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Wstêp

Obecny tom „Naszych historii” jest ju¿ dziesi¹tym oddawanym w rêce Czy-
telników, choæ z poœlizgiem czasowym – zawiera on artyku³y i sprawozdania na-
pisane przez studentów jeszcze w poprzednich latach. Niektórzy z Autorów zd¹¿yli
w tym czasie napisaæ prace magisterskie, a nawet rozpocz¹æ studia doktoranckie.
Tym bardziej jednak warto wydaæ Ich dorobek naukowy z czasów studenckich.

Artyku³y stanowi¹ce zawartoœæ dziesi¹tego tomu maj¹ zró¿nicowan¹ tematykê.
Staro¿ytn¹ otwiera analiza Pañstwa Platona przez pryzmat protologii, czyli nauk
niepisanych (T. B³aszczyk).

Œredniowieczna obejmuje takie kwestie, jak przegl¹d badañ dotycz¹cych proble-
mu drugiego arcybiskupstwa w Polsce Boles³awa Chrobrego (R. Sidorski), kszta³t
dzielnicy wielkopolskiej w okresie rozbicia dzielnicowego (M. Nowicki), historia
wroc³awskiego prepozyta katedralnego Zbros³awa (T. Gidaszewski) czy postawy
ksi¹¿¹t œl¹skich wobec najazdu husyckiego 1428 roku (W. Nowacki).

W tekstach o tematyce nowo¿ytnej warto zwróciæ uwagê na rozwa¿ania dotycz¹ce
metodologii siedemnastowiecznej nauki, dla których punktem wyjœcia s¹ pisma
Micha³a Sêdziwoja i ich wp³yw na Izaaka Newtona (W. Sajkowski); poza tym
równie¿ na opis dziejów szpitala œw. Ducha w Krzywiniu w latach 1532–1737
(M. Pukianiec) oraz na analizê „Kuriera Polskiego” jako Ÿród³a do dziejów oby-
czajów w Polsce w epoce saskiej (Ewa Nowicka).

Artyku³y dotycz¹ce XX wieku skupiaj¹ siê na dwóch zupe³nie ró¿nych pod
ka¿dym wzglêdem postaciach. Czytelnik mo¿e zapoznaæ siê z losami Joachima
von Ribbentropa na procesie w Norymberdze (T. Porzucek), jak i z opisem sylwetki
intelektualnej francuskiego historyka, Paula Veyne’a (M. Praczyk).

W niniejszym tomie oprócz artyku³ów warto zapoznaæ siê i z paroma sprawo-
zdaniami. Dotycz¹ one: dwóch Miêdzynarodowych Studenckich Konferencji His-
toryków Nowo¿ytników w Bia³ymstoku w latach 2006-2007 (R. Kamprowski,
M. Pukianiec), dzia³alnoœci Sekcji Epigraficznej w roku akademickim 2006/2007
(A. Losik) oraz objazdu naukowego Sekcji Œredniowiecznej do Torunia, Malborka,
Pelplina i Gdañska w maju 2009 roku (K. Sasiak, B. Szablewski).

Jak widaæ z powy¿szej zapowiedzi, dziesi¹ty tom „Naszych Historii” ma za-
wartoœæ ró¿norodn¹ i ciekaw¹. Postaramy siê tê tradycjê kontynuowaæ – prace nad



tomem jedenastym ju¿ siê rozpoczê³y, przygotowywana jest te¿ bibliografia wszyst-
kich dziesiêciu tomów „Naszych Historii”, która przypomni ca³y dorobek naukowy
czasopisma. Jest równie¿ planowane wydawanie tomów w formacie elektronicznym,
co powinno u³atwiæ do nich dostêp.

Tyle o niedalekiej przysz³oœci, a teraz pozostaje zaprosiæ Czytelników, by za
pomoc¹ tego tomu udali siê poznawaæ przesz³oœæ.

Kacper Gis
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TOMASZ B£ASZCZYK

Pañstwo Platona w œwietle protologii

S¹dzê, ¿e razem z nielicznymi Ateñczykami,
aby nie powiedzieæ: sam tylko, zajmujê siê
sztuka prawdziwie polityczn¹, i ¿e jedyny spo-
œród wspó³czesnych uprawiam politykê.

Platon, Gorgiasz, 521 d

Platon, najwybitniejszy z filozofów staro¿ytnych, jeden z najwiêkszych w ogóle.
Jak pisze Stefan Morawski: „Ca³a niemal filozofia europejska to dzieci i wnuki
Platona”1. Byæ mo¿e zgodnie ze znanym stwierdzeniem Whiteheada, filozofia spro-
wadza siê do przypisów do Platona i Arystotelesa. Zreszt¹ ten ostatni – jak prze-
konuje Giovanni Reale – wnosi ogromny d³ug wobec wielkiego poprzednika
w kwestii strukturalnych komponentów swej syntezy. Pohellenistyczna myœl grecka,
neoplatonizm, nauka ojców koœcio³a, idealizm w ró¿nych wcieleniach i wiele innych
odniesieñ wskazuj¹ na niezaprzeczalny wp³yw Platona na póŸniejsze myœlenie
o œwiecie, stanowi¹c z pewnoœci¹ jeden z filarów kultury europejskiej w ogóle2. Myœl
platoñska jako taka, a w szczególnoœci jej opus magnum – Pañstwo, doczeka³a siê
wielu szczegó³owych opracowañ i syntez, co byæ mo¿e podwa¿a zasadnoœæ podej-
mowania po raz kolejny wyczerpanego – zdawa³oby siê – tematu. Podobnie te¿ forma
podejmowanej tu krótkiej rozprawy nie przystoi wobec tak powa¿nego i obroœniêtego
komentarzami tematu. Dlatego te¿, aby unikn¹æ podobnych zarzutów, ograniczê siê
do ukazania kluczowych w¹tków Pañstwa (dla historii idei politycznych) przez

1 S. Morawski, Niewdziêczne rysowanie mapy…O postmodernie(izmie) i kryzysie kultury, Toruñ
1999, s. 169.

2 Leszek Ko³akowski ujmuje tê myœl nastêpuj¹co: „[…] gdy rozwa¿amy jak¹œ wa¿n¹ kwestiê
w metafizyce, w teorii poznania i wiedzy, w sprawach moralnoœci lub teorii etycznej, czêsto tak¿e
w ogólnych sprawach polityki, a równie¿ w dialektyce (czyli sztuce uczonej konwersacji), w retoryce
i zwracamy uwagê na historyczne losy naszych pytañ, prawie niechybnie do Platona dojdziemy”;
L. Ko³akowski, O co nas pytaj¹ wielcy filozofowie, Seria I, Kraków 2005, s. 37.



pryzmat protologii, czyli nauk niepisanych, które zdaniem badaczy szko³y tybiñskiej3

stanowi¹ klucz interpretacyjny niezbêdny dla w³aœciwego odczytania i zrozumienia
Platona. Sensownoœæ podejmowanemu przedsiêwziêciu nadaje fakt ignorowania przez
wiêkszoœæ historyków profesjonalnego dyskursu filozoficznego (i vice versa), Platon
(podobnie jak inni myœliciele) jest ujmowany raczej czêœciowo i wybiórczo, zostaje
jakby wyrwany z w³asnego kontekstu, co uniemo¿liwia zrozumienia ca³oœci myœli.

Je¿eli nawet powy¿sza wizja jest zbyt pesymistyczna i historycy (historycy myœli
czy idei politycznych) podejmuj¹ siê ca³oœciowej interpretacji dzia³a Platona, to byæ
mo¿e uda siê podwa¿yæ za³o¿enia, presupozycje bêd¹ce fundamentem interpre-
tacyjnej konstrukcji. Poczynaj¹c od XIX wieku, zgodnie z najbardziej wp³ywow¹
propozycj¹ Schleiermachera i centraln¹ jego tez¹ o a u t a r k i i p i s m p l a t o ñ s k i c h,
Platona odczytywano zgodnie ze zdroworozs¹dkowo przyjêtymi za³o¿eniami, któ-
rych oczywistoœæ nie powinna budziæ zastrze¿eñ, owe za³o¿enia Reale4 sprowadza do
trójargumentowego rozumowania:

1) Je¿eli pismo najpe³niej i najlepiej wyra¿a myœli danego autora
2) A dotar³y do nas wszystkie pisma Platona
3) To wszystkie pisma pozwalaj¹ nam na poznanie ca³oœci myœli.

Rozumowanie to zgodnie z przyjêtym tu duchem interpretacji jest nie do utrzy-
mania. Bowiem w wypadku Platona punkt pierwszy nale¿y uznaæ za b³êdny, nie
odbieraj¹c jednoczeœnie zasadnoœci drugiemu. D o w o d y odnajdujemy w Fajdrosie
oraz Liœcie VII, które analizuje poni¿ej. Po drugie, tradycja poœrednia przekazana
przez uczniów Platona wskazuje na istnienie n a u k n i e p i s a n y c h, referuj¹c jej
g³ówne za³o¿enia. Zmusza to do przyjêcia wniosku, ¿e wprawdzie dysponujemy
najprawdopodobniej ca³ym korpusem dzie³ Platona, to jednak nie s¹ one wystar-
czaj¹ce do uchwycenia myœli w ca³oœci, st¹d te¿ koniecznoœci odczytywania dialogów
wed³ug alternatywnych modusów interpretacji. Klasyczny model interpretacji dia-
logów platoñskich utrzyma³ siê byæ mo¿e tak d³ugo w wyniku imputacji kulturowej;
œwiatu greckiemu, w którym ¿y³ Platon, przeszczepiono model kultury nowo¿ytnej
gdzie wszechw³adnie i niepodzielnie króluje pismo. Platon ¿y³ jednak w czasach,
kiedy pismo zaczyna³o dopiero zdobywaæ uprzywilejowan¹ pozycjê, detronizuj¹c
przekaz ustny. Widaæ to wyraŸnie na przyk³adzie relacji mistrz – uczeñ, czyli Sokra-
tes – Platon. Sokrates – jak wiadomo – nie zostawi³ ¿adnych przekazów pisanych,
mo¿na go zatem traktowaæ jako uosobienie kultury oralnej, Platon – sam obdarzony
wielkim talentem pisarskim docenia³ rolê pisma, nie przypisywa³ mu jednak tak

8 T. B³aszczyk

3 Kluczowe w¹tki prezentowanej interpretacji myœli Platona pochodz¹ z II tomu Historii filozofii
staro¿ytnej Giovanniego Reale. Zob. G. Reale, Historia filozofii staro¿ytnej, tom II, Lublin 1996,
s. 25-367.

4 Tam¿e, 32-33.



wszechogarniaj¹cej funkcji, jak to jest obecnie, co wyraŸnie obrazuje centralny dla
prowadzonej argumentacji fragment Fajdrosa5 z g³ówn¹ tez¹, i¿ filozofem jest ten kto
rzeczy najwa¿niejszych „nie powierza pismu lecz przekazuje je ustnie”6, któr¹ Platon
wzmacnia nastêpuj¹c¹ argumentacj¹7:

1) Pismo nie zwiêksza wiedzy ani nie wzmacnia pamiêci, jest jedynie œrodkiem
przypominania rzeczy ju¿ znanych8.

2) Tekst pisany pozostawiony sam sobie jest bezbronny wobec krytyki, wobec
czego podatny jest na ró¿ne interpretacje niekoniecznie zgodne z intencj¹ autora9.

3) Zdecydowanie wiêcej m o c y posiada ¿ y w y dyskurs, wpojony poprzez na-
uczanie w d u s z ê nauczanego, staj¹c siê jego sposobem myœlenia. Tekst pisany jest
tylko o b r a z e m czy te¿ k o p i ¹ ustnego przekazu myœli10.

4) Mowie przys³uguje p o w a g a, pismu z a b a w a11.
5) Pismo musi spe³niæ dwa wymogi: musi wykazaæ siê znajomoœci¹ p r a w d y

oraz znajomoœci¹ d u s z y tego, do kogo dany tekst jest skierowany, czego jednak nie
mo¿e uczyniæ za wzglêdu na niedostatki powagi12.

6) Filozofem jest ten, kto znaj¹c prawdê, mo¿e jej broniæ, nie powierzaj¹c jej
pismu i zachowuj¹c j¹ do nauczania ustnego, któremu przys³uguje j a s n o œ æ, a d e -
k w a t n o œ æ i p o w a g a13.

Pañstwo Platona w œwietle protologii 9

5 Platon, Fajdros, 274b-278e, [w:] Platon, Dialogi, t³um. W. Witwicki, Warszawa 2006.
6 Tam¿e, 278 d.
7 G. Reale, Historia, s. 37-38.
8 „Ten, co myœli, ¿e sztukê w literach zostawia, i ten, co j¹ chce z nich czerpaæ, jak gdyby z liter mog³o

wyjœæ coœ jasnego i mocnego, to cz³owiek bardzo naiwny i nie wie, co Bóg Ammon powiedzia³, skoro
myœli, ¿e s³owa pisane coœ wiêcej potrafi¹ jak tylko przypomnieæ cz³owiekowi, który rzecz sam¹ zna, to,
o czym pismo traktuje”, Platon, Fajdros, 275 c-d.

9 „A kiedy siê mowê raz napisze, wtedy siê ta pisana mowa toczyæ siê zaczyna na wszystkie strony
i wpada w rêce zarówno tym, którzy j¹ rozumiej¹, jak i tym, którym nigdy w rêce wpaœæ nie powinna, i nie
wie, do kogo warto mówiæ, a do kogo nie. A kiedy j¹ fa³szywie oceniaj¹ i nies³usznie hañbi¹, zawsze by siê
jej ojciec przyda³ do pomocy, bo sama ani siê od napaœci uchroniæ, ani jej odeprzeæ nie potrafi”. Tam¿e, 275 e.

10 „SOKRATES. Mistrz, który wiedzê posiada, pisze ja w duszy ucznia. Ona potrafi odpieraæ napaœci
i wie, do kogo mówiæ, a przed kim milczeæ potrzeba.

FAJDROS. Mówisz o ¿ywej, pe³nej ducha mowie cz³owieka, który wiedzê posiada: mowa pisana to
jej mara tylko?”. Tam¿e, 276 a.

11 „Natomiast ten, który wie, ¿e w ka¿dej mowie, jakikolwiek by mia³a temat, musi byæ du¿o rzeczy
nie na serio i ¿e nie istniej w ogóle ¿adna mowa, ani wierszem, ani proza wypowiedziana, ani napisana,
któr¹ by warto braæ zbyt serio […]”. Tam¿e, 277 e.

12 „[…] najlepszy z mów [spisanych – T.B.] skutek to tylko przypomnienie wywo³ane w duszach
pe³nych wiedzy i ¿e œwiat³o prawdziwe a doskona³e jest tylko w tych mowach, którymi cz³owiek drugich
naucza, a sam siê od innych uczy o tym co sprawiedliwe i piêkne, i dobre, a na duszach je ludzkich wypisuje
– ten bêdzie takie mowy odczuwa³ jak rodzone córki; naprzód te, któr¹ sam pocz¹³ we w³asnym wnêtrzu,
a potem te jej dzieci i siostry, które siê w innych duszach ludzkich porodzi³y i wyros³y”. Tam¿e, 278 a-b.

13 „SOKRATES. No – ju¿eœmy siê doœæ pobawili t¹ retoryk¹. A ty jak pójdziesz, to opowiedz
Lizjaszowi, jakeœmy siê zeszli w zaciszu Muz i w tym Muzeum s³yszeliœmy mowy ciekawe. Mowy te



Tezy wysuniête na podstawie lektury Fajdrosa wzmacniaj¹ argumenty z Listu VII.
Rzeczy najwa¿niejsze, których nie powierza siê pismu, s¹ tym co pismu mo¿e
p r z y j œ æ z p o m o c ¹, bêd¹c ostateczn¹ wyk³adni¹, nadaj¹c¹ mu s t a ³ o œ æ, k o m-
p l e t n o œ æ i j a s n o œ æ, s¹ one – co najwa¿niejsze – wyk³adni¹ p i e r w s z y c h i n a j-
w y ¿ s z y c h zasad. Jak wiadomo, Platon w Liœcie VII zdaje relacje z prób wdro¿enia
swych etyczno-politycznych koncepcji w ¿ycie. Opisuje p r ó b ê, jakiej podda³ Dio-
nizjosa14, by sprawdziæ, czy ten ostatni b o s k i e m a w s o b i e d z i e d z i c t w o, czy-
li czy zdolny jest do uprawiania filozofii. Próba polegaj¹ca na wy³o¿eniu istoty
filozofii koñczy siê niepowodzeniem, Platon jednak – jak sam pisze – nie wy³o¿y³
Dionizosowi wszystkiego, tyran Syrakuz nie nalega³, twierdz¹c, i¿ zna nauki o spra-
wach najwa¿niejszych, które zreszt¹ usi³owa³ potem spisaæ. Nie tylko on zreszt¹:

Znam niektórych innych, którzy pisali na te tematy, ale oni, kimkolwiek s¹, samych siebie nie znaj¹.
O wszystkich, którzy pisali czy te¿ bêd¹ pisaæ o czymœ z tej dziedziny i twierdz¹, ¿e dziêki temu, co
us³yszeli ode mnie b¹dŸ od innych, lub te¿ doszed³szy do tego samodzielnie, obeznani s¹ z tym, co
stanowi przedmiot najpowa¿niejszych moich rozwa¿añ, tyle tylko mam do powiedzenia, ¿e nie jest,
zdaniem moim, mo¿liwe, aby rozumieli siê na tym chocia¿ trochê. Nie ma te¿ ¿adnej mojej rozprawy
omawiaj¹cej te zagadnienia i z pewnoœci¹ nigdy nie bêdzie. Nie s¹ to bowiem rzeczy daj¹ce siê uj¹æ
w s³owa, tak jak wiadomoœci z zakresu innych nauk, ale z d³ugotrwa³ego obcowania z przedmiotem,
na mocy z¿ycia siê z nim, nagle, jakby pod wp³ywem przebiegaj¹cej iskry, zapala siê w duszy œwiat³o
i p³onie ju¿ odt¹d samo siebie podsycaj¹c15.

Jak wyraŸnie dowodzi œwiadectwo Listu VII, poznanie rzeczy najwy¿szych za-
chodzi bardziej w drodze i l u m i n a c j i, objawienia, staje siê nagle, zapalaj¹c w du-
szy iskrê wiecznej prawdy, która od tego momentu staje siê wewnêtrznym ogniem
przenikaj¹cym filozofa, pozwalaj¹cym mu dostrzec jedyn¹, wieczn¹ i prawdziw¹
strukturê bytu i rzeczywistoœci. Poznanie to tak¿e n a w r ó c e n i e i wejœcie na
w z n o s z ¹ c ¹ drogê ku mistycznej transcendencji. Tak wy³o¿ona natura poznania

10 T. B³aszczyk

kaza³y coœ powiedzieæ Lizjaszowi, i jeœli kto inny podobne mowy uk³ada, i Homerowi, i kto tam inny
wiersze sk³ada pod muzykê i bez muzyki, a po trzecie Solonowi i ka¿demu, który pisuje mowy polityczne
albo projekty ustaw uk³ada, ¿e jeœli mu w tej robocie przyœwieca znajomoœæ p r a w d y i jeœli potrafi
w danym razie ustnie broniæ tego, co napisa³, i nieraz w tej obronie pokazaæ, ¿e nic niewarte to, co napisa³,
ten nie zas³uguje na nazwê wziêt¹ od lichej roboty, ale od tego, co mu jako cel w tej robocie œwieci³o.

FAJDROS. Wiêc jak mu siê pozwalasz nazywaæ?
SOKRATES. Mêdrzec, Fajdrosie to za wielkie s³owo i tylko bogu samemu przystoi. Ale „przyjaciel

m¹droœci”: filozof, czy coœ podobnego, to znacznie bardziej stosowne i przyzwoite.
FAJDROS. I tak siê nawet mówi.
SOKRATES. Nieprawda¿, kto nie ma we w³asnym wnêtrzu niczego cenniejszego nad to, co z siebie

wydusi³ i napisa³ po d³ugich a ciê¿kich cierpieniach, dodaj¹c i kreœl¹c niezliczone razy – tego tylko
s³usznie mo¿esz nazwaæ poet¹, pisarzem mów czy praw”. Tam¿e, 278 b-e.

14 Dionizjos M³odszy w³adca Syrakuz, na proœbê którego Platon po raz kolejny przybywa na Sycyliê.
Dla rozeznania siê w ca³oœci pogl¹dów Platona na sycylijskie eskapady warto zapoznaæ siê w ca³oœci
z Listem VII.

15 Platon, Listy, t³um. M. Maykowska, www. zrodla. historyczne.prv.pl, s. 51.



r z e c z y n a j w a ¿ n i e j s z y c h sprawia, ¿e pisanie o owych rzeczach jest bezcelowe,
a w zasadzie szkodliwe, bowiem ci, którzy s¹ zdolni poznaæ prawdê, uczyni¹ to sami,
potrzeba im zaledwie kilka wskazówek, reszta natomiast spraw tych, choæby i spisa-
nych rozumowo nie okie³zna, co prowadziæ ich mo¿e do d r w i n y ze spraw naj-
wa¿niejszych, b¹dŸ te¿ pustej zarozumia³oœci.

Owe wielokrotnie wspominane, r z e c z y n a j w a ¿ n i e j s z e, czyli inaczej pierw-
sze i najwa¿niejsze zasady przekazane za poœrednictwem n a u k n i e p i s a n y c h
wpisuj¹ siê w episteme greckiego filozofowania. G³ównym modusem greckiej myœli
przed Platonem by³o wyjaœnianie poprzez unifikowanie16 polegaj¹ce na sprowa-
dzaniu wieloœci zjawisk do jednej zasady. Podobnie u Platona: w i e l o œ æ rzeczy
œwiata zmys³owego sprowadza siê do j e d n o œ c i poprzez odpowiadaj¹c¹ mu idee
– wieloœæ empirycznie obserwowanych pañstw – by pos³u¿yæ siê przyk³adem z in-
teresuj¹cej mnie w prezentowanych rozwa¿aniach problematyki – uzyskuje jednoœæ
przez odniesienie do intelligibilnej idei pañstwa. Zabieg ten nie redukuje problemu
wieloœci, przenosi go jedynie na inny poziom rozwa¿añ, czyli wspomniany ju¿
ponadzmys³owy poziom idei, wypracowany w trakcie d r u g i e g o ¿ e g l o w a n i a.
Je¿eli zatem za cel i sposób filozofowania staro¿ytnych greków uznajemy s p r o -
w a d z e n i e d o j e d n o œ c i staje siê jasne, ¿e teoria idei nie mo¿e stanowiæ zwieñ-
czenia intelektualnej konstrukcji, je¿eli mamy j¹ uznaæ za zamkniêt¹ i zawieraj¹c¹
racjê ostateczn¹. Wobec powy¿szego, Platon stan¹³ przed koniecznoœci¹ stworzenia
d r u g i e g o p o z i o m u u z a s a d n i e n i a m e t a f i z y c z n e g o. W swoich pismach
poprzesta³ jednak (poza wspomnianymi powy¿ej aluzjami) na poziomie teorii idei
wystarczaj¹cej w wypadku konkretnych zagadnieñ. Natomiast w Akademii dys-
kutowano nad teori¹ zasad stanowi¹c¹ racjê ostateczn¹ dla teorii idei. Pierwsze
zasady w sposób poœredni, poprzez idee wyjaœniaj¹ wszystkie istniej¹ce rzeczy.

Pierwsze zasady rz¹dz¹ce rzeczywistoœci¹ to J e d n o i D i a d a. D i a d a jest
z a s a d ¹ i Ÿ r ó d ³ e m w i e l o œ c i b y t ó w, jest syntez¹ tego co w i e l k i e - i - m a ³ e,
bêd¹ jednoczeœnie nieskoñczon¹ wielkoœci¹ i nieskoñczona ma³oœci¹. Ukierunko-
wanie na nieskoñczenie wielkie i ma³e t³umaczy nazwê: D i a d a n i e s k o ñ c z o n a.
Jest wielkoœci¹ nieokreœlon¹ i niezdeterminowan¹ bêd¹c¹ podstaw¹ – substratem –
dla dzia³ania J e d n e g o , odpowiada zatem za istniej¹c¹ wieloœæ rzeczy. Wieloœæ jest
wynikiem d z i a ³ a n i a J e d n e g o d e t e r m i n u j ¹ c e g o p r z e c i w s t a w n ¹ z a s a-
d ê D i a d y. D w i e zasady nale¿y pojmowaæ komplementarnie, jedna nie mo¿e
dzia³aæ i spe³niaæ swej roli bez drugiej. Zatem byt – fundamentalna kategoria onto-
logiczna – jest syntez¹ dwóch pierwotnych zasad. W tym miejscu, nie zak³ócaj¹c
logiki wywodu, przejœæ mo¿na do czêœciowego przynajmniej, omówienia Pañstwa,
bowiem znaczna czêœæ najwiêkszego dzie³a Platona poœwiêcona jest rozwa¿aniu
kategorii D o b r a, ta zaœ, jest to¿sama z J e d n y m.
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Platon, stawia pytanie: jaki przedmiot jego nauczania jest n a j w i ê k s z y17? Maj¹c
na uwadze to, co uda³o siê ustaliæ dotychczas, mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e
bêdzie to J e d n o i D i a d a, co odsy³a³oby nas do teorii najwiêkszych zasad. Dalej
wymieniaj¹c przymioty duszy ludzkiej: sprawiedliwoœæ, rozwagê, mêstwo i m¹droœæ,
Platon stawia tezê, ¿e do ich najpe³niejszego poznania nie wystarczy to, co powiedzia³
dotychczas (czyli w pierwszych V ksiêgach lub szerzej ca³ym dotychczasowym
dorobku, je¿eli Pañstwo uznaæ za zwieñczenie wczeœniejszych dialogów). Trzeba
szukaæ g ³ ê b i e j, ni¿ dotychczas, trzeba przebyæ d ³ u ¿ s z ¹ d r o g ê n a o k o ³ o,
poszukuj¹c doskona³oœci w stosunku do tego, co jest, co zapewniæ ma absolutn¹
miarê18. Sprawiedliwoœæ i atrybuty cnoty nie s¹ to rzeczy najwiêksze w nich jednak
r z e c z owa siê ucieleœnia. Jest ni¹ p o s t a æ D o b r a, przez któr¹ wszystkie rzeczy
otrzymuj¹ u¿ytecznoœæ a poprzez to wartoœæ. Co wa¿ne Platon ustami Sokratesa
przypomina rozmówcy, ¿e o rzeczach najwiêkszych nie raz s³ysza³, co po raz kolejny
potwierdza tezê p r o t o l o g i c z n ¹19. Tylko znajomoœæ p o s t a c i d o b r a zapewnia
ostateczne poznanie: „A jeœli jej nie znamy, to choæbyœmy wszystko inne i najlepiej
znali, wiesz, ¿e na nic nam siê to nie przyda, zupe³nie tak samo, jak byœmy posiedli
cokolwiek, a Dobra by w tym nie by³o”20. D o b r a nie wyk³ada jednak Platon
explicite, odwo³uj¹c siê do metafory: D o b r o przedstawia poœrednio poprzez p o-
t o m k a, syna – który jest jego odbiciem, sp³aca tym samym p r o c e n t od za-
ci¹gniêtego d ³ u g u, wobec s³uchaczy, jako, ¿e nie oœwieca ich wprost wyk³adem
o p o s t a c i D o b r a, czyli o, centralnym pojêciu dla architektury sensu Pañstwa21.
„Wiêc ja – doda³em – s³oñce nazywam dzieckiem Dobra; Dobro je zrodzi³o na
podobieñstwo w³asne i tym, czym jest Dobro w œwiecie myœli, tym jest s³oñce
w œwiecie widzialnym w stosunku do wzroku i do tego, co siê widzi”22. Œwiat rzeczy
poznawalny jest dziêki zmys³om, z nich najdoskonalszy jest wzrok który kontakt za
swym przedmiotem poznania zawdziêcza œwiat³u. Œwiat³o zaœ pochodzi od s³oñca,
zatem poznaj¹cy podmiot s³oñcu zawdziêcza mo¿liwoœæ poznania s³oñca. D o b r o
jest ukazane poprzez metaforê s³oñca; w œwiecie p o s t a c i r z e c z y czyli inteli-
gibilnym œwiecie idei D o b r o pe³ni tak¹ rolê dla intelektu jak s³oñce dla zmys³ów,
zapewnia przedmiotom prawdê a poznaj¹cej d u s z y dostêp do prawdy. Metafora
s³oñca wskazuje na jeszcze jedn¹ dyspozycje D o b r a, s³oñcu przypisana jest moc
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17 Platon, Pañstwo, VI, 504 a, t³um. W. Witwicki, Kêty 2003.
18 Tam¿e, VI, 504 b-c.
19 Intuicyjnie czuje to tak¿e Witwicki: „Dobro jest postaci¹ najwy¿sz¹ – a mo¿e byæ te¿ przedmiotem

poznania i nauki. Co to by by³a za nauka, trudno powiedzieæ na pewno. Poniewa¿ jednak Dobro u Platona
wychodzi na to samo co byt i rzeczywistoœæ, wiêc mog³aby to byæ jakaœ ontologia, metafizyka opisowa,
mo¿e i logika w pewien sposób ujêta”. Tam¿e, s. 209, przypis 16.

20 Tam¿e, VI, 505 a-b.
21 Tam¿e, VI, 506d–507 a.
22 Tam¿e, VI, 508b-c.



kreacyjna, dziêki niemu rzeczy rodz¹ siê i rozwijaj¹, podobnie D o b r o zapewnia
poznanie, a tak¿e jest przyczyn¹ I s t o t y i B y t u samemu je przewy¿szaj¹c23.

Podsumowuj¹c rozwa¿ania dotycz¹ce fundamentalnej dla ca³oœci platoñskiej na-
uki teorii zasad, mo¿na powiedzieæ tak: I s t o t ¹ D o b r a j e s t J e d n o24, J e d n o
nadaje kszta³t przeciwstawnej, nieokreœlonej i niezdeterminowanej zasadzie – D i a-
d z i e powo³uj¹c do ¿ycia: b y t, p o z n a n i e, i n t e l e k t oraz w a r t o œ æ, czyli jest
fundamentem rzeczywistoœci na wszystkich poziomach.

Nim przejdê do bardziej szczegó³owej prezentacji kluczowych w¹tków Pañstwa,
warto zastanowiæ siê nad miejscem problematyki politycznej w ca³oœci myœli Platona.
Dotychczasowe interpretacje zebraæ mo¿na w dwie grupy: pierwsza z nich – systema-
tyczna, nawi¹zuj¹ca do tradycji arystotelesowskiej, stara siê ustrukturyzowaæ spuœciznê
platoñsk¹, druga – chronologiczna – wyk³ada dialog po dialogu. Metoda pierwsza
skutkuje odrzuceniem du¿ych partii dzie³a Platona, druga natomiast jest chaotyczna
i bezrefleksyjna, pomija bowiem problem interpretacyjnego klucza. Sposoby odczy-
tywania Platona ewoluowa³y tak¿e chronologicznie, co oznacza zmianê wspomniane-
g o k l u c z a lub inaczej, zmianê pogl¹dów na j¹dro systemu: filozofowie Akademii
– klucz metafizyczny, neoplatonicy – klucz religijno-mistyczny, interpretacje wspó³-
czesne – klucz etyczno-polityczny. Dopiero jednak ³¹czne potraktowanie owych trzech
kluczy, w¹tków interpretacyjnych, daje ca³oœciowy obraz myœli Platona, by³by on
jednak niepe³ny, gdyby nie protologia, która spina i domyka koncepcjê, nadaj¹c jej
walory systemu bez koniecznoœci odrzucania tego, co nie pasuje25.

