W Niemczech, szczeg6;iiie skorumpcswanie Srodowisk 
intelektualnych pod wzgledem moralno-po~litycznym, przesqdzilo o braku 
ich reakcji i opor6w na destrzikcyjne oddzialywanie I11 Rzeszy na Wcie 
kulturalne kraj6w okupcrwanych i o udziale czqSci tych Srodowisk W dzie- 
le destrukcji. Nawet masowe osadzenie profeso~rjow 'krakowskich W obo- 
zie koncentracyjnym nie oibudzilo sumiefi, interwencje zdarzaly ,sie spo- 
radycznie i dochoidziZo do nich z oporami. Nie bez winy byza W tym przy- 
padku literatura niemiecka. W I11 Rzeszy sp~elniala ona istotnq -rolq 
W przygotowaniu opinii do podboj jow i okupacji. Wyzyskana zostala dla 
stworzenia obrazu totalnej afirmacji wajny; motto zjazdu pisarzy W Wei- 
marze W 1940 r. brzmialo: ,,Die Dichtung im Kampf des Reiches". W od- 

,,Warschauer Zeitung" 16 V1 1943. " Polskie czynniki przewidywaly podczas wojny, i e  W dziedzinie kultury CO 
najmniej dwa pokolenia Polak6w skazane sq na egzystencje kalekq i i e  czekajq je 
nadmierne wysilki. Zob. Obrona d6br kultury, t. 11, s. 523. 



niesieniu do Polski nie tylko wielu pisarzg niemieckich solidargzowafo 
sie z faktem jej zagarniqcia 36, lecz niektorzy z nich - i to skutecznie - 
rozpalali odwetowe nastroje, prezentujqc nastawiony na brutalnoS6 obraz 
WrzeSnia, Polakow zaS jako narod mordercow 37. 

Uderza zastosowanie niektorych metod przeSladowania kultury W Rze- 
szy takze W krajach okupowanych czy nawet powtorzenie ich. Tu i tarn - 
jakkolwiek na roznq skalq dokonano „czystek7' ksiqiek, selekcji dziel sztu- 
ki, usuniecia iydow, tu i tam obowiqzywaly zakazy wydawane W Rzeszy. 

Najwyzej oceniano W I11 Rzeszy kulture krajbw naleiqcych do rodzi- 
ny narodbw germariskich, mialy one nawet wejSC do organizowanej przez 
Berlin podczas wojny Miqdzynarodowej Izby Kultury. Kraje te jednak 
nie byly sklonne do akceptacji modelu kultury nazistowskiej, nie pozo- 
stawGa-ona tarn trwalszych sladow. 

8% W 1940 r. wydano antologig Deutsche Dichter grüssen Thorn, W kt6rej osiem- 
dziesigciu pisarzy, W tym wielu z krggu rewolucji konserwatywnej, solidaryzowalo 
sig z faktem zagarniecia Polski. 

37 H. Orlowski, Wrzesiefi 1939 T. a pisarze III  Rzeszy, ,,Przeglqd Zachodni" 1969, 
nr 3. s. 97. 





Tomasz Szarota 

REAKCJA WARSZAWY 
NA M;FSm FRANCJI. 
W C Z E R W C ~  1940 R. 

Niemal od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej zastanawiali sie 
Polacy nad proiblemem dla nich zasadniczym: jak dalej potoczq sie losy 
wojny i kiedy nadqpi wymoilenie ich orjczyzny. Byl toi ulubiony h n a t  
romow, dyshsji,  zagorzalych sporow. Glosy optymistbw zdecydowanie 
dominowaly nad trzeiwiejszymi przewidywaniami pesymistbw, jednak 
naw~et ci ostatni powazne nadzieje wiqzali z nadejSciem wiosny 1940 r. 
DoSC powsgechnie wyoi5raian.o sobie, i e  wtedy to wlagnie na froncie za- 
chodnim nastqpiq wydarzenia decydujqce o losie wojny, a tym samym 
o niepodleg~o8ci oj czyzny. 

J u i  W styczniu 1940 r. narodzilo sie W okupowanej Warszawie powie- 
dzonkol,, ktbre niebawem mobi zawrotnq kariere, stajqc sie jak gdyby 
hadern narodlowym. W „Biuletynie Informacyjnp" z 2 I1 1940 czytamy: 
„W ciqgu ostatnich donecznych dni chloipcy, sprzedajqcy na Pradze pa- 
pierosy, uromaicajq zachwalanie swego towaru roinymi dodatkami 
aktualnyrni. Ostatnio czesto sie slyszy: cSl06ce coraz wyiej - Sikorski 
coraz bliiej - Ergo, Mewa, Renoma, Extra Plaskie))". Owa pie~wsza wer- 
sja popularnego dwuwiersza ulegnie z czasem pewcnym modyfikacjom. 
Zarniast nazwiska Sikorskiego pojawi sie W nim ptaszek sikorka; wiosna 
i przylot ptakow raz jeszcze stanq sie symbolami zmiany. Na zamarznie- 
tych szybach tramwajbw pojawiq sie rysuneczki ptaka i proniieni slo- 
necznych. 

Jednoczewe cala Warszawa, podobnie zresztq jak i cala Polska, iyje 
pod znakiem wroib i proroctw. Siqgnijmy do diariusza Haliny Krahel- 

POLSKA W SWIECIE 

SzMce z dziej6w icultury polskiej, Warszawa 1972 



&iej, kt&a pod datq 5 I V  1940 notujel,;Trzeba sig .6$stanowi6 nah nie- 
pospolita, nowq psychozq ogqrniajqca, szerokie $ola ludzi: psychoza Prze- 

; 9 . *  8 - 
p k e d n i .  M h i ,  inteligeh&, @&x+eni przedid6& ludzie lubujq sie 
prawie dzig W, ieby wi&af Aadzidji h t$ inii6 datq, W ktorej ma 
sie sta6 to czy w o  [. ..I W kaidyin'mi-esiqcti'niemdfkursuje po ~ a r s z a w i e  
kilka takich nowych przepowiedni [...I Psychoza przepowiedni jest zresztq 
bardzo charakterystycma dla naszego olneszi: ludziom jest zbyt ciqiko, 
najgorzej gnqbi wielu nic nie dzianie sie, W znaczeniu jakichS wiekszych, 
ostrzejszych rozgrywek na froncie; stqd potrzeba rozkawalkowywania 
rozporzqdzalnego czaw na raty, terminy i potrzeba stwarzania scrbie moi- 
liwoSci wyczekiwania" l. 

I oto nagle 10 V 1940 dr6le de guerre zarnienia sie W wojnq prawdzi- 
wq. Wizja generala Sikorskiego, szefa rzqdu i dow6dcy zorga&owanej 
we Francji armii palskiej, wkraczajqcego do kraju u boku aliantow zdaje 
sie nabierai: realnokci. W dniu rozpoczgcia ofensywy niemieckiej na za- 
chodzie Ludwik Landau zapisze W swej kronice: „A slowo stalo sie cia- 
lem. Moment tak dlugo, z takim utesknieniem u nas oczekiwany wieszcie 
nadszedb- wojna na zachodzie [...I CzekaliSmy na to, bo sytuacja u nas 
pogarszala sie W takim twpie ,  i e  jasne bylo, ii dlugo tego nie wytrzy- 
mamy. A rozstrzygniqcie nastqpii: moglo tylko na zachodzie" 2. 