Powy¿sze uwagi s³u¿¹ wsparciu tezy: Pañstwa nie nale¿y odczytywaæ tylko
w kategoriach politycznych. Jest czymœ wiêcej, byæ mo¿e stanowi summê platonizmu.
Je¿eli zapytaæ by: po co Platon podejmuje trud intelektualnej konstrukcji pañstwa
idealnego?, przekonywaj¹ca wydaje siê odpowiedŸ Realego: „Platon chce poznaæ
i uformowaæ doskona³e pañstwo po to, by poznaæ i uformowaæ doskona³ego cz³o-
wieka”26. Istotê cz³owieczeñstwa Platon za Sokratesem sprowadza do d u s z y. Pañ-
stwo natomiast jest jej powiêkszeniem, miejscem, gdzie mo¿na duszê obserwowaæ
i poznaæ, jednak dla Platona prawdziwe Polis, pañstwo sensu stricte znajduje siê
wewn¹trz cz³owieka, jest w zasadzie to¿same z jego dusz¹, co sugerowa³oby mo¿-
liwoœæ wyprowadzenia ³adu politycznego z n a t u r y cz³owieka.

Platon w Pañstwie stara siê odpowiedzieæ na pytanie: czym jest sprawiedliwoœæ?
Odpowiedzi szuka, konstruuj¹c model idealnego pañstwa, gdzie sprawiedliwoœæ
wyst¹pi w powiêkszeniu przez co ³atwiej bêdzie uchwyciæ jej istotê27. Powo³uj¹c do
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23 Tam¿e, VI, 508e–509b.
24 G. Reale, Historia, s. 139.
25 Tam¿e, s. 69-71.
26 Tam¿e, s. 290-291.
27 Platon, Pañstwo, II 368e–369b.



¿ycia i d e a ³, Platon w zasadzie tworzy wzorzec ³adu spo³ecznego, skonstruowanego
zgodnie z poznanymi wczeœniej pierwszymi zasadami rz¹dz¹cymi ca³oœci¹ wszech-
rzeczy. Je¿eli tak, to J e d n e m u odpowiada³oby pañstwo idealne zameldowane
w intelligibilnym œwiecie idei, bêd¹ce czymœ wiêcej ni¿ byt, D i a d z i e stan chaosu,
braku pañstwa, czyli w zasadzie spo³eczeñstwa, by³by to rodzaj nie-bytu, poœrodku
miêdzy Scyll¹ ponad-bytu a Hybryd¹ nie-bytu lokuj¹ siê empiryczne pañstwa za-
mieszkuj¹ce zmys³owy œwiat bytu.

Spo³eczeñstwo – zdaniem Platona – powstaje jako funkcja natury ludzkiej, s³u¿¹c
zaspakajaniu potrzeb cz³owieka. P o p ê d spo³eczny cz³owieka spowodowany jest
zale¿noœci¹ od innych, czy innymi s³owy, cz³owiek nie jest samowystarczalny,
dlatego te¿ jest uwik³any w spo³eczne relacje28. Funkcja zaspokajania potrzeb w spo-
sób naturalny powo³uje do ¿ycia stratyfikacjê spo³eczn¹, najogólniej sprowadzaj¹c¹
siê do podzia³u na rz¹dz¹cych i rz¹dzonych. Rz¹dzeni czy w innym s³owniku –
bezpoœredni wytwórcy – rolnicy, rzemieœlnicy, kupcy zapewniaj¹ fizyczne prze-
trwanie spo³eczeñstwa, mog¹ posiadaæ w³asnoœæ, jednak posiadanie powinno ce-
chowaæ siê umiarkowaniem. Grupa druga, s t r a ¿ n i c y, zapewnia pañstwu spokój
wewnêtrzny i zewnêtrzny, spe³niaj¹c funkcje milicyjno-militarn¹. Stra¿nicy, aby
dobrze wype³niaæ powierzone im zadania, musz¹ wykazywaæ siê odpowiednimi
dyspozycjami: „[…] musi byæ bystry w dostrzeganiu, szybki w œciganiu tego co
dostrzega, i znowu mocny, je¿eli wypadnie siê biæ ze schwytanym”29, a tak¿e odwa¿-
ni, pe³ni temperamentu i m¹drzy. Wzmocnienie owych cech mo¿na osi¹gn¹æ – zda-
niem Platona – przez odpowiednie wychowanie nawi¹zuj¹ce do greckiej p a j d e i.
Kultura – poezja i muzyka odpowiada za rozumn¹ czêœæ duszy cz³owieka, gimnastyka
za gniewn¹, razem tworz¹ z cz³owieka harmonijn¹ ca³oœæ. Stra¿nicy bêd¹ pozbawieni
w³asnoœci, œrodki do ¿ycia otrzymaj¹ od pozosta³ych obywateli w formie zap³aty za
pe³nion¹ funkcjê. Zwiêksza to ich udzia³ w s z c z ê œ c i u, w stosunku do wytwórców,
co wynika z ich doskonalszego naturalnego wyposa¿enia30. Zadaniem stra¿ników
bêdzie tak¿e czuwanie, by w idealnym pañstwie nie wprowadzano zmian, co znowu
ujawnia nam jedn¹ z cech greckiego filozofowania, mianowicie sta³oœæ, niezmien-
noœæ, trwanie w bezruchu jest wielk¹ wartoœci¹, u Platona przypisan¹ D e m i u r-
g o w i, a tak¿e niezmiennym ide¹ oraz zasad¹, natomiast œwiat zmys³owy poprzez
ruch wprowadza wymiar temporalny powoduj¹cy zmiany. Wyjaœnia to po czêœci
swoisty p e s y m i z m platoñski, zmiana oznacza zawsze zmianê na gorsze. Co bardzo
znamienne Platon wyprowadza kobiety z domowego zamkniêcia, czyni¹c je s t r a ¿-
n i k a m i – je¿eli oczywiœcie spe³niaj¹ okreœlone kryteria – i powierzaj¹c te same
obowi¹zki co mê¿czyznom. Zasada dotycz¹ca stra¿ników zak³adaj¹ca, ¿e powinni
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28 Tam¿e, II 369b–383c.
29 Tam¿e, II 375 a.
30 Tam¿e, IV 419a–421b.



mieæ wszystko wspólne, prowadzi do wyeliminowania instytucji rodziny, kobiety
bêd¹ wspólne, podobnie jak potomstwo31. Ma to zapewniæ, ¿e s t r a ¿ n i c y poœwiec¹
siê tylko spraw¹ pañstwowym, poza tym wzmacnia to jednoœæ pañstwa poprzez
usuniêcie, przynajmniej tam, gdzie mo¿na niepo¿¹danej wielkoœci. Widaæ w tym
miejscu wyraŸnie, ¿e ówczesna myœl nie mia³a wypracowanej koncepcji indywidual-
nej jednostki zamiast niej cz³owiek funkcjonuje tylko jako cz³onek wiêkszej zbio-
rowoœci.

Wœród s t r a ¿ n i k ó w Platon wyró¿nia najwy¿sz¹ grupê, która faktycznie kieruje
pañstwem. Rz¹dz¹cy to filozofowie, tylko oni mog¹ zaprojektowaæ i wprowadziæ
w ¿ycie koncepcjê idealnego pañstwa. Dlaczego filozof? Tylko on ma mo¿liwoœæ
ujrzenia prawdziwej struktury rzeczywistoœci, wspinaj¹c siê na kolejne stopnie po-
znania, m i ³ u j ¹ c y m ¹ d r o œ æ dociera w koñcu do transcendencji, tam obcuj¹c
z tym co boskie, ociera siê o absolut. Zstêpuj¹c w dó³, powracaj¹c do œwiata zmys³ów
filozof przesi¹kniêty b o s k i m ³ a d e m i p i ê k n e m, bêd¹c jednoczeœnie rz¹dz¹cym,
ma szanse urzeczywistniæ zasady absolutu32. Tym co filozof przynosi œwiatu ze swej
wêdrówki jest najwy¿sza zasada D o b r a:

Piêtnaœcie lat – powiedzia³em. – A jak bêd¹ mieli po lat piêædziesi¹t, to ci, którzy ca³o wyjd¹ z prób
i oka¿¹ siê najlepszymi wszêdzie i pod ka¿dym wzglêdem – i w praktyce i w teoriach – tych ju¿ trzeba
prowadziæ do koñca drogi i zmusiæ, ¿eby wznieœli w górê œwiat³o swojej duszy i zaczêli patrzeæ na to,
co wszystkiemu jasnoœci dostarcza. A gdy zobacz¹ dobro samo, bêd¹ go u¿ywali jako pierwowzoru,
aby przez resztê ¿ycia ³ad wprowadzaæ w pañstwie i u ludzi prywatnych, i u siebie samych, u ka¿dego
po trochu i z kolei. Bêd¹ siê przewa¿nie filozofi¹ zajmowali, a kiedy kolej na którego wypadnie,
bêdzie siê musia³ jeszcze i teraz trudziæ polityk¹ i rz¹dami ze wzglêdu na dobro pañstwa. Bêdzie siê
tym zajmowa³ nie dlatego, ¿e to rzecz ³adna, tylko dlatego, ¿e konieczna33.

Pañstwo projektowane przez Platona wydaje siê zbudowane na fundamencie
teologicznym, D o b r o bowiem jest ide¹ to¿sam¹ z absolutem, a filozofowie pe³ni¹
rolê kap³anów, monopolizuj¹c dostêp do p r a w d y. Wobec tego kwesti¹ zasadnicz¹
okazuje siê wyszukanie ludzi obdarzonych zmys³em filozoficznym, dusz¹ z do-
minacj¹ rozumu, zdolnych do poznania d o b r a w n i m s a m y m. Kluczow¹ kwesti¹
jest odpowiednia natura i w³aœciwe wychowanie, zaczynaj¹ce siê od przygotowania
muzyczno-gimastycznego, poprzez matematykê, geometriê, naukê harmonii po naj-
trudniejsz¹ z nauk – dialektykê – pozwalaj¹c¹ wyjœæ poza materialny œwiat ku
intelligibilnym ide¹, kszta³cenie filozofa jest przebyciem d ³ u g i e j d r o g i, ca³ego
d r u g i e g o ¿ e g l o w a n i a34.

Pañstwo Platona w œwietle protologii 15

31 Tam¿e, V 457c–462a.
32 Tam¿e, VI 500d–501d.
33 Tam¿e, VII 540a-b.
34 G. Reale, Historia, s. 309-313.



Tak zaprojektowanemu pañstwu przypisaæ mo¿na cztery cnoty kardynalne: m¹d-
roœæ, mêstwo, umiarkowanie i sprawiedliwoœæ. Jest m ¹ d r e, poniewa¿ rz¹dc¹ nim
s t r a ¿ n i c y obdarzeni n a j w y ¿ s z ¹ w i e d z ¹ , co umo¿liwia pañstwu d o b r e r a-
d z e n i e s o b i e, jest m ê ¿ n e dziêki odpowiednio wychowanym wojownikom pil-
nuj¹cych w³aœciwego porz¹dku rzeczy, niepoddaj¹cy siê przyjemnoœciom, strachowi,
bólowi czy po¿¹daniu, jes t u m i a r k o w a n e dziêki filozofom pokazuj¹cym, jak
gorsze czêœci podporz¹dkowuj¹ siê lepszym, co wprowadza uporz¹dkowanie, ³ad
i harmoniê, jest wreszcie s p r a w i e d l i w e, poniewa¿ idea sprawiedliwoœci to¿sama
jest z zasad¹ stanowi¹c¹ fundament idealnej konstrukcji: ka¿dy cz³owiek ma robiæ
tylko te rzeczy, co do których zosta³ obdarzony przez naturê odpowiednimi dys-
pozycjami, kiedy ka¿dy robi to, do czego zosta³ stworzony, mamy do czynienia ze
sprawiedliwoœci¹ w pañstwie35. Pañstwo bêd¹ce powiêkszeniem cz³owieka musi sw¹
struktur¹ odpowiadaæ trzem charakterystykom duszy, do której sprowadzona jest
istota cz³owieczeñstwa. Przymioty duszy to r o z u m, g n i e w i p o ¿ ¹ d a n i e. Od-
powiadaj¹ im opisane powy¿ej trzy k l a s y tworz¹ce spo³eczny organizm. Stra¿nicy
filozofowie kieruj¹ siê rozumem, stra¿nicy wojownicy gniewem, klasa wytwórców
po¿¹daniem. Podobna wspó³zale¿noœæ zachodzi pomiêdzy cnotami kardynalnymi
odnotowanymi w pañstwie a cnotami cz³owieka zamieszkuj¹cego idealny uk³ad
spo³eczno-polityczny. S p r a w i e d l i w y jest cz³owiek, u którego ka¿dy z trzech
elementów duszy r o b i s w o j e: r o z u m rz¹dzi, opanowuj¹c g n i e w i kontroluj¹c
p o ¿ ¹ d l i w o œ æ, m ê ¿ n y m jest ten, kto d¹¿y do realizacji celów wyznaczonych
przez r o z u m mimo wszelkich niedogodnoœci, poprzez b ó l e i r o z k o s z e, cz³o-
wiek jest m ¹ d r y , je¿eli opanuje w nim rozumna czêœæ duszy, jest wreszcie u m i a r-
k o w a n y (rozwa¿ny, opanowany), je¿eli dwie podleg³e czêœci duszy uznaj¹ zwierzch-
nictwo trzeciej i mimo to pozostaj¹ w d o b r y c h s t o s u n k a c h36. Sprawiedliwoœæ,
bo to ona jest tutaj najwa¿niejsza, jej te¿ Platon poœwiêca najwiêcej miejsca w swoim
rozwa¿aniom, jest ide¹ ukierunkowan¹ egocentrycznie, nie – spo³ecznie. Oznacza:
pielêgnuj swój w³asny wewnêtrzny ogródek, dbaj o ³ad i harmoniê elementów, ³ad
i równowagê37. Sprawiedliwoœæ odpowiada tak¿e za szczêœcie w wymiarze tak jed-
nostkowym, jak spo³ecznym.

Warunkiem mo¿liwoœci pañstwa idealnego jest zaistnienie w cz³owieku odpo-
wiednich cnót zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i prawid³owe funkcjono-
wanie instytucji owe cnoty pielêgnuj¹cych w wymiarze spo³eczno-politycznym. Im
bardziej ustrój odbiega od idea³u, tym bardziej s³abn¹ jednostkowe cnoty lub od-
wrotnie im mniej cnoty w ludziach, tym bardziej zwyrodnia³y ustrój pañstwowy;
niezale¿nie od tego, któr¹ wersjê wybierzmy – a dzia³aj¹ one najprawdopodobniej na
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35 Platon, Pañstwo, IV 428b–433d.
36 Tam¿e, IV 441d–445b.
37 Tam¿e, przyp. 17, s. 145.



zasadzie sprê¿enia zwrotnego, bez mo¿liwoœci ustalenia pocz¹tku – prowadzi to do
regresu szczêœcia. Tak¿e ta czêœæ analizy Platona zachowuje trójelementow¹ struk-
turê wzajemnej odpowiednioœci zak³adaj¹c¹ skorelowanie formy ³adu politycznego
z uk³adem elementów w duszy odpowiadaj¹cych za d z i a ³ a n i a jednostki.

Platon wyró¿ni³ cztery zdegenerowane formy pañstwa. Timokracja – uznaje za
najwy¿sz¹ wartoœæ zaszczyty. Platon uto¿samia j¹ ze staro¿ytn¹ Spart¹. Zaszczyty
zastêpuj¹ cnoty, powoduj¹c wzrost ambicji w celu osi¹gniêcia honorów w ¿yciu
publicznym. Obywatel takiego pañstwa traci u m i a r k o w a n i e – dwa n i ¿ s z e
przymioty duszy odrzucaj¹ zwierzchnictwo r o z u m u , w rezultacie wewnêtrznej
walki zwyciê¿a g n i e w n a czêœæ duszy38. Oligarchia – to dla Platona plutokracja,
wewnêtrzne cnoty kieruj¹ce dzia³aniami jednostki i pañstwa zastawione zostaj¹ przez
¿¹dze bogactw, ³ad duchowy ustêpuje miejsca czysto materialnemu. Bogaci przej-
muj¹ w³adze, co niew¹tpliwie prowadzi do powstania konfliktowej struktury spo-
³eczeñstwa na linii „biedni – bogaci”, gdzie elementy struktury wyznacza prawnie
regulowany cenzus maj¹tkowy. Triumfy œwiêci najni¿szy – p o ¿ ¹ d l i w y – element
duszy, rz¹dzi ambicja i k³ótliwoœæ39. Demokracja – uto¿samiona jest z demagogi¹.
Rz¹dz¹cy w oligarchii bogacze staj¹ siê coraz s³absi moralnie, nie kultywuj¹ ju¿
wcale duchowej tê¿yzny, biedni natomiast czekaj¹ na moment, by przej¹æ w³adzê
i wprowadziæ rz¹dy ludu. Proklamowana równoœæ jest dla Platona absurdalna, po-
niewa¿ ludzie z natury równi nie s¹, co jest w opozycji do zasady sprawiedliwoœci.
Urzêdy nie s¹ obsadzone przez jednostki predysponowane z natury a wybieralne
drog¹ losowania. Wolnoœæ bez moralnoœci staje siê samowol¹, ³ad spo³eczny zanika.
Dominuj¹ ¿¹dze i przyjemnoœci40. Tyrania – rodzi siê z demokracji, zupe³nego
upadku cnoty. Wolnoœæ zamienia siê w niewolê. Ambitna jednostka – demagog
– przejmujê w³adzê, likwiduje wrogów, wpadaj¹c tym samym w samonapêdzaj¹c¹ siê
spiralê przemocy. Usposobienie tyrañskie dotyka nie tylko rz¹dz¹cego, ale tak¿e
poddanych. Cechuje ich samowola, folgowanie wszelkim, nawet wyjêtym spod praw
przyjemnoœciom, niehamowanym ju¿ przez instytucje wychowawcze. Rozum staje
siê niewolnikiem gniewu i po¿¹dania41. Ka¿dy z opisanych typów pañstwa jest coraz
to gorszy i zdaniem Platona, ka¿dy kolejny powstaje z poprzednika w porz¹dku
chronologicznym. W tym kontekœcie pañstwo idealne jest najlepsze, gdy¿ najbardziej
stabilne, najmniej podatne na zmiany, ale nawet ono musi upaœæ, musi siê zde-
generowaæ. Pañstwo idealne ma jeszcze jedn¹ niekwestionowan¹ zaletê tylko ono jest
w stanie zapewniæ szczêœcie wieczne, w ¿yciu pozaziemskim, w³aœnie poprzez to, ¿e
próbuje stworzyæ cz³owieka wed³ug boskiej miary. Jak pisze Reale: „[...] p r a w-
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38 Tam¿e, VIII 545c–546d.
39 Tam¿e, VIII 548a – 555a.
40 Tam¿e, VIII 555b – 565b.
41 Tam¿e, VIII 566a – IX 578b.



d z i w ¹ p o l i t y k ¹ jest taka polityka, która zbawia nas nie tylko w czasie, lecz tak¿e
w wiecznoœci i na wiecznoœæ”42.

Na zakoñczanie warto rozstrzygn¹æ jeszcze dwie kwestie: utopia czy rzeczy-
wistoœæ i po drugie zwi¹zki Pañstwa z protologi¹. Pañstwo Platona odbierane naj-
czêœciej jest jako niemo¿liwa do realizacji utopia. Warto jednak rozpatrzeæ interpre-
tacjê zak³adaj¹c¹ mo¿liwoœæ urzeczywistnienia siê idea³u. Platon – jak powiedziano
wy¿ej – wykuwa intelektualnie pañstwo oparte na A b s o l u t n y m fundamencie po to,
by wyraziæ ide¹ cz³owieka doskona³ego, przepe³nionego ide¹ boskiego bobra. W tym
sensie pañstwo idealne mo¿e zaistnieæ w duszy cz³owieka, zaszczepiaj¹c w niej trans-
cendentny pierwiastek. Rozstrzygniêta zostaje tym samym czêœciowo druga kwestia.
J e d n o - D o b r o jako najwy¿sza kategoria wszechrzeczy, M i a r a W s z y s t k i e g o,
jest podstawowym modusem dzia³ania prawdziwego polityka, d¹¿y on do jednoœci
pañstwa, eliminuj¹c wszelkie objawy wielkoœci – co owocuje ³adem i sta³oœci¹. Tak
wiêc z a s a d ê d o b r a realizuje pañstwo w wymiarze ujednoliconej wspólnoty, jak
i jednostka poprzez D o b r o w sobie. Im pañstwo bardziej doskona³e, tym bli¿ej mu
d o J e d n e g o, im bardziej natomiast zdegenerowane, tym wiêksz¹ przewagê zyskuje
D i a d a N i e o k r e œ l o n a, wprowadzaj¹c niepo¿¹dan¹ w i e l o œ æ , zak³ócaj¹c tym
samym harmonijne funkcjonowanie bytu osi¹gane poprzez zrównowa¿on¹ koincy-
dencjê obu wspó³zale¿nych N a j w i ê k s z y c h Z a s a d .
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ROMAN SIDORSKI

Zaginiona metropolia.
O problemie drugiego arcybiskupstwa w Polsce

Boles³awa Chrobrego – przegl¹d badañ

-- suo tempore Polonia duos metropolitanos cum suis suffraganeis continebat1

– czytamy w pierwszej ksiêdze kroniki Galla. Powtórzy³ tê informacjê równie¿ Win-
centy Kad³ubek2, id¹c niew¹tpliwie za anonimowym autorem cytowanego dzie³a.
Tymczasem inne Ÿród³a dotycz¹ce panowania pierwszego króla Polski informuj¹ nas
jedynie o arcybiskupstwie gnieŸnieñskim, nie wspominaj¹c (przynajmniej wprost)
o istnieniu w owym czasie jeszcze jednej metropolii. Czy¿by wiêc prawdomówny na
ogó³ kronikarz myli³ siê? A mo¿e Polska organizacja koœcielna by³a wówczas sil-
niejsza ni¿ nam siê dziœ wydaje?

Gallowa propaganda?

Poœwiêcona Boles³awowi Chrobremu czêœæ opowieœci Galla ma w du¿ej mierze
charakter panegiryczny i wzmianka o dwóch metropoliach jest w niej przyk³adem
chlubnego zaanga¿owania, z jakim polski w³adca s³u¿y³ Bogu i Koœcio³owi. W po-
³¹czeniu z milczeniem na ten temat pozosta³ych Ÿróde³, sk³oni³o to niektórych bada-
czy do ca³kowitego odrzucenia przekazu o drugim arcybiskupstwie, jako niewiary-
godnego – post¹pili w ten sposób tacy wybitni historycy, jak Zygmunt Su³owski3

1 Anonima tzw. Galla Kronika czyli dzieje ksi¹¿¹t i w³adców polskich, wyda³, wstêpem i ko-
mentarzem opatrzy³ K. Maleczyñski, MPH, s.n., t. 2, Kraków 1952, s. 30. Polskie t³umaczenie brzmi: „za
jego [Boles³awa Chrobrego] czasów Polska mia³a [a¿] dwóch metropolitów wraz z podleg³ymi im
sufraganami”. Podajê za: Anonim tzw. Gall, Kronika Polska, prze³o¿y³ R. Grodecki, przek³ad opracowa³,
wstêpem i przypisami opatrzy³ M. Plezia, wydanie siódme, Wroc³aw 1996, ks. I, rozdz. 11, s. 30.

2 Mistrza Wincentego zwanego Kad³ubkiem Kronika Polska, wyda³, wstêpem i przypisami opatrzy³
M. Plezia, MPH, s.n., t. 12, Kraków 1994, s. 38.

3 Z. Su³owski, Pocz¹tki Koœcio³a polskiego, [w:] Koœció³ w Polsce, t. I. Œredniowiecze, red. J. K³o-
czowski, Kraków 1966, s. 86.



i Paul Kehr4. Wiêkszoœæ uczonych uwa¿a jednak, ¿e nie s¹ to wystarczaj¹ce powody,
by Gallowi nie wierzyæ, dowodz¹c, ¿e nie móg³ on zmyœliæ czegoœ tak wa¿nego, jak
istnienie archidiecezji. Musia³ to byæ fakt ogólnie znany b¹dŸ ³atwy do udowodnienia,
w innym wypadku ju¿ w XI wieku budzi³by niedowierzanie5. O jak¹¿ wiêc metropoliê
chodzi³o Gallowi? Wprawdzie racjê mia³ Tadeusz Silnicki, kiedy pisa³ na jej temat:
„[...] zdani jesteœmy na hipotezy tak co do powstania jej i rozmiarów, jak co do
domniemanych metropolitów”6, warto jednak przyjrzeæ siê bli¿ej próbom rozwi¹za-
nia tej zagadki.

Arcybiskup Brunon?

Pierwsz¹ powa¿n¹ próbê wyjaœnienia tej kwestii podj¹³ w 1880 roku W³adys³aw
Abraham7. Informacjê o dwóch metropoliach powi¹za³ on z dzia³alnoœci¹ w Polsce
œw. Brunona z Kwerfurtu. Ten rówieœnik kronikarza Thietmara, autor m.in. ¿ywotów
œw. Wojciecha oraz Piêciu Braci Mêczenników i gorliwy misjonarz, przebywa³
w Polsce w latach 1007 (lub 1008) – 1009 i prowadzi³ tu dzia³alnoœæ ewangelizacyjn¹,
organizuj¹c równie¿ misjê chrystianizacyjn¹ w Szwecji. 14 lutego 1009 roku zosta³
zamordowany prawdopodobnie przez Jaæwiêgów, do których uda³ siê z zamiarem
nawrócenia ich na chrzeœcijañstwo8. W. Abraham dowodzi³, i¿ Brunon nosi³ ju¿ od
momentu otrzymania sakry biskupiej w 1004 roku tytu³ arcybiskupa misyjnego,
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4 P. Kehr, Das Erzbistum Magdeburg und die erste Organisation der christlichen Kirche in Polen,
Berlin 1920, s. 37, przyp. 2, s. 43. Przytaczam za: G. Labuda, Zagadka drugiej metropolii w Polsce za
czasów Boles³awa Chrobrego, [w:] tego¿, Studia nad pocz¹tkami pañstwa polskiego, t. 2, Poznañ 1988,
s. 528-529. Jest to poszerzony artyku³ G. Labudy, Zagadka drugiej metropolii w Polsce za czasów
Boles³awa Chrobrego, Nasza Przesz³oœæ 62 (1984), s. 7-24.

5 Nieco szerzej pisa³ na ten temat G. Labuda, Zagadka drugiej metropolii, s. 536-537.
6 T. Silnicki, Pocz¹tki organizacji Koœcio³a w Polsce za Mieszka I i Boles³awa Chrobrego, [w:]

Pocz¹tki pañstwa polskiego. Ksiêga tysi¹clecia, red. K. Tymieniecki, t. 1-2, Poznañ 2002, s. 357.
7 W. Abraham, Organizacja Koœcio³a w Polsce do po³owy wieku XII, wydanie trzecie, Poznañ 1962,

s. 137-142; wydanie pierwsze, Lwów 1880.
8 Literatura na temat œw. Brunona z Kwerfurtu jest bardzo bogata. Zob. m.in.: B. Kürbis, Brun

z Kwerfurtu i pocz¹tki kultu Piêciu Braci, [w:] Polska na prze³omie I i II tysi¹clecia. Materia³y Sesji
Stowarzyszenia Historyków Sztuki Poznañ, listopad 2000, red. Sz. Skibiñski, Poznañ 2001, s. 115-126;
J. Karwasiñska, Œwiadek czasów Chrobrego – Brunon z Kwerfurtu, [w:] Polska w œwiecie. Szkice
z dziejów kultury polskiej, Warszawa 1972, s. 91-105; J. Szymañski, Bruno, [w:] Hagiografia polska.
S³ownik bio-bibliograficzmy, t. I, red. R. Gustaw, Poznañ 1971, s. 219-222; J. Swastek, Œwiêty Bruno
(Bonifacy) z Kwerfurtu, [w:] Polscy œwiêci, red. J.R. Bar, t. VI, Warszawa 1986, s. 11-38; J. Tyszkiewicz,
Brunon z Querfurtu i jego misje, [w:] Z dziejów œredniowiecznej Europy œrodkowowschodniej, red.
J. Tyszkiewicz, Warszawa 1998, s. 35-47; ten¿e, Misja Polski w stepach Pieczyngów. Koœció³ i pañstwo
w czasach Boles³awa Chrobrego, Rocznik Tatarów Polskich, 4 (1997), s. 45 i nn.; ten¿e, Brunon
z Querfurtu na Rusi, [w:] E scientia et amicitia. Studia poœwiêcone profesorowi Edwardowi Potkow-
skiemu, Warszawa-Pu³tusk 1999, s. 219-227; ten¿e, Bruno of Querfurt and the Resolutions of the Gniezno
Convention of 1000. Facts and Problems, Questiones Medii Aevi Nove 5 (2000), s. 189-208.



o czym jednoznacznie œwiadczyæ mia³ paliusz, którym obdarowa³ go papie¿ Syl-
wester II. Dziêki temu Brunon móg³ zorganizowaæ w Polsce w³asn¹ prowincjê
koœcieln¹ i wyœwiêciæ podleg³ych sobie biskupów. Terenem jego dzia³alnoœci mia³y
byæ wschodnie po³acie pañstwa polskiego, nieobjête zwierzchnictwem metropolii
gnieŸnieñskiej. Arcybiskupem nazywaj¹ Brunona Roczniki kwedlinburskie9, jak rów-
nie¿ Piotr Damiani w napisanym przez siebie oko³o 1042 roku ¿ywocie œw. Ro-
mualda10. Inne drobne wskazówki Ÿród³owe pochodz¹ce z Kroniki Thietmara, listu
Brunona do Henryka II i napisanego przez Wiperta opisu mêczeñstwa Brunona
œwiadczyæ mia³y o posiadaniu przez niego w³asnej diecezji w Polsce, jego przy-
nale¿noœci do polskiego episkopatu i istnieniu wymagaj¹cego wiernoœci bli¿ej nie-
okreœlonego stosunku prawnego miêdzy nim a Boles³awem Chrobrym.

Powy¿sza koncepcja jest chyba najbardziej rozpowszechnion¹ w polskiej his-
toriografii. Sk³onny zgodziæ siê z ni¹ by³ recenzent pracy W. Abrahama, Stos³aw
£aguna11, czêœciowo popar³ j¹ Stanis³aw Kêtrzyñski12, powtórzy³ ich tezy Stanis³aw
Zakrzewski13. Bli¿ej naszym czasom za Brunonem z Kwerfurtu opowiedzia³ siê
Boles³aw Przybyszewski14 oraz Piotr M.A. Cywiñski, wed³ug którego Brunon by³
biskupem, któremu podlegali wyœwiêceni przez niego biskupi misyjni Szwecji i kraju
Pieczyngów, a informacja o drugim metropolicie – przejawem nieco zatartego wspo-
mnienia o jego osobie15.

Ju¿ w 1891 roku Wojciech Kêtrzyñski, recenzuj¹cy pracê W. Abrahama, za-
uwa¿y³, i¿ wszystkie Ÿród³a wspó³czesne Brunonowi (w tym on sam w ¯ywocie
Piêciu Braci Mêczenników oraz liœcie do Henryka II swojego autorstwa!) nazywaj¹
go jedynie biskupem16. Informacja z ¯ywota œw. Romualda jest ju¿ du¿o póŸniejsza,
natomiast zapis z Roczników kwedlinburskich nie daje siê jednoznacznie datowaæ,
móg³ jednak powstaæ dopiero oko³o roku 102517. Odrzuci³ on te¿ pozosta³e argumenty
przemawiaj¹ce za œciœlejszym zwi¹zkiem ³¹cz¹cym Brunona z polsk¹ organizacj¹
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9 Annales Quedlinburgenses, MHG, Scriptores, t. 3, edidit G.H. Perz, Hanower 1839, s. 80.
10 Z Damianiego ¿ywotu œ. Romualda (ok. 1040), MPH I, t. 1, wyd. A. Bielowski, Lwów 1864, s. 327.
11 S. £aguna, Pierwsze wieki Koœcio³a polskiego, Kwartalnik Historyczny 5 (1891), s. 561.
12 S. Kêtrzyñski, Kilka uwag o opacie Astryku-Atanazym (Polska a Dijon), Przegl¹d Historyczny I

(1905), s. 178-183, swoje tezy rozwin¹³ póŸniej S. Kêtrzyñski w pracy O zaginionej metropolii z czasów
Boles³awa Chrobrego, Warszawa 1947, odsy³am do: tego¿, O zaginionej metropolii z czasów Boles³awa
Chrobrego, [w:] tego¿, Polska X-XI wieku, Warszawa 1961, s. 289-351.

13 S. Zakrzewski, Boles³aw Chrobry Wielki, Lwów 1925, s. 145-146 i 220-221.
14 B. Przybyszewski, Bruno z Kwerfurtu a zagadnienie drugiej metropolii polskiej za czasów Bo-

les³awa Chrobrego, Studia Warmiñskie 22/23 (1985/86), s. 143-153.
15 P.M.A. Cywiñski, Druga metropolia Boles³awa Chrobrego a Brunon z Kwerfurtu, Kwartalnik

Historyczny 108 (2001), nr 4, s. 3-15.
16 W. Kêtrzyñski, O organizacji Koœcio³a w Polsce do po³owy wieku XII, Przewodnik Naukowy

i Literacki 19 (1891), s. 663-664.
17 G. Labuda, Zagadka drugiej metropolii, s. 538-539, 541.



koœcieln¹ i Boles³awem Chrobrym. Krytykê tez W. Abrahama i jego nastêpców
rozwin¹³ Gerard Labuda. Jak s³usznie zauwa¿y³, Anonim zw. Gallem w ogóle nie
pisze w swej kronice o Brunonie z Kwerfurtu, mimo i¿ wzmianka o dwóch metro-
poliach by³aby po temu znakomit¹ okazj¹. Ponadto, jako biskup czy arcybiskup
misyjny, Brunon nie móg³ dzia³aæ na terenie pañstwa uwa¿anego od dawna za
chrzeœcijañskie i posiadaj¹ce w³asn¹ organizacjê archidiecezjaln¹ z podleg³ymi jej
sufraganiami. Jeœli zaœ chodzi o posiadany przez Brunona paliusz, to wprawdzie by³
on najczêœciej atrybutem arcybiskupów, zdarza³y siê jednak przypadki, w których
otrzymywali go biskupi, co umo¿liwia³o im wyœwiêcanie innych biskupów. Podobnie
o paliuszu Brunona pisa³ ostatnio P.M.A. Cywiñski. Pod wp³ywem tych argumentów
pozostaje jedynie odrzuciæ teoriê o arcybiskupstwie Brunona z Kwerfurtu.

Poznañ, £êczyca, a mo¿e Sandomierz?

Pod wp³ywem krytyki W. Abraham zmodyfikowa³ w 1921 roku swój pogl¹d,
sugeruj¹c, ¿e ju¿ przy okazji tworzenia arcybiskupstwa gnieŸnieñskiego zamierzano
utworzyæ w Poznaniu drug¹ archidiecezjê, której stanowisko ordynariusza obj¹æ
mia³by biskup poznañski Unger; póŸniej plany te mia³y zostaæ zwi¹zane z osob¹
Brunona z Kwerfurtu. Echem tego by³aby informacja przekazana przez Anonima zw.
Gallem18. Równie¿ Józef Nowacki powi¹za³ j¹ z projektami dotycz¹cymi Ungera19.
Hipotezy tej nie mo¿na jednak uznaæ za s³uszn¹, nic bowiem nie wskazuje na to, by
autor pierwszej polskiej kroniki mia³ na myœli metropoliê istniej¹c¹ jedynie w pla-
nach, tym bardziej ¿e mia³a ona posiadaæ w³asnych sufraganów.

S. Kêtrzyñski, szukaj¹c na terytorium Polski brakuj¹cej metropolii, zwróci³ uwa-
gê20 na dwa nastêpuj¹ce po sobie zapisy z Rocznika kapitu³y krakowskiej. Pod dat¹
1027 roku widnieje w nich informacja o œmierci arcybiskupa Hipolita, którego
sukcesorem sta³ siê Bossuta, zaœ ju¿ w roku nastêpnym umrzeæ mia³ arcybiskup
Stefan, o którego nastêpcy Ÿród³o ju¿ nas nie informuje21. Œmieræ trzech kolejnych
ordynariuszy jednej archidiecezji w ci¹gu zaledwie dwóch lat uzna³ S. Kêtrzyñski za
nieprawdopodobn¹, a najlepszym wyt³umaczeniem tych zapisów, niewymagaj¹cym
przy tym poprawiania i uzupe³niania tekstu, by³o jego zdaniem przyjêcie, i¿ odnosz¹
siê one do zwierzchników dwóch ró¿nych metropolii. Tym samym by³by to nastêpny
dowód na istnienie w Polsce drugiego arcybiskupstwa.

22 R. Sidorski

18 W. Abraham, Gniezno i Magdeburg, Kraków 1921, s. 21.
19 J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. 1, Poznañ 1959, s. 41.
20 S. Kêtrzyñski, Kilka uwag, s. 179-180; rozwiniêcie teorii [w:] tego¿, O zaginionej metropolii,

s. 296-300.
21 Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz, wyd. Z. Koz³owska-Budkowa, MPH, s.n., t. 5,

Warszawa 1978, s. 46. Zapisy te brzmi¹: 1027 Ypolitus archiepiscopus obiit Bossuta successit; 1028 Ste-
phanus archiepiscopus obiit.



Uznawszy istnienie owego arcybiskupstwa za dowiedzione, S. Kêtrzyñski skupi³
siê na ustaleniu jego po³o¿enia i zasiêgu terytorialnego. Zacz¹³ od s³usznego nie-
w¹tpliwie stwierdzenia, i¿ druga metropolia mog³a znajdowaæ siê jedynie na obszarze
nieobjêtym zwierzchnictwem Gniezna. Dowodzi³ nastêpnie, i¿ kryterium to spe³nia³y
wschodnie po³acie pañstwa Boles³awa Chrobrego, które jego zdaniem nie otrzyma³y
w roku 1000 w³asnych biskupstw, a mianowicie Mazowsze i Kujawy. Do tego
do³¹czy³ równie¿ ziemiê sandomiersk¹, wskazuj¹c, i¿ wraz z ni¹ diecezja krakowska
mia³aby niespotykanie du¿y rozmiar, a siedziba biskupstwa znajdowa³aby siê na jej
skraju, podczas gdy pozosta³e katedry by³y po³o¿one w centrum swych prowincji.
By³by to ju¿ teren dostatecznie du¿y (Mazowsze, Kujawy z ziemi¹ che³miñsk¹,
ziemia sieradzko-³êczycka oraz sandomierska wraz z Wiœlic¹), aby pomieœciæ drug¹
odrêbn¹ organizacjê metropolitaln¹.

Gdzie natomiast rezydowa³by arcybiskup? Zdaniem S. Kêtrzyñskiego miejscem
tym by³by Sandomierz. O jego znaczeniu i odrêbnoœci œwiadczyæ mia³a m.in. tytu-
latura ksi¹¿êca, brzmi¹ca zawsze Dux Cracoviae et Sandomiriae, a tak¿e s³owa
Anonima zw. Gallem, który okreœli³ Sandomierz jako jedn¹ z g³ównych stolic kró-
lestwa (sedes regni principales)22. Pozosta³e biskupstwa znajdowa³yby siê na Ma-
zowszu (P³ock), Kujawach (W³oc³awek–Kruszwica) i w ziemi sieradzko-³êczyckiej
(£êczyca).

Plany utworzenia drugiej polskiej metropolii mia³y zdaniem S. Kêtrzyñskiego
powstaæ w tym samym czasie co zamierzenia dotycz¹ce arcybiskupstwa gnieŸ-
nieñskiego, bowiem t³umaczy³oby to pozostawienie poza jego obszarem wschodniej
czêœci pañstwa Chrobrego. Osobowo zamierzenia te powi¹zane mia³y byæ z Bru-
nonem z Kwerfurtu, obiecany mu przez papie¿a paliusz dowodzi³by bowiem, i¿ po
przybyciu do Polski mia³ on obj¹æ stanowisko drugiego metropolity. Mia³o staæ siê to
niemo¿liwe z chwil¹, w której Brunon, rzekomo pod naciskiem cesarza Henryka II,
przyj¹³ sakrê biskupi¹ z r¹k arcybiskupa magdeburskiego Taginona. Oznacza³a ona
bowiem wed³ug S. Kêtrzyñskiego „prawo jedynie korony niemieckiej do urz¹dzania
stosunków koœcielnych na Wschodzie, by³a wyrazem tych d¹¿eñ, których wyk³ad-
nikiem czêœciowo ju¿ by³o arcybiskupstwo magdeburskie”23. Po tym fakcie, Bruno
móg³ wiêc po przybyciu do Polski zostaæ jedynie ordynariuszem jednej z diecezji
podleg³ej metropolii w Sandomierzu.

Poza Sandomierzem i Poznaniem, drugiego arcybiskupstwa na ziemiach polskich
szukano w £êczycy24 i np. w P³ocku, S. Zakrzewski pisa³ ogólnie o terenach na
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22 Anonim tzw. Gall, Kronika Polska, ks. II rozdz. 8, s. 75.
23 S. Kêtrzyñski, O zaginionej metropolii, s. 339.
24 A. Ma³ecki, Studium o bulli Innocentego II z r. 1136, [w:] tego¿, Z przesz³oœci dziejowej pisma

pomniejsze, t. I, Kraków 1897 s. 111, przytaczam za: J. Dobosz, Monarcha i mo¿ni, Poznañ 2002, s. 77,
przyp. 234; S. £aguna, Pierwsze wieki, s. 561.



wschód od Wis³y25, natomiast P.M.A. Cywiñski, uwa¿a³, i¿ Brunon z Kwerfurtu,
maj¹c oparcie w ziemiach polskich, akcjê misyjn¹ prowadziæ mia³ na terenach
zamieszka³ych przez Wieletów. Teorie te (mo¿e z wyj¹tkiem ostatniej), jakkolwiek
bardzo kusz¹ce, upaœæ musz¹ pod ciê¿arem argumentów, jakie na ich obalenie
przytoczy³ ju¿ w 1957 roku ks. Józef Umiñski. Pisa³ on: „[...] w czasach Boles³awa
Chrobrego (ba, i d³ugo jeszcze póŸniej!) nie by³o w Polsce potrzeby zak³adania a¿
dwóch – odrêbnych terenowo – organizacji koœcielnych, z których jedna w dodatku
musia³aby z koniecznoœci mieæ swój dyspozycyjny oœrodek z dala od stolicy pa-
nuj¹cego – Chrobry by³ w³adc¹ zbyt roztropnym, aby to uczyniæ [...] Koœció³ bardzo
ostro¿nie i bardzo powoli, zazwyczaj po d³u¿szych przygotowaniach i pertraktacjach
zak³ada nowe biskupstwa, a tym wiêcej nowe metropolie. Z chwil¹ jednak, gdy ju¿ je
raz za³o¿y, to ju¿ z nich – zw³aszcza gdy chodzi o metropoliê – nie³atwo rezygnuje”.
Niespotykany w innych wypadkach brak œwiadectw co do powstania, istnienia i upad-
ku arcybiskupstwa w £êczycy czy Sandomierzu (podczas gdy o metropolii gnieŸnieñ-
skiej mówi wiele wiarygodnych Ÿróde³) ostatecznie dowodzi³ zdaniem J. Umiñskiego,
¿e o archidiecezji na wschodzie Polski mowy byæ nie mo¿e26. Identycznie zapatrywa³
siê na tê sprawê G. Labuda27, nie przekona³ te¿ Kêtrzyñski Tomasza Jurka28.

Metropolia s³owiañska?

Pok³osiem teorii S. Kêtrzyñskiego jest koncepcja ³¹cz¹ca przekaz o drugiej metro-
polii z domniemanym istnieniem na ziemiach polskich s³owiañskiej (metodiañskiej)
organizacji koœcielnej. Sprawa ta by³a poruszana w historiografii polskiej wielo-
krotnie29, a jej omawianie wybiega³oby daleko poza ramy tematyczne tej pracy, st¹d

24 R. Sidorski

25 S. Zakrzewski, Boles³aw, s. 145-146.
26 J. Umiñski, Obrz¹dek s³owiañski w Polsce IX-XI wieku i zagadnienie drugiej metropolii polskiej

w czasach Boles³awa Chrobrego, Roczniki Humanistyczne 4 (1957), nr 4, s. 34-35.
27 G. Labuda, Zagadka drugiej metropolii, s. 532.
28 T. Jurek, Losy arcybiskupstwa gnieŸnieñskiego w XI wieku, [w:] 1000 lat Archidiecezji GnieŸ-

nieñskiej, red. J. Strzelczyk, J. Górny, Gniezno 2000, s. 60, przyp. 55.
29 Za obecnoœci¹ obrz¹dku s³owiañskiego na ziemiach polskich opowiadali siê m.in. K. Potkañski,

Kraków przed Piastami, Rozprawy AU WHF 35 (1898), s. 101-255, przedruk [w:] tego¿, Lechici,
Polanie, Polska. Wybór pism, Warszawa 1965, s. 170-413; A. Szyszko-Bohusz, Rotunda œwiêtych Feliksa
i Adaukta (N.P. Marii) na Wawelu, Rocznik Krakowski 18 (1918), s. 29 i n.; M. Gumowski, Obrz¹dek
s³owiañski, [w:] tego¿, Szkice numizmatyczno-historyczne z XI wieku, Poznañ 1924; J. Widajewicz,
Pañstwo Wiœlan, Kraków 1947; J. Umiñski, Obrz¹dek s³owiañski, s. 1-44; H. Paszkiewicz, The Origin of
Russia, London 1954, dod. VII: A Polish Metropolitan see of the Slavonic rite, s, 381-404, polski
przek³ad: tego¿, Pocz¹tki Rusi, z rêkopisu przygotowa³ K. Stopka, Kraków 1996, s. 417-445; pogl¹dy
H. Paszkiewicza zreferowa³ H. Kapiszewski, Zagadnienie metropolii s³owiañskiej w Sandomierzu,
Ma³opolskie Studia Historyczne 1 (1958), s. 73-78; K. Lanckoroñska, Studies on the Roman-Slavonic Rite
in Poland, Orientalia Christiana Analeta 16 (1961), s. 19-113. Przeciwnikami tej teorii s¹ m.in. W. Abra-
ham, Organizacja Koœcio³a, s. 156-161; T. Lehr-Sp³awiñski, Misja s³owiañska œw. Metodego a Polska,



przedstawiê jedynie fakty dowodz¹ce zdaniem niektórych historyków, i¿ drugie
arcybiskupstwo z kroniki Galla utworzone zosta³o w obrz¹dku s³owiañskim.

Pierwszy koncepcjê S. Kêtrzyñskiego zmodyfikowa³ Henryk Paszkiewicz, widz¹c
w rzekomej metropolii sandomierskiej (co do istnienia i lokalizacji tej¿e zgadza³ siê
z S. Kêtrzyñskim w zupe³noœci) arcybiskupstwo w rycie s³owiañskim, o którego
istnieniu na ziemiach polskich by³ w pe³ni przekonany30. Nieco bardziej skom-
plikowany wywód dotycz¹cy tego¿ sposobu rozwi¹zania zagadki znaleŸæ mo¿na
w pracy Micha³a Miniata31.

Bardziej twórczo do hipotezy S. Kêtrzyñskiego podszed³ J. Umiñski32. Obaliwszy
j¹ w omówiony wczeœniej sposób, zacz¹³ na tej samej co S Kêtrzyñski podstawie
Ÿród³owej (przekaz Galla, zapiski Rocznika kapitu³y krakowskiej z lat 1027 i 1028)
budowaæ w³asn¹ teoriê o istnieniu w Polsce metropolii obrz¹dku s³owiañskiego, która
tak jak gnieŸnieñska obejmowa³aby ca³y obszar pañstwa Chrobrego, a której siedziba
znajdowa³aby siê w Krakowie33. Trudno nie dostrzec, i¿ argumenty, które pozwoli³y
odrzuciæ J. Umiñskiemu koncepcjê S. Kêtrzyñskiego, odnosz¹ siê w równym stopniu
do jego w³asnych pomys³ów. Trudno jednoczeœnie wyobraziæ sobie z punktu wi-
dzenia prawa kanonicznego, by na terytorium jednego pañstwa mog³y istnieæ dwie
zachodz¹ce na siebie organizacje koœcielne. Przyk³ady przytoczone przez J. Umiñ-
skiego w celu udowodnienia, i¿ by³o to mo¿liwe, wypada uznaæ za G. Labud¹ za

Zaginiona metropolia 25
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32 J. Umiñski, Obrz¹dek s³owiañski
33 Hipotezê o metrolii s³owiañskiej w Krakowie wspiera Frank Kmietowicz, Kiedy Kraków by³
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niewystarczaj¹ce34. Badacz ten odmówi³ równie¿ wartoœci dowodowej zapiskom
Rocznika kapitu³y krakowskiej, zauwa¿aj¹c, ¿e by³oby co najmniej dziwnym, gdyby
w ³aciñskim roczniku znajdowa³y siê informacje o s³owiañskich arcybiskupach,
podczas gdy nie ma w nim nawet wiadomoœci o œmierci Radzima-Gaudentego,
pierwszego metropolity gnieŸnieñskiego. G. Labuda, podobnie jak Tadeusz Woj-
ciechowski35, uwa¿a Bossutê i Stefana za tê sam¹ osobê, co pozwala zredukowaæ
liczbê zmar³ych arcybiskupów do zaledwie dwóch.

Na koniec powiedzieæ trzeba, ¿e wspó³czesna historiografia polska stoi na sta-
nowisku reprezentowanym m.in. przez G. Labudê, ¿e obrz¹dku metodiañskiego
w Polsce w ogóle nie by³o, w zwi¹zku z tym wszelkie dywagacje na temat s³o-
wiañskiej metropolii s¹ równie¿ bezprzedmiotowe36.

Nie dwie, a piêæ ró¿nych metropolii?

Zaginionej metropolii doszukiwano siê równie¿ poza granicami Polski, przy-
puszczaj¹c, ¿e Anonim zw. Gallem móg³ napisaæ o obcym arcybiskupstwie, które
sprawowa³o zwierzchnoœæ koœcieln¹ nad czêœci¹ pañstwa Boles³awa Chrobrego.
Z tak¹ hipotez¹ wyst¹pi³ np. Henryk £owmiañski, który wskazywa³ na metropoliê
kijowsk¹, Gall uznawa³ bowiem Ruœ Kijowsk¹ za w³¹czon¹ do polskiego systemu
politycznego od czasu wyprawy kijowskiej Chrobrego w 1018 roku. Sam jednak
H. £owmiañski pisa³: „Niestety, nie widaæ sposobu sprawdzenia, czy Gall konkretnie
myœla³ o drugiej metropolii w Kijowie. Byæ mo¿e powtórzy³ tylko niejasn¹ tradycjê
osnut¹ na fakcie, i¿ Chrobremu podlegali ongiœ dwaj metropolici, w GnieŸnie i Ki-
jowie, tradycjê, która ju¿ utraci³a pamiêæ w Kijowie, a nie zapomnia³a o koœcielnym
splendorze Boles³awa”37.

Kolejnym miejscem, w którym znajdowano siedzibê domniemanego drugiego
polskiego metropolity, jest Praga. Johannes Fried widzia³ w s³owach Galla remi-
niscencje zamys³ów Ottona III, który zdaniem niemieckiego badacza chcia³ rzekomo
utworzyæ biskupstwo œw. Wojciecha w stolicy Czech, a dopiero opór polskiego
w³adcy i niewydanie przez niego relikwii mêczennika zmusi³y cesarza do erekcji
metropolii w GnieŸnie38. Tadeusz Wasilewski uwa¿a³ natomiast, i¿ to Boles³aw
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34 G. Labuda, Zagadka drugiej metropolii, s. 532-533.
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Chrobry zmierza³ do utworzenia arcybiskupstwa w Pradze po jej zdobyciu w 1003 ro-
ku39. Obaj historycy zwrócili uwagê na zapis znajduj¹cy siê w Rocznikach hildes-
heimskich, który informuje, i¿ w roku 1000 powsta³o arcybiskupstwo (i siedem jego
sufraganii) w³aœnie w Pradze, a nie GnieŸnie40. T. Wasilewski na poparcie swojej tezy
przytoczy³ równie¿ fragment kroniki Anonima zw. Gallem, w którym mowa jest
o wyznaczeniu w Czechach przez Boles³awa Chrobrego w³asnych sufraganów41.

I te teorie trzeba odrzuciæ42. B³êdnoœæ relacji Roczników hildesheimskich wykaza³
G. Labuda43, natomiast ³aciñski termin suffraganeus w miejscu przytoczonym przez
T. Wasilewskiego zosta³ u¿yty przez Galla niew¹tpliwie w znaczeniu œwieckim:
namiestnik, zastêpca w³adcy44. Tak jak w przypadku Poznania, przypomnieæ trzeba,
¿e trudno przypuszczaæ, by Gall przekaza³ nam informacjê o metropolii, której
powstanie dopiero planowano i której nigdy nie utworzono, bowiem nie mog³aby ona
przecie¿ mieæ w³asnych sufraganii.

Ju¿ W. Abraham i S. Kêtrzyñski odrzucili w swoich pracach mo¿liwoœæ, by drug¹
polsk¹ metropoli¹ za czasów Boles³awa Chrobrego by³o arcybiskupstwo w Magde-
burgu. Pierwszy z nich ograniczy³ siê do stwierdzenia, i¿ Gall „[...] zbyt wyraŸnie
zaznacza, ¿e w granicach samej Polski obie prowincje metropolitalne wraz z pod-
leg³ymi biskupstwami istnia³y”45. Szerzej pisa³ na ten temat drugi z wymienionych
historyków. Oprócz przytoczenia opinii W. Abrahama, dowodzi³ on, i¿ gdyby Gall
mia³ na myœli zwierzchnoœæ metropolitaln¹ Magdeburga nad Poznaniem, dopuœci³by
siê ogromnej niezrêcznoœci wobec polskiego w³adcy i episkopatu. Zwróci³ ponadto
uwagê, i¿ zamiast Poznania i Magdeburga mo¿na by równie dobrze wskazaæ na
biskupstwo praskie, podlegaj¹ce Moguncji46. Razem z Gnieznem mielibyœmy wiêc
do czynienia z trzema ju¿ arcybiskupstwami, a jeœli dodaæ do tego Kijów dla Rusi
i Ostrzyhom lub Salzburg dla S³owacji, która równie¿ znajdowa³a siê przejœciowo pod
w³adz¹ Boles³awa Chrobrego, otrzymalibyœmy ³¹czn¹ liczbê piêciu metropolii47!
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Argumenty te nie zrazi³y G. Labudy, który drugiego polskiego arcybiskupa widzia³
w osobie Taginona, metropolity magdeburskiego. Jak wynika z ¯ywota piêciu braci
autorstwa Brunona z Kwerfurtu48 oraz przekazu Thietmara49, oko³o roku 1005 biskup
poznañski Unger zosta³ schwytany przez Niemców i zmuszony do przyjêcia obediencji
Taginona, staj¹c siê tym samym jego sufraganem. W œwietle prawa kanonicznego
(wa¿nego szczególnie dla duchownego, jakim by³ Gall) arcybiskup magdeburski sta³
siê wiêc polskim metropolit¹. Ponadto by³ on zwierzchnikiem biskupa miœnieñskiego,
któremu podlega³y z kolei Milsko i £u¿yce, zajête w 1002 roku (i ponownie w 1007)
przez Boles³awa Chrobrego. Zale¿noœæ Ungera od Taginona mog³a mieæ charakter
jedynie personalny, a biskup miœnieñski z pewnoœci¹ nie móg³ byæ uznawany za
cz³onka polskiego episkopatu, st¹d Polska mog³a mieæ dwóch metropolitów jedynie do
1012 roku, kiedy to zmar³ Unger. G. Labuda przypuszcza³ przy tym, ¿e Ÿród³em,
z którego Gall zaczerpn¹³ informacjê o drugim arcybiskupstwie, mog³a byæ wspo-
minana przez niego zaginiona Pasja œw. Wojciecha, której autorstwo przypisuje siê
Brunonowi z Kwerfurtu. W jego oczach, jako cz³owieka zwi¹zanego emocjonalnie tak
z Polsk¹, jak i z Cesarstwem, poddanie siê przez Ungera Magdeburgowi mog³o
rzeczywiœcie uchodziæ za fakt dodaj¹cy splendoru Boles³awowi Chrobremu.

Wprawdzie G. Labuda odpar³ wiêkszoœæ argumentów S. Kêtrzyñskiego, jednak
kolejne s³abe punkty hipotezy zwi¹zanej z Magdeburgiem wskaza³ Wincenty Swo-
boda. Po pierwsze, posiadaj¹cy prawo do inwestytury polskich biskupów Boles³aw
Chrobry nie móg³ zgodziæ siê na podporz¹dkowanie diecezji poznañskiej niemiec-
kiemu arcybiskupstwu. Jeœli wzi¹æ przy tym pod uwagê, ¿e Unger nigdy ju¿ do
Poznania nie wróci³, widaæ wyraŸnie, jak iluzoryczna mog³a byæ zwierzchnoœæ
Taginona nad polskim biskupstwem. Co siê zaœ tyczy Milska i £u¿yc, to Anonim zw.
Gallem w ogóle o tych ziemiach i ich zdobyciu przez Boles³awa Chrobrego nie
wspomina, w¹tpliwe jest wiêc, by myœla³ o nich, kiedy pisa³ o dwóch polskich
metropoliach50. Kolejn¹ hipotezê od³o¿yæ trzeba do lamusa.

A jednak siê krêci!

Najbardziej jak dot¹d przekonuj¹ce rozwi¹zanie zagadki drugiej metropolii Pol-
skiej czasów Boles³awa Chrobrego zaproponowa³ W. Swoboda51. Wyszed³ on od
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48 ¯ywot Piêciu Braci Pustelników [albo] ¯ywot i mêczeñstwo Benedykta, Jana i ich towarzyszy
napisany przez Brunona z Kwerfurtu, przygotowa³a do druku i komentarzem opatrzy³a J. Karwasiñska,
MPH, s.n., t. 4, cz. 3, Warszawa 1973, s. 72.

49 Kronika Thietmara, z tekstu ³aciñskiego przet³umaczy³, wstêpem poprzedzi³ i komentarzem opa-
trzy³ M.Z. Jedlicki, obok t³umaczenia tekst orygina³u, Poznañ 1953, s. 406-407.

50 W. Swoboda, Druga metropolia w Polsce czasów Boles³awa Chrobrego, s. 8-10.
51 Tam¿e, s. 12-15. Hipotezê tê popiera Pawe³ Pasek, Czy Sandomierz by³ stolic¹ metropolii koœ-

cielnej, Studia Sandomierskie 10 (2003), s. 7-14.



ustaleñ G. Labudy, który z du¿ym prawdopodobieñstwem wykaza³, i¿ mniej wiêcej
w latach 1003-1030 czêœci¹ pañstwa polskiego by³y Morawy, wraz ze znajduj¹cym
siê tam biskupstwem (w O³omuñcu), istniej¹cym przynajmniej od 976 roku52. Od
strony œwieckiej podlega³o wiêc ono Boles³awowi Chrobremu przez ca³y niemal
okres jego panowania, zaœ zwierzchnoœæ koœcieln¹ sprawowa³ nad nim arcybiskup
Moguncji. Tamtejsza metropolia, w przeciwieñstwie do magdeburskiej, nie stanowi³a
zagro¿enia dla niezale¿noœci Koœcio³a w Polsce, st¹d nie ma powodu przypuszczaæ,
by polski w³adca nie uznawa³ podleg³oœci O³omuñca wobec Moguncji53.

W. Swoboda zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e i ta koncepcja mo¿e byæ kry-
tykowana, podobnie jak wszystkie pozosta³e teorie nakazuj¹ce szukaæ drugiej pol-
skiej metropolii poza granicami pañstwa Boles³awa Chrobrego, uzna³ jednak, i¿ innej
mo¿liwoœci wyjaœnienia tej zagadki nie ma54. Poniewa¿ ze wszystkich przytoczonych
powy¿ej hipotez ta ostatnia wydaje siê najtrudniejsza do obalenia, przyznaæ trzeba, ¿e
zaginiona metropolia zosta³a wreszcie odnaleziona. Trochê ¿al, ¿e nie w Sando-
mierzu.
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52 G. Labuda, Utrata Moraw przez pañstwo polskie w XI wieku, [w:] Studia z dziejów polskich
i czechos³owackich, Wroc³aw 1960, s. 93-124; ten¿e, Mieszko II król Polski (1025-1034). Czasy prze³omu
w dziejach pañstwa polskiego, Kraków 1992 (Rozprawy Wydzia³u Filozoficzno-Historycznego PAU,
t. 73), s. 71-74.

53 Za Moguncj¹ opowiedzia³a siê równie¿ (acz nie wykluczaj¹c Magdeburga) Brygida Kürbis, Kr¹g
czesko-morawski a pierwsza chrystianizacja Polski, [w:] Cyryl i Metody. Aposto³owie i nauczyciele
S³owian, cz. 1. Studia, Lublin 1991, s. 154.

54 W. Swoboda, Druga metropolia w Polsce czasów Boles³awa Chrobrego, s. 12: „Niew¹tpliw¹
s³aboœci¹ naszej hipotezy jest, i¿ ona równie¿ wyrasta z krytykowanego wczeœniej stanowiska o ju-
rysdykcji jakiejœ zewnêtrznej metropolii nad czêœci¹ polskiego terytorium pañstwowego. Jesteœmy jednak
g³êboko przekonani o jedynie tej alternatywie dla odrzuconej a limine hipotezy o metropolii pro-
jektowanej. Tertium non datur”.





MICHA£ NOWICKI

Kszta³t dzielnicy wielkopolskiej
w okresie rozbicia dzielnicowego

Pod nazw¹ Wielkopolski rozumieæ mo¿emy zarówno dosyæ dok³adnie okreœlon¹
i scharakteryzowan¹ krainê geograficzn¹, jak i historycznie ukszta³towany obszar
polityczny. O ile Wielkopolska w pierwszym znaczeniu ma niejako odgórnie ustalony
zasiêg swych granic, o tyle w znaczeniu historycznym nabiera ona cech dyna-
micznych. Jest ona zmiennym tworem uzale¿nionym od zasiêgu politycznego naj-
pierw pañstwa polañskiego, nieco póŸniej zaœ, w okresie rozbicia dzielnicowego,
ksiêstwa wielkopolskiego. Tym te¿ aspektem chcielibyœmy siê zaj¹æ w niniejszej
pracy, bowiem okres ten przyniós³ ustalenie g³ównego przebiegu granic, które zosta³y
nastêpnie spetryfikowane w XVI wieku przy dokonanym wytyczeniu granic powia-
tów i w zasadzie dzisiaj stanowi¹ punkt odniesienia historycznego zasiêgu tej dzielnicy.

Rozwa¿ania dotycz¹ce terytorium Wielkopolski nale¿a³oby zacz¹æ od krótkiego
szkicu historycznego, ukazuj¹cego dzieje tej dzielnicy w okresie najwczeœniejszego
jej kszta³towania siê, aby zrozumieæ by³o mo¿na znaczenie procesów zachodz¹cych
w okresie rozdrobnienia dzielnicowego. Oczywiste jest, ¿e pocz¹tkowy jej obszar
zwi¹zany by³ z plemiennym bytem Polan, których terytorium pierwotnie skupione
byæ musia³o wokó³ g³ównych grodów. Zygmunt Gloger w ten sposób widzia³ naj-
starsze dzieje Wielkopolski: „Kraina tych rolników le¿a³a po obu brzegach Warty,
a musia³a byæ, jak na owe czasy, niepospolicie zaludnion¹, skoro prawie wszystkie
wsie dzisiejsze istnia³y ju¿ za czasów pogañstwa, bo niemal przy ka¿dej znajduj¹ siê
œlady prastarych cmentarzysk [...]. Nazwy te¿ wiosek wielkopolskich prawie wszyst-
kie istnia³y ju¿ za Piastów”1. Okreœlenie to, choæ bardzo nieprecyzyjne, daje pewne
wyobra¿enie skali zjawiska zaludnienia interesuj¹cego nas obszaru. Co zaœ do do-
k³adniejszego okreœlenia zasiêgu terytorium organizmu plemiennego Polan, siêg-
niemy do jeszcze starszego autorytetu. Stanis³aw Smolka w swoim dziele tak pisa³
o Polanach: „Prócz nadbrze¿a zatem saméj Warty niziny Obry, Prosny i We³ny
stanowi³y w³aœciwy obszar osiedlenia Polan. Wschodnie jego krañce przypiera³y
o wodniste jeziorzyska górnego biegu Noteci z rozleg³em Gop³em, na ich przestrzeni
wspaniale króluj¹cém. Na pó³nocy po prawym brzegu Noteci rozci¹ga³a siê rozleg³a,

1 Z. Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1900, s. 20.



straszna puszcza leœna, w póŸnych jeszcze czasach prawie niedostêpna i dziewiczym
pokryta borem. W g³êbi tej puszczy ci¹gnê³a siê równolegle prawie z Noteci¹ linia
dzia³u wodnego, od której liczne strumyki w krótkim kilkunastomilowym biegu do
wybrze¿y Ba³tyku zd¹¿aj¹”2.