Radosne podniecenie nie trwalo dlugo. Kapitulacja Belgii i Holandii 
ostudzila zapal, nie zlikwidowala jednak nadziei. Z ufnokciq czekano na 
starcie niemiecko-francuskie, wierzono W ponowne zwyciqstwo francu- 
skiego orqia. Tymczasem postqpy ofensywy Wehrmachtu rozwiewaly po- 
wali zludzenia. Szybko okazalo siq, i e  Francja 1940 r. W niczyrn nie przy- 
pominala dzielnej i bohaterskiej Francji z lat I wojny Bwiatowej. 

Wyraz owczesnych nastrojow Warszawy znajdziemy na kartach Mia- 
sta niepokonanego Kazirnierza Brandysa. Wyraz to CO prawda artystycz- 
nie przeksztalcony, wynikajqcy jednak z osobistych wspomniefi i prze- 
i y C ,  dlatego tei  przekaz ten, zgodny - CO istctne - W swej wymowie 
z innymi, kaktowai: wypada jako syntetyczny obraz przeiyb ludnoSci 
Warszawy. Obraz, poddajqcy siq - jak kaide inne ir6dlo - rygolrom 
krytycznego postqpowania historycznego. 

,,Byla wowczas W Warszawie nadzieja i tqsknota. Tqsknota za Marnq, 
nadzieja na Verdun [...I Czarne nekroilogi francuskich miast witaly nas 
codziennie z pierwszych stron gazety [...I Lud warszawiki poznawal geo- 
grafie kraju, kt6rego zwyciqstwa nigdy nie byly mu wmgie. I nie chcial 
wierzyf W jego kleski, gdyi nie chcial rozstai: sie z nadziejq [,.,I 

Ojciec wieczorami'stawial pasjanse, z ktorych wynikalo niezbicie, i e  
Paryi sie obroni. Siedzial zgarbiony nad stolem, j8.k dowodca nad szta- 

1 H. Krahelcka, Pamietniki z okresu okupacji, masz., AZHP, syg, 383111-3, k. 120. 
2 L. Landau, Kronika Zat wojny i okupacji, t. I. Warszawa 1962, s. 465. 



bowq mam, i dlugo wazyl W palcach karte wyjetq z talii C...] W bramie 
na laweczce siedzial dozorca i zadzieral glowe ku gwiazdom. I on chcial 
z nich coS wyczytac o frzncuskiej wojnie [...I 

Nie Smiejcie sie z mego ojca, kt6ry szukal obrony Paryia W tajemni- 
czym zrzqdzeniu kart, ani z dozorcy, kt6ry szukal W gwiazdach. Tylko 
wrozby, kabaly i gwiazdy zostaly nam w6wczas W Warszawie; nam, kto- 
rzySmy wierzyli mocniej od generala Weygand, ze Paryz nie padnie, dla 
ktorych sila Francji byla bardziej niezlomna niz dla jej ministrow. Ktoi- 
h y  W Paryzu mbgl wbwczas zrozumiet te dziwnq. wiare warszawskq 
W trojkolorowy sztandar? Czy iolnierze W blekitnych helmach dzielniej 
broniliby fortow, gdyby sie Idowiedzieli, ze sedzina z trzeciego pietra na- 
szej ka,mienicy modli sie W koSciele co rmo siowami Mawylianki? 
- Klekam, prosze pana, W bocznej nawie przed obrazem Swietego 

Jerzego i zmawiam: Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est ar- 
rive. To przeciei nie moze byk grzech? 

Nie, to nie moke byC grzech. Oto Warszawa W dniach kleski, Warsza- 
wa spragniona nadziei i zawsze wierzqca W wolnoSii Paryza, W kt6rym 
niedawno Francuzi krzyczeli dol cara: - Vive la Pologne, monsieur!" 

A oto scena ulicznej sprzedaiy szmatlawca, przynoszqcego 14 V1 1940 
wieSe o upadku Paryza: ,,W Srodku zbitej grupki stal maly mikrus, Sci- 
Sniqty z wszystkich stron jalr pestka, i plak~il sprzedajqc dodatek. Stanq- 
lem tu i  przed nim, a on wycieral oczy brudnq pieSciq, caly zasmarkany, 
i krzywil sie: - Masz pan, dawaj pan, masz Pan, jeszcze zlotego, nie 
pchat sie. Paryi wziqli, takie sk~wwysyny, dawaj pan, no ... takie skurwy- 
syny ... - WziGem gazetq i stalem wciqz przed nim; ludzie wyskakiwali 
z tramwajbw i biegli, napierano na nas z tylu coraz ciainiej, plac znie- 
ruchomial W krzyku i zgrozie, maly gazeciarz plakal, wymyilal i gniotl 
pieniqdze W piqici, Chcialem coS z nim uczynit, pocieszyt jako& ale ster- 
czalem tylko, gap i~c  sie W te male oczy, z ktorych ciekly hy7' 3. 

Uzupelnijmy literacki &raz zapiskami kronikarza okupacyjnej War- 
szawy, Ludwika Landaua. 

14 V1 1940: ,,I zn6w przyszedl dziefi niespodzianki, dzieh, ktbry za- 
skoczyl wszystkich rozrniarami klqski: kapitulacja Pasyia. Przyszla ona 
po, dopiero CO rozgloszonych, zapowiedziach obrony do ostatniego tchu, 
obrony za pomocq barykad, za wszelkq cene. Rola tej kapitulacji wydaje 
sie olbrzymia: ozna'cza ona nie tylko utrate nagromadzonych tu zasobow 
wielkiego przemysiu zbrojeniowego, centrum calego ruchu kolejowego, 
ale podwaia ona wiare W mozliwo6C: stawienia przez Francjq oporu, wiare 
zarbwno W sily fizyczne, jak i W zdolnoSC zdobycia sie na ten olbrzymi 
wysilek, j ak ieg~~ta  sytuacja wymagala. A kto wie, czy i Niemcy nie byly 

K. Brandys, Miasto niepokonane. OpowieS6 o WUI'SZUW~~, wyd. 11. Warszawa 
1947, S. 69-74. 



bhkie  granic swego wysilku? [...I Zajecie calego terytorium francuskie- 
go zaczyna byC sie wydawab rzeczq moiliwa, [...I Nastraje U nas da sie 
okreSliC W tych warunkach jako skrajne przygnqbienie" 4. 

15 V1 1940: ,,Odbywa sie pxoces przystosowywania sie ludzi do tego 
nowego sltanu rzeczy, jaki simmzyla kapitulacja Paryza. Bylo to wyda- 
rzenie tej rniary, i e  kaidy poczul siq niemal zupelnie wyt;rqconym z r6w- 
nowagi i musi dopiero do niej powraca6" 5. 

17 V1 1940: ,,Kleski zostaly przypieczetowane. To, 'czego sie obawiano, 
lecz co przed kilku j,eszcze drLiami, przed kapitulacjq Paryia, wydawalo 
sie niem~oiliwie, stalo sie: Francja prosi o pokoj, rezygnuje z dalsnej wal- 
ki. Po 38 dniach rzeczywistej wojny w czasie niewiele dluis,zym od kam- 
panii polskiej, Francja ulegla przewadze niemieckiej. Nastroj, jaki U nas 
panuje, to poczucie zupelnej beznadziejnosci. Czy wojna bedzie sie jeszcze 
toczyla?" G. 

24 V1 1940: ,,Term dopiero, gdy rozeszla, sie wieSi. o ogloczonych wczo- 
raj wieczorern warunkach rozejmu, zdat sobie moina sprawq z tego, CO 

znaczy jego podpisanie. Moina tei oceni6 rzqd, kt6ry da1 zgodq na takie 
wanuiki. W tym Swietle kleska Francji - nie jako sama kleska wojsko- 
wa, ale jako przejaw niemal zwyrodnienia narodu - staje W calej oka- 
za180Sci. OczywGcie rzqd Petaina, a wlaiciwie dziS rzqd Lavala - to je- 
szcze nie wszystko: ale isttoitne jest, i e  rzqd taki sie W og6le znalad. Nowy 
rzqd podobno zresztq tworzy sie W Anglii jako rozwiniqcie Komitetu Na- 
rodowego gen. de Gaulle do podtrzymania walki j u i  poza granicami 
Francji" '. 