Opis ten, jak ³atwo zauwa¿yæ, opiera granice Wielkopolski na naturalnych barie-
rach, historiografia polska operuje jednak dla tego wczesnego okresu raczej ter-
minami rozleg³ych obszarów ani¿eli wyznaczonymi granicami. Aleksander Gieysztor
pisa³ wiêc, ¿e w X wieku pañstwo Polan sk³ada³o siê z wyodrêbnionych obszarów:
gnieŸnieñskiego, poznañskiego, kruszwickiego oraz kaliskiego3, co dziêki wzglêd-
nemu spokojowi od strony s¹siadów, stanowiæ musia³o dobr¹ bazê do ekspansji na
ziemie s¹siednich plemion. Proces ekspansji jest trudno uchwytny, jeœli chcia³oby siê
przeœledziæ jego poszczególne etapy, dla naszych jednak celów wystarczy skupiæ siê
nad jego efektami. A prezentuj¹ siê one w ten sposób, ¿e ju¿ oko³o po³owy X wieku4

w sk³ad pañstwa Polan wchodzi³y tereny póŸniejszej ziemi ³êczyckiej, sieradzkiej,
lêdzkiej, Mazowsze5 i Kujawy6, tereny zanoteckie7 oraz ziemia lubuska8.
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2 S. Smolka, Mieszko Stary i jego wiek, Warszawa 1959, s. 13.
3 A. Gieysztor, Organizacje pañstwowe na ziemiach polskich w IX i w pierwszej po³. X w., [w:]

Historia Polski, t. 1: do roku 1764, cz. 1: do po³owy XV w., red. H. £owmiañski, Warszawa 1964, s. 157.
4 Za: A. Gieysztor, Organizacje pañstwowe, s. 158 oraz S. Arnold, Geografia historyczna Polski,

Warszawa 1951, s. 65 i n. Por. Relacja Ibrahima ibn-Jakuba z podró¿y do krajów s³owiañskich w prze-
kazie al-Bakriego, wyd. T. Kowalski, Monumenta Poloniae Historica, s.n., t. I, 1950, s. 50.

5 A. Gieysztor, Trzy stulecia najdawnieszego Mazowsza (po³owa X-po³owa XIII w.), [w:] Dzieje
Mazowsza do 1526 roku, red. A. Gieysztor, Samsonowicz, Warszawa 1994, s. 92-97. Por. przekaz z: Re-
lacja Ibrahima ibn Jakuba z podró¿y do krajów s³owiañskich w przekazie Al-Bekriego, wyd. T. Kowalski,
Monumenta Poloniae Historica, s.n., Kraków 1946, s. 50.

6 J. Natanson-Leski, Zarys granic i podzia³ów Polski najstarszej, Wroc³aw 1953, s. 86, zwraca uwagê
na pierwotn¹ odrêbnoœæ ziemi nadgoplañskiej od Kujaw nadwiœlañskich i wnioskuje, ¿e „ziemia Krusz-
wicka by³a najdawniejsz¹ zdobycz¹ Polan gnieŸnieñskich” (tam¿e, s. 106). Podobnego zdania by³ równie¿
S. Arnold, Geografia historyczna, s. 63, „Kujawy stanowi³y jedno terytorium plemienne [...] przy czym
g³ównym grodem by³a Kruszwica; pocz¹tkowo, jak siê zdaje, granice ich nie dochodzi³y do Wis³y, lecz
bieg³y na zachód od Brzeœcia i Raci¹¿ka”. Zob. te¿: J. Spors, Podzia³ dzielnicowy Polski wed³ug statutu
Boles³awa Krzywoustego ze szczególnym uwzglêdnieniem dzielnicy seniorackiej, S³upsk 1978, s. 51-72.
Jak dowodzi J. Bieniak, Rola Kujaw w Polsce piastowskiej, Ziemia Kujawska 1 (1963), s. 27, „panowanie
Piastów na Mazowszu, jak zreszt¹ i na Pomorzu Wschodnim (Gdañskim), mog³o rozwin¹æ siê jedynie
z obszaru dzisiejszych Kujaw, który wobec tego najpóŸniej z pocz¹tkiem X w. by³ ju¿ objêty granicami
rozrastaj¹cego siê pañstwa Polan”.

7 Tereny te, wskutek os³abienia Polski w po³owie XI wieku uniezale¿niaj¹ siê i dopiero Boles³aw
Krzywousty przy³¹cza je na powrót do Polski, por. S. Arnold, Geografia historyczna, s. 67 i n. W okresie
póŸniejszym w œciœlejszym zwi¹zku z Wielkopolsk¹ pozostawaæ musia³y Krajna, ziemia wa³ecka i myœli-
borska, próby dok³adniejszego rozgraniczenia dokona³ K. Œlaski, Granica wielkopolsko-pomorska
w okresie wczesnego feudalizmu, Przegl¹d Zachodni 10 (1954), z. 1 (wyniki jego analizy przedstawiamy
ni¿ej). Por. J. Powierski, B. Œliwiñski, K. Bruski, Studia z dziejów Pomorza w XII wieku, S³upsk 1993, s. 7.

8 H. £owmiañski, Pocz¹tki Polski. Z dziejów S³owian w I tysi¹cleciu n.e., t. 3, Warszawa 1967,
s. 158-160 dowodzi, ¿e obszar ziemi lubuskiej opanowaæ musia³ ju¿ Mieszko I, co wywodzi on z doku-



Z oczywistego wzglêdu nie jesteœmy w tym miejscu zainteresowani podbojami
ksi¹¿¹t piastowskich dalszych ziem, jak Œl¹ska czy Ma³opolski, ograniczamy siê zaœ
do obszarów, które zwi¹zane mog¹ byæ bezpoœrednio z Wielkopolsk¹. Wszystkie
aspekty przynale¿noœci ziem oœciennych wobec pierwotnego „gniazda” piastow-
skiego, o których wy¿ej wspominaliœmy, nie s¹ jeszcze rozstrzygniête9, jednak pewne
jest, ¿e zwi¹zane by³y one z Wielkopolsk¹ przynajmniej do roku 113810, kiedy to
czêœæ z nich zosta³a sztucznie od³¹czona za spraw¹ statutu sukcesyjnego Boles³awa
Krzywoustego. Wówczas to ziemia lubuska znalaz³a siê najprawdopodobniej w dziel-
nicy œl¹skiej11, ziemia ³êczycka i sieradzka stanowiæ mia³y oprawê wdowi¹ Salo-
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mentu Dagome iudex oraz z uchwytnych na tym terenie nazw patronimicznych, charakterystycznych dla
Wielkopolski (czego oczywiœcie nie mo¿emy odnosiæ do œciœle okreœlonego czasu). G. Labuda, Przynale¿noœæ
terytorialna Ziemi Lubuskiej w XII i XIII wieku, Roczniki Historyczne 35 (1969), s. 22 zwraca uwagê na fakt
przynale¿noœci ziemi lubuskiej do diecezji poznañskiej a¿ do roku 1123/4, co oczywiœcie musia³o rzutowaæ na
umocnienie zwi¹zków tych terenów z Wielkopolsk¹ (odnoœnie do powodów powo³ania odrêbnego biskup-
stwa lubuskiego zob.: W. Abraham, Organizacja Koœcio³a w Polsce do po³owy wieku XII, Lwów 1890,
s. 99). Odwo³uj¹c siê jednak do opinii Jana Natansona-Leskiego, Zarys granic, s. 112, stwierdziæ mo¿na, ¿e na
obszarze tym pierwotnie widzieæ nale¿y „skupienie grodów o charakterze stra¿nic pogranicznych, z którego
nastêpnie powsta³a kasztelania lubuska, o takim w³aœnie przeznaczeniu”. Powstawanie „ziemi Lubuskiej”
mia³o byæ, wed³ug tego uczonego, póŸniejszym procesem, towarzysz¹cym umacnianiu siê pañstwa Polan nad
Odr¹ kosztem s¹siadów wieleckich i pomorskich. Zupe³nie odmiennego zdania jest Henryk £owmiañski,
Pocz¹tki Polski, s. 159, który dowodzi, ¿e plemiê Lubuszan musia³o istnieæ w rzeczywistoœci, póŸniej zosta³o
podbite przez w³adców polañskich, jednak wobec os³abienia pañstwa polskiego w XI wieku, „s¹dz¹c wed³ug
wzmianki Adama Bremeñskiego Leubuzzi wystêpowali jako jedno z plemion po³abskich, a wiêc mieli
odrêbn¹ organizacjê polityczn¹, uniezale¿nili siê od Polski. Dopiero Krzywousty uaktywniaj¹c politykê nad
Odr¹ przywróci³ polskie zwierzchnictwo nad t¹ ziemi¹”. W. Semkowicz, Historyczno-geograficzne pod-
stawy Œl¹ska, [w:] Historia Œl¹ska od najdawniejszych czasów do roku 1400, t. 1 red. S. Kutrzeba, Kraków
1933, s. 59, twierdzi³ ponadto, ¿e ziemia lubuska przed 1138 rokiem stanowiæ musia³a odrêbn¹ jednostkê
terytorialn¹. Wobec tylu ró¿nych opinii na ten temat, pewnoœci w tej kwestii ¿adnej mieæ nie mo¿emy.

9 Zaliczyæ tutaj mo¿emy problem przynale¿noœci np. Kujaw, Krajny czy ziemi lubuskiej do dziedziny
szczepowej Polan, co postulowa³ J. Natanson-Leski, Zarys granic, s. 87-101.

10 W tym miejscu nale¿a³oby zwróciæ uwagê na twierdzenie H. £owmiañskiego o od³¹czeniu siê
plemienia Lubuszan spod zwierzchnictwa polskiego w po³owie XI wieku, zob. przyp. 10. tego rozdzia³u.

11 Poczyniæ nale¿y w tym miejscu dwie uwagi. Po pierwsze nie mamy ¿adnej pewnoœci co do zwi¹zku
ziemi lubuskiej z Wielkopolsk¹ w okresie przed podzia³em dzielnicowym, por. G. Labuda, Przynale¿noœæ
terytorialna Ziemi Lubuskiej w XII i XIII wieku, Roczniki Historyczne 35 (1969), s. 22; po drugie zaœ spraw¹
niewyjaœnion¹ pozostaje do dzisiaj przynale¿noœæ tego obszaru po roku 1138, J. Natanson-Leski, Nowy rzut
oka na podzia³y wed³ug statutu Boles³awa Krzywoustego, Czasopismo Prawno-Historyczne 8 (1956), z. 2,
s. 224 i n. zdecydowanie pozostaje w opozycji do wiêkszoœci historyków i twierdzi, ¿e ziemia lubuska stano-
wi³a integraln¹ czêœæ Wielkopolski, a poza tym wydzielenie jej do dzielnicy œl¹skiej nadto wzmocni³oby po-
zycjê jej w³adców, co wed³ug tego uczonego godzi³oby w zamiary Krzywoustego. Bardziej przekonuj¹c¹
teoriê przedstawi³ jednak R. Grodecki, Dzieje polityczne Œl¹ska do r. 1290, [w:] Historia Œl¹ska od naj-
dawniejszych czasów do roku 1400, t. 1, red. S. Kutrzeba, Kraków 1933, s. 172 – stwierdzi³ on mianowicie,
¿e skoro ziemia lubuska w 1203 i 1208 roku przynale¿a³a do Henryka Brodatego, a brak jest jakichkolwiek
przekazów o wczeœniejszym odbiciu jej w³adcom wielkopolskim, to znaczyæ musi to, i¿ nale¿a³a ona do
Œl¹ska od 1138 roku. Przegl¹du literatury dotycz¹cej tego problemu dokona³ G. Labuda, Przynale¿noœæ
terytorialna, s. 19-21, sam zaœ opowiedzia³ siê za teori¹ Romana Grodeckiego (tam¿e, s. 25 i n.).



mei12, po jej œmierci zaœ w 1144 roku ziemie te scalono z dzielnic¹ pryncypack¹13,
Kujawy zaœ, wy³¹czywszy ziemiê kruszwick¹, przy³¹czono do Mazowsza14. Pozo-
staje jeszcze kwestia ziemi lêdzkiej i wieluñskiej15, które przez zwolenników kon-
cepcji „ksiêstwa centralnego” przy³¹czane by³y do dzielnicy pryncypackiej, jednak
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12 Za: G. Labuda, Testament Boles³awa Krzywoustego, [w:] Opuscula Casimiro Tymieniecki Septua-
genario dedicata, Poznañ 1959, s. 186 i n. Wczeœniej na ten temat pisa³ S. Smolka, Testament Boles³awa
Krzywoustego, Rozprawy Akademii Umiejêtnoœci 13 (1881), s. 290. Ostatnio analizê Ÿród³oznawcz¹ tego
zagadnienia przeprowadzi³ M. Weber, Statut Boles³awa Krzywoustego w œwietle Ÿróde³, Nasze Historie 6
(2001), s. 87, opieraj¹c siê na przekazie Kroniki zwiefalteñskiej (Otrliebi zwifaltensis Chronicon, wyd.
A. Bielowski, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. II, Lwów 1872). Por. S. Zaj¹czkowski, Dawne
ziemie ³êczycka i sieradzka w po³owie XII wieku, Roczniki Historyczne 29 (1963), s. 205 i n., który zwraca
uwagê, ¿e „nie ma dostatecznych danych do umiejscowienia posiad³oœci Salomei przede wszystkim na
terenie prowincji ³êczyckiej, nawet w jej pierwotnych szerszych granicach”. Uczony ten odrzuca stano-
wisko G. Labudy, ¿e oprawê wdowi¹ stanowi³a „ziemia sieradzko-³êczycka” w ca³oœci. Jako ¿e w pracy
tej omawiamy problem granic Wielkopolski, czujemy siê zwolnieni z zajmowania stanowiska w tej
sprawie.

13 A. Jureczko, Testament Krzywoustego, Kraków 1988, s. 12, nie podaj¹c ¿adnej argumentacji,
zaliczy³ do dzielnicy pryncypackiej równie¿ „czêœæ Wielkopolski z Kaliszem i Gnieznem”; podobnie
wypowiada³ siê M. Sczaniecki, Monarchia wczesnofeudalna w XI w. i do po³owy XII w., [w:] Historia
Polski, red. H. £owmiañski, s. 229, pisz¹c, ¿e jest to przyjmowane ogólnie zdanie. Wiemy, ¿e autorem tej
koncepcji by³ niegdyœ T. Wojciechowski, Szkice historyczne XI wieku, Warszawa 1970, s. 312-317, który
za pomoc¹ wyczerpuj¹cej argumentacji doszed³ do przekonania, ¿e Gniezno, Kalisz i Kruszwica musia³y
przed 1146 rokiem nale¿eæ do „ksiêstwa centralnego”. Rewizji jego pogl¹dów dokona³ G. Labuda,
Testament, passim, odrzucaj¹c „koncepcjê korytarzow¹” Wojciechowskiego i wnioskuj¹c (s. 187), ¿e
„trzy scil. cztery dzielnice dziedziczne okala³y rozleg³ym wieñcem dzielnicê pryncypack¹, któr¹ stano-
wi³a ca³a Ma³opolska tj. ziemia krakowsko-bytomska, sandomierska i lubelska. Nawi¹zuj¹c do starszych
podzia³ów plemiennych, dzielnice te z grubsza pokrywa³y siê z granicami ówczesnych diecezji polskich”.
Do pogl¹dów tych nale¿y jeszcze do³¹czyæ wypowiedŸ K. Buczka, Jeszcze o testamencie Boles³awa
Krzywoustego, Przegl¹d Historyczny 60 (1969), z. 4, s. 633, „Wiele zatem wskazuje, ¿e w latach
1138-1146 – oprócz dawnej prowincji krakowskiej (bez Wiœlicy) i ³êczycko-sieradzkiej (z ¯arnowem
i Ma³ogoszcz¹) – do dzielnicy pryncypackiej nale¿a³y równie¿ prowincje: gnieŸnieñska (z Nak³em
i L¹dem) oraz kujawska, co do Kalisza bowiem nie ma ¿adnych poza epitafium lubi¹skim wskazówek”,
nie wydaje siê nam jednak, aby argumentacja przytoczona przez tego uczonego wystarcza³a do obalenia
pogl¹dów Gerarda Labudy, za którymi siê opowiadamy. Podobnie rzecz siê ma w stosunku do argumentu
J. Sporsa, Podzia³ dzielnicowy Polski, s. 26-28, za który autor uzna³, po przeprowadzeniu analizy
wa¿noœci Gniezna, fakt niewymienienia tego grodu „w zapisce œl¹skiej z 1139 r.”

14 Za: J. Bieniak, Rola Kujaw, s. 37. Zob. te¿: M. Biniaœ-Szkopek, Boles³aw IV Kêdzierzawy – ksi¹¿ê
Mazowsza i princeps, niepublikowana praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Józefa
Dobosza w Pracowni Bohemistycznej UAM, Poznañ 2007, s. 41-45, gdzie dok³adne omówienie dotych-
czasowej literatury zagadnienia. Zauwa¿yæ trzeba, ¿e opinia ta stoi w sprzecznoœci z pogl¹dami zwo-
lenników „koncepcji korytarzowej”, zaliczaj¹cych Kujawy do dzielnicy senioralnej, np. H. Rutkowski,
Zajêcie Kujaw przez Mieszka Starego, [w:] Spo³eczeñstwo Polski œredniowiecznej, red. S.K. Kuczyñski,
t. V, Warszawa 1992, s. 115 i n.

15 R. Rosin, Ziemia wieluñska w XII-XVI w. Studia z dziejów osadnictwa, £ódŸ 1961, s. 68 zauwa¿a, ¿e
w stosunku do tej ziemi nie mamy ¿adnych konkretnych przekazów pisanych dotycz¹cych XII wieku,
mo¿na jednak z bulli gnieŸnieñskiej z 1136 roku wywnioskowaæ, ¿e czêœæ rudzka nale¿eæ musia³a do
Wielkopolski, zaœ ostrzeszowska do Œl¹ska.



wydaje siê nam, ¿e zgodnie z ustaleniami Gerarda Labudy, Boles³aw Krzywousty
dokona³ podzia³u pañstwa, który przynajmniej w przybli¿eniu zgodny by³ z granicami
diecezji koœcielnych16. Wobec tego faktu ziemie te nale¿a³oby przypisaæ do dzielnicy
Mieszka Starego.

I. Okres do œmierci W³adys³awa Odonica

Zmiany terytorialne, opisane powy¿ej, okaza³y siê zmianami trwa³ymi i z du¿¹
doz¹ prawdopodobieñstwa stwierdziæ mo¿na, ¿e stanowi³y one powrót do obszaru
szeroko rozumianego terytorium plemiennego Polan17. W zwi¹zku z tzw. buntem
juniorów i wypêdzeniem seniora ju¿ w 1146 roku18 nast¹piæ mog³y pewne prze-
kszta³cenia, jednak wobec nik³ej podstawy Ÿród³owej, s¹ one bardzo niepewne19.
Ostatnio wnikliwej analizy tego zagadnienia dokona³a Magdalena Biniaœ-Szkopek.
Autorka stwierdzi³a, ¿e „nowy princeps w kontraœcie do postêpowania jego po-
przednika odda³ braciom nale¿ne im ziemie, a nawet doda³ coœ jeszcze”20, a mia-
nowicie „na pewno £êczyckie, mo¿e i Sieradzkie, które le¿¹c w centrum pañstwa,
najlepiej nadawa³o siê do ewentualnego podzia³u”21. ¯adnych konkretnych ustaleñ
jednak w tym wypadku poczyniæ nie mo¿na.

Rozpatrzeæ chcielibyœmy teraz zmiany terytorialne, które zwi¹zane by³y nie tylko
z podzia³ami wewnêtrznymi, ale tak¿e z agresywn¹ polityk¹ s¹siadów, zarówno na
pó³nocy, jak i na zachodzie. Analizê tego problemu rozpoczniemy od obszaru z i e m i
l u b u s k i e j, która najprawdopodobniej przypad³a po roku 1138 W³adys³awowi Wy-
gnañcowi oraz jego potomkom i pozostawaæ musia³a w tej dziedzinie a¿ do 1203
roku22. Wówczas to musia³o dojœæ do dobrowolnej zamiany obszarów pomiêdzy
ksi¹¿êtami Henrykiem Brodatym z jednej strony a W³adys³awem Laskonogim z dru-
giej23. Dziêki takiemu posuniêciu ziemia lubuska na powrót znalaz³a siê w Wiel-
kopolsce, jednak na krótko od³¹czona zosta³a ziemia kaliska, któr¹ nastêpnie otrzyma³
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16 Podobnie wypowiada³ siê M. Weber, Statut Boles³awa Krzywoustego, s. 89: „Podzia³u kraju
dokonano nie za pomoc¹ mapy, lecz przez uwzglêdnienie istniej¹cych jednostek terytorialnych”.

17 Por. S. Arnold, Terytoria plemienne oraz J. Natanson-Leski, Zarys granic.
18 Kronika Wielkopolska, wyd. B. Kürbis, Monumenta Poloniae Historica, s.n., t. VIII, Warszawa

1970, s. 52.
19 Dok³adniej na ten temat, zob.: G. Labuda, Zabiegi o utrzymanie jednoœci pañstwa polskiego w

latach 1138-1146, Kwartalnik Historyczny 66 (1959), z. 4.
20 M. Biniaœ-Szkopek, Boles³aw IV, s. 106. Por. Kronika Wielkopolska, s. 52, gdzie czytamy: Qui [tj.

Boles³aw Kêdzierzawy – M.N.] omnes cupiditatum causas prudenter abiciens tamen sue dignitatis mores
exercet non ea solum fratribus deferens que ordo succesionis et iuris non poposcit, sed impertinentes
quoque provincias caro affectu collargiens eisdem, Myeszkoni videlicet et Henrico.

21 M. Biniaœ-Szkopek, Boles³aw IV, s. 107. Por. G. Labuda, Testament, s. 183.
22 Co do zasadnoœci takiego twierdzenia zob. wy¿ej.
23 Zob. B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 1997, s. 174 i n.



W³adys³aw Odonic24. Terytorium ziemi kaliskiej zajmiemy siê osobno, teraz zaœ
wróæmy jeszcze do kwestii ziemi lubuskiej. Otó¿ w roku 1209 margrabia ³u¿ycki
Konrad II dokona³ zbrojnego najazdu na gród lubuski i wobec niestarannej obrony ze
strony W³adys³awa Laskonogiego, gród przeszed³ w rêce niemieckie. Po œmierci
Konrada II ju¿ w kolejnym roku, ziemia lubuska, a raczej jej czêœæ lewobrze¿na
z grodem lubuskim odzyskana zosta³a przez Henryka Brodatego25, czêœæ prawo-
brze¿na prawdopodobnie pozostawa³a przez ca³y czas w rêkach W³adys³awa Lasko-
nogiego26. W roku 1218 Brodaty odda³ œwie¿o odzyskane tereny w do¿ywocie
Laskonogiemu27, jednak obszar ten zosta³ jeszcze raz zajêty przez stronê niemieck¹
w 1225 roku. Wówczas to landgraf turyngski Ludwik IV dokona³ zbrojnego najazdu,
zaœ po czterech zaledwie latach Henryk Brodaty zdo³a³ ponownie ziemiê odzyskaæ28.
Odt¹d a¿ po rok 1249 by³a ona w posiadaniu ksi¹¿¹t œl¹skich, dalsze zaœ jej losy
uzale¿nione mia³y byæ od woli arcybiskupa magdeburskiego i margrabiego bran-
denburskiego. S¹siedztwo brandenburskie przynieœæ mia³o w okresie nieco póŸ-
niejszym znacznie wiêksze zagro¿enie dla ziem rdzennie wielkopolskich, w³adcy
bowiem tych ziem wciskaæ siê zaczêli klinem w g³¹b pó³nocnych ziem polskich29.

Dziêki wnikliwej pracy Kazimierza Œlaskiego posiadamy dosyæ dok³adny opis
pogranicza wielkopolsko-pomorskiego30. Czêœæ interesuj¹cych nas w tym miejscu
obszarów, zwi¹zana by³a z wy¿ej opisywan¹ ziemi¹ lubusk¹, mamy tu na myœli
z i e m i ê k o s t r z y ñ s k ¹, c e d y ñ s k ¹ i tajemnicz¹ z i e m i ê „chinz”, której nazwê
Kazimierz Œlaski wywodzi od wsi Kinice31. Uczony ten przypuszcza³, ¿e wy¿ej
wymienione ziemie zosta³y przez Boles³awa Krzywoustego w³¹czone do nowo utwo-
rzonej diecezji lubuskiej, po 1138 roku zaœ ziemia cedyñska i owa ziemia „chinz”
dosta³y siê pod panowanie w³adców pomorskich32. Ziemiê kostrzyñsk¹ zaœ, przy-
najmniej w okresie panowania W³adys³awa Odonica, a tak¿e jego synów, widzimy
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24 Zob. w dalszej czêœci tej pracy.
25 Za: B. Zientara, Henryk Brodaty, s. 185.
26 Za: G. Labuda, Przynale¿noœæ terytorialna, s. 31.
27 B. Zientara, Henryk Brodaty, s. 185.
28 Tam¿e, s. 256-262.
29 W. Fenrych, Nowa Marchia w dziejach politycznych Polski w XIII i XIV wieku, Zielona Góra

–Poznañ 1959, s. 18, tak opisuje przyczyny ekspansji brandenburskiej w kierunku wschodnim: „d¹¿noœæ
wynikaj¹ca z przes³anek gospodarczych do oparcia siê o wybrze¿e morskie potêgowana jeszcze z biegiem
czasu rozwojem interesów faworyzowanych przez pañstwo miast brandenburskich, które rych³o popad³y
w antagonizm z nadmorskimi miastami Pomorza i Meklemburgii; potrzeba zdobycia dalszych obszarów
ziemi w celu dalszej kolonizacji w interesie w³adzy margrabiów; wreszcie ogólna s³aboœæ pañstwa
pomorskiego, zapl¹tanego w rozliczne konflikty z s¹siednimi pañstwami, a oderwanego od rodzimej
Polski”.

30 K. Œlaski, Granica wielkopolsko-pomorska w okresie wczesnego feudalizmu, Przegl¹d Zachodni 10
(1954), z. 1.

31 Tam¿e, s. 92.
32 Tam¿e, s. 93.



wyraŸnie w Wielkopolsce33. Podobnie rzecz siê ma ze wschodni¹ czêœci¹ z i e m i
l i p i a ñ s k i e j34, po³udniow¹ czêœci¹ z i e m i p y r z y c k i e j, z i e m i ¹ c z a p l i ñ s k ¹,
która wchodzi³a w sk³ad biskupstwa poznañskiego, a tak¿e z z i e m i ¹ w a ³ e c k ¹.
Najbardziej na pó³noc wysuniête ziemie wielkopolskie znajdowa³y siê na po³udnie od
Szczecinka, chocia¿ nie posiadamy dok³adnych informacji, kiedy zosta³y one w³¹czo-
ne do Wielkopolski. Jak zauwa¿y³ Kazimierz Œlaski, „okolice Szczecinka pokryte
by³y do XVI w. przez ogromne puszcze usiane mnóstwem jezior i bagien. Owe leœne
przestrzenie tworzy³y znakomit¹ granicê naturaln¹ Pomorza i Wielkopolski, za-
bezpieczon¹ jeszcze przez sztuczne umocnienia”35. Uczony ten dostrzeg³, ¿e w³adza
W³adys³awa Odonica siêgaæ mog³a w 1224 roku a¿ do rzeki Pi³awy, a ponadto ¿e
równole¿nikowy ³añcuch grodzisk wi¹zaæ siê móg³ z systemem obronnym pogranicza
wielkopolskiego36.

Reasumuj¹c, przebieg pó³nocnych granic Wielkopolski poprowadziæ mo¿emy dla
okresu panowania W³adys³awa Odonica wzd³u¿ rzeki Myœli od ujœcia do Odry
(Dargomyœl, gm. Dêbno w 1234 roku nale¿a³ do Barnima szczeciñskiego37, niedaleko
zaœ od niego, na po³udnie, wieœ Chwarszczany w gm. Boleszkowice nada³ W³adys³aw
templariuszom38) w kierunku wschodnim, okalaj¹c Warszyn (gm. Dolice)39, Dobro-
pole Pyrzyckie (gm. Dolice), Trzebieñ (gm. Dolice) i Niepo³cko, a tak¿e Myœliborki
(gm. Przelewice)40. W Wielkopolsce znajdowa³a siê równie¿ po³udniowa czêœæ po-
wiatu pyrzyckiego41. Pogranicze z ziemi¹ stargardzk¹ stanowi³a puszcza na wschód
od rzeki Kr¹piel (bez tamtejszej puszczy), dobra wielkopolskie znajdowa³y siê z pew-
noœci¹ w Korytowie i Reczu. Granicê na tym odcinku stanowiæ mog³a rzeka Ina od
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33 Zgodnie jednak z uwagami Zbigniewa Wielgosza, Pogranicze wielkopolsko-zachodniopomorskie
we wczesnym œredniowieczu. Krajobraz naturalny i struktury osadnicze, Poznañ 2006, s. 174, nale¿y
wzi¹æ pod uwagê fakt, i¿ by³y to tereny sporne: „W³adys³aw Odonic czêsto czyni³ nadania maj¹tkowe dla
instytutów klasztornych, zw³aszcza dla cystersów [...] z regu³y na obszarach pogranicznych, spornych,
stwarzaj¹c tym samym fakty dokonane, maj¹ce rozstrzygaæ o przynale¿noœci spornych terytoriów”. Por.
tak¿e: tam¿e, s. 187. Zob. zestawienie dzia³alnoœci W³adys³awa Odonica i jego synów na tym obszarze
w: Uwagi do mapy Wielkopolski, [w:] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. IV, Poznañ 1881, s. 358 i n.

34 K. Œlaski, Podzia³y terytorialne Pomorza w XII-XIII wieku, Poznañ 1960, s. 138 przypuszcza, ¿e
„w³adza Wielkopolan nad ca³oœci¹ lub czêœci¹ tego okrêgu mia³a charakter chwilowej zdobyczy na
Pomorzanach, gdy¿ ju¿ w po³owie XIII wieku Kraina Lipiañska pojawia siê po raz pierwszy w Ÿród³ach
jako w³asnoœæ biskupów kamieñskich”.

35 K. Œlaski, Podzia³y terytorialne, s. 162.
36 Tam¿e, s. 162.
37 K. Œlaski, Granica, s. 92.
38 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. I, wyd. [I. Zakrzewski], Poznañ 1877, nr 516 [dalej cyt. jako:

KDW nr tomu nr dokumentu].
39 W nawiasach podajemy wspó³czesn¹ administracyjn¹ lokalizacjê miejscowoœci, na poziomie

gminy.
40 K. Œlaski, Granica, s. 94.
41 Tam¿e, s. 95.



S³awêcina (gm. Chojnice) po Ciemnik (gm. Iñsko)42. St¹d poprowadziæ j¹ mo¿emy do
Warni³êgu (gm. Z³ocieniec), dalej, po³udnikowo poprzez jezioro Pile do Drawienia,
a nastêpnie a¿ do Kamionki poprzez rzekê Gwdê43.