A oto tekst artykdu, ktory nazajutrz po upadh  Francji ukazal sie 
W konspiracyjnym piCmie ,,Polska iyje!": 

„Na twarzach widaC niepokoj, W niejednych oczach lzy gniewu i roz- 
paczy ... Spelngy sie p~zewidywania pesyrnist6w. Franc ja [...I ulegla 
W walce orqinej. Slabi duchem szepcza, po kqtach: Niemcy widaC zwy- 
ciqiq ... Nikt im rady nie da ... Trzeba sie liczy6 z tym, i e  tu pozostanq na 
stale ... Trzeba sie dostosowa i.... - Nie ma CO ukrywak, ie Francja jako 
sprzyrnierzeniec sprawila nam za.w6d, pogmszyla polozenie naszego rzq- 
du i armji. Dnie, jakie W tej chwili prxeiywamy, r6wne sq W smutku 
najcieiszym chwilom naszych dziejow. Nie zalamujemy sie jednak. Klg- 
ska Francji nie wtplynie na ostateczny wynik wojny. Nie przestanie 
istniei: Francja i nie przestanie walczy6" s. 

Rzecz mamienna, ie W prasie konspiracyjnej starano sie bardzo do- 
bitnie akcentowa6 dalszy udzial Francji W koalicji antyhitlerowsl-riej. 

qL. Landau, o.c., s. 527. 
G Ib., S. 528. $ .  

Ib., s. 534. 
Ib., S. 547. 
Art. Wierzymy, ,,Polska gyje" nr 67 z 22 VI 1940. 



Przykladowo wymienit moina artykul Francja kapitulujqca i Francja 
u.?aZczqca, po5wiqcony komitetowi de Gaulle'a, zamieszczony W „Biulety- 
nie Informacyjnym" 9. 

Nuty ialu i rozgoryczemia, polqczone jednak z wiarq W przyszloS6, 
odnajdziemy takze W artykule Wojna trwa dalej ..„ opublikowanym 
W ,,Wiadomogciach Rdskich": 

„Polska przeiywa dziS moment podobny temu, kt6ry przekywala 
W koficu wrzeSnia roku ubieglego. Za~ysowujqca siq klqska Francji jest 
klqskq naszq nie tyle W rbwnej, ile W wigkszej bodajie mierze. Poczucie 
tego jest tak W spo3ec~efic~ie powszechne, i e  komentarzy nie wyma- 
ga C...] Nie czas dzii na dokladnq spokojnq analize, czemu tak sie stalo. 
Nie je& to dzisiaj rzeczq najistotniejszq. Na jistotniejsze jest jasne stwiw- 
dzenie faktu: ponieSliSmy nowq i szczegolnie doitkliwq klqsk~, lecz wojna 
trwa dalej. Gdziekolwiek wojna ta sie potoczy, czy zwrdci sie W postaci 
bezpohredniego ataku przeciwko Anglii, czy znajdzie sobie nowe pole 
walki na wschodzie Europy, czy przeniesie sw,e punkty ciqikosci na tesy- 
toria pozaeuropejskie - bedzie to W dalszym ciqgu n a s z a wojna, to- 
caona przy n a s z y m udziale; o n a s z q przyszloS6 i o n a s z e ju- 
trzejsze i pelne zwyciqstwo" 1°. 

W sprawozdaniu Delegatury dla rzqdu emigracyjnego pisano: 
„Niepokonalno6t Fsancji byla aksjomatem tak dalece przyjqtym przez 

calq prasg i opinie; ze og6i spoleczefistwa do ostatniej chwili nie chcial 
wierzyt W t iagiczn~ final tej parotygodniowej kampanii. T p  glebszy 
byl upadek nasitrojew W spoleczerisMe, gdy ujamilo sie, i e  Francja zo- 
stala pokonana" 11. 

Analizujqc retrospektywnie nastroje spoleczefistwa podczas okupacji 
Balina Krahelska pisala wiosnq 1944 r. : 

,,W czerwcu 1940 spdeczefistwo nasze doznalo bardzo ciqikiego prze- 
zycia, kt6re przesqdzilo o licmych samob6jstwach, wypadkach pomiesza- 
nia zmysl6w, o powszechnym, niezwykle glebokini przygnqbieniu og6lu. 
Przyczynq takich nastro j6w stala sie kapitulacja Francji [...I Jezeli cho- 
dzi o Warszawe i zwlaszcza kola inteligencji mozna stwierdziii, i e  sprawq 
kapitulacji Warszawa przezyla glqboko, bardzo gleboko, wrecz tragicz- 
nie" 12. 

Wnikliwe uwagi na temat przyczyn upadku F~aecj i  znajdziemy 

O ,,Biuletyn Informacyjny" z 28 V1 1940. 
l0 ,,WiadomoSci Polskie" nr 20 z 20 V1 1940. Sekretarzem redakcji pisma, bgdq- 

cego jednym z centralnych organow AK, byl W latach 1940-1944 profesor Tadeusz 
Manteuffel, W kt6rego mieszkaniu przy ul. Madnliriskiego 69 zbierali sie regularnie: 
pr6cz gospodarza takie Boleslaw Srocki, Witold Gieliyriski, Tadeusz Wardejn-Za- 
g6rski, a niekiedy i szef BIP-U Jan Rzepecki. 

Ii Sprawozdanie za okres 15 1-15 I11 1942 (nr 4/42), masz. pow., Bibliotheque 
de Documentation Internationale Oontemporaine. Paris, syg. F. 227 Res. 

iz H. Krahelska, Postawa spotecxeltslwa polskiego pod okupacjq niemieck~, masz. 
AZHP, syg. 383111-4, k. 11. 



W broszurze Stef'ana Buczkowskiego, wydanej W Warszawie W 1943 r. pod 
pseudonimem Szyrnona Brzosta: 

,,Kleska Francji nie byla spmodowana wylqcznie przewagq orgza nie- 
mieckiego. Zloiyly sie na niq dwie przyczyny: nieprzygotowanie armii 
francuskiej pod wzgledem wyposazenia technicznego (brak nowoczesnych 
samolotow i brolni pancernej) i ogolna niechei: Francuzow do wojny. Ogar- 
nelo ich bowiem po wygranej poprzednio wojnie jakieS wygodnictwo zy- 
ciowe. Nie doceniali przeciwnika. Nawet kleska Polski we wrzeiniu 1939 r. 
nie otworzyla in1 oczu. Do tego doszly wplywy propagandy niemieckiej 
i komunistgcznej [...I Nawet Meska i okupacja znacznej czesci kraju nie . - 

otworzyla Francuzom oczu na niebezpieczefistwo panowania niemieckie- 
go W Europie. Tylko ich czq56 z generalem de Gaulle postanowila dalej 
walczyi: U boku Anglii, znaczna zai wiekszoSC podporzqdkmala sie rzq- 
dowi marszalka Petaina i Lavala, ktorzy liczyli widocznie, i e  przez od- 
powiednie lawirowanie bqdq najlepiej sluiyli interesom Francji" lS. 

Surowego osqdu zalamania sie Francji i bled6w polityki francuskiej 
dokonal podezas okupacji czlowiek, dla ktorego Francja byla szczeg6lnie 
bliska i ktory na  gruncie wsp6lpracy pols'ko-frmcuskiej polozyl rzeczy- 
wiscie wielkie zaslugi. MySle o Marcelim Handelsmanie. 

Wybitny historyk W broszurze, wydanej pod pseudonimem J6zefa 
Krzemienia pisal: ,,Kleska [...I Francji ujawnila W calej pelni przyczyily 
je j upadku. Zdrada klas posiada j qcych i znaczne j czqSci zywiolu politycz- 
nie czynnego W strachu przed proletariatem wlasnym, przed «rewolucjq», 
polqczyla sie z zalamaniem mas zjednanych od dawna defetyzmem komu- 
nistycznym, W ostatniej fazie jeszcze spotegowanyrn przez zwiqzek So- 
wietow z Niemcarni hitlerowskimi. Nastgpilo poddanie sie Niemcom, 
a W kazdym razie zalamanie sie woli do dalszej walki, zwiqzane z nadziejq 
na mozliwoSi: utrzymania poid olslonq SS-6w wla(dzy nad wlasnyrn ludern 
W ramach jakiegoS uctroju napoltotalitarnego. I przyszla calkowita abdy- 
kacja z samodzielnej rolli lczy W ogole z roli dalszej W polityce Bwiarta. 
Aneks do Niemiec. Francja Vichy nie byla juz zdolna do \obrony swych 
posiadloSci azjatyckich przed Japoniq, kt6rej ustepowala je bez boju i bez 
gwarancji; natolmiast pobudzona przez Nifrmcy probowala nie dopu6ciC 
liberalizujqcej Anglii do swych kolonii afrykafiskich, kt6re oddala po 
kryjomu do dyspozycji desant6w niemieckich i na bazy dla ich floty 
podwodnej. I W konsekwencji wtracila i pierwsze i drugie, zepchnieta 
na poziom owej programowej Portugalii, a W kazdym razie, o ile chotdzi 
o przyszly glos, qunizej Belgii czy Norwegii" 14. 

l3 S. Brz~s t ,  0 CO toczy sie wojna. Warszawa 1943, s. 14. 
l4 J. Krzemiefi, Miedzu Wschodem i Zachodem. Warszawa 1939 (wl. 1943), s. 51. 

0 kr6tkowzrocznoSci niekt6rych przewidywafi powojennej konfiguracji politycznej 
autora SwiadczyC moie fragment poSwigcony Stanom Zjednoczonym, gdzie pisze On, 
i c  Ameryka ,,W Eurapie nie ma i mie6 nie moie iadnych interes6w politycznych" 
(ib., s. 56). 



Nieprzypadkowo W tej samej broszurze W fo'rrnie postulatu pod adre- 
Sem powojennej polityki zagranicznej odrodzonej Polski zostala wysu- 
nieta koncepcja oparcia sie na federacji Srodkowo-europejskiej. Przyszly- 
mi sojusznikami Polsiki mialy sie stak przede wszys'ckim Czechoslowacja 
i Wegry. 

0 iywym zainteresowaniu warszawiakow genezq i przebiegiem kam- 
panii francuskiej iwiadczy popularnoik, jakq zyskala broszura konsp' I ira- 
cyjna Drogami klgskii5. Bylo to tlumaczenie ksiqiki Jacquesa Maritaina 
A travers le desastre, wydanej W Nowym Jorku w 1941 r. Przeklad Cze- 
slawa Milosza ukazal sie W marcu 1942 r. 16, znacznie wyprzedzajqc, CO 

warto zauwaiyk, odpowiedniq edycje koncpiracyjnq W ojczyinie auto- 
ra 17. Charakteryzujqc nastroje spoleczefistwa polskiego po upadku Fran- 
cji, we wstepie tlumacz pisal: 

,,Po czenvcu 1940 r. przeplynela przez Polskq wielka fala rozczaro- 
wania i nawet nienawihci do Francji. Zawiedzione nadzieje, zawiedzione 
rachuby wyladowaly sie W tym wiqkszej niecheci, ze wplyw kultury fran- 
cuskiej byl U nas zawsze bardzo silny i od polrolefi przyzwyczajono sie 
uwazaC Francje za ostoje cywilizacji. Dostrzegajqc nawet znamiona roz- 
kladu, wierzono, i e  W decydujqcej chwili Francja ckaze sie godnq pokla- 
danego W niej zaufania. Cios jej zadany wydawal sie ciosem zadanym 
samej istocie cywilizacji zachodnie j [...I Oburzano sie na tch6rzliwoSk 
i kunktatorstwo rzqdu PBtaina, mnoiono przyklady podloSci i sluzalstwa 
wir6d przedstawicieli francuskiej clity, W Swiecie literatury i sztuki" ls. 

Drugim, obok Maritaina, autorem francuskim, kt6rego wypowiedzi na 
temat Mgski czytano W okupowanej Warszawie, byl Andre Maurois. Biblio- 
grafia W. Chojnackiego wylicza a i  4 wydania broszury Diaczego Francja 
przegrala wojne, bedqcej tlumaczeniem cyklu artykulow zamieszczonych 
przez pisarza w szwajcarskim ,,Neue Zürcher Zeitung" lg oraz 3 wydania 
ksiqr¿;ki Tragedia Francji, stanowii9cej przeklad fragmentow dziela wyda- 
nego W Stanach Zjednoczonych 20. 

J. Maritain, Drogami klqski, nakladem Oficyny Polskiej W Warszawie, bdw. 
(nakiad 1600 egz.). 

l0 Wstep tlumacza nosi datg: styczefi 1942. W „Biuletynie Informacyjnym" nr 
12(116) z 26 111 1942 informowano 0 wyjsciu tej ksiqiki W artykule: PoZyteczne U ~ Y -  
dawnictwo. 

Wedlug L. Parrota, L'intelligence en guerre. Panorama de la pensee francaise 
dans Za clandestinit6. Paris 1945, s. 208, ksiqika Maritaina ukazala sie W podziem- 
nej  Francji dopiero w listopadzie 1942 r. Zdaniem P. Audiata, Paris pendant la 
guerre. Paris 1946, s. 225, wyszla ona wiosnq 1943 r. 

is J. Maritain, o.c., s. 5-6. 
W. Chojnacki, Bibliogrnfia zwartych drukbur konspiracyjnych wydanych pod 

okupacjq hitlerowskq w latach 1939-1945. Warszawa 1970, s. 136; A. Maurois, Dla- 
czego Francjn nrzearata ,wojnq. Warszawa 1941, wyd. ,,GodnoSci Narodowej Strzec" 
(ze wstgpu). 

20 W. Chojnacki, o.c., A. Naurois, Tragedie en France. New York 1940, SS. 229. 
Collection Voix de France. 



Zaprezentolwany zestaw glosow i opinii potwierdza przekonanie, i e  
klgska Francji byla niezwykle ciqzkim ciosem dla spoleczefistwa polskie- 
go, smialo porownywalnym do tragedii wrzeSn.icrwej. Nie moha  porninq6 
taJcie innego j eszcze aspektu francuskie j kleski czerwcowe j , a mianowi- 
cie roli, jakq spelnila ona W dziedzinie psychologii spo2ecznej Polakow. 
Upadek Francji zmuszal mianowicie do nowej oceny WrzeCnia. Kampa- 
nia wrzegniowa ukazala sie twaz W zupehie innym Swietle. NastqpiC mo- 
gla rehabilitacja zolnierza polskiego, sprawiedliwsza ocena dowodztwa, 
pelniej i wyrahiej  uwidocznila siq potqga niemieckiego przeciwnika, 
przewaga jego sil i Srodkow. Porazka znacznie pszeciei silniejszej Fran- 
cji unaocznila Polakom znaczenie i walor wlasnego oporu, role Polski 
jako pierwszego paristwa, Irtore przeciwstawilo sie hitlerowskiemu dykta- 
towi". SwiadomoS6 tego faktu oidegrala W psychilce narodu rolle 
olbrzymiq. 