Rozpatrzeæ nale¿y tak¿e przynale¿noœæ K r a j n y do Wielkopolski. Jak wiadomo,
przy³¹czona ona zosta³a jeszcze przez Boles³awa Krzywoustego44, przez d³ugi czas
jednak jej losy nie s¹ znane. Pewnej rekonstrukcji próbowa³ dokonaæ Franciszek
Duda, opieraj¹c siê na za³o¿eniu, ¿e okreœlenie Campestrium provinciola wystêpuj¹ce
u mistrza Wincentego oznacza Krajnê, która przekazana zosta³a przez Boles³awa
Krzywoustego synowi Boles³awowi Kêdzierzawemu jako zwierzchnikowi Pomo-
rza45. W toku ró¿nych uk³adów politycznych Krajna dostaæ siê mia³a we w³adanie
ksi¹¿¹t s³awieñskich, nad którymi (dok³adniej nad Raciborem II) w pocz¹tku XIII wie-
ku opiekê roztoczy³ W³adys³aw Laskonogi. W 1205 roku na ziemie s³awieñskie
wyprawi³ siê w³adca duñski Waldemar II Zwyciêski i wiêksz¹ ich czêœæ zaj¹³.
Zgodnie z opini¹ Franciszka Dudy, po³udniow¹ czêœæ z Nak³em, Raci¹¿em i Szczyt-
nem Laskonogi zdo³a³ obroniæ46. One te¿ zapewne w³¹czone zosta³y w obrêb Wielko-
polski. Jednak ju¿ po roku 1213 Raci¹¿ i Szczytno zdobyte byæ mia³y przez Œwiêto-
pe³ka pomorskiego47. Potwierdzeniem przynale¿noœci Krajny do interesuj¹cej nas
dzielnicy jest dokument wystawiony przez W³adys³awa Odonica w 1225 roku in
castro Nakel dla klasztoru Cystersów w Lubi¹¿u48. Z jego treœci wynika, ¿e we
w³adaniu tego¿ ksiêcia pozostawa³ obszar od Kunowa (gm. £ob¿enica) i miejsco-
woœci Bruchovniza na zachodzie po Tonin (gm. Soœno) na wschodzie, nastêpnie od
Kamienia (gm. Kamieñ Krajeñski) i st¹d ab occidente via magna que vadit in Zlavno
(mo¿e S³awno, gm. Lubasz?), na którym zezwoli³ klasztorowi lokowaæ Niemców lub
goœci (hospites). Zwróciæ nale¿y uwagê, ¿e opis ten dotyczy jedynie obszaru nadania
ksi¹¿êcego, nie mo¿na go uto¿samiaæ z obszarem ca³ej Krajny. Jak zauwa¿a Kazi-
mierz Œlaski, gród w Kamieniu stanowiæ musia³ jednak punkt krañcowy Krajny. Wraz
z dolin¹ Kamionki, a¿ do ujœcia tej rzeczki do Brdy, bieg³a wed³ug jego ustaleñ
naturalna, silnie zalesiona granica49. Rozpatruj¹c problem tej granicy od strony
pomorskiego s¹siada zwróciæ mo¿emy uwagê na kilka szczegó³ów. Ju¿ w pierwszej
historycznej rozprawie poœwiêconej Krajnie zwrócono uwagê na przynale¿noœæ dóbr
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42 Tam¿e, s. 95 i n.
43 Tam¿e, s. 98-100. Nieco dok³adniejszy przebieg tej granicy podajemy w czêœci poœwiêconej

panowaniu Przemys³a II.
44 Zob. T. Tyc, Polska a Pomorze za Krzywoustego, Roczniki Historyczne 2 (1926), s. 1-12; J. Po-

wierski, B. Œliwiñski, K. Bruski, Studia z dziejów Pomorza, s. 25-40.
45 F. Duda, Rozwój terytoryalny Pomorza Polskiego (wiek XI-XIII), Kraków 1909, s. 106-109.
46 Tam¿e, s. 109.
47 Tam¿e, s. 113.
48 KDW I 116. Jak podaje Rocznik kapitu³y gnieŸnieñskiej, wyd. B. Kürbis, Monumenta Poloniae

Historica, s.n., t. VI, Warszawa 1962, s. 3, W³adys³aw Odonic w 1223 roku zaj¹³ Ujœcie.
49 K. Œlaski, Podzia³y terytorialne, s. 220.



Gruzewo, Mochle i Orel w 1237 roku do ksiêcia Œwiêtope³ka50. Fakt ten jednak
zinterpretowano, chyba b³êdnie, jako przynale¿noœæ ca³ej Krajny do Pomorza,
a zgodnie z wy¿ej przedstawionym stanowiskiem wsie te uznaæ mo¿na za po³o¿one
poza granicami tej krainy historycznej. Uznaæ je chyba wypadnie za przynale¿ne do
kasztelanii raci¹skiej, nad któr¹ zwierzchni¹ w³adzê sprawowali faktycznie ksi¹¿êta
pomorscy51. Rzeczywiste zajêcie Krajny wraz z Nak³em wi¹zaæ nale¿y z wtargniê-
ciem ksiêcia Œwiêtope³ka na teren Wielkopolski oko³o 1239 roku. Gerard Labuda
wydarzenie to ³¹czy³ ze œmierci¹ W³adys³awa Odonica52.

W roku 1177 dosz³o do du¿ego zamieszania wokó³ wschodnich granic Wiel-
kopolski, co mia³o zwi¹zek z wygnaniem Mieszka III Starego z Krakowa53, a po-
g³êbi³o siê wraz z buntem jego syna Odona i mo¿now³adztwa w roku 117954.
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50 Krajna i Nak³o. Studja i rozprawy wydane z okazji piêædziesiêciolecia gimnazjum imienia Bo-
les³awa Krzywoustego w Nakle, Nak³o 1926, s. 34. Dokument œwiadcz¹cy o tym fakcie znajdujemy
w kodeksie Pommerllisches Urkundenbuch, wyd. M. Perlbach, Gdañsk 1882, nr 57 (Œwiêtope³k nadaje
carissimi patris mei domini Fulconis Gneznensis archiepiscopi servicio et favore sibi [...] villas in
dominio nostro sitas Cruseuo videlicet, Mochle ac Orel).

51 Pierwszy dokument o tym œwiadcz¹cy pochodzi jeszcze z XII wieku (Pommerllisches Urkunden-
buch, nr 6). Wydawca kodeksu wystêpuj¹c¹ w dokumencie decimam de Rezek uto¿sami³ za S. Kujotem,
Kasztelania Raci¹zka i Ziemia Zaborska. Poszukiwanie geograficzne, Roczniki Towarzystwa Nauko-
wego w Toruniu 2 (1880), s. 130 i n. z Raci¹¿em. Ze stanowiskiem takim nie zgodzi³ siê jednak Franciszek
Duda, Rozwój terytoryalny, s. 101. Dowodzi on, ¿e chodzi tu raczej o osadê Restkowo (wed³ug wymowy
kaszubskiej – Restk). Nawet jednak jeœli odrzuciæ to¿samoœæ osady wystêpuj¹cej w dokumencie fun-
dacyjnym klasztoru oliwskiego z Raci¹¿em, nie zmienia to zasadniczo kwestii granic, poniewa¿ dolina
Kamionki wobec wy¿ej przedstawionych argumentów wydaje siê faktycznym krañcem Wielkopolski.
Tak samo zreszt¹ wypowiada siê F. Duda, Rozwój terytoryalny, s. 100, twierdz¹c, ¿e „ziemia nakielska
siêga³a, jak wiadomo, tylko po Kamionkê i Dobrynkê, Szczytna i Raci¹¿a nie obejmowa³a”.

52 Historia Pomorza, t. I: do roku 1466, cz. 1, red. G. Labuda, Poznañ 1969, s. 523 i n. Akcjê zbrojn¹
Œwiêtope³ka uczony ten wi¹za³ z najazdem odwetowym tego¿ ksiêcia na ziemie Kazimierza kujawskiego,
po odbiciu przez niego grodu w Bydgoszczy (por. Rocznik kapitu³y gnieŸnieñskiej, wyd. B. Kürbis,
Monumenta Poloniae Historica, s.n., t. VI, Warszawa 1962, s. 4). Franciszek Duda, Rozwój terytoryalny,
s. 116 przyczyny najazdu Œwiêtope³ka widzia³ w hipotetycznej umowie zawartej pomiêdzy W³adys³awem
Odonicem a tym¿e ksiêciem, zgodnie z któr¹ Nak³o przypaœæ mia³o po œmierci Odonica w³aœnie
Œwiêtope³kowi, jako ekwiwalent za udzielon¹ pomoc. Zwróciæ jednak nale¿y uwagê na brak podstaw
Ÿród³owych takiego twierdzenia.

53 Rocznik kapitu³y poznañskiej, wyd. B. Kürbis, Monumenta Poloniae Historica, s.n., t. VI, War-
szawa 1962, s. 24. Kronika Polska (tzw. Polsko-Œl¹ska), wyd. L. Æwikliñski, Monumenta Poloniae
Historica, t. III, Lwów 1878, s. 636. Jak podaje Kronika Wielkopolska, s. 54 i n. Mieszko III Stary obj¹³
tron krakowski po Boles³awie Kêdzierzawym, zmar³ym w 1173 roku.

54 Mistrza Wincentego zwanego Kad³ubkiem Kronika polska, wyd. M. Plezia, Monumenta Poloniae

Historica, s.n., t. XI, Kraków 1994 [dalej cyt. jako Mistrz Wincenty], s. 145: Inter quos dux Odo eius

primogenitus, hostis atrocissimus, proprii radicem stipitis eradicere contendit, in proprium uerticem

flammas congerit, in patris excidium pertinacissimus. Kronika ksi¹¿¹t polskich, wyd. A. Wêclewski,
Monumenta Poloniae Historica, t. III, Lwów 1878, s. 480: Quod et cernens Otto, alias Odo filius
Mes(i)conis, una cum aliis patrem ex causa premissa persequitur et profugavit de regno; Kronika
wielkopolska, s. 56 i n. podaje roczn¹ datê – 1179 rok. Por. S. Szczur, Udzia³ Odona w buncie przeciwko



Wówczas to od Wielkopolski odpaœæ musia³y takie ziemie, jak k a l i s k a, g n i e Ÿ-
n i e ñ s k a oraz te przyleg³e, czyli jak siê mo¿emy domyœlaæ – l ê d z k a i zapewne
tak¿e r u d z k a. Przy³¹czone zosta³y one do w³adztwa Kazimierza Sprawiedliwego55,
który zarazem wyznaczy³ swojemu sojusznikowi – Odonowi, obszar ksiêstwa po-
znañskiego56. Zaistnia³a sytuacja szybko jednak uleg³a zmianie, bowiem ju¿ w roku
1181 uda³o siê Mieszkowi odzyskaæ gnieŸnieñsk¹ siedzibê57 z pozosta³ymi wy-
dzielonymi ziemiami58, z których to w roku 1186 ksiêstwo kaliskie wy³¹czy³ jako
osobne w³adztwo swojemu synowi – Mieszkowi, który jednak ¿y³ do 1193 roku59. Te
z kolei najprawdopodobniej przesz³o w rêce Odona60, po jego zaœ œmierci w roku
kolejnym61 Wielkopolska ponownie zosta³a zjednoczona w rêkach Mieszka Starego
– teraz wystêpuj¹cego równie¿ w roli opiekuna ma³oletniego W³adys³awa Odonica.
W zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ tego¿ ksiêcia do Wielkopolski w³¹czono te¿ na pewien
okres ponownie Kujawy62. Wydarzenia tego nie mo¿emy dok³adnie datowaæ, chocia¿
umiejscowiæ je mo¿emy w ostatnich kilkunastu latach XII stulecia63. Pocz¹tkowo
Kujawy wydzielone zosta³y jako odrêbne ksiêstwo Boles³awowi Mieszkowicowi64,
jednak po jego œmierci w 1195 roku, co nast¹pi³o podczas bitwy nad Mozgaw¹65,
w³¹czone zosta³y bezpoœrednio do Wielkopolski66. Po œmierci Mieszka III Kujawami
w³ada³ jeszcze W³adys³aw Laskonogi, jak podaje zaœ Maciej Idziorek, który zestawi³
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Mieszkowi Staremu w 1177 roku, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego. Prace histo-
ryczne, z. 74, Warszawa-Kraków 1985; G. Labuda, Dwa zamachy stanu w Polsce (1177-1179, 1202-
-1206), Sprawozdanie Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk 82 (1971).

55 Mistrz Wincenty, s. 148: Sic itaque Kazimirus fit monarchus Lechie. Sic quatuor fratrum, id est
Wladislai, Boleslai, Mesconis, Henrici, quatuor principatus in solum Kazimirum confluxerunt.

56 Szerzej na ten temat, zob.: S. Smolka, Mieszko, s. 305-309. Wydarzenie to opisuje cytowana wy¿ej
Kronika polska. Kronika Wielkopolska, s. 57 okreœla Odona ksiêciem poznañskim jeszcze przed wygna-
niem Mieszka Starego z Wielkopolski.

57 Kronika Wielkopolska, s. 61.
58 Rocznik kapitu³y poznañskiej, s. 24. Por. S. Smolka, Mieszko, s. 346-359 oraz nowsze opracowanie

H. Rutkowski, Zajêcie Kujaw przez Mieszka Starego, [w:] Spo³eczeñstwo Polski œredniowiecznej, red.
S.K. Kuczyñski, t. V, Warszawa 1992, s. 118.

59 Rocznik kapitu³y gnieŸnieñskiej, s. 3; Rocznik kapitu³y poznañskiej, s. 24.
60 S. Szczur, Zmiany polityczne w Wielkopolsce w latach 1181-1195, Roczniki Historyczne 46 (1980),

s. 8 dowodzi za Adamem K³odziñskim, Stosunki Laskonogiego z Odoniczem. Ksiêga pami¹tkowa
uczniów Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 1910, ¿e wnioskowaæ tak mo¿emy na podstawie dzie-
dzictwa W³adys³awa Odonica. Jak podaje Kronika Wielkopolska, s. 80 Poznañ i Kalisz stanowi³y ziemie
dziedziczne Odonica.

61 Rocznik kapitu³y poznañskiej, s. 24.
62 Mistrz Wincenty, s. 189 i n. Por. J. Bieniak, Rola Kujaw, s. 38 i n.
63 H. Rutkowski, Zajêcie Kujaw, s. 109 datê zajêcia Kujaw umiejscawia miêdzy 1186 a 1195 rokiem.

W pracy tej równie¿ szersze omówienie t³a wydarzeñ.
64 S. Szczur, Zmiany polityczne, s. 13.
65 Mistrz Wincenty, s. 180; Rocznik kapitu³y poznañskiej, s. 24.
66 Kronika Wielkopolska, s. 75 i n.



wszystkie wiadomoœci na ten temat, „najpóŸniej w 1206 roku Kujawy trafi³y do r¹k
Konrada Kazimierzowica, który ju¿ wczeœniej posiad³ Mazowsze”67.

W kwestii ziemi lêdzkiej musimy za Andrzejem Wêdzkim stwierdziæ, ¿e lako-
nicznoœæ Ÿróde³ uniemo¿liwia sprecyzowanie jej przynale¿noœci do któregoœ z wy¿ej
opisywanych obszarów sk³adowych Wielkopolski68. Pewne jest jednak, ¿e w okresie
póŸniejszym znaleŸæ siê musia³a pod jurysdykcj¹ W³adys³awa Laskonogiego, który
przez pewien okres69 w³ada³ ca³ym obszarem dzielnicy, nale¿¹cej niegdyœ do Mieszka
Starego. W roku 1229 zmieni³a siê w zasadzie tylko osoba panuj¹cego – W³adys³aw
Laskonogi opuœciæ musia³ Wielkopolskê, miejsce jego zajête zosta³o przez W³a-
dys³awa Odonica70.

Wa¿niejsze wydarzenia rozegra³y siê kilka lat póŸniej, Henryk Brodaty w 1233 ro-
ku wyst¹pi³ ze swoimi bezprawnymi roszczeniami wobec ziem wielkopolskich, które
wynika³y z jego uk³adów z W³adys³awem Laskonogim71 i ostatecznie przywo³any
przez czêœæ rycerstwa wielkopolskiego w 1234 roku zaj¹³ po³udniow¹ czêœæ Wiel-
kopolski, w tym równie¿ czêœæ ziemi lêdzkiej72. Walka zakoñczona zosta³a uk³adem
pokojowym, zapoœredniczonym jeszcze w tym samym roku przez arcybiskupa gnieŸ-
nieñskiego Pe³kê oraz biskupa poznañskiego Paw³a, stanowi¹cym ut fluvius Wartha
inter nos esset meta amicabilis, ita quod ego [tj. W³adys³aw Odonic – M.N.] unum
litus, ipse vere H.dux una cum filio suo aliud cum suis possideret utilitatibus73,
a ponadto, ¿e Santok wy³¹czony ma zostaæ z w³adztwa odonicowego, zaœ we w³a-
daniu tego¿ pozostan¹ Nak³o, Ujœcie, Czarnków, Wieleñ oraz Drzeñ74. Wracaj¹c
jeszcze do zagadnienia losów ziemi lêdzkiej, w interesuj¹cym nas okresie pre-
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67 M. Idziorek, Kazimierz I Kujawski – Polityk. Gospodarz. Fundator, niepublikowana praca ma-
gisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Krzy¿aniakowej w Zak³adzie Historii Œred-
niowiecznej Instytutu Historii UAM, Poznañ 2001, s. 24. Jak podaje Kronika ksi¹¿¹t polskich, s. 483 i n:
Fuit autem alter filius Kazimiri, Cunradus nomine cui cesserat Coyavia pariter et Mazovia in hereditatem.
Por. te¿ Kronika Wielkopolska, s. 78: Cunradus vero iunior totam Mazouiam et Cuyauiam plenissime
consequitur et possidet; oraz Kronika ksi¹¿¹t polskich, s. 541.

68 A. Wêdzki, Rozwój osadnictwa i podzia³y terytorialne ziemi l¹dzkiej do koñca XIV wieku, Slavia
Antiqua 13 (1966), s. 79.

69 Chodzi o czas pobytu W³adys³awa Odonica na wygnaniu, zob. Kronika Wielkopolska, s. 80.
70 Kronika Wielkopolska, s. 83.
71 Kronika Wielkopolska, s. 84: Alia autem causa eieccionis eiusdem ducis fuit hec, quia Henricus

Cum Barba rememorans wlnera alias in Ganszawa suscepta sibique per machinacionem Wladislai
predicti. Por. B. Zientara, Henryk Brodaty, s. 308.

72 Kronika Wielkopolska, s. 84 i n. Jak podaje Kronika ksi¹¿¹t polskich, s. 486 Henryk Brodaty post
obitum suum Henrico filio suo cum tota terra Lubucensi totaque Polonia usque fluvium Wartam et
castrum Geschk nomine, prope Gneznam, prout inferius describetur, cum tota Slezia possidendam
reliquit.

73 KDW I 168.
74 KDW I 168 i 173. Podkreœliæ trzeba, co udowodni³ K. Jasiñski, Z problematyki zjednoczenia

pañstwa polskiego na prze³omie XIII i XIV wieku, Zapiski Historyczne 21 (1955), z. 1-2, s. 206-210, ¿e nie
mo¿e byæ mowy o zajêciu przez Henryka Brodatego ani przez jego syna Poznania oraz Gniezna.



zentowa³y siê w ten sposób, ¿e pod koniec panowania W³adys³aw Odonic wda³ siê
jeszcze w wojnê dyplomatyczn¹ ze swoim œl¹skim s¹siadem, co doprowadzi³o do
trwa³ego jej zajêcia w 1237 roku75. Nastêpnie, Henryk Pobo¿ny jako nastêpca Bro-
datego przekaza³ j¹ w posagu swojej córce Konstancji, wydaj¹c j¹ za m¹¿ Kazi-
mierzowi, ksiêciu kujawsko-³êczyckiemu76. Decyzja ta w niedalekiej ju¿ przysz³oœci
przyczyniæ siê mia³a do zaciêtych walk pomiêdzy Boles³awem Pobo¿nym a jego
wschodnim s¹siadem.

Czêœæ informacji dotycz¹cych ziemi kaliskiej pojawi³a siê ju¿ wy¿ej, spróbujmy je
teraz zebraæ i uzupe³niæ. Po 1138 roku obszar ten nale¿eæ musia³ do Wielkopolski,
w okolicach roku 1179 zaw³adn¹³ nim Kazimierz Sprawiedliwy, jednak ju¿ oko³o
1181 wróci³a ona pod panowanie Mieszka Starego, a wkrótce potem przypad³a
w udziale jego m³odszemu synowi – Mieszkowi77. Po jego œmierci zosta³a znowu
scalona z reszt¹ ziem wielkopolskich, aby w opisanych wy¿ej okolicznoœciach zna-
leŸæ siê w dziedzinie Henryka Brodatego, a za jego poœrednictwem – W³adys³awa
Odonica78. Okres wygnania tego¿ ksiêcia przyczyni³ siê znowu do tymczasowego
scalenia Wielkopolski w rêkach W³adys³awa Laskonogiego, jednak powrót W³a-
dys³awa Odonica, rozpoczêty zdobyciem Ujœcia w 1227 roku79 doprowadzi³ do
kolejnego podzia³u dzielnicy, co pog³êbi³o siê wraz z wkroczeniem do Wielkopolski
Henryka Brodatego. Nale¿y jeszcze przy okazji omawiania problemu ziemi kaliskiej
zwróciæ uwagê na fakt, ¿e ³¹czono j¹ z obszarem rudzkim, do takiego bowiem
spostrze¿enia doszed³ Ryszard Rosin w swojej pracy poœwiêconej ziemi wieluñ-
skiej80. Uczony ten zrewidowa³ jednak w pewnym stopniu swój pogl¹d w jednym
z póŸniejszych artyku³ów, dowodz¹c, ¿e „Rudê wraz z przynale¿nym do niej okrê-
giem zaj¹³ nie Henryk Brodaty, ale Kazimierz opolski, kiedy Odonic wraz z synami
by³ na wygnaniu”. Nast¹piæ to mog³o – wed³ug niego – w 1223 lub 1228 roku81.
Tereny te nie stanowi³y jednak integralnej ca³oœci z Kaliskiem, a œwiadczy o tym fakt
stopniowej ich rekuperacji w po³owie XIII wieku; do Wielkopolski bowiem ziemie:
rudzka, ostrzeszowska i kaliska powraca³y osobno.

Napomkn¹æ równie¿ nale¿y o oddzieleniu siê od Wielkopolski ziemi wscho-
wskiej, zapewne w zwi¹zku z zaborami ksiêcia Henryka Brodatego. Informacje na ten
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75 K. Jasiñski, Z problematyki, s. 210.
76 Zob. A. Wêdzki, Rozwój osadnictwa, s. 85 i n.
77 J. Jaskulski, Mieszko zwany M³odszym, [w:] S³ownik w³adców polskich, red. J. Dobosz, Poznañ

1997, s. 291, podaje, ¿e przejêcie w³adzy przez m³odszego syna nast¹pi³o ok. 1190 roku.
78 W³adys³aw Odonic musia³ jednak z³o¿yæ obietnicê Henrykowi Brodatemu, ¿e po odzyskaniu

dzielnicy poznañskiej zwróci temu¿ ziemiê kalisk¹, zob. B. Zientara, Henryk Brodaty, s. 176.
79 Rocznik kapitu³y gnieŸnieñskiej; s. 3, Kronika Wielkopolska, s. 80.
80 R. Rosin, Ziemia wieluñska, s. 72.
81 R. Rosin, Rozwój polityczno-terytorialny £êczyckiego, Sieradzkiego i Wieluñskiego (do prze³omu

XIV i XV w.), Rocznik £ódzki 14 (1970), s. 290 i n.



temat s¹ bardzo sk¹pe. Otó¿ w 1248 roku ksi¹¿êta œl¹scy Boles³aw i Henryk we
Wschowie (in Veschov) nadali pewne u¿ytki klasztorowi Cystersów w Obrze82. Miejsce
wystawienia dokumentu œwiadczyæ mo¿e o przynale¿noœci Wschowy do Œl¹ska.

II. Panowanie synów W³adys³awa Odonica

Jak zauwa¿yæ mo¿na z powy¿szego opisu, wiele zmian w pocz¹tkowym okresie
rozbicia dzielnicowego wi¹za³o siê z uk³adami politycznymi, jedyn¹ ró¿nic¹ by³o
wtargniêcie na teren Wielkopolski Henryka Brodatego oraz oderwanie si³¹ pewnych
obszarów pó³nocnych. Wkroczenie Henryka Brodatego i krótkie panowanie jego
syna stanowi niejako wstêp do okresu nastêpnego, który wyraŸnie charakteryzuje siê
intensyfikacj¹ dzia³añ w kierunku rekuperacji, a nastêpnie zachowania stanu po-
siadania ziem wielkopolskich. Z zadaniem tym przysz³o zmierzyæ siê synom W³a-
dys³awa Odonica – Przemys³owi I oraz Boles³awowi Pobo¿nemu.

Znaczna czêœæ zagarniêtych obszarów wróci³a ju¿ do ksiêstwa wielkopolskiego
w pierwszych latach panowania wspomnianych ksi¹¿¹t, przyczyn¹ tego wydarzenia
by³o poparcie znacznej czêœci rycerstwa, które wypowiedzia³o pos³uszeñstwo ów-
czesnemu w³adcy œl¹skiemu – Boles³awowi Rogatce83. Temu jednak uda³o siê za-
trzymaæ przy sobie jeszcze kilka grodów, wœród nich grody o takim znaczeniu, jak
Zb¹szyñ, Miêdzyrzecz i Santok. Przemêt i ziemia krzywiñska odzyskane zosta³y
w 1241 roku84, Zb¹szyñ zaœ powróci³ do Wielkopolski jeszcze w 124385. W roku
kolejnym Przemys³ I zawar³ ma³¿eñstwo z siostr¹ tego w³adcy œl¹skiego – El¿biet¹86.
Stosunki jednak pomiêdzy szwagrami nie u³o¿y³y siê wed³ug przewidywañ, po-
niewa¿ jeszcze w tym samym roku za³oga Santoka zosta³a oblê¿ona przez wojska
Barnima szczeciñskiego, a wobec nieuzyskania pomocy od Rogatki, podda³a siê
Przemys³owi. Ten zaœ, rozumiej¹c znaczenie tego grodu dla obronnoœci Wielko-
polski, mimo i¿ nie nale¿a³ do niego, pospieszy³ mu z pomoc¹87. W ten sposób Santok
trafi³ pod panowanie wielkopolskie.
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82 KDW I 275.
83 Jan D³ugosz, Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. 7-8, Varsoviae 1975, s. 34, tak

przedstawia motywy wyst¹pienia rycerstwa: eius [tj. Boles³awa Rogatki – dop. M.N.] principatum et
dominium sevum quidem et crudele, et quod se ab eo contemptum et in largicionibus, donacionibus et
magistratuum atque dignitatum districionibus neglectum iri, cum tamen in Almanos effusus et liberalis
foret [...]. Zob. te¿ W. Semkowicz, Ród Awdañców w wiekach œrednich, Roczniki PTPN 46 (1920), s. 176.

84 Rocznik kapitu³y gnieŸnieñskiej, s. 6; Kronika Wielkopolska, s. 88.
85 Rocznik kapitu³y gnieŸnieñskiej, s. 6; Kronika Wielkopolska, s. 89.
86 Rocznik kapitu³y gnieŸnieñskiej, s. 7; Kronika Wielkopolska, s. 90, por. O. Balzer, Genealogia

Piastów, Kraków 1895 (reedycja Kraków 2005), s. 230 i n.
87 Rocznik kapitu³y gnieŸnieñskiej, s. 7; Kronika Wielkopolska, s. 90. Por. W. Rubczyñski, Wielko-

polska pod rz¹dami synów W³adys³awa Odonicza (1239-1279), Osobne odbicie z „Rocznika Fila-
reckiego” I, 1886, s. 52.



W roku 1246 Boles³aw Rogatka wyruszy³ na czele wojska do Wielkopolski,
Przemys³ I zaœ zaoferowa³ mu (pro bono pacis) oddanie okrêgu santockiego, miêdzy-
rzeckiego oraz zb¹szyñskiego88. Jak siê mia³o wkrótce okazaæ, w nied³ugim czasie
wróci³y one do Wielkopolski89. Dziêki przeprowadzonemu w 1247 roku podzia³owi
Wielkopolski pomiêdzy Przemys³a I i Boles³awa Pobo¿nego dysponujemy zarysem
granic po³udniowych i zachodnich, zarysem jednak bardzo ogólnikowym i w rzeczy-
wistoœci ma³o przydatnym (granica biec mia³a od rzeki Prosny poprzez Przemêt do
rzeki Warty)90. Analiza materia³u dyplomatycznego z okresu nieco póŸniejszego
wskazuje, ¿e zachodnia granica przesuniêta byæ musia³a nieco poza liniê Prze-
mêt–Zb¹szyñ–Miêdzyrzecz, poniewa¿ w 1255 roku ksi¹¿ê Przemys³ I za zgod¹
m³odszego brata potwierdzi³ klasztorowi Cysterek w Trzebnicy posiadanie wsi Cho-
ciule (gm. Œwiebodzin)91, dwa lata zaœ póŸniej Przemys³ I zamieni³ z klasztorem
Cystersów w Obrze swoje wsie Babimost (gm. Babimost) i Potopisco (miejscowoœæ
nierozpoznana) na wieœ Rokitnica (gm. Sk¹pe czy raczej gm. Rokietnica w pow.
poznañskim?92), ponadto zezwalaj¹c na lokowanie wsi Smardzewo (gm. Szczaniec)
i Siedlec (gm. Siedlec) na prawie niemieckim93. Ostatecznie, stosunki z Boles³awem
œl¹skim unormowa³y siê po za¿egnaniu buntu Na³êczów94. Obszar pó³nocno-za-
chodniej Polski nie cieszy³ siê jednak d³ugo spokojem, jeszcze w 1247 roku Barnim
urz¹dzi³ kolejny najazd na Santok, jednak i to niebezpieczeñstwo, z pomoc¹ Bo-
les³awa Rogatki, zosta³o za¿egnane95. Wielkopolanie, nie pozostaj¹c d³u¿ni, wkrótce
urz¹dzili przeciwnatarcie na ziemie pomorskie, gdzie te¿ utrzymali siê przez d³u¿szy
okres czasu96. Kolejne ataki zaœ skierowane zosta³y tutaj przez znacznie potê¿-
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88 Rocznik kapitu³y gnieŸnieñskiej, s. 9; Kronika Wielkopolska, s. 91.
89 By³o to prawdopodobnie w roku 1247, w tym bowiem roku obszar ten w³¹czony zosta³ do dziedziny

Przemys³a I, zob. Rocznik kapitu³y gnieŸnieñskiej, s. 9 oraz dyplomy KDW I 258, 261. Por. W. Rub-
czyñski, Wielkopolska, s. 52-57; S. Zachorowski, Studia do dziejów XIII wieku w pierwszej jego po³owie,
Kraków 1920, s. 118 i n.; B. Nowacki, Przemys³ I, syn W³adys³awa Odonica, ksi¹¿ê wielkopolski
1220/1221-1257, Poznañ 2003., s. 127 i n.

90 Rocznik kapitu³y gnieŸnieñskiej, s. 9 oraz Kronika Wielkopolska, s. 91.
91 KDW I 329.
92 S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, t. IX, (red.) B. Chlebow-

ski, W. Walewski, Warszawa 1888, s. 709 wieœ Rokitnica albo Rokietnica (w powiecie poznañskim)
identyfikuje z wsi¹ klasztoru oberskiego.

93 KDW I 347.
94 Zob. Kronika Wielkopolska, s. 93. Por. J. Pakulski, Na³êcze Wielkopolscy w œredniowiczu. Ge-

nealogia, uposa¿enie i rola polityczna w XII-XIV w., Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu 80
(1982), z. 3, s. 112. Wed³ug ustaleñ W³adys³awa Semkowicza, Ród Awdañców, s. 181, po stronie ksi¹¿¹t
wielkopolskich opowiedzia³y siê miêdzy innymi rody Awdañców, Leszczyców, Grzymalitów, £odziów,
Pa³uków.

95 Rocznik kapitu³y gnieŸnieñskiej, s. 9; Kronika Wielkopolska, s. 92. Aktywnoœæ Barnima na tym
terenie prezentuje siê w ten sposób, ¿e szturmuje on Santok lub Drezdenko w latach: 1239, 1244, 1247
oraz 1252.