21 Por. art. Co Polska data Swiatu, ,,Polska Syje" nr 55 z 8 V1 1940. Nie przy- 
padkowo wlahnie W czerwcu 1940 X. zaczql sie ukazywak dodatek do ,,WiadomoSci 
Poiskich" zatytukowany ,,Zolnierz poiski W kampanii wrze6niowej1', zamieszczajqcy 
relacje o walkach armii polskiej przeciw przewadze niemieckiej we wrzeSniu 1939 r., 
a takze przedruki fragmentow ksiqzek niemieckich, podkseSlajqcych bitnoSk i bo- 
haterstwo Polakow. 



Krzysztof Dunin -Wqsowicz 

TADEUSZ MANTEUFFEL 
JAKO ORGANIZATOR 
TAJNEGQ NAUCZAMA 

Jednq z pacji zyciowych Tadeusza Manteuffla byla dydaktyka uniwer- 
syteckiego studium historii. Intereso\val sie niq i zajmowal praktycznie 
od w~czesnych lat swojej kariery naukowej, pro,waldzqc regularnie i sy- 
stematycznie zlecone wyklady i pr~se~minaria na Uniwersytecie Warszaw- 
~lllm l .  Dos'megal niedostatki i braki 6wczesneg0~ doiE przestarzalego 
systemu nauczania historii W szkolach wyzszych. Zwiqzany z demokra- 
tycznymi ogrodkarni intelektualnyrni przeciwstawial sie jednoczeinie 
wszelkim pr6bom faszyzacji Uniwersytetu i burd antysemickich. W swej 
postawie byl bliski gronu postepowych uczonych, kt6rzy zorganizowani 
W sekcji szk6l wyzszych Zwiqzku Nauczycielstwa Polslciego roepoczeli 
na kr6tko przed I1 wojnq Swiatowq wydawanie pisma ,,Szkoly Wyisze". 
Redaktorem tego czasopisma byla 6wczesna docent, dzii profesor Maria 
Ossowska. WSr6d w s p 6 3 p r a c ~ i k 6 w  pisma znajdujemy profesor6w: Ta- 
deusza Kotanbifiskiego, Bogdana Nawroczyiiskiego, Stanislawa Ossow- 
skiego, a takze Tadeusza Manteuffla, kt6ry na lamach ,,Szk6l Wyzszych" 
oglosil refleksje 0 reformie studiow historycznych 2, stanowiqce przemy- 
ilanq probe analizy 6wczesnego systemu nauczania i propozycje reform 
i zmias. 

T. Manteuffel widzial trzy gl6wne przyczyny obniiania sie poziomu 
studibw historyeznych. Pierwszq byl slaby eletnent studencki, kt6ry na 
humanistykq zapisywal sie wowczas, gdy nie m6gl ldostat sie na inny wy- 
dzial. Po drugie istnial zupetny brak .podrecmik6w akademickich W je- 

1 A. Gieysztor, Tadeusz Manteuffel 1902-1970, ,,Wie6" 1971, nr 2, s. 72 nn. 
* T. Manteuffel, 0 reformg sfudit5w historgcznych, ,,Szkoly Wyisze" 1939, nr 3. 

POLSICA W SWIECIE 

Szkice z dziej6w kultury polskiej, WarSZaWa 1972 



zyku polskim. Po trzecie wreszcie system studiow i egzaminow magister- 
skich. Jako Srodki zaradcze pwtul~wal  surowszq intelektualnie selekcjq 
kandydatow na studia, przygotowanie nowoczesnych, a dostepnych sze- 
rokiemu ogolowi s t u d e n t b  podrqcznikow akademickich oraz zmiane 
systemu studiow i egzaminow. 

Zajrniemy sie tu szczegolowiej omowieniem tego ostatniego punktu 
troski T. Manteuffla, tym bardziej ze osobista inicjatpva i slusme pro- 
jekty zostav W pewnym stopniu wprowadzone W iycie jui W latach oku- 
pacji, W ramach tajnego nauczania, a W duiyrn - W systemie nauczania 
historii po wojnie, Z r ~ b  proponowanych zmian ostal sie do dziS. 

T. Manteuffel uwahl, i e  jednq z przyczyn zla byla nadmieirna libe- 
ralizacja studibw historycznych, polegajqca m. in. na tym, ze student mial 
zdak W ciqgu czterech lat studiow 5 glownych egzaminow w dowolnym 
czasie i kolejnoici oraz zaliczy6 odpowiedniq licnbe godzin seminariow 
i wykladow, czesto nawet czysto formalnie, by wreszcie napisa6 prace 
rnagisterskq. Profesor sqdzil, ze koniecme jest pewne usztywnienie syste- 
mu nauczania. Na pierwszym roku student powinien przejik obowiqzko- 
we proseminarium, qanowak biegle jeden jezyk obcy norwoiytny oraz 
zdak egzamin z podstaw nauk filczoficznych. Na drugim r o h ,  poza za- 
liczeniem odpowiedniej liczby godzin wykladow, student powinien zdaC 
trzy egzaminy kursowe; z historii staroiytnej, Sredniowiecznej i nowo- 
zytnej. Dopiero na trzecim roku adept historii winien uczqszczak na semi- 
narium specjalistyczne z wybranej chronologicznie i tematycznie dziedzi- 
ny, zdaC egzamin z nauk pomocniczych i meto~dologii oraz trzy egzaminy 
specjalizacyjne spoSr6d nastqpujqcych szeiciu, do wyboru: historia kultu- 
ry, historia ustroju, historia gospodarcza, archeologia, geografia, archiwo- 
znawstwo i bibliotekarstwo. 

Po osi~gnieciu tq drogq powaznej sumy wiedzy ogolnej i szczegolowej 
student na czwartym roku powinien skupik sie na pracy W wybranym 
seminarium, przygatowae pcacq magisterskq i zdaC egzamin kohcowy. 

Te mysli i zamierzenia nie doczekaly siq realizacji W okresie miqdzy- 
wojennym. Nadszedl wrzesien 1939 r. Zlikwidowanie przez hitlerowcow 
uczelni na terenie calej okupowanej Polcki nie przerwalo rytmu iycia 
naukowego polskiej inteligencji. Pocz~tkowo byly to luine inicjatywy 
poszczegolnych profesorow. Zglaszali sie do nich dawni ich sluchacze, by 
kontynuowak lub koizczyk sw~oje studia uniwersyteckie. Tak bylo na 
wszystkich wydzialach, tak bylo i wSr6d historykow. 

W pierwszym roku okupacyjnym zglaszajqcy sie po j edynczo slucha- 
cze skupiali sie wokol Stanislawa Kqtrzynskiego 'lub Marcelego Handels- 
mana i utrzyrnywali z nimi staly kontakt naukowy. By6 moie ludzono 
sie jeszcze wtedy, i e  wojna potrwa krotko i wszystko wroci do dawnego, 
norrnalnego stanu. Ale klqska Francji i ciqgle zwyciqstwa pafistw Osi 



zap0wiadal.y dl.ugq wojne i augq noc okupacyjnq. Terror hitlerowski na- 
sikd sie, o iadnym legalnym nauczaniu na szczeblu wyiszym nie moglo 
byd mowy. 