96 W. Fenrych, Nowa Marchia, s. 23.



niejszego przeciwnika, a mianowicie Marchiê Brandenbursk¹, o czym mowa bêdzie
ni¿ej. Problem stosunków z w³adcami œl¹skimi uzupe³niæ nale¿y jeszcze o kwestiê
ziemi wschowskiej, która, jak wy¿ej zauwa¿yliœmy, przez pewien czas nale¿a³a do
dziedzin œl¹skich. W bli¿ej nieznanym momencie musia³a ona jednak powróciæ do
Wielkopolski, bowiem w 1273 roku widzimy tutaj ksiêcia Przemys³a II sprawuj¹cego
w³adzê97.

Witold Rubczyñski stosunki z Brandenburgi¹ streszcza w ten sposób: 1) defensywa
Boles³awa Pobo¿nego i ostatecznie utrata Santoka i Drezdenka; 2) œmia³a dywersja
Boles³awa na Pomorzu i nêkanie Brandenburczyków, odzyskanie Drezdenka, ale nie
Santoka; 3) 1278 – ponowienie najazdu na Santok wespó³ z Mszczujem i odzyskanie
Santoka98. W tym czasie, a dok³adniej w 1260 roku, wysuniêto pretensje do Santoka.
Wobec nich, Boles³aw Pobo¿ny prawdopodobnie wyszed³ z inicjatyw¹ ma³¿eñstwa
Konstancji, córki Przemys³a I, z Konradem I, synem margrabiego Jana. Posagiem
Konstancji mia³a byæ kasztelania santocka, ale z wy³¹czeniem g³ównego grodu99.
Zgodnie z ustaleniami Wiktora Fenrycha, oko³o tego roku „margrabiowie branden-
burscy byli ju¿ w posiadaniu ca³ej ziemi kostrzyñskiej, chojeñskiej, myœliborskiej oraz
terenów nadwarciañskich niemal a¿ po ujœcie Noteci. Oczywistym dowodem tego by³a
lokacja na prawie niemieckim Gorzowa (Landsberg), nowego oœrodka, maj¹cego
równowa¿yæ znaczenie odwiecznie polskiego Santoka”100. Pocz¹tkowo jednak, co
nale¿y podkreœliæ, ataki brandenburskie skierowane by³y na ziemie pomorskie, tote¿ dla
Wielkopolan nie stanowi³y one zagro¿enia, a wrêcz mo¿na uznaæ, ¿e stanowi³y one
pewn¹ przeciwwagê dla uci¹¿liwego s¹siada zachodniopomorskiego.

Problemy na granicy pó³nocnej nie ogranicza³y siê jednak tylko do Pomorza
Zachodniego i Marchii Brandenburskiej. Jak ju¿ wspomnieliœmy, wykorzystuj¹c fakt
œmierci W³adys³awa Odonica, na ziemie krajeñskie oko³o 1239 roku wkroczy³ Œwiê-
tope³k pomorski101. Przeciwko niemu zawi¹zany zosta³ sojusz Przemys³a I z Kazi-
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97 KDW I 453.
98 W. Rubczyñski, Wielkopolska, s. 77.
99 Kronika Wielkopolska, s. 114: Anno itaque Domini MCCLX Polonie dux Boleslaus predictus

Constanciam olim Przemislonis ducis Polonie fratris sui filiam Conrado filio marchionis de Brandenborg
alias de Sgorzelicz fecit copulari in uxorem et solempnitatem nupciarum in castro Santhok cum eisdem
celebravit. Cui castellaniam Santhocensem pro dote eiusdem obligavit, sed non ipsum castrum [podkr.
moje – M.N.] Per hoc autem ipsa castellania a regno Polonie est alienata usque in presentem diem.
Zaznaczyæ trzeba jeszcze, ¿e w 1265 roku Santok i tak dosta³ siê w rêce brandenburskie dziêki po-
œrednictwu saskiemu. Boles³aw wyprawiwszy siê z wojskiem aby gród odzyskaæ doszed³ do porozumie-
nia z Brandenburczykami, ¿e ci spal¹ Santok, Boles³aw zaœ to samo uczyni z Drezdenkiem – zob. Kronika
Wielkopolska, s. 120.

100 W. Fenrych, Nowa Marchia, s. 24. Por. ustalenia K. Œlaskiego, Podzia³y terytorialne, s. 129 i n.
(Kraina Pyrzycka), s. 138 (Kraina Lipiañska), s. 143-146 (Kraina Kinicka), s. 146 i n. (Kraina Ko-
strzyñska), s. 160 i n. (Kraina Bia³ogardzka), s. 161-164 (Kraina Szczecinecka).

101 Kronika wielkopolska, s. 88 i n.



mierzem kujawskim102 oraz zakonem krzy¿ackim103. Pocz¹tków tego porozumienia
upatrywaæ mo¿emy ju¿ we wspó³pracy Przemys³a z Konradem Mazowieckim, co
przejawi³o siê m.in. w uczestnictwie wojsk Przemys³a, a mo¿e i jego samego,
w bitwie pod Suchodo³em w roku 1243 przeciwko Boles³awowi Wstydliwemu104.
W okresie póŸniejszym stosunki te nieco bardziej siê skomplikowa³y, poniewa¿ Bo-
les³aw Pobo¿ny nawi¹za³ bli¿sze kontakty z dworem krakowskim, co ju¿ ³¹czy³o siê
z szerok¹ polityk¹. Ostatecznie, w roku 1258 poj¹³ on za ¿onê Jolentê z domu
Arpadów, siostrê Kingi, ¿ony Boles³awa Wstydliwego105. W ten te¿ sposób za-
anga¿owa³ siê w pewnym stopniu w konflikt czesko-wêgierski o sukcesjê austriack¹,
oczywiœcie po stronie wêgierskiej. Przeciwnie zaœ Kazimierz, który z roku 1257
poœlubi³ Eufrozynê opolsk¹106, przez co zwi¹za³ siê ze stronnikami Czech w tym
sporze, a ponadto zyskiwa³ strategicznego sojusznika, ze wzglêdu na obszar, prze-
ciwko Boles³awowi wielkopolskiemu i równie¿ ma³opolskiemu. Sojusz ten jednak
nie by³ wystarczaj¹cy, wobec czego zawar³ przymierze z niegdysiejszym wrogiem
– Œwiêtope³kiem, a tak¿e zakonem krzy¿ackim, rezygnuj¹c tym samym ze swoich
pruskich planów107. Boles³aw zaœ w odpowiedzi – z Warcis³awem III dymiñskim108.
W po³owie 1260 roku Kazimierz szukaæ móg³ równie¿ porozumienia z Brandenbur-
gi¹, albowiem w okresie tym Marchia zg³asza pretensje do Santoka109.

Po tym krótkim ekskursie politycznym wróæmy do zagadnienia pó³nocnej granicy
Wielkopolski. W 1243 roku, dziêki zawi¹zanej koalicji, uda³o siê odzyskaæ gród
nakielski110. Zgodnie z przekazem Kroniki Wielkopolskiej w 1255 roku Msczyug filius
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102 J. D³ugosz, Annales, s. 44. Wiêcej na ten temat ni¿ej.
103 O fakcie tym œwiadczyæ mo¿e chocia¿by zawarty uk³ad handlowy, zob. dokument z 22 marca 1243,

KDW I 237.
104 Analizê tego zagadnienia przedstawi³ B. Nowacki, Przemys³, s. 113.
105 Kronika Wielkopolska, s. 110.
106 Zob. O. Balzer, Genealogia, s. 299-302.
107 Za: J. Szymczak, Walki o kasztelaniê lêdzk¹ w po³owie XIII wieku, Rocznik Kaliski 7 (1974), s. 22.
108 Kronika Wielkopolska, s. 110 podaje, ¿e w 1258 roku Warcis³aw przybywa z 600 zbrojnymi, aby

wspomóc Boles³awa Pobo¿nego w walce z Kazimierzem.
109 Podkreœliæ nale¿y, ¿e jest to tylko przypuszczenie, pó³nocno-zachodni s¹siedzi mogli po prostu

korzystaæ z zaanga¿owania Boles³awa na wschodzie.
110 Wydarzenie to Rocznik kapitu³y gnieŸnieñskiej, s. 6 kwituje krótk¹ tylko notatk¹: Anno Domini

Millesimo CC XLIIIo cruce signati cum predictis ducibus Polonie [z treœci nie wynika, czy chodzi o kogoœ
jeszcze poza Przemys³em – M.N.] castrum Nakel de eius [tj. Œwiêtope³ka – M.N.] iurisdiccione capientes
duci Przemisloni vero heredi restituerunt. Przyjmujemy tutaj lekcjê m.in. rêkopisu wroc³awskiego
i wilanowskiego, bowiem z treœci wyraŸnie wynika, ¿e gród nakielski p r z y w r ó c o n y zosta³ prawo-
witemu dziedzicowi. Co do uczestników owych wydarzeñ, z pewnoœci¹ zaliczyæ mo¿na Krzy¿aków
i Przemys³a, jednak w stosunku do w³adców Wielkopolski pisarz wyraŸnie u¿y³ liczny mnogiej. Jan
D³ugosz, Annales, s. 44 w opisie tej¿e wyprawy imienia Boles³awa w tym kontekœcie nie wymienia, za to
pojawia siê tutaj Kazimierz kujawski: Swantopelkus etsi tam suorum quam Pruthenorum fultus suffragio,
castrum Zartawicza obsidione cinxisset, sub ipso tamen obsidionis tempore, dum expugnacio illius non
procederet, in Chelmensem terram cum medietate exeritus descendens, medietate aput Zartawiczam



Swanthopelci ducis Pomoranie proditoris nequissimi in nocte beati Michaelis ar-
changeli per traditionem cuiusdam balistarii castrum Nakel sub duce Przemislio
occupavit111. Wobec dobrego zabezpieczenia obronnego grodu sprawa jego odbicia
nie przedstawia³a siê zbyt ³atwo. Przemys³owi I uda³o siê zbudowaæ bardzo szerok¹,
jak na owe czasy, koalicjê, z³o¿on¹ z w³adcy Kujaw, Mazowsza oraz Ma³opolski,
posi³ków dostarczy³ równie¿ Boles³aw Pobo¿ny, sam nie uczestnicz¹c bezpoœrednio
w dzia³aniach, mo¿liwe, ¿e ze wzglêdu na obecnoœæ Kazimierza. Koalicjanci wy-
budowali konkurencyjny gród, z którego ³atwiej im by³o prowadziæ dzia³ania, te zaœ
by³y d³ugotrwa³e i przeci¹gnê³y siê do kolejnego roku. Wspomnieæ przy tej okazji
nale¿y o zbrojnej wyprawie na gród pomorski Raci¹¿, w którym schroni³o siê multi
homines de castellania, co dowodzi przynale¿noœci kasztelanii raci¹skiej do Po-
morza112 i utwierdza w s³usznoœci przedstawionego wy¿ej zarysu granicy Krajny.
W kwestii zaœ omawianego konfliktu, dopiero poœrednictwo krzy¿ackie w 1256 roku,
w osobie Poppona, zdo³a³o go za³agodziæ na takich warunkach, ¿e Przemys³ w zamian
za gród nakielski mia³ zap³aciæ okup 500 grzywien113. Przeciwko Œwiêtope³kowi
przysz³o jeszcze w³adcy wielkopolskiemu, w osobie Boles³awa Pobo¿nego, wyst¹piæ
w roku 1259, a mia³o to zwi¹zek ze wspomnianym ju¿ przymierzem z Warci-
s³awem114. Sojusz ten dla Boles³awa by³ dosyæ istotny, gdy¿ wyrównywa³ si³y
w walce z rosn¹cym w znaczenie Kazimierzem.

Spór zaœ toczy³ siê z tym w³adc¹ od pocz¹tków samodzielnych rz¹dów Boles³awa
o ziemiê lêdzk¹. Jej zwi¹zek z ksiêstwem ³êczycko-kujawskim rozpocz¹³ siê w 1239
roku, wówczas to bowiem córka Henryka Pobo¿nego Konstancja zosta³a wydana za
m¹¿ za Kazimierza, ten zaœ otrzyma³ jej posag w postaci kasztelanii lêdzkiej115. Walka
o te ziemie, nale¿¹ce od dawna do Wielkopolski, rozpoczê³a siê w 1247 roku,
najprawdopodobniej w momencie, kiedy Boles³aw dowiedzia³ siê o zwyciêstwie
brata w walce o Santok, zaœ do Kazimierza dosz³y wieœci o chorobie ojca, co wywo³aæ
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relicta per Theodoricum marsalam et Kazimirum Cuÿavie ducem, filium Cunradi Mazovie ducis, victus et
castris utriusque exutus est. Dux insuper Maioris Polonie Premislaus a Theodrico marsalco et Kazimiro
Cuÿawie duce rogatus, cum potencia gencium suarum advenit, et potenciis unitis primum ad castrum
Wischegrad in terra Pomeranie situm processum est. Quo expugnato eciam omnis terra Pomeranie
vastata atque flammis exusta est, et magna multitudo virorum et feminarum in captivitatem ducta. Exinde
et ad castrum Nakel, quod Swanthopelk sub ducibus Maioris Polonie Premislao et Boleslao interceperat,
ventum, quod illico Pomerani, vitam tantummodo cum paucis rebus pacti, Premislao et Boleslao ducibus
tradiderunt. W roku 1243 Boles³aw nie by³ jeszcze pasowany na rycerza, wiêc prawdopodobnie nie
uznawano wówczas jego pe³noletnoœci, st¹d te¿ zrozumiany jest brak jego obecnoœci (albo w zwi¹zku
z tym, ¿e nie posiada³ jeszcze w³adzy, jego osoba nie zosta³a uwzglêdniona w opisie) w wyprawie, a tylko
w zwi¹zku z w³asnoœci¹ spornych terytoriów.

111 Kronika Wielkopolska, s. 102.
112 Kronika Wielkopolska, s. 103.
113 Kronika Wielkopolska, s. 104.
114 Rocznik kapitu³y poznañskiej, s. 45.
115 O. Balzer, Genealogia, s. 297-299.



musia³o zamieszanie w dzielnicy116. W³adanie nad L¹dem by³o bardzo krótkotrwa³e,
Kazimierz bowiem po zdobyciu ca³kowitej samodzielnoœci, przejêciu w³adzy nad
ziemi¹ ³êczyck¹, a tak¿e dobrzyñsk¹, sta³ siê jednym z silniejszych ksi¹¿¹t pol-
skich117, odzyskanie wiêc L¹du nie stwarza³o dla niego wiêkszych problemów, tym
bardziej ¿e Boles³aw nie mia³ w swoich dzia³aniach poparcia starszego brata118.
Powrót do kwestii lêdzkiej nast¹pi³ wiêc dopiero po œmierci Przemys³a I, a dok³adniej
w 1258 roku. Boles³aw Pobo¿ny zbrojnie wkroczy³ do Kujaw, wobec wczeœniejszych
niepowodzeñ w drobnych potyczkach, i stan¹³ pod g³ównym grodem tej ziemi
– Inowroc³awiem, gdzie z pomoc¹ przyby³ mu Warcis³aw III dymiñski. Dziêki temu
sojusznicy dysponowali znacznymi jak na owe stosunki si³ami, prawdopodobnie
oko³o 1800 wojów119. Sytuacja polityczna w tym okresie nie prezentowa³a siê zbyt
dobrze dla Kazimierza, zw³aszcza ¿e jego m³odszy brat Siemowit zacz¹³ domagaæ siê
udzia³u we w³adzy. Wobec tej sytuacji, Kazimierz zaproponowa³ Boles³awowi od-
danie po³owy spornej kasztelanii, obiecuj¹c spaliæ wczeœniej wzniesion¹ tam przez
siebie twierdzê120. Tak by³o zaledwie rok, poniewa¿ w momencie, kiedy Boles³aw
zaanga¿owany by³ na Pomorzu, Warcis³aw zaœ poniós³ klêskê121, Kazimierz dokona³
najazdu na ziemiê kalisk¹. Mia³ on na celu oczywiœcie odzyskanie utraconej czêœci
kasztelanii, a mia³o to byæ uzyskane dziêki ³upie¿czej wyprawie siêgaj¹cej a¿ po
Prosnê pod Kaliszem. W³adca wielkopolski, dziêki zdecydowanym i szybkim kro-
kom, zdo³a³ zaatakowaæ wrogie oddzia³y w lasach szuleckich, kiedy to by³y w drodze
do ziemi sieradzkiej122.

Sytuacja we wschodnich rejonach ksiêstwa wielkopolskiego musia³a byæ nie-
weso³a, bowiem w 1259 roku mo¿now³adztwo ziemi kaliskiej i gnieŸnieñskiej pakto-
wa³o osobiœcie z Kazimierzem, prawdopodobnie pragn¹c zakoñczyæ spór pomiêdzy
rywalizuj¹cymi s¹siadami. Kazimierz, maj¹c zapewne na uwadze wczeœniej poj-
manych przez Boles³awa swoich rycerzy, uwiêzi³ Wielkopolan, przypuszczaæ mo¿na,
¿e w celu wymiany123. Sytuacja jednak tego roku nie by³a sprzyjaj¹ca dla Kazimierza,
poniewa¿ sojusznicy jego zajêci byli swoimi interesami, co doskonale wykorzystali
jego przeciwnicy, po³¹czeni sojuszem Boles³aw Pobo¿ny, Boles³aw Wstydliwy,
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116 Rocznik kapitu³y poznañskiej, s. 24; Kronika Wielkopolska, s. 92. Por. J. Szymczak, Walki o kasz-
telaniê.

117 Rocznik kapitu³y poznañskiej, s. 24.
118 Rocznik kapitu³y poznañskiej, s. 25.
119 J. Szymczak, Walki o kasztelaniê, s. 23. Sam ksi¹¿ê Warcis³aw przyby³, jak podaje Rocznik kapitu³y

poznañskiej, s. 44: cum sexcentis armatis in auxilium.
120 Kronika Wielkopolska, s. 110.
121 Kronika Wielkopolska, s. 111 i n.
122 Rocznik kapitu³y poznañskiej, s. 45.
123 Kronika Wielkopolska, s 112: Kazimirus dux pretitulatus Herkaboldum palatinum Gneznensem,

Simonem fratrem suum castellanum loci eiusdem et Nicolaum Kalisiensem palatinum ac multos alios
nobiles in quodam colloquio per ipsum fraudulenter celebrato captivavit.



Siemowit mazowiecki, a tak¿e Roman Danielewicz. W oktawie œw. Micha³a mia-
nowicie najechali oni ziemiê ³êczyck¹, dokonuj¹c zniszczeñ i bior¹c ³upy. Kazimierz
zmuszony by³ wiêc do szukania kompromisu – podczas wiecu odbytego 30 listopada
1259 roku wyrazi³ on gotowoœæ oddania zajêtych nieprawnie ziem, a prawdopodobnie
musia³ równie¿ uwolniæ wielkopolskich dostojników124. Wkrótce jednak sytuacja
uleg³a zmianie – koalicja zosta³a os³abiona m.in. najazdem tatarskim125, wobec czego
kujawski w³adca nie wype³ni³ obietnic danych na wiecu, podj¹³ zaœ dzia³ania ofen-
sywne, skierowane przeciwko Siemowitowi oraz Boles³awowi Pobo¿nemu. Ostatecz-
nym efektem tych wydarzeñ by³a ugoda tuszyñska, zawarta w 1260 roku pomiêdzy
Boles³awem Pobo¿nym a Kazimierzem, na podstawie której powrócono do ustaleñ
z roku 1258126.

Dzia³ania ofensywne Boles³aw wznowi³ w 1261 roku. Ówczesna sytuacja sprzyja³a
takiej decyzji, poniewa¿ wskutek nieporozumieñ rodzinnych Kazimierz musia³ po-
godziæ siê z utrat¹ ziemi ³êczyckiej127. Uderzenie Boles³awa skierowane zosta³o
ponownie na Kujawy, jednak najprawdopodobniej nie dosz³o nawet do rozpoczêcia
dzia³añ zbrojnych, poniewa¿ dziêki poœrednictwu biskupa Wolimira Kazimierz zwró-
ci³ pozosta³¹ czêœæ kasztelanii lêdzkiej z grodem, który tam niegdyœ zbudowa³128.

W ten sposób najwa¿niejsze ziemie wielkopolskie zosta³y odzyskane, Boles³aw
zaœ bez w¹tpienia sta³ siê jednym z potê¿niejszych w³adców polskich. Akcja re-
kuperacyjna doprowadzi³a te¿ do zwiêkszenia obszaru ziem dot¹d posiadanych,
mianowicie w toku walk o kasztelaniê lêdzk¹, do ziemi rudzkiej w³¹czone zosta³y
obszary zachodniej czêœci Sieradzkiego, o czym dowiadujemy siê dziêki nadaniu
Boles³awa Pobo¿nego dla klasztoru Klarysek w Zawichoœcie129. Wspomnieæ jeszcze
nale¿y, chocia¿ ju¿ tylko na marginesie, o nabytkach kujawskich, a mianowicie
o w³¹czeniu do Wielkopolski Bydgoszczy130, a tak¿e kasztelanii kruszwickiej,
z Kruszwic¹131 i Strzelnem132, po przejœciowym panowaniu ksiêcia Boles³awa nad
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124 Kronika Wielkopolska, s. 113.
125 Kronika Wielkopolska, s. 113.
126 J. Szymczak, Walki o kasztelaniê, s. 32 i n.
127 Kronika Wielkopolska, s. 116.
128 Kronika Wielkopolska, s. 116: Boleslaus Pius Wladislai, Polonie dux, circa festum sancti Bartho-

lomei collegit exercitum fortem, ut terras Cuyauie Kazimiri ducis invaderet incendio et spoliis desti-
nandas seu destruendas propter hoc, quod medietatem castellanie Landensis predictus Kazimirus contra
promissa Boleslao reddere non curabat. Sed Kazimirus cernens se disparem potencie Boleslai, mediante
Wolimiro, Wladislauiensi episcopo medietatem castellanie Landensi residuam Boleslao resignavit cum
castello, quod construxerat in eadem.

129 KDW I 394.
130 Kronika Wielkopolska, s. 123.
131 Kronika Wielkopolska, s. 124.
132 Por. A. G¹siorowski, Pogranicze wielkopolsko-kujawskie w dobie rozwoju gospodarki czynszowej

(XIII–po³owa XV wieku), [w:] Studia z dziejów ziemi mogileñskiej, red. C. £uczak, Poznañ 1978, s. 113.



Kujawami w latach 1268–1271, co mia³o zwi¹zek z buntem rycerstwa kujawskiego133.
Zosta³a ona póŸniej odzyskana dla Kujaw przez W³adys³awa £okietka, zapewne
w zwi¹zku z ma³¿eñstwem zawartym z córk¹ Boles³awa Pobo¿nego134. Niewielka
i zapewne krótkotrwa³a by³a strata osady i grodu w Pakoœci, do którego Kazimierz
kujawski uzurpowa³ sobie prawa ju¿ w 1259 roku, buduj¹c tutaj umocnienia za-
mykaj¹ce Wielkopolanom drogê do Kujaw135. Analiza przynale¿noœci grodu w latach
kolejnych, przeprowadzona przez Ryszarda Kabaciñskiego, wykaza³a, ¿e najprawdo-
podobniej jeszcze w tym samym roku powróci³ on do w³adztwa Boles³awa Pobo¿-
nego136. Pakoœci¹ w³ada³ ju¿ z pewnoœci¹ ksi¹¿ê Przemys³ II w roku 1282, potwier-
dzaj¹c nadanie Pakoœci i Batkowa uczynione przez swojego stryja137. Przy okazji
przywo³ania postaci ksiêcia Siemomys³a dodaæ mo¿emy, ¿e dziêki przeprowadzonej
analizie zasiêgu jego dzielnicy posiadamy pewne wskazówki co do granic pó³nocno-
-wschodnich Wielkopolski. Otó¿ stwierdziæ nale¿y, ¿e do dzielnicy inowroc³awskiej
z pewnoœci¹ nale¿a³y obszary na zachodnim brzegu jeziora Gop³o, a tak¿e terytorium
radziejowskie138. Informacje te s¹ jednak bardzo ogólnikowe, próby dok³adniejszego
rozgraniczenia Wielkopolski od wschodnich s¹siadów dokonamy ni¿ej.

PrzejdŸmy z kolei do omówienia obszarów po³udniowo-wschodnich, tzn. ziem:
kaliskiej, rudzkiej i ostrzeszowskiej. Pierwsza z nich, która ³¹cznie z ziemi¹ rudzk¹
znajdowa³a siê w posiadaniu ksiê¿nej Wioli i jej syna W³adys³awa139, zosta³a opano-
wana ju¿ w roku 1244140, o czym czêœciowo wspomina Rocznik kapitu³y gnieŸ-
nieñskiej141. Problem odzyskania ziemi rudzkiej wpleciony jest ju¿ w znacznie szer-
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133 Kronika Wielkopolska, s. 124. Szczegó³y wydarzeñ omawia J. Powierski, Uwagi o wydarzeniach
kujawskich 1267-1271, Prace Komisji Historii BTN, t. V, Bydgoszcz 1968, passim.

134 Por. K. Górski, Dzieje Kruszwicy do koñca XVIII w., [w:] Kruszwica. Zarys monograficzny, red.
J. Grzeœkowiak, Toruñ 1965, s. 209. Wnikliw¹ analizê tego zagadnienia przeprowadzi³ J. Bieniak,
Przynale¿noœæ administracyjno-polityczna kasztelanii nadgoplañskich w latach 1267-1327, Zeszyty
Naukowe UMK, Historia 1966, z. 2, s. 65 i nn., konkluduj¹c, ¿e musia³o to nast¹piæ przed 1282 rokiem
(s. 85).

135 Kronika wielkopolska, s. 113: Kazimirus dux predictus cum adiutorio ducis Swanthopelci et
proditori edificavit castrum in Pakoscz in dominio Boleslai ducis Polonie et in preiudicium eiusdem.

136 R. Kabaciñski, W czasach staropolskich do roku 1772, [w:] Dzieje Pakoœci, Warszawa – Poznañ
1978, s. 40.

137 KDW I 503.
138 J. Bieniak, Przynale¿noœæ administracyjno-polityczna, s. 63 i n.
139 Henryk Brodaty po objêciu w³adzy nad tym terenem (zob. wy¿ej) przekaza³ j¹ wdowie po Ka-

zimierzu opolskim – Wioli i jej synom. Jeden z nich, Mieszko, w 1239 roku obj¹³ rz¹dy w swojej
dziedzicznej dzielnicy opolsko-raciborskiej, nad któr¹ do tej pory kontrolê sprawowa³ Henryk Brodaty,
a póŸniej jego syn, w Kaliszu i Rudzie nadal rz¹dzi³a Wiola z synem W³adys³awem. Por. B. Nowacki,
Przemys³ I, s. 99.

140 R. Rosin, Ziemia wieluñska, s. 75 twierdzi³, ¿e razem z ni¹ przejête zosta³y tereny ziemi wieluñskiej
i ostrzeszowskiej, por. wy¿ej.

141 Rocznik kapitu³y gnieŸnieñskiej, s. 7: Item anno [tj. 1244 – M.N.] milites eius [tj. Przemys³a I – M.N.]
castrum Calis ceperunt, quod ei restituerunt. Zob. te¿ Kronika wielkopolska, s. 90.



sze problemy polityczne. W roku 1246 umar³ ksi¹¿ê Mieszko III Oty³y, pozosta-
wiaj¹c po sobie ¿onê Judytê – siostrê Kazimierza Kujawskiego. Na ksiêstwie opol-
sko-raciborskim ci¹¿y³ d³ug 500 grzywien srebra tytu³em jej oprawy wdowiej, który
w zamyœle W³adys³awa opolskiego sp³acony mia³ byæ Kazimierzowi w postaci ziemi
rudzkiej. Kazimierz przysta³ na te warunki, jednak w marszu na tê ziemiê ubieg³ go
Przemys³ I, który w roku 1249 zdoby³ to terytorium142, Kazimierz zaœ, zapewne nie
chc¹c psuæ dobrych stosunków z Przemys³em, odst¹pi³ od swoich planów.

III. Panowanie Przemys³a II

Ju¿ nieco dok³adniej mo¿emy zakreœliæ zasiêg terytorialny Wielkopolski za pano-
wania Przemys³a II. Z pewnym prawdopodobieñstwem mo¿emy stwierdziæ, ¿e po-
cz¹tek granicy pó³nocnej przebiega³ wzd³u¿ Noteci, pozostawiaj¹c po stronie wielko-
polskiej Santok143 i Drzeñ. Nastêpnie bieg³a ona rzek¹ Draw¹ w kierunku pó³noc-
nym144, dochodz¹c do okolic jeziora Drawsko145 i Warni³êgu (gm. Z³ocieniec), dalej
równole¿nikowo do miejscowoœci Stare Gonne (gm. Czaplinek), st¹d zaœ do Czar-
nych Wielkich (gm. Czaplinek), jeziora Komorze i Pi³awy (gm. Borne-Sulinowo).
St¹d najprawdopodobniej granicê nale¿y sytuowaæ w linii ci¹gn¹cej siê na po³udnie
od Szczecinka do Drawienia (gm. Szczecinek) i dalej do Gdwy146, sk¹d t¹ rzek¹
prowadzi³a ona poprzez rzekê Dobrzynkê do doliny rzeki Kamionki i ni¹ do ujœcia do
Brdy, do miejsca, gdzie do tej¿e wp³ywa Sêpolna147. Od tego momentu a¿ do
miejscowoœci S³upowo (gm. Sicienko) granica bieg³a wzd³u¿ strumienia Plitwica,
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142 Kronika Wielkopolska, s. 94.
143 Por. U. Dymaczewska, Z. Ho³owiñska, Z dziejów Santoka i kasztelanii santockiej, Poznañ 1961,

s. 13 i 49.
144 Tutaj nale¿y zwróciæ uwagê na przynale¿noœæ Dobiegniewa (gm. Dobiegniew) do Przemys³a II

w 1280 roku (KDW I 496 – Dobegneve potwierdzone klasztorowi Cysterek w Owiñskach), chocia¿ nie
posiadamy informacji, kiedy osada ta zosta³a zdobyta. Por. Uwagi do mapy, s. 361.

145 Poœwiadczeniem tak dalekiego zasiêgu dziedzin Przemys³a II mo¿e byæ nadanie pustkowia circa
fluvium Drawa in nostro dominio existens et circa lacum nomine Dravzk siêgaj¹cego a¿ po terytorium
Krajny (ad territorium quod Crayen dicitur), uczynione przez tego¿ ksiêcia dla zakonu templariuszy
z 21 listopada 1290 roku (KDW I 570). Por. Z. Boras, R. Walczak, A. Wêdzki, Historia powiatu
wa³eckiego w zarysie, Poznañ 1961, s. 25. Z drugiej strony zauwa¿my, ¿e zgodnie z dokumentem
wystawionym w 1295 roku w Szczecinie (Pommersches Urkundenbuch, T. III, wyd. R. Prümers, Szczecin
1888, nr 1730), Kraina Bia³ogardzka graniczy³a wyraŸnie z ziemiami Wielkopolan (terram Belgrad totam
usque ad terminos [...] Polonorum). Por. K. Œlaski, Podzia³y terytorialne, s. 162.

146 K. Œlaski, Podzia³y terytorialne, s. 163 przypuszcza³, ¿e „liniê demarkacyjn¹ tworzy³ strumieñ,
p³yn¹cy z bagien pod Turowem, do Gwdy na pó³noc od Drawienia, gdy¿ po niemiecku nosi³ on nazwê
»Grenzflies«”.

147 Przebieg granicy wielkopolskiej z Kujawami opieramy na dok³adnej analizie przeprowadzonej
w Uwagach do mapy Wielkopolski, s. 368. Por. B. Kürbis, Pogranicze Wielkopolski i Kujaw w X do
XII wieku, [w:] Studia z dziejów ziemi mogileñskiej, red. C. £uczak, Poznañ 1978, s. 65.



z pewnoœci¹ zostawiaj¹c Wierzchucin szlachecki po stronie wielkopolskiej148, a stam-
t¹d zatacza³a ³uk, okalaj¹c Samsieczno (gm. Sicienko) i Sitno (gm. Sitno). Od tego
miejsca przybiera³a ona kierunek po³udnikowy do rzeki Noteci, z pewnoœci¹ na
wschód od wielkopolskiego Nak³a. Noteæ stanowi³a nastêpnie naturaln¹ granicê a¿ do
Jeziora Trl¹skiego, pozostawiaj¹c po stronie wielkopolskiej Rynarzewo (gm. Szu-
bin), £abiszyn (gm. £abiszyn) i Pakoœæ (gm. Pakoœæ), a Barcin (gm. Barcin) po stronie
kujawskiej. Od jeziora tego granica bieg³a Kwieciszewnic¹ do Jeziora Kamieniec-
kiego. W dalszej czêœci zgodna by³a prawdopodobnie z granicami archidiecezji
gnieŸnieñskiej i przebiega³a w okolicach Myœl¹tkowa i Siedluchny (gm. Orchowo),
dalej równole¿nikowo na wschód do Skulska (gm. Skulsk), a st¹d na po³udnie
nieopodal Kleczewa (gm. Kleczew) do Grzegorzewa (gm. Grzegorzew), przechodz¹c
na pó³noc od Lubstówka (gm. Sompolno), przez M¹kolno (gm. Sompolno), na pó³noc
od Dêbna Królewskiego (gm. Babiak) i przez Kie³czew (gm. Ko³o). Granica Wielko-
polski, w okolicach Dêbna Królewskiego rozchodzi siê z granicami archidiecezji
gnieŸnieñskiej. W dalszym odcinku omijaæ ona musia³a wielkopolskie wówczas
miejscowoœci, jak Ostrów (gm. Olszówka), Grabinê (gm. D¹bie), Besiekiery (gm.
Grabów), S³awêcin (gm. Chojnice), Leszno (gm. Grabów), Krzewo (gm. D¹bie),
Karszew (gm. D¹bie), Che³mno (gm. D¹bie), Rzuchów (gm. Kornowac), Dobrów
(gm. Koœcielec), G³owy (gm. Brudzew), Brudzew (gm. Brudzew), Kwiatków (gm.
Ostrów Wielkopolski), KoŸmin (gm. Brudzew), Janiszew (gm. Zakrzew)149.

Dalszy odcinek granicy przynosi sporo w¹tpliwoœci. Turek, Turkowice (gm.
Turek) i Przykona (gm. Przykona) nale¿a³y bowiem w 1136 roku do kasztelanii
spicymierskiej, Turkowice pozostawa³y tam jeszcze w 1301 roku, Korytków (gm.
Turek) w 1321, 1335 i 1337 r., Szadów (gm. Turek) zaœ w 1360 r.150 Takie wsie, jak
S³omów, Psary, Przykona, G¹sin (gm. Przykona), Mikulice (gm. Dobra), Kowale
Pañskie i Dziewi¹tka (gm. Kawêczyn) nale¿a³y do arcybiskupstwa gnieŸnieñskiego,
jednak nie mo¿e to jeszcze dowodziæ przynale¿noœci do Wielkopolski151. Dokument
wystawiony przez ksiêcia Przemys³a II w 1286 roku dowodzi, ¿e pod jego jurysdykcj¹
znajdowa³a siê wieœ Kowale Ksiê¿e (gm. Turek), po³o¿ona na po³udniowy wschód od
wspomnianych wy¿ej Turka i Turkowic152 oraz, jak dowodzi Stanis³aw Marian
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148 Œwiadczy o tym dokument Przemys³a II z 1288 roku (KDW I 618).
149 Przemys³ II w 1288 roku (KDW II 618) wyraŸnie sprawuje jurysdykcjê nad tymi miejscowoœciami,

zauwa¿yæ jednak trzeba, ¿e wcinaj¹ siê one dosyæ g³êbokim klinem w terytoria ³êczyckie. Dokument
W³adys³awa £okietka z 1321 roku wskazuje, ¿e Leszno znajdowa³o siê w ziemi ³êczyckiej (KDW II
1024), Rzuchów pozostawa³ nadal w kasztelanii lêdzkiej w 1357 roku, por. dyplom Kazimierza Wielkiego
KDW III 1354.

150 Za: R. Rosin, Rozwój polityczno-terytorialny, s. 286.
151 Por. S.M. Zaj¹czkowski, O kszta³towaniu siê granic dawnych ziem ³êczyckiej i sieradzkiej do XVI

w., Slavia Antiqua 18 (1971), s. 146.
152 KDW I 562.



Zaj¹czkowski, wsie Rogów i Korytków, okalaj¹ce Turek153. Mo¿na wiêc chyba
zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e w okresie panowania Przemys³a II Turek nale¿a³ rów-
nie¿ do Wielkopolski. Niepewna jest równie¿ przynale¿noœæ Szadowa. Zgodnie
z dokumentem Kazimierza Wielkiego z 1360 roku „przywi¹zaæ” by go nale¿a³o do
ziemi sieradzkiej (terra Syradiensi)154, jak jednak widaæ z powy¿szych przyk³adów,
stosunki graniczne pod koniec XIII wieku by³y nieco odmienne od czternasto-
wiecznych.

Stwierdziæ wiêc mo¿emy, ¿e dalsza czêœæ granicy przebiega³a gdzieœ w okolicach
Szadowa i Turka, nastêpnie Kowala Ksiê¿ego, pozostawiaj¹c po stronie wielkopol-
skiej Cisew155 oraz Malanów156, id¹c prawdopodobnie do Ziemiêcina (gm. Goszcza-
nów)157, Goszczanowa (gm. Goszczanów), Domaniewa (gm. B³aszki)158 i Wojkowa
(gm. B³aszki)159. St¹d, wkraczaj¹c ju¿ na terytorium ziemi wieluñskiej160 granica
bieg³a do Lututowa (gm. Lututów), Ostrówka (gm. Ostrówek), Raduczyc (gm. Osja-
ków), omijaj¹c Lipnik (gm. Siemkowice) oraz Szczyty (gm. Dzia³oszyn) bieg³a
okolicami Niwisk Dolnych (gm. Pajêczno), a st¹d w¹skim pasem do Cykarzewa (gm.
Mykanów), Kruszyny (gm. Kruszyna), Lipicz (gm. K³omnice), K³omnic, Lubojny
(gm. Mykanów), dalej zaœ przez Rybn¹ (gm. Mykanów) do Popowa (gm. Popów),
Rêbielic Szlacheckich (gm. Lipie), Dankowa (gm. Lipie), Starokrzepic (gm. Krze-
pice), na po³udnie od ¯ytniowa (gm. Rudniki) do Praszki (gm. Praszka), Przedmoœcia
(gm. Praszka), dalej naturaln¹ granic¹ Prosny, z któr¹ rozdziela³a siê na po³udnie od
Boles³awca, pozostawiaj¹c w Wielkopolsce Wodziczn¹ (gm. Trzcinica), Trzcinicê,
Smardze (gm. Trzcinica), £êkê Mroczeñsk¹ (gm. Baranów) oraz Kêpno i Ligotê (gm.
Kobyla Góra), okalaj¹c w ten sposób kasztelaniê ostrzeszowsk¹.

Nastêpny punkt przygraniczny wyznaczaæ mo¿e Odolanów, sk¹d granica obiega³a
obszar ze Zdunami, przekazany przez Boles³awa Pobo¿nego w 1266 roku Koœcio³owi
wroc³awskiemu161. Dubin jednak (gm. Jutrosin) pozostawa³ ju¿ w Wielkopolsce,
o czym œwiadcz¹ dokumenty Przemys³a II162. Od Dubina granica omija³a od strony
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153 S.M. Zaj¹czkowski, O kszta³towaniu, s. 146.
154 KDW III 1420.
155 Por. R. Rosin, Rozwój polityczno-terytorialny, s. 287.
156 Por. R. Rosin, Rozwój polityczno-terytorialny, s. 302 oraz S.M. Zaj¹czkowski, O kszta³towaniu,

s. 146.
157 Nad wsi¹ jurysdykcjê sprawowa³ W³adys³aw Odonic w 1232 roku (KDW I 139).
158 Te dwie wsie w 1136 roku znajdowa³y siê circa Calis (KDW I 7): Domanevici oraz Gostonovici.

W XIV wieku jednak, podobnie jak w kilku wy¿ej opisanych przypadkach, wsie te znalaz³y siê w ziemi
sieradzkiej (KDW III 1354).

159 Wojków pozostawa³ w Wielkopolsce jeszcze w 1357 roku (KDW III 1354).
160 Dla obszaru ziemi wieluñskiej opieraæ siê bêdziemy na badaniach przeprowadzonych przez R. Ro-

sina, Ziemia wieluñska, passim oraz S.M. Zaj¹czkowskiego, O kszta³towaniu, s. 150 i n.
161 KDW I 606.
162 Np. KDW I 474.



po³udniowej Szkaradowo (gm. Jutrosin), Sworowo (gm. Pakos³aw) oraz Stwolno (gm.
Rawicz). Ziemia wschowska, jak wy¿ej zauwa¿yliœmy, w pocz¹tkowym okresie pano-
wania Przemys³a II znajdowa³a siê najprawdopodobniej w Wielkopolsce, od roku 1290
zaœ znów oderwana zosta³a na korzyœæ w³adców œl¹skich163. Przebieg granic za-
chodnich jest dosyæ trudny do ustalenia, dla XIII wieku mówiæ musimy w tym
przypadku jeszcze o pograniczu, przebiegaj¹cym na zachód od Przemêtu, Zb¹szynia,
Miêdzyrzecza i Bledzewa, zawieraj¹c jednak w Wielkopolsce Ciosaniec, Kargowê,
Babimost i Parady¿164. Analiza dokumentów uprawnia nas do przypuszczenia, ¿e do
Wielkopolski w³¹czyæ mo¿emy równie¿ wieœ Chociule (gm. Œwiebodzin), jurysdykcjê
bowiem nad ni¹ w 1255 roku roztaczali w³adcy wielkopolscy165 oraz w 1256 r. wieœ
¯arzyn (gm. Sulêcin)166. W roku 1268 do Wielkopolski przy³¹czony zosta³ równie¿
Sulêcin, po interwencji zbrojnej Boles³awa Pobo¿nego, gród ten uznaæ wiêc mo¿emy za
zachodni kraniec dzielnicy167. St¹d granicê poprowadziæ ju¿ mo¿emy do rzeki Noteci,
nieco na zachód od Santoka, zamykaj¹c w ten sposób ca³y obszar Wielkopolski.

Na koniec wypadnie jeszcze przedstawiæ g³ówne zmiany terytorialne, jakie zasz³y
podczas rz¹dów Przemys³a II. Zaczynaj¹c wiêc od obszarów pó³nocnych, wypadnie
zauwa¿yæ , ¿e w 1278 roku do Wielkopolski przynale¿a³ Santok168, bowiem w grodzie
tym Przemys³ II wystawi³ jeden dokument (Datum et actum in Santok). Zwróciæ
uwagê nale¿y na aktywnoœæ Przemys³a II w walce z Brandenburgi¹, bowiem w 1282 ro-
ku zaj¹æ musia³ pewne tereny na pó³noc od Noteci – potwierdza on bowiem 5 listo-
pada posiadanie przez templariuszy wsi Chwarszczany (gm. Boleszkowice) i Velaves,
nadane niegdyœ przez W³adys³awa Odonica169. Ponadto, w 1280 roku w jego po-
siadaniu by³ ju¿ Dobiegniew (gm. Dobiegniew)170. Nie wiadomo dok³adnie, jakie
by³y losy obszarów pó³nocnych (opisanych ju¿ wy¿ej), o których œwiadectwo za-
chowa³o siê w dokumencie Przemys³a II z 1290 roku171.

Jak siê okaza³o, najwiêcej problemów mia³ Przemys³ II z utrzymaniem granicy
po³udniowo-wschodniej, co wi¹za³o siê z zabiegami Henryka IV i opozycj¹ we-
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163 KDW II 663.
164 Por. A. G¹siorowski, Granice Wielkopolski, [w:] Dzieje Wielkopolski, t. I: do roku 1793, Poznañ

1969, s. 32.
165 KDW I 329.
166 KDW I 333. Por. te¿ KDW XI 1707.
167 Kronika wielkopolska, s. 124.
168 KDW I 475.
169 KDW I 516. Por. transumpt biskupa lubuskiego Konrada z 1284 r. (KDW I 548) oraz potwierdzenie

nadañ uczynione dla tego¿ biskupa przez Przemys³a II w roku 1287 (KDW I 585).
170 Zob. wy¿ej. Zgodnie z ustaleniami Kazimierza Œlaskiego, Historia Pomorza, t. I: do roku 1466,

cz. 2, red. G. Labuda, Poznañ 1969, s. 139 osada ta w XIII w. zosta³a utracona wraz ze Strzelcami na rzecz
Brandenburgii, Autor jednak nie precyzuje dok³adniej swoich ustaleñ. Podkreœla on, ¿e od tego momentu
Wielkopolanie utrzymywaæ mieli liniê Drawy.

171 KDW I 570. Zob. wy¿ej.



wnêtrzn¹. W 1284 roku kasztelan rudzki Sêdziwój, syn Janka z rodu Zarembów zaj¹³
zamek kaliski172, który przekaza³ nastêpnie Henrykowi IV. Wobec nieskutecznoœci
oblê¿enia przyst¹piono do rokowañ, w wyniku których Przemys³ II odzyska³ Kalisz
za cenê grodu w O³oboku wraz z okrêgiem173. Rozwi¹zanie konfliktu nast¹pi³o
zapewne w 1287 roku, o czym informuje nas Jan D³ugosz: Et nonnullis militibus
Slesie, qui trucidatis ceteros omnes in vincula coniiciunt et tam castrum Olobok quam
districtum eius quod Henricus quartus suo Wratislawiensi ducatui iniuste annexue-
rat, in priscam redueunt formam et sue provinciae suoque Maioris Polonie prin-
cipatui restituunt174.

Powy¿szy, miejscami z koniecznoœci ukazania szerszego kontekstu, rozbudowany
przegl¹d wydarzeñ maj¹cych wp³yw na kszta³t dzielnicy wielkopolskiej ukazuje du¿¹
zmiennoœæ przynale¿noœci poszczególnych obszarów. Podkreœliæ jednak trzeba, ¿e
w³adcy Wielkopolski stanowczo d¹¿yli do zachowania jednoœci politycznej ziem, które
wczeœniej nale¿a³y do ich bezpoœrednich przodków. Dziêki tej dzia³alnoœci stwierdziæ
mo¿emy, ¿e nie dosz³o do rozbicia dzielnicy na drobniejsze czêœci, co spowodowaæ
mog³o zatracenie poczucia wspólnoty, kszta³towanego od pocz¹tków istnienia ple-
miennego pañstewka Polan. Owszem, Wielkopolska kilkukrotnie dzielona by³a na
mniejsze ksiêstwa. Pomin¹wszy jednak wypadki zwi¹zane z agresj¹ zewnêtrzn¹ i walk¹
pomiêdzy W³adys³awem Laskonogim i W³adys³awem Odonicem, podzia³y dokonywane
by³y w ³onie „lokalnej” dynastii Piastów, w której stosunki uk³ada³y siê w miarê dobrze.
Ostatecznie los sprawi³, ¿e ca³a dzielnica po³¹czona zosta³a przez Przemys³a II175.

Przeprowadzona przez nas analiza przebiegu granic w wielu miejscach cechuje siê
hipotetycznoœci¹ oraz brakiem precyzji, jak¿e potrzebnej przy omawianiu tego za-
gadnienia. Na ogó³ nie ma problemu z ustaleniem przynale¿noœci wiêkszych jed-
nostek administracyjnych do okreœlonej dzielnicy, historycy bowiem ju¿ wielokrotnie
wypowiadali siê na ten temat. Zdecydowanie jednak brakuje szczegó³owych opra-
cowañ przebiegu po³udniowych i zachodnich granic Wielkopolski, uwzglêdniaj¹cych
zmiany, które zasz³y w interesuj¹cym nas okresie. Wydaje siê, ¿e szczególnie cenna
by³aby wnikliwa analiza materia³u dyplomatycznego, pozwalaj¹ca na ustalenie
faktycznego (b¹dŸ uzurpowanego) zasiêgu w³adzy czy to w³adców wielkopolskich,
czy te¿ ich s¹siadów.
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172 Dokument Przemys³a II z 1284 roku (KDW I 546) zosta³ wystawiony in Kalis, dum castrum captum
fuit per comitem Sandivoyum filium Ianconis palatini Poznaniensis. Por. K. Jasiñski, Rola polityczna
mo¿now³adztwa wielkopolskiego w latach 1284-1314, Roczniki Historyczne 29 (1963), s. 216-224;
A. Œwie¿awski, Przemys³, s. 114-116.

173 Wiêcej na ten temat, zob. B. Nowacki, Przemys³ II (1257-1296). Odnowiciel korony polskiej,
Poznañ 1997, s. 95 i n.

174 J. D³ugosz, Annales, s. 242 i n.
175 Boles³aw Pobo¿ny bowiem pomimo sprawowania do 1273 roku faktycznej w³adzy w ca³ej dziel-

nicy, w œwietle prawa osobiœcie w³ada³ ksiêstwem kalisko-gnieŸnieñskim, zaœ ksiêstwem poznañskim
tylko z racji sprawowania opieki nad ma³oletnim bratankiem.





TOMASZ GIDASZEWSKI

Wroc³awski prepozyt katedralny Zbros³aw († po 1288).
Historia cz³owieka na rozdro¿u*

Powy¿szy tytu³ wymaga rozleg³ych wyjaœnieñ. Chc¹c mówiæ o Zbros³awie, wy-
bitnej osobistoœci Koœcio³a œl¹skiego XIII wieku, musimy wejœæ na grunt spraw
bardzo wa¿nych dla dziejów Koœcio³a w Polsce tego czasu. Panowanie ksiêcia
wroc³awskiego Henryka IV (†1290) otwiera³o najciekawsz¹ fazê okresu walk o zdo-
bycie korony królewskiej i przywrócenia jednoœci pañstwa polskiego1. Jednak ry-
walizacja, do której wroc³awski ksi¹¿ê w³¹czy³ siê najpe³niej dopiero po œmierci
ksiêcia krakowskiego Leszka Czarnego, zajê³a zaledwie ostatnie dwa lata jego rz¹-

* Niniejszy tekst powsta³ w zwi¹zku z prac¹ magistersk¹ na temat otoczenia ksiêcia Henryka IV,
przygotowan¹ pod kierunkiem prof. Tomasza Jurka.

U¿yte skróty: MPH – Monumenta Poloniae Historica, t. III, Lwów 1878, SUB – Schlesisches
Urkundenbuch, t. I-VI, wyd. H. Appelt, W. Irgang, Wien-Köln-Graz-Weimar 1963-1998, PH – Przegl¹d
Historyczny, PSB – Polski S³ownik Biograficzny, RH – Roczniki Historyczne, Sob. – Œl¹ski Kwartalnik
Historyczny Sobótka, S� – Studia �ród³oznawcze, ZfO – Zeitschrift für Ostforschung.

1 Szeroko na temat okresu jednoczenia pañstwa zob. zw³aszcza: O. Balzer, Królestwo Polskie,
1295-1370, t. I, Lwów 1919; R. Grodecki, S. Zachorowski, J. D¹browski, Dzieje Polski œredniowiecznej,
t. I, Kraków 1995 [I wyd. 1926]; Historia Œl¹ska od najdawniejszych czasów do roku 1400, t. I, red.
S. Kutrzeba, Kraków 1933; Z. Wojciechowski, Udzia³ Œl¹ska w dawnym zjednoczeniu ziem polskich,
Katowice 1935; J. Baszkiewicz, Powstanie zjednoczonego pañstwa polskiego na prze³omie XIII i XIV wie-
ku, Warszawa 1954; T. Silnicki, K. Go³¹b, Arcybiskup Jakub Œwinka i jego epoka, Warszawa 1956;
J. Bieniak, Wielkopolska, Kujawy, ziemia ³êczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia pañ-
stwowego w latach 1300-1306, Toruñ 1969; T. Jurek, Dziedzic Królestwa Polskiego. Ksi¹¿ê g³ogowski
Henryk (1274-1309); Poznañ 1993; B. Nowacki, Przemys³ II 1257-1296. Odnowiciel Korony Polskiej,
Poznañ 1997. Por. stanowisko starszej (zw³aszcza polskiej!) literatury, gdzie „propolska” polityka
Henryka z planami koronacyjnymi na czele by³a niedostrzegalna: np. J. Lelewel okreœla Henryka jako
„niemieckiemu narodowi przychylnego” (Polska. Dzieje i rzeczy jej rozpatrywane, Poznañ 1858, s. 103);
Z kolei M. Bobrzyñski pisz¹c o Przemyœle II, uwa¿a, ¿e w³adca ten dochodzi³ do korony „walcz¹c
nieustannie z trapi¹cymi go zniemcza³ymi ksi¹¿êtami œl¹skimi, mianowicie z Henrykiem Probusem”
(Dzieje Polski w zarysie, Warszawa 1974 [I wyd. 1879], s. 153). C. Grünhagen natomiast, tworz¹cy na fali
entuzjazmu po powstaniu zjednoczonego pañstwa niemieckiego, nie tylko podkreœla niemieckie cnoty
ksiêcia, ale tak¿e traktuje ziemie polskie z Krakowem na czele, jako niemieckie (Geschichte Schlesiens,
t. I, Gotha 1884).



dów2. Tymczasem wiêkszoœæ dwudziestoletniego panowania Henryka IV wype³ni³
spór, który ksi¹¿ê toczy³ z wroc³awskim biskupem Tomaszem II3. Udzia³ w tych
wydarzeniach by³ dla naszego bohatera nieunikniony, ale – co gorsza – Zbros³awowi
przypad³a w sporze rola bardzo niewdziêczna. Dramat Zbros³awa wynika³ bowiem
z faktu, i¿ stoj¹c hierarchicznie w cieniu biskupa, mentalnie czu³ siê zwi¹zany z osob¹
wroc³awskiego ksiêcia i stoj¹c¹ za nim czêœci¹ spo³eczeñstwa; zdaje siê, ¿e bli¿sza
by³a mu wizja Koœcio³a w miejscu, które wyznaczy³ mu Henryk.

G³ównym przedmiotem konfliktu miêdzy pañstwem a Koœcio³em by³y d¹¿enia
biskupa do w³adztwa terytorialnego i opór ksiêcia przed poszerzaniem immunitetów.
Ponadto ksi¹¿ê roœci³ sobie prawo do w³asnoœci kilkudziesiêciu wsi lokowanych
przez biskupa na terenie tzw. przesieki, która nale¿a³a do dóbr ksi¹¿êcych4. Jeszcze
w latach siedemdziesi¹tych pomimo istotnej ró¿nicy zdañ spór toczy³ siê na drodze
prawnej, jednak w po³owie lat osiemdziesi¹tych konflikt rozrós³ siê ju¿ do rozmiarów
otwartej wojny. We wrzeœniu 1281 roku stosunki pomiêdzy ksiêciem a biskupem
musia³y siê jeszcze uk³adaæ doœæ poprawnie, gdy¿ wyst¹pili razem w Nysie, goszcz¹c
ksiêcia Miko³aja opawskiego. Kilka miesiêcy póŸniej sytuacja by³a ju¿ napiêta.
Ksi¹¿ê zosta³ ob³o¿ony przez biskupa ekskomunik¹ za spl¹drowanie wroc³awskich
koœcio³ów dominikanów i franciszkanów. Tylko dziêki zabiegom franciszkanina
Henryka z rodu hrabiów Brehny kara zosta³a niebawem cofniêta, gdy¿ ksi¹¿ê
(8 stycznia 1282) obieca³ poddaæ siê orzeczeniu legata papieskiego – biskupa Fermo
– Filipa5. Bezpoœredni¹ przyczyn¹ gwa³townego zaognienia siê sytuacji by³ w³aœnie
ów wyrok, który nie doœæ, ¿e by³ niewa¿ny ze wzglêdów formalnych, to zawiera³
postanowienia nie do przyjêcia dla ksiêcia6. Biskup Tomasz jednak nie od razu og³osi³
wyrok, od czego zale¿a³a jego (wadliwa) prawomocnoœæ. Uczyni³ to dopiero 12 mar-
ca 1284, a po dwu miesi¹cach, w czasie których ksi¹¿ê mia³ siê ustosunkowaæ do
wyroku – rzuci³ na niego kl¹twê7. W obawie o w³asne bezpieczeñstwo schroni³ siê
w swoim zamku w Otmuchowie, gdzie znosiæ musia³ upokorzenia ze strony Henryka,
urz¹dzaj¹cego w s¹siedniej Nysie (nale¿¹cej tak¿e do biskupstwa) turnieje rycerskie
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2 Ostatnio g³êbok¹ krytykê d¹¿eñ koronacyjnych wroc³awskiego ksiêcia przeprowadzi³ T. Jurek
(Plany koronacyjne Henryka Probusa, [w:] Œl¹sk w czasach Henryka IV Prawego, Wratislavia Antiqua,
nr 8, Wroc³aw 2005, s. 13-29).

3 Szczegó³owy przebieg sporu w: G.A. Stenzel, Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau
im Mittelalter, Breslau 1845; z polskiej literatury zob. T. Silnicki, Dzieje i ustrój Koœcio³a na Œl¹sku do
koñca w. XIV, Warszawa 1953; T. Silnicki, K. Go³¹b, Arcybiskup, s. 159-200.

4 Zob. tam¿e, s. 164 i n.
5 SUB V, nr 1, 2.
6 SUB V, nr 28. Niewa¿noœæ wyroku wynika³a z braku umocowania Filipa jako legata, którego

pe³nomocnictwa wygas³y (T. Silnicki, K. Go³¹b, Arcybiskup, s. 175).
7 Informacjê o og³oszeniu wyroku oraz sentencjê kl¹twy zawiera dokument biskupa z 12 maja 1284

(SUB V, nr 88).



kosztem dóbr koœcielnych8. W niespe³na rok póŸniej pozbawiony swego ostatniego
szañca obrony (zamek w Otmuchowie zosta³ zniszczony przez ludzi ksiêcia9) znalaz³
siê Tomasz II w Raciborzu, który Henryk (po bezskutecznych zabiegach dyplo-
matycznych) niebawem obleg³. Tam te¿ (byæ mo¿e – jak chce Tadeusz Silnicki
i Kazimierz Go³¹b – pod wp³ywem Jakuba Œwinki10) dosz³o do symbolicznego
pojednania ksiêcia z biskupem11. Konflikt zosta³ zakoñczony, co przypieczêtowa³a
wspólna fundacja Œwiêtego Krzy¿a12. Na ³o¿u œmierci zaœ ksi¹¿ê, mo¿e drêczony
wyrzutami sumienia, nada³ jednak Koœcio³owi wielki przywilej, otwieraj¹cy drogê do
pe³nego w³adztwa terytorialnego biskupów w ziemi nyskiej13.

Konflikty miêdzy w³adz¹ œwieck¹ a duchown¹ by³y czêste w Europie XIII wieku,
czasie burzliwych przemian i budowy podstaw nowo¿ytnych monarchii. Doœæ wspo-
mnieæ niemal równoczesny spór króla francuskiego Filipa IV Piêknego z papie¿em
Bonifacym VIII14. Konflikty te nie ominê³y te¿ Polski, tu przybiera³y postaæ walki
o „wolnoœæ Koœcio³a” i immunitety. Warto podkreœliæ, ¿e – podobnie jak Tomasz II
– d¹¿enia do utworzenia w³adztwa terytorialnego przejawiali te¿ biskupi krakowscy,
zw³aszcza Jan Muskata, jednak silny opór W³adys³awa £okietka zmusi³ biskupa do
porzucenia swych planów15. Natomiast ostateczny wynik sporu na Œl¹sku by³ sukce-
sem biskupa, gdy¿ tak nale¿y rozumieæ dyspozycjê Henryka IV w wielkim przywileju
dla Koœcio³a z 1290 roku. Co wobec tego zadecydowa³o o tak za¿artym przebiegu
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8 T. Silnicki, K. Go³¹b, Arcybiskup, s. 179.
9 SUB V, nr 354.

10 T. Silnicki, K. Go³¹b, Arcybiskup, s. 192-200.
11 We Wroc³awiu widaæ Tomasza II jeszcze 15 marca 1284 (SUB V, nr 81), a najprawdopodobniej

tak¿e 19 kwietnia tego roku (SUB V, nr 86). Od 12 maja widaæ ju¿ biskupa w Otmuchowie (SUB V,
nr 88), natomiast do Raciborza przyby³ pomiêdzy 13 marca (ostatni wystawiony przezeñ w Otmuchowie
dokument – SUB V, nr 195) a 19 kwietnia 1285. (SUB V, nr 199). Informacjê o dyplomatycznych próbach
Henryka IV, a nastêpnie o oblê¿eniu podaje J. D³ugosz (Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae,
lib. VII-VIII, s. 245, Warszawa 1975). Fakt oblê¿enia powtarza za Kronik¹ ksi¹¿¹t polskich (MPH, t. III,
Lwów 1878, s. 499: [Henryk IV] in Rathebor cum grandi procedens exercitu episcopum fugientem
obsedit), gdzie brak jednak podobnej wzmianki o wczeœniejszych krokach dyplomatycznych. Relacjê
z przebiegu pojednania podaje J. D³ugosz, wskazuj¹c jako zwyciêzcê biskupa. Inaczej Kronika ksi¹¿¹t
polskich. Por. T. Silnicki, K. Go³¹b, Arcybiskup, s. 159-200.

12 SUB V, nr 367. Nowe spojrzenie na zawarty przez Henryka IV z Koœcio³em pokój zaproponowa³
ostatnio W. Irgang (Heinrich IV. und die Kirche, [w:] Œl¹sk w czasach Henryka IV Prawego, Wratislavia
Antiqua, nr 8, Wroc³aw 2005, s. 31-37). Próbuje on doszukiwaæ siê w ufundowanej przez ksiêcia
kolegiacie niewyci¹gniêtej do Koœcio³a d³oni, lecz przeciwnie – rozpoczêtej jeszcze przed zawarciem
porozumienia œwi¹tyni (alternatywnej, konkurencyjnej wobec pobliskiej katedry?) zamierzonej jako
dra¿liwy cierñ w sercu Ostrowa Tumskiego.

13 SUB V, nr 452.
14 Zob. J. Baszkiewicz, Myœl polityczna wieków œrednich, Poznañ 1998, s. 225.
15 S. Gawlas, Cz³owiek uwik³any w wielkie procesy – przyk³ad Muskaty, [w:] Cz³owiek w spo³e-

czeñstwie œredniowiecznym, red. R. Micha³owski, Warszawa 1997, s. 391-401.



sporu oraz o takim jego rozwi¹zaniu? Czy wp³yw mia³y na to osobowoœci prze-
ciwników?