JuZ W piarwszym roku okupacyjnym z kilku inicjatyw rozpoczqto taj- 
ne nauczanie na szczeblu podstawowym i Srednim. Wydano jui nawet 
wtedy pierwsze podziemne hviadectwa maturaine. Wylonil sie pxoblem 
nowy. Co zrobid z tymi matwzystami, ktorzy wykazywali jakieS tok~eSlo- 
ne zainterecowania intdektualne i W warunkach normalnych duia czeSh 
z nich zapewne studiowalaby na rohych wyiszych uczeiniach? Maturzy- 
stow bylo sporo, a co roku mogly przeciei naplywad nowe roczniki, nie 
m6wiqc jui o dawngch studentach, ktorym rozpoczqte studia plrzerwal 
wybuch wojny i okupacja. Na poszczeg6lnych wydzialach uniwersytetu i in- 
nych wyiszych uczelni sprawa wyglqdala rozmaicie, zaleinie od typu zajed, 
moiliwoSci oparcia sie na dawnym personelu nauczajqcym, korzystania z la- 
boratoriow, ksi~iek i pomocy naukowych. 

T. Manteuffel z wlaSciwq cobie skrornno6ciq i rzetelnoiciq przyznaje 
W swoich wspomnieniach, i e  inicjatywa zorganizowania tajnych studiow 
na sekcji historycznej wyszla nie od niego, lecz od dyrektorow szkol Sred- 
nich S. Z ich to wlahie ramienia dyrektor Janina Dqbowska zwrocila sie 
do przedwojennego kierownika Imtytutu Histo~rycznego UW, prof. Mar- 
celego Handelsmana z propozycjq zorganizowania tajnych studi6w histo- 
rycznych. NIarceli Handelsman byl jednak bardzo zagroiony ze strony 
hitlerowcow i nie m6gl Sam bezpoSrednio zajqh siq tq sprawq. Powierzyl 
wiqc organizac je ta jnych studi6w historycznych docentawi Tadeuszo~wi 
Manteuffiowi, swojemu uczniowi i bliskiemu wspoSpxacownikcwi. 0 po- 
czmach tych zajqd organizacyjnych tak pisze T. Manteuffel: 

,,Mialem powaine z tym Mqoty. Nie dlategio bynajmniej, by braklo 
chetnych sluchaczy. Zglosilo sie ich bowiem kilkoro na jesieni 1940 r. 
powolujqc sie na osobe pani Dqbowskiej. Nie wiedzialem po produ, CO 

bede z nimi robih, dostqp bowiem do bibliotek naukowych byl przed lud- 
noSciq polskq oficjalnie zamkniety. Ostatecznie zdecydowalem sie p6jSC 
po linii najmniejszego oporu i zaczqlem przerabiah z tq grupq hwiczenia 
z historii puwsaechnej Sredniowiecznej, zgodnie z programiem prosemi- 
narium, k t k e  p r z d  wojnq prowadzilem na Uniwersytecie. Jednyrn z mo- 
tyw6w tej decyzji byla rnoinoS6 oparcia zajeh o wydane przeze mnie dla 
tego celu teksty ir6dloiwe, ktorych pare egzemplarzy mialem W domu. 
Nieobojqtnq rzeczq bylo r6wniei i to, i e  moja wlasna bi(b1ioteka mogla 
stanowib pewnq pomoc tej pracy. Cwiczenia prowadzilem u siebie 
W mieszkaniu" 4. 

P- 

3 T. Manteuffel, Wspomnienia (W:) Z dziejow Podziemnego Uniwersytetu War-  
szawskiego. Warszawa 1951, s. 210. 

Ib. 



Ten pierwszy komplet mial charakter jakby probny i doiwiadczalny. 
Liczyl on zaledwie 5 osob, wylqcznie kobiet. Mial 6 godzin zajqC tygad- 
niowo, poza wspomnianym proseminarium Sredniowiecznym, jeszcze kon- 
wersatorium z historii nowozytnej, prowadzone przez prof. Handelsmana 
oraz konwersatorium z historii P\olski, glownie z historii miast, prowa- 
dzone przez doc. Eucje Charewiczowq, zwiqanq przed wojnq z Uniwer- 
sytetem irn. Jana Kazimierzä we Lwcswie, a W czasie w'ojny przebywa- 
jqcq W Warszawie. Wszystkie te zajecia odbywaly sie W prywatnych rnie- 
szkaniach prof esorow. 

Do5wiadczenia zebrane W toku pierwszego roku prowadzenia tajnych 
studiow historycznych i osobiste przemyilenia sklolnily T, Manteuffla do 
nieco innego, bardziej szczeg6low~ego i rozszerzonego zorganizowania na- 
stepnego r. ak. 1941142. 

Opisujqc organizacje tego roku na sekcji historycznej wydzialu huma- 
nistymnego Tajnego Uniwersytetu, jej dzialalnoS6 i przebieg, siqgnq te i  
do wlasnej pamieci. Bylem bowiem jednym ze siuchaczy tego rocznika, 
kt6ry W pa-rnietne, jesienne dni rozpoczql reg,ularnq nauke, zaczynajqc od 
proseminarium iredniowiecmego, prowadzonego tym ramm W klaszto- 
rze SS. Niepokalanek przy ul. Kazimierzoiwskiej 59. Lokal ten uzyskal 
T. Manteuffel dzieki pobrednictwu dawnej koleianki uniwersyteckiej 
Marii Rytl6wny (obecnie zakonnicy, siostry Ancilli). Grupa moja liczyla 
jui 11 osob, W tym dw6ch mqiczyzn. Dalszy ronost koiejnych rocznik6w 
sekcji historycznej dcprowadzil do osiqgniecia W osltatinim roku akade- 
mickivn Ta jnego Uniwersytetu, tm. 19 43/44, liczby dziewie6dziesiqciu 
kilku sluchaczy hisbrii na czterech ronnikach. 

Opisalem juz kiedys saczeg6lowo mo j e s tudia na Ta jnym Podziemnym 
Uniwersytecie 6 i pierwsze zetkniecie sie I; Tadeuszem Manteufflem. Nie 
bedq wiec tego powtarzah. Chce jedynie zaznaczy6 najwainiejsze i naj- 
bardziej charakterydyczne cechy, kt6re utkwily mi W pamieci na zawsze, 
a i  do dzii, gdy mySlq o Zmarlym. 

A wiqc pmede wszydkim niemvylda rzeczowoiC i apanowauiie T. Man- 
teuffla, pozcsy sztpmoSci, ktoce przy blizszym poznaniu ujawnialy jed- 
nak iyczliwego i towarzyskiego czlowieka. Nastqpnie precyzja W szcze- 
g6lach organizatmskich i zadziwiajqca pamie6 o ludziach i faktach. Wy- 
sokie wymagania stawiane irinym, takke pomqtkujqcym studentom, 
a jednoczeinie nie oszczedzanie siebie, swego czasu i pracy. OfiarnoSC 
i poiwiecenie, a przy tym skromoS6 i zupelny brak megalomanii czy 
egocentryzmu. 0 swoim udziale W tajnym nauczaniu, wainej przeciez 
dzialahoSci ruchu lopm, tak pisal po latach: 

,,Tajne nauczanie bylo niewqtpliwie najmniej niebezpiecznym odcin- 

W. Dunin-Wqsowicz, Wspomnienia (W:) Z dziejbw Podziemnego Uniwersytetu 
Warszawskiego. Warszawa 1961, s. 237. 



kiem walki prowadzonej z okupantem. Jeili jego uczestnicy ponieili 
mimo to tak ciqikie straty, przypisaC je naleiy nieuniknionemu krzyio- 
waniu sie dzialalnoici kompletow uniwersyteckich z innyrni kierunkami 
pracy podziernnej. Zasowno wiekszoSC wykladowcow, jak i sluchaczy 
byla zwiqzana bezpogrednio lub poiirednio z robotq nielegalnq, o wiele 
bardziej niebezpiecznq od tajnego nauczania. Podobnie rzecz sie rniala 
z lokalami, kt6re zazwyczaj musialy sluiyC paru roznym celom lub tei 
nalekaly do os6b majqcych W stosunku do okupanta niejeden grzech na 
sumieniu. W tych warunkach aresztowanie wykladowcow, uczestnika 
kompletu czy tei zdekonspinowanie lokalu zagraialo calej organizacji, 
zwlaszcza jeieli W rqce gestapo dostawaly' siq notatki z nazwiskarni lub 
adresami. StaraliSmy sie ograniczad zapiski do niezbednego minimum 
i nadawaC irn jak najniewinniejczq postab. Sluchaczy zag prosilem o nie- 
notowanie nazwisk i adresow. 

Muszq stwierdzit, ze W ciqgu czteroletniej dzialahoSci sekcji histo- 
rycznej sprzyjalo niewiarogodne szczqicie. Mimo kilkakroitnych areszto- 
wan tak wykladowcow, jak shchaczy, nigdy W iledztwie nie wyplynela 
sprawa tajnego nauczania ani nie padlo i a h e  nam5sko z nim zwiqzane. 
A nicrbezpieczeiisho pare razy bylo bardzo blisko" 6. 

Cala organizacja sekcji histoirycznej spoczywala W gruncie rzeczy na 
barkach T. Manteuffla, nie negujqc oczywiicie tuta j roli innych wykla- 
dowcow, czy te i  sekretarki se~kcji, ktbrq byla a i  do swego aresztowania 
W 1943 r. p. HaEna Stypulkowska. Wszyskko gralo az ~do najdroibniejszego 
szczeg6lu. Plan zajqt byl ustalony i przemyhlany, wykladowcy z najroz- 
maitszych dziedzin wiedzy historycznej i nauk pokrewnych zaproszeni 
do wsp6lpracy, lokale konspiracyjne, mimo ciqglych ich zmian, zapew- 
nione W wystarczajqcej liczbie, pomoce naukowe? ksiqiki, podreczniki do- 
starczane. Uregulowana byla takie sprawa niewysokiego czesnego po- 
bieranego od studentow, honoraribw placonych wykladowcom za wykla- 
dy i Cwiczenia zlecone, a takie W ostatnim roku okupacji sprawa stypen- 
diow dla kilku urybijajqcych siq os6b spdr6d sluchaczy sekcji. Stalo sie 
to wszystko mozliwe dziqki niespoiytej energii i ofiarnoki kierownika 
sekcji, a jednoczeiinie dziqki Jego wielkim talentom organizacyjnym. 

Program zajqC na sekcji historycznej byl oparty W zasadzie na pro- 
jektach zary~owanych jeszcze przed wojnq W cfiowanym jui artykule 
W czasopiimie ,,Szk$y Wyicze". Wprowadzono wiqc pewne usztywnie- 
nie programu, zwlaszcza dla pierws~ych dwoch lat. Rocznik nasz mial 
obowiqzkowe proiireminarium z historii Sredniowiecznej i z nauk poemoc- 
niczych, nast~pnie wyldad kursowy z historii Sredniowiecznej powszech- 
nej, takie prowadzony przez Tadeusza Manteuffla, drugi wyldad kur- 

T, Manteuffel, Wspomnienia, o. C., s. 214. 



sowy z historii Polski hredniowiecznej Wladydawa Tomkiewicza oraz 
przez pewien czas wyklad kursowy z historii staroiytnej Grecji Stanisla- 
wa Wiqckowskiego. W pierwszym roku byl takze jeden wyklad mono- 
grafiozny o WioSnie Ludow W 1848 r. prowadzony przez Marcelego Han- 
delsmana oraz wyklad z logiki, metodologii i teorii polmania - prowa- 
dzony przez Marie Ossowskq. 0 ile pamietam wyklad monograficmy 
prof . Handelmam, wyklady z h.ktorii staroiytnej doc. Wiqckowskiego 
i wyklady doc. Ossowskiej rozpoczqly sie W nieco p6kniejszych terrninach 
i tylko jeden lub dwa z nich byly traktowane jako obowiqzkowe. 

Natomiast o;bowiqzkowe byly d a  studentow pierwszego roku collo- 
quium z nauk pomocniczych historii Sredniowiecznej, egzekwowane pod 
koniec roku akademickiego przez T. Manteuffla i egzamin magisterski 
z filozofii zdawany przed M. Ossowskq. Przypominam tei sobie, i e  wy- 
magania byly doSC duze, chyba takie jak i przed wojnq, a mimo to osta- 
tecme wyniki byly (bbre,  porownujqc to nawet z dzisiejszyrn tzw. od- 
siewem. 

Na moim roku wycofaly sie podczas studiow na 11 osbb, tylko dwie, 
glbwnie z powodow rodzinnych, tj. ok. .20Vn. Z pozostalych 4 osoiby zgi- 
nqly W wyniku terroru okupanta lub udzialu W powstaniu warszawskim. 
Poaostale 5 os6b na Tajnym Uniwersytecie ukoriczylo po wojnie pdne 
studia historyczne. 

Naleiy przyznaC, ie  traktowaliCmy naszq nauke powainie i naprawde 
wkladaliSmy W to maksimum czasu i m'oiliwobci. Ocenil to zresztq i T. 
Manteuffel, jako kierownik sekcji, W raporcie do wyiszych wladz &wia- 
towych podziemia, o czym przypomnial 6wcaesny dyrektor D~partamen- 
tu OSwiaty Delegatury Rzqdu Czedaw Wyaech W swoich wspornnieniach 
pisanych na podstawie raport6w o r. ak. 1942143. ,,Na Olrugim aoku histo- 
rii zespol sluchaczy jest wyjqtkow,~ dobry, znacznie lqszy nii W latach 
przedwojennych" 

Profesor Manteuffel wprowadzil pewnego rodz~ju specjalizacjq na 
drugim roku studi6w. Specjalizacja ta polegala przede wszystkim na po- 
dziale sluchaczy wedlug ich zainteresowafi. ~redniowiecznicy mieli od- 
tqd uczeszczaC na seminaria i wyklady z histmii 6redniowiecznej ppsowa- 
dzone bqdi przez Niego, bqdi przez pro£. Stanisiawa Kqtrzyfiskiego lub 
doc. Jadwige Karwasifiskq. 

Nmoiytnicy uczeszczali na proseminarium nauk pomocniczych histo- 
rii nowoiyhej i na wyklady z historii nowoiytnej powszechnej prowa- 
dzone przez doc. Ludwika Widerszala. Obok tego byly dwa wyklady kur- 
scnve z hist;Urii Poilski nowoiytnej, prowadzone przez W. Tomkiewicza 
i z histmii stosunk6w polsko-pmskich, prowadzone przez J. Woluiskiego. 

7 C .  Wycech, Praca o5wiatowa W kraju W czasie wojng. Krak6w 1947, s. 71. 



Kierownik sekcji dbal o to; by sluchacze nie zaweiali swych zaintereso- 
wari do zagadnien wylqcznie historycznych. Staral sie rozszerza6 nasze 
horyzonty intelektualne. Z inicjatywy i na osoibistq prohbe Profesora, wy- 
klady, a moie raczej konwersat~ria z filozofii kultury prowadzil prof. 
Tadeusz Kotarbiiiski, a prof. Stanislaw Ossowski z socjologii. Pbiniej wy- 
&qbnil sie jeszcze wyklad doc. Michala Walickisgo z historii sztuki i po- 
wstalo osobne studium histo~ii sztuki liczqce W 1943144 r. ok:30 slucha- 
czy 8. Sekcja historyczna rozrastala sie, przybywali coraz to nowi shcha- 
cze, a takie i wykladowcy. 

Na wszystkich wykladach byl zawsze komplet, czqsto ai pmadkom- 
plet, co moglo stab sie niebezpieczne ze wzgledow konspiracyjnych. 

Nie moiemy teraz po latach odtworzyb, jak to bylo z regularnohciq 
zdawania egzaminbw magisterskich. Zapewne pod tym wzgledem bylo 
troche gorzej, bo przyigobwania do takiego egzaminu wymagaly sporo 
czasu i przerabienia wielu lektur takie W jezykach obcych, o CO specjal- 
nie &hl T. Manteuffel. Profesor staral sie jednak pomoc sbudentorn przy- 
gotawujqcym sie do eg.zaminu, poiyczal ksiqiki historyczne z rbinych 
bibliotek, t aEe  wlasnej. 

Dostep do kieromika Sekcji byl latwy, CO stanowilo charakterystycz- 
nq aeche osobow,&ci T. Manteuffla a i  do kofica pracowitego iycia. Nie 
zapominajmy zag, i e  Profesor opr6cz pracy zawodowej' W Archiwum, 
oprbcz organizacji duiego sbdium historycznego, zajmowal sie jedno- 
czeinie i n n p  odcinkiem pracy konlspiracyjnej, prowadzqc sekretariat 
tajnego rpisma ZWZ AK ,,Wiadomo6ci Folski" pod pseudonimem Seya g. 

Kolejny r. ak. 1943144 przynibd dalsze rozszerzenie sekcji historycz- 
nej. Do grona wyHadowcbw d~orszeidl prof. Jbzef Feldman, wystcjpujqcy 
p d  pseudonimem Sokdowcki. Bowadzil on seminarium z histwii 
XVIII W. oraz wyklad z histolrii my&li spolecznej XVIII i XIX W. Wobec 
zglaszania sie coraz to nowych shchaczy naleialo nok akademicki roz- 
poczq6 W dw6ch ~bwnoleglyah kompletach. Ro areszt~wmi~u doc. S. Wiec- 
kowskiego zajqcia z archeologii ob jql prof. Wloldzimierz Antoniewicz. 
WyHady z propedeutyki filozofii, obok prof. Ossowskiej, pcowadzil takie 
dr Jerzy K~eannar. Wyklady z historii Sredniowiecznej prowactzili prof. 
Kazimierz Tymieniecki i doc. Stefan Maria Kuczyiiski. Og6lem sekcja 
hkbvczna ficzyaa wowczas 12 wykladowcbw i dzi.ewig6dziesieciu kilku 
sluchaczy. 

Mirno i e  praca Tajnego Uniwessytetu odbywala sie sprawnie, a stra- 
ty personalne, nieuniknione w warunkach konspiracji i okupacy jnego 
t e m m ,  nie byly zbyt wielkie, to jednak T. Manteuffel przyznawal po 
latach W swoich wspomieniach, ke z niepokojem myglal o przyszlyeh. - 

S. Konarski, Szkolnictwo wgZsze (W:) Walka o oßwiatq, naukq i kulturq W Zu- 
tach 0,kupacji 1939-1944. Warszawa 1967, C. 283. 
' A. Gieyaztorr, o.c., s. 73. 
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magisteriabh swoich sluchaczy. Nie dlatego, by byl zlego zdania o zespole 
studienckim, ale poniewak zdawal sobie sprawq, jak Sam pisze, ze ,,przy 
najlepszych chqciach grona wykladowcow sluchacze ci bgdq mieli nie- 
male luki W swym wyksztalceniu, a ich roeprawy dyplomowe dalekie 
bedq ad doskonaldci. Bieg dalxzych wypadkbw wojennych uczynil te oba- 
wy bezprzedmiotowymi" 1°. 

~ e z u l t a t i  tajnego nauczania na sekcji historycznej staly siq jednak 
widome. Po dwudziestu kilku latach, mimo wszystkich strat, przeci- 
wieilstw i utrudni,eil, wSr6d dawnych sluchaczy stworzonej i kierowanej 
przez T. Manteuffla sekcji historycznej Tajnego Uniwersytetu jest sze- 
Sciu profesorow nadzwyczajnych: Stanislaw Kalabiilski, Jerzy Michalski, 
Krzysztof Dunin-Wqsowicz, Zbigniew Wojcik, Andrzej Wyczailski i An- 
drzej Zahorski oraz kilkunastu doktorow i magistrow, pracujqcych na 
roinych odcinkach zawodu historyka. 

Umilowanie wiedzy historycmej , pragnienie poszukiwania prawdy, 
zrozumienie gl~b0kieg0 sensu spolecmego i nmodorwego nauki historycz- 
nej zawdziqczamy pmede wszystkim Prof esimowi Manteaff lowi, kthrego 
troskliwa opieika nad dawnymi studentami z lat okupacji przetrwala 
i poiniej, nawet W okresie tzw. blqd6w i wypaczeri. 

Gdy przyszlo wywolenie, moglo sie niektorym wydawaC, i e  odbu- 
dowe Uniwersytetu Warszawskiego naleiy odloiyb na wiele lat. Trzeba 
bylo przeciei zaczynak prawie od nowa. Ale do tych sceptykow nie na- 
l eh l  Profesor Manteuffel. Od razu stanql do imudnej pracy odbudowy- 
wania uniwe~sytetu. 

Tajne nauczanie, a raczej jego historia i doSwiadczenia nadal intere- 
sowaly Profecora i sklanialy do wyciqgania wnioskow. Oprocz wspomnia- 
nych i cytowanych jui wspomnieii, T. Manteuffel poswiqcii tej tematyce 
kilka artykulbw. Pisal wiec o Uniwersytecie Warszawskim W latach woj- 
ny i okupacji ll. Dbai o CcisloSC: przy omau.imiu historii tajnego naucza- 
nia i polemizowal z nadmiernym przecenianiem liczby jego sluchaczy 
oraz zakresu jego oddzialywania i wkladuj2, zwracai uwage na roino- 
rodnoSC form tajnego nauczania na szczeblu wyiszym IS. 

Nawiqzujqc do dawnych swoich projektow i na podstawie doSwiad- 
czeil tajnego nauczania, zaprojektowal reformq studiow historyczn$ch 14, 

z powodzeniem realizowanq W piemzych latach powojennych. 

10 T. Manteuffel, Wspomnienia, s. 222. 
11 T. Manteuffel, Uniwersytet Warsz.awski W latach wojny i okupacji. Iironika 

Uniwersytetu Warszawskiego 1939140-1944145. Warszawa 1948, ss. 84 (odb. uzupei- 
niona z:) Straty kulturalne Warszawg, 1;. I .  Warszawa 1948. 

12 T. Manteuffel, Tajne nauczanie uniwersyteckie W Warszawie W latach 1940- 
1944, ,,Dzieje Najnowsze" 1947, nr 2, s. 351-354. 

1s T. Manteuffel, Formy tajnego nauczania akademickiego W Warszawie 1939- 
1944, Kwart. Hist. 1970, nr 3, s. 748-753. 

14 T. Manteuffel, MySli o reformie uniwersyteckiego studium historii, Przegl. 
Hist. 1946, s. 87-89. 
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