Henryk IV by³ synem Henryka III Bia³ego, a przez to wnukiem poleg³ego pod
Legnic¹ w 1241 roku Henryka Pobo¿nego. Samodzieln¹ w³adzê zacz¹³ sprawowaæ
dopiero po œmierci swojego stryja, ksiêcia-arcybiskupa W³adys³awa w 1270 roku,
jednak a¿ do 1278 znajdowa³ siê pod wp³ywem potê¿nego króla czeskiego Przemys³a
Ottokara II. Prawdopodobnie te¿ obecnoœæ na jego dworze wyrobi³a u m³odego
Henryka swoiste pojêcie monarszej w³adzy – silnej i dominuj¹cej nad w³adz¹ koœ-
cieln¹. Henryk najprawdopodobniej zosta³ otruty i zmar³ we Wroc³awiu 24 czerwca
1290. Z licznych przekazów Ÿród³owych wy³ania siê nam postaæ ksiêcia o skompli-
kowanym charakterze. Ambicj¹ przewy¿sza³ wszystkich swoich œl¹skich kuzynów.
Potrafi³ byæ szczodry, ³askawy i ³agodny, ale dla przeciwników by³ bezwzglêdny.
Próbuje siê przypisywaæ mu autorstwo poezji i dostrzega siê jego zaanga¿owanie
w rozwój kultury rycerskiej, ale jednoczeœnie pamiêta mu siê okrucieñstwo. Potrafi³
doceniæ wiernych sojuszników, ale gdy wymaga³y tego okolicznoœci, nie cofa³ siê
przed przebieg³ymi wystêpkami. Wreszcie – pomimo ca³ego z³a wyrz¹dzonego Koœ-
cio³owi – ju¿ wspó³czeœni nazywali go Prawym16.
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16 O przydomku Henryka zob. K. Jasiñski, Przydomek ksiêcia wroc³awskiego Henryka IV, Acta
Universitatis Nicolai Copernici, Historia XXVI, 1992, s. 67-76. Nie istnieje ¿adna pe³na, naukowa
biografia ksiêcia Henryka IV. Poza ustêpami we wspomnianej ju¿ wczeœniej literaturze oraz kilkoma
wartoœciowymi, ale krótkimi biogramami, których doczeka³ siê ksi¹¿ê w s³ownikach biograficznych oraz
w leksykonach (J. Mitkowski, Henryk IV Probus (Prawy), PSB, t. IX, s. 405-408; B. Zientara, Henryk IV
Probus, [w:] Poczet królów i ksi¹¿¹t polskich, red. A. Garlicki, Warszawa 1978, s. 203-211; A. Waœko,
Henryk IV Prawy (Probus), [w:] Leksykon Historii i Kultury Polskiej – Piastowie, Kraków 1999,
s. 427-431, oraz bardzo krótka notka J.J. Menzela, Heinrich IV., [w:] Lexikon des Mittelalters, t. IV,
Stuttgart–Weimar 1999, s. 2078) powsta³o tak¿e kilka tekstów o charakterze popularnym. Te drugie nie
maj¹ jednak wiêkszej wartoœci naukowej i nie zas³uguj¹ na to, by o nich w tym miejscu wspominaæ.
Chocia¿ nie ma pe³nej biografii ksiêcia, powsta³o jednak kilka bardzo wartoœciowych przyczynków
dotycz¹cych osoby wroc³awskiego ksiêcia, z których na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ prace autorstwa
B. Ulanowskiego (Ueber die Erwerbung von Glatz durch Heinrich IV., Zeitschrif des Vereins für
Geschichte und Alterthum Schlesiens 16 (1882), s. 81-97, tam¿e: Ueber die Zeit der Vermählung
Heinrich IV. mit Mechtilde von Brandenburg, s. 98-110, tam¿e: Ueber die datirung der auf Heinrich IV.
von Breslau bezüligen Urkunden im Formelbuche des Heinricus Italicus, s. 220-252); J. Mularczyka
(Dwa bunty rycerstwa œl¹skiego przeciw ksi¹¿êtom wroc³awskim w drugiej po³owie XIII wieku, Sob. 33
(1978), s. 1-17), W. Irganga (Die Jugendjahre Herzog Heinrich IV. von Schlesien († 1290), ZfO 35
(1986), s. 321-345; Das Urkunden- und Kanzleiwesen Herzog Heinrich IV. von Schlesien (1270-1290),
ZfO 36 (1987), s. 1-51) oraz T. Jurka (Henryk Probus i Henryk g³ogowski. Stosunki wzajemne w latach
1273-1290, Sob. 42 (1987), s. 555-570; Testament Henryka Probusa. Autentyk czy falsyfikat?, S� 35
(1994), s. 79-100). Ostatni¹ okazj¹ do podjêcia tematu by³o odnalezienie pieczêci ksi¹¿êcej we Wroc-
³awiu. Konferencja zorganizowana na tê okolicznoœæ zaowocowa³a kilkoma wartoœciowymi referatami,
które wydano w: Œl¹sk w czasach Henryka IV Prawego, Wratislavia Antiqua 8 (2005).



Biskup Tomasz II pochodzi³ z mo¿now³adczej rodziny panów ze Strzelina. Jego
ojcem by³ Bogus³aw (starszy), sêdzia wroc³awski w 1223 roku, póŸniej zaœ kasztelan
Ryczyna (1232-1239) i Niemczy (1242-1248). Matk¹ Tomasza II by³a natomiast
siostra biskupa Tomasza I (1232-1268) – skutecznego polityka i budowniczego
nowej, gotyckiej katedry we Wroc³awiu. Spoœród trzech znanych nam braci Tomasza II
– Bogus³awa (m³odszego), Deczka oraz Rac³awa Drzemlika – najwiêksz¹ karierê
zrobi³ ten ostatni. Paradoksalnie – zosta³ on jednym z najwybitniejszych i najbardziej
wp³ywowych doradców Henryka IV17. Tomasz II by³ cz³owiekiem prawdopodobnie
dobrze wykszta³conym, a przez obecnoœæ przy swoim wuju i wielkim poprzedniku
– na pewno doœwiadczonym. Najprawdopodobniej te¿ sobór powszechny w Lyonie,
na którym goœci³ w 1274 roku, wywar³ na nim tak du¿e wra¿enie, ¿e jego powo³aniem
wrêcz by³o d¹¿enie do wprowadzenia w ¿ycie g³oszonych tam pogl¹dów o pierw-
szeñstwie i prymacie Koœcio³a nad w³adz¹ œwieck¹18. Tomasz II rz¹dzi³ wroc³awsk¹
diecezj¹ od 1270 do 1292 roku, zatem czas jego rz¹dów prawie dok³adnie pokry³ siê
z okresem panowania wroc³awskiego ksiêcia. Apodyktycznoœæ, bezwzglêdnoœæ i bez-
kompromisowoœæ, którymi rzekomo zosta³ obdarzony, wydaje siê, ¿e wrêcz pre-
dysponowa³y go do odegrania wielkiej roli19. Naprzeciw stanêli wiêc godni siebie
rywale – ludzie wyj¹tkowi i nieustêpliwi.

W sporze z Koœcio³em ksi¹¿ê Henryk znalaz³ sojuszników zarówno w gronie
wp³ywowego œl¹skiego mo¿now³adztwa i szeregowego rycerstwa, jak i w gronie
mieszczan. Wydaje siê, ¿e ca³e spo³eczeñstwo œwieckie trwa³o przy ksiêciu. Biskup
natomiast liczy³ na poparcie kleru. Za Tomaszem II opowiedzia³o siê wy¿sze
duchowieñstwo œwieckie, jednak podobnej zgodnoœci nie by³o ju¿ wœród klasz-
torów, spoœród których stronê ksiêcia wziêli franciszkanie, a tak¿e cystersi. Poza
poparciem wroc³awskiej kapitu³y Tomasz II móg³ tak¿e liczyæ na biskupów oraz
wy¿sze duchowieñstwo z innych dzielnic20, a nawet na kardyna³ów i samego papie-
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17 Zob. biogram Rads³awa (Rac³awa) Drzemlika pióra M. Kaczmarka w: PSB, t. XXIX, s. 757-759.
18 T. Silnicki, K. Go³¹b, Arcybiskup, s. 163.
19 Na temat osoby biskupa Tomasza II powsta³o niewiele tekstów. Jak dot¹d najwiêksz¹ wartoœæ ma

poœwiêcony jego rz¹dom ustêp pracy T. Silnickiego (Dzieje i ustrój Koœcio³a, s. 175-192), a tak¿e wci¹¿
wartoœciowe (pomimo up³ywu ponad pó³tora stulecia) wydanie Ÿród³owe z obszernym wstêpem
G.A. Stenzela (Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau im Mittelalter, Breslau 1845). Krótk¹
notkê napisa³ J.J. Menzel (Thomas II., [w:] Lexikon des Mittelalters, Bd. VIII, Stuttgart-Weimar 1999,
s. 702), dziwi natomiast brak biogramu Tomasza II w najnowszym polskim wydawnictwie ency-
klopedycznym o œredniowieczu (J. Rajman, Encyklopedia œredniowiecza, Kraków 2006). O œwieckich
cz³onkach rodziny Tomasza II pisa³ Marek Cetwiñski (Rycerstwo œl¹skie do koñca XIII wieku, t. II.
Biogramy i rodowody, Wroc³aw 1982, gdzie tak¿e tablica genealogiczna), jednak autor nie ustrzeg³ siê
b³êdów i luk. Por. U. Schmilewski, Der schlesische Adel bis zum Ende des 13. Jahrhunderts. Herkunft,
Zusammensetzung und politisch-gesellschaftliche Rolle, Würzburg 2001.

20 SUB V, nr 225. Pomimo solidarnoœci z biskupem Tomaszem arcybiskup Jakub Œwinka naciska³ na
niego w celu jak najszybszego zawarcia ugody, zob. T. Silnicki, K. Go³¹b, Arcybiskup, s. 175.



¿a21. Wymieniaj¹c wy¿ej stronników Henryka IV, nie wspomnia³em o duchownych
z krêgu ksiêcia. Nale¿y w tym miejscu zastrzec, ¿e zabieg taki by³ celowy. Z badañ,
które przeprowadzi³em wynika bowiem, ¿e duchowieñstwo stanowi³o niewielki od-
setek wszystkich osób, którym przypisaæ mo¿na wiêkszy wp³yw na wroc³awskiego
ksiêcia. Ponadto, poza drobnymi wyj¹tkami wszyscy bêd¹cy przy Henryku IV du-
chowni stanowili personel ksi¹¿êcej kancelarii. W zwi¹zku z tym, pomimo pe³nienia
wysokich i zaszczytnych funkcji na dworze wroc³awskim, nie mieli wiêkszego
znaczenia w hierarchii Koœcio³a na Œl¹sku22. Z podobnych wzglêdów pomin¹³em
ni¿szy kler œwiecki, który tylko w niewielkiej czêœci i mierze jest uchwytny w Ÿród-
³ach. W niniejszej pracy pomin¹³em tak¿e duchownych zakonnych, których (zw³asz-
cza przez wyst¹pienie przy ksiêciu oko³o 10 lipca 128423) kojarzy siê z Henrykiem IV24.
W szczególnoœci mam na myœli minorytów – lektora Hermana oraz Henryka z Brehny.
Problem zaanga¿owania zakonów w sporze koœcielno-politycznym nie by³ przed-
miotem badañ w niniejszej pracy.

Spoœród najwy¿szego œwieckiego kleru wroc³awskiego wiemy tylko o jednym
duchownym, który wyst¹pi³ przeciwko biskupowi Tomaszowi II – wroc³awskiego
prepozyta katedralnego Zbros³awa. Jest to odosobniony przypadek, którego wy-
j¹tkowoœæ potwierdza nawet sam biskup25. Ogromne znaczenie ma ponadto fakt, i¿
„zdrajc¹” okaza³ siê najwy¿szy po biskupie duchowny diecezji wroc³awskiej, który
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21 Wyrok legata Filipa nie doczeka³ siê zatwierdzenia przez papie¿a, niemniej zarówno papie¿ Mar-
cin IV (21 paŸdziernika 1284 r.), a póŸniej Honoriusz IV (28 marca 1286 r.), a tak¿e synod prowincjonalny
w £êczycy (6-15 stycznia 1285 r.) potwierdzi³y kary, którymi Tomasz II ob³o¿y³ ksiêcia i jego ziemie. Bez
¿adnego odzewu pozosta³ natomiast pomys³ biskupa zorganizowania krucjaty przeciwko Henrykowi
i odebrania mu ksiêstwa (SUB V, nr 307), zob. T. Silnicki, K. Go³¹b, Arcybiskup, s. 179.

22 Najwa¿niejsz¹ osob¹ w kancelarii wroc³awskiego ksiêcia by³ kanclerz Bernard von Kamenz, pleban
Brzegu oraz prepozyt i póŸniejszy biskup miœnieñski, obok niego zaœ protonotariusz Piotr (od 1288 r.
prepozyt kolegiaty œw. Krzy¿a) oraz notariusz Ludwik, który po odejœciu Piotra zosta³ protonotariuszem.
O personelu kancelarii Henryka IV zob. W. Irgang, Das Urkunden- und Kanzleiwesen, s. 1-51. Du-
chownym niezwi¹zanym bezpoœrednio z kancelari¹, ale na pewno nale¿¹cym do ksi¹¿êcego otoczenia by³
magister Jakub, syn magistra Gocwina. Chocia¿ tytu³owa³ siê on nawet profesorem praw (i budzi³ uznanie
na Œl¹sku, co widaæ zw³aszcza po 1290 r.), to jednak nie sprawowa³ ¿adnej wysokiej funkcji w Koœciele
(scholastykiem kolegiaty œw. Krzy¿a zosta³ dopiero po jej ufundowaniu, czyli po ustaniu konfliktu ksiêcia
z biskupem (zob. SUB V, nr 367), kanonikiem wroc³awskim tytu³owany jest dopiero od czerwca 1290 r.
(zob. R. Samulski, Untersuchungen über die persönalischen Zusammensetzung des Breslauer Dom-
kapitels im Mittelalter bis zum Tode des Bischofs Nanker (1341), Weimar 1940, s. 154), natomiast
prepozyturê wroc³awsk¹ otrzyma³ po œmierci Konrada Garbatego, która nast¹pi³a 11 paŸdziernika 1304 r.
– zob. tam¿e, s. 22.

23 SUB V, nr 122.
24 Por. T. Silnicki, K. Go³¹b, Arcybiskup, s. 181.
25 Donosi o tym Tomasz II w liœcie do Jan Muskaty (licet omnes prelati et canonici, qui sunt in dyocesi

nostra, nobis in defensione ecclesie assistant, solus Sbrozlaus prepositus Wratislaviensis [...] non semel
sed pluries assistit domino duci consilium et auxilium), zob. przyp. 57; zob. te¿: T. Silnicki, Dzieje i ustrój
Koœcio³a, s. 336.



swoj¹ pozycjê w du¿ej mierze zawdziêczaæ musia³ w³aœnie Tomaszowi II26. Celem
niniejszego artyku³u by³o wiêc ukazanie biografii Zbros³awa z uwzglêdnieniem
koniecznoœci dokonania przezeñ trudnego wyboru w czasach bardzo wa¿nych dla
Koœcio³a na Œl¹sku27. Kwerend¹ obj¹³em opracowany przez niemieckich uczonych
z Historischen Kommission für Schlesien kodeks dyplomatyczny Œl¹ska (Schle-
sisches Urkundenbuch) oraz inne wydawnictwa Ÿród³owe.

Zbros³aw pojawi³ siê po raz pierwszy w Ÿród³ach 1 stycznia 1274 w Krakowie, gdy
– wype³niaj¹c polecenie dziada Zbros³awa – zatwierdzi³ (jako verus heres) wczeœ-
niejsze nadanie biskupa lubuskiego Wilhelma dla klasztoru w Miechowie28. Zbros³aw
wyst¹pi³ w dyplomie jako kanonik krakowski i wroc³awski, zaœ czas wystawienia
dokumentu wskazuje, ¿e Zbros³aw przebywa³ w Krakowie przynajmniej od Bo¿ego
Narodzenia. Znów jako wystawca, z identyczn¹ tytulatur¹ wyst¹pi³ 11 maja 1278
(ponownie w Krakowie), nadaj¹c wraz z braæmi dla konwentu miechowskiego w³asne
dobra – Szczepanowice29. Obecnoœæ Zbros³awa w Krakowie 11 maja nale¿y ³¹czyæ
z uroczystoœciami ku czci œw. Stanis³awa, przypadaj¹cymi 8 maja. Powy¿sze dwa
wyst¹pienia Zbros³awa nasuwaj¹ wniosek, ¿e w wa¿ne œwiêta przebywa³ w Kra-
kowie. Prawdopodobne jest te¿, ¿e wiêksz¹ czêœæ roku spêdza³ w Krakowie, gdy¿
z tego okresu nie posiadamy Ÿróde³ potwierdzaj¹cych jego obecnoœæ w innych
miejscach.

Dokument z 1278 roku, przy którym zachowa³a siê pieczêæ Zbros³awa z herbem Lis,
wymienia trzech (wszystkich?) jego braci: Wincentego, Pe³kê (Poltka ze Schnelle-
walde) i Janusza. Spoœród wymienionej trójki najwiêksz¹ karierê zrobi³ chyba Win-
centy, którego ju¿ w 1247 roku widaæ jako podkoniego opolskiego, a w ¯ywocie
œw. Jadwigi wymieniono go jako kasztelana Olesna30. Janusza natomiast próbuje siê
identyfikowaæ z burgrabi¹ Bytomia tego¿ imienia31. Najmniej rozpoznan¹ osob¹ jest
Pe³ka (Poltek), który nigdy nie wyst¹pi³ z jakimkolwiek urzêdem, ale widaæ go przy
Henryku IV w dniu œmierci ksiêcia, poœwiadczaj¹cego jego dwa wa¿ne dokumenty
– testament i przywilej dla Koœcio³a32. Ojcem Zbros³awa by³ natomiast Jaksa33, który
nale¿a³ do zaufanych wspó³pracowników ksiêcia Henryka III Bia³ego34. Doszed³ on
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26 O roli i znaczeniu prepozyta oraz kapitu³y wroc³awskiej zob. tam¿e, s. 337 n.
27 Jak dot¹d Zbros³aw nie posiada³ swojego biogramu. W 1940 r. ukaza³a siê pierwsza czêœæ pracy

Roberta Samulskiego poœwiêcona kapitule katedry wroc³awskiej do 1341 r., jednak czêœæ druga
zawieraj¹ca biogramy nigdy nie zosta³a og³oszona drukiem, zob. przyp. 22.

28 SUB IV, nr 226.
29 SUB IV, nr 328.
30 Zob. M. Cetwiñski, Rycerstwo, s. 58.
31 Tam¿e, s. 38.
32 SUB V, nr 451, 452.
33 Potwierdzaj¹ to dokumenty: SUB V, nr 315, 354.
34 Zob. A. Jureczko, Henryk III Bia³y ksi¹¿ê wroc³awski (1247-1266), Kraków 1986.



nawet do kasztelanii wroc³awskiej (1251-1260) i czynny by³ na Œl¹sku przez ponad
50 lat (1221-1274); ¿y³ jeszcze 1 stycznia 1274 roku35. Matk¹ prepozyta Zbros³awa
by³a zaœ córk¹ Zbros³awa ze Œmicza – jednego z najpotê¿niejszych ludzi w Opol-
skiem. Na pewno wiêc na czeœæ wielkiego dziada – pe³ni¹cego w latach 1222-1236
funkcje kasztelana Opola – otrzyma³ nasz Zbros³aw to rzadkie imiê. Relacjê po-
miêdzy Jaks¹ a Zbros³awem ze Œmicza podaje dyplom wystawiony przez tego
drugiego w 1235 roku w Otmuchowie. Dokument uznany zosta³ za falsyfikat, jednak
uchodzi za wiarygodny w kwestii genealogicznej. Poza Jaks¹ wymienia on dwóch
dalszych ziêciów Zbros³awa, mianowicie Klemensa z Krakowa oraz Ottona36. Tego
drugiego identyfikuje Marek Cetwiñski z Ottonem-Lasot¹, komornikiem Mieszka II
Oty³ego37. Klemens natomiast to wybitna postaæ w Krakowskiem. Pochodzi³ z mo¿-
now³adczej rodziny Gryfitów. Przed 1225 rokiem by³ kasztelanem krakowskim,
jednak w wyniku konfliktu z Odrow¹¿ami opuœci³ Ma³opolskê. Dziêki wstawien-
nictwu Zbros³awa ze Œmicza otrzyma³ palacjê opolsk¹, a na wiecu w Rybniku
1 sierpnia 1228 ksi¹¿ê Kazimierz nada³ mu liczne dobra w Opolskiem. W roku 1238
znów wyst¹pi³ jako kasztelan Krakowa, zgin¹³ zaœ pod Chmielnikiem w 1241 roku.
Jego ¿on¹ by³a znana z pobo¿noœci Rac³awa. Spoœród rodzeñstwa Klemensa wspo-
mnieæ nale¿y brata Andrzeja – biskupa p³ockiego38. Funkcje pe³nione przez Kle-
mensa oraz jego brata w pe³ni oddaj¹ pozycjê i znaczenie jego rodziny. Wracaj¹c
jednak do Zbros³awa ze Œmicza, warto jeszcze wspomnieæ, ¿e jego bratem by³
Rac³aw, pe³ni¹cy w latach 1222-1238 urz¹d sêdziego opolskiego39. Imiona brata oraz
córki Zbros³awa mog¹ sugerowaæ powinowactwo lub nawet pokrewieñstwo z rodem
panów ze Strzelina, co tym samym stawia³oby prepozyta Zbros³awa i biskupa To-
masza II w relacjach rodzinnych40. Ostatecznym wnioskiem by³oby wiêc twierdzenie,
¿e Zbros³aw i Tomasz I tak¿e byli (dalsz¹) rodzin¹.

Wspomnia³em o opolskich korzeniach Zbros³awa, natomiast warto zwróciæ uwa-
gê na jego dwa ju¿ wczeœniej wspomniane dyplomy. Tytu³owa³ siê kanonikiem
krakowskim, ale – co w tym miejscu jest wa¿niejsze – posiada³ pod Krakowem jakieœ
dobra. W literaturze – zw³aszcza najnowszej – dominuje pogl¹d o pochodzeniu
Jaksiców i Wierzbnów od wspólnego pnia – ma³opolskich Lisów. Dowodem tego jest
pieczêæ Zbros³awa z herbem Lis, a dodatkowym argumentem – zaanga¿owanie
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35 O Jaksie zob. obszerny artyku³ pióra B. Œliwiñskiego, Kasztelan wroc³awski Jaksa. Pochodzenie
i kariera, Sob. 44 (1989), s. 543-556.

36 SUB II, nr 424.
37 M. Cetwiñski, Rycerstwo, s. 47.
38 Tam¿e, s. 39-40. Zob. te¿ M.L. Wójcik, Ród Gryfitów do koñca XIII wieku. Pochodzenie – ge-

nealogia – rozsiedlenie, Wroc³aw 1993, s. 47-49.
39 Tablicê genealogiczn¹ rodziny Zbros³awa ze Œmicza zob. M. Cetwiñski, Rycerstwo, s. 246.
40 O relacjach pomiêdzy Zbros³awem ze Œmicza oraz panami ze Strzelina zob. T. Jurek, Slesie stirps

nobilissima. Jeleñczycy – ród biskupa wroc³awskiego Tomasza I, RH 58 (1992), s. 53-55.



Zbros³awa i jego rodziny w uposa¿enie klasztoru miechowskiego. Nie miejsce tu, aby
roztrz¹saæ na nowo problem rodowodu Jaksiców, niemniej podkreœliæ nale¿y, ¿e
argumentacja przedstawiona przez zwolenników takiego pogl¹du jest przekonuj¹ca41.

Kolejne ciekawe zagadnienie, jakie siê narzuca po analizie krakowskich do-
kumentów Zbros³awa, to jego relacje z biskupem lubuskim Wilhelmem. Marek
Cetwiñski uznawa³ go za bratanka Zbros³awa ze Œmicza42, jednak nowsza literatura
odrzuca ten pogl¹d. Tomasz Jurek43, a za nim Jacek Maciejewski44, widz¹ w biskupie
Wilhelmie bratanka Zbros³awa (wystêpuj¹cego w Ÿród³ach w latach 1243-1258),
którego odró¿niaj¹ jednak od wielkiego kasztelana opolskiego tego¿ imienia. Autorzy
ci uznaj¹ jednak istnienie bliskich wiêzów rodzinnych pomiêdzy Zbros³awem ze
Œmicza a biskupem Wilhelmem, a ponadto, co w tym miejscu trzeba szczególnie
podkreœliæ, biskupa Wilhelma uznaj¹ za przyjaciela Tomasza II. Umiejscowienie
korzeni rodzinnych naszego bohatera w Ma³opolsce oraz wynikaj¹ce z tego po-
krewieñstwo z wieloma znamienitymi rodami, dodaje tym samym rodzinie Zbro-
s³awa splendoru i ponaddzielnicowego charakteru.

Do 1278 roku Zbros³aw wyst¹pi³ tylko w dwóch wymienionych wy¿ej doku-
mentach. Jednak jego kariera musia³a siê rozwijaæ bardzo pomyœlnie, gdy¿ ju¿
30 czerwca 1279 wspomniany zosta³ jako prepozyt wroc³awski. Informacjê tê podaje
dyplom Henryka IV, w którym ksi¹¿ê potwierdza testament zmar³ego prepozyta
Konrada z nadaniem dla kapitu³y wroc³awskiej45. Kolejne wyst¹pienia Zbros³awa
w Ÿród³ach pochodz¹ z wrzeœnia 1281 roku. Wi¹¿¹ siê one ze spotkaniem ksi¹¿¹t
Miko³aja opawskiego, Henryka wroc³awskiego i biskupa Tomasza II w Nysie. Ksi¹¿ê
Miko³aj nada³ wówczas Koœcio³owi wroc³awskiemu zamek Edelstein46, co potwier-
dzi³ nastêpnie odrêbnym dokumentem Henryk IV47. W obydwu dokumentach Zbro-
s³aw œwiadczy³ jako prepozyt. Ponownie jako prepozyt œwiadczy³ 8 stycznia 1282
w instrumencie notarialnym, poœwiadczaj¹cym z³o¿enie przez Henryka IV przysiêgi,
¿e podda siê orzeczeniu legata w sprawie swych wykroczeñ48. Dokument ten zosta³
spisany przez notariusza Antoniego Ottoboldiego de Bonace de Laude, który przyby³ na
Œl¹sk wraz z legatem. Nastêpnie Zbros³aw wyst¹pi³ w dwóch dyplomach Tomasza II:
13 marca 1282, jako arbiter sporu o dziesiêciny pomiêdzy klasztorem lubi¹skim
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41 Ostatnio g³os w sprawie zabra³ Tomasz Jurek, który te¿ podsumowa³ i zestawi³ wczeœniejsz¹
literaturê, przychylaj¹c siê do wspólnych korzeni Wierzbnów i Jaksiców (zob. ten¿e, Panowie z Wierzb-
nej, Kraków 2006, s. 35-39, 101-107, tabl. genealog. s. 155).

42 Zob, przyp. 39.
43 T. Jurek, Slesie stirps, s. 54.
44 J. Maciejewski, Pochodzenie i kariera biskupa lubuskiego Wilhelma I z Nysy (1252-1273), RH 68

(2002), s. 85-95.
45 SUB IV, nr 363.
46 SUB IV, nr 424.
47 SUB IV, nr 426.
48 SUB V, nr 2.



a czarnow¹skim i jednoczeœnie œwiadek w dokumencie49, oraz 19 kwietnia tego¿
roku, jako œwiadek potwierdzenia dokonanego wczeœniej przez ksiêcia Bernarda
lwóweckiego nadania joannitom patronatu nad far¹ we Lwówku50.

Dnia 19 stycznia 1283 Zbros³aw wystawi³ w³asny dokument, którym rozstrzygn¹³
spór o dziesiêciny pomiêdzy kanonikiem Wawrzyñcem a plebanem Janem oraz
Stefanem, Jaœkiem i Henrykiem, patronami koœcio³a w Wierzbnej, a wiêc przed-
stawicielami Wierzbnów i swymi dalekimi krewnymi51. Z kolei z 3 marca 1283
pochodzi dokument Tomasza II ³agodz¹cy spór o dziesiêcinê z wsi Wysoka pomiêdzy
Zbros³awem a Tylmanem prepozytem szpitala Œwiêtego Ducha we Wroc³awiu52.
Biskup przyzna³ wieœ Tylmanowi, który zobowi¹zany zosta³ do p³acenia Zbro-
s³awowi jednej grzywny rocznie. Kolejne wyst¹pienie Zbros³awa jako œwiadka mamy
w dokumencie dotycz¹cym sporu Tomasza II z jego siostrzenic¹ El¿biet¹ o wsie:
Bia³y Koœció³, Przeworno i Dobrogoszcz (wszystkie ko³o Strzelina) z 19 kwietnia
1284 roku53.

Na podstawie powy¿szych dokumentów mo¿na twierdziæ, i¿ Zbros³aw nale¿a³ do
zaufanych ludzi biskupa Tomasza II. Wskazuje na to nie tylko piastowana prepo-
zytura, ale tak¿e zaanga¿owanie w rozwi¹zywanie sporów, które niekiedy dotyczy³y
osoby samego biskupa. Zwa¿ywszy na nastêpne dokumenty, zaobserwowaæ mo¿na
jednak pewn¹ zmianê. Otó¿ od maja 1284 roku pojawiaj¹ siê w Ÿród³ach oznaki
spadku zaufania biskupa do prepozyta. Pierwszym przyk³adem takich zmian jest list
biskupa do kanoników Stefana i Wawrzyñca (prawdopodobnie z koñca maja 1284 ro-
ku), w którym Tomasz II poleca tym duchownym uzyskaæ od Zbros³awa wyraŸn¹
deklaracjê, gdy¿ – jak powiadaj¹ wiarygodni ludzie – podwa¿a on wyrok legata, który
wczeœniej popar³54. Kanonicy na pewno wype³nili swoj¹ misjê, co oznacza³o naj-
pewniej zerwanie prepozyta z biskupem. Kolejny interesuj¹cy dla nas dokument
zosta³ wystawiony przez ksiêcia Henryka oko³o 10 lipca 1284 roku55. Stanowi on
rodzaj spowiedzi i odparcia zarzutów biskupa wobec dzia³añ ksiêcia. Dokument jest
o tyle ciekawy, ¿e wszyscy wystêpuj¹cy w nim œwiadkowie nale¿¹ do stanu du-
chownego, a poza kanclerzem Bernardem i prepozytem Zbros³awem – wszyscy inni
s¹ zakonnikami. Obecnoœæ Zbros³awa przy ksiêciu, który na pewno szuka³ stron-
ników wœród wp³ywowego duchowieñstwa, aby wzmocniæ swoj¹ pozycjê w zma-
ganiach z biskupem, musia³a stanowiæ powa¿ny sygna³ dla Tomasza II. Tym wiêksze
ma to znaczenie, gdy tak znacz¹cy i tak bliski biskupowi cz³owiek œwiadczy
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49 SUB V, nr 7.
50 SUB V, nr 11.
51 SUB V, nr 40.
52 SUB V, nr 48.
53 SUB V, nr 86.
54 SUB V, nr 98.
55 SUB V, nr 122.



w dokumencie, który mia³ usprawiedliwiaæ wyklêtego dwa miesi¹ce wczeœniej ksiê-
cia56, stwarzaj¹c jednoczeœnie wra¿enie bezpodstawnoœci zarzutów biskupa wroc³aw-
skiego. Wyst¹pienie Zbros³awa by³o wiêc przekroczeniem prawa kanonicznego
i musia³o zostaæ odebrane jako bunt. Odzwierciedleniem takiej reakcji biskupa jest
jego list do Jana Muskaty relacjonuj¹cy przebieg wydarzeñ od momentu wyklêcia
ksiêcia57. Na koñcu biskup wspomina o kanonikach i pra³atach wroc³awskich, za-
znaczaj¹c, ¿e spoœród nich tylko Zbros³aw s³u¿y rad¹ i pomoc¹ ksiêciu, który chce
ograniczyæ wolnoœæ Koœcio³a. Podobny jest list Tomasza II do Jakuba Œwinki,
w którym mowa ju¿ o Zbros³awie jako o przeciwniku Koœcio³a przebywaj¹cym przy
ksiêciu dzieñ i noc58, a tak¿e póŸniejsze (z 5 grudnia 1286) sprawozdanie biskupów
Jana poznañskiego i Wis³awa w³oc³awskiego dla papie¿a Honoriusza IV o sytuacji
koœcio³a wroc³awskiego, z wyszczególnieniem najwa¿niejszych duchownych lekce-
wa¿¹cych interdykt, wœród których jedynym wy¿szym duchownym œwieckim by³
Zbros³aw59. Dzia³ania Zbros³awa, o których mowa w powy¿szych Ÿród³ach, a zw³asz-
cza ignorowanie przezeñ kary, któr¹ ob³o¿ono ksiêcia i jego ziemie, znalaz³y swój
fina³ najpierw w odebraniu mu prepozytury i nadaniu jej wraz z beneficjami ksiêciu
Konradowi Garbatemu 1 lutego 128760, a ostatecznie w wyklêciu Zbros³awa i innych
ludzi ksiêcia 10 sierpnia 1287 roku61.

Kolejnym Ÿród³em, w którym pojawi³ siê Zbros³aw, jest dokument fundacyjny
kolegiaty Œwiêtego Krzy¿a62. Jego obecnoœæ w dyplomie, który poprzez wspóln¹
fundacjê mia³ przypieczêtowaæ zakoñczenie sporów ksiêcia z biskupem, jest wy-
razem ogromnych zawirowañ i problemów we wroc³awskim Koœciele po okresie
niepokojów. Dla Winfrieda Irganga mia³ to byæ nawet dowód na sfa³szowanie tego
dokumentu. Wycofa³ siê jednak z tego pomys³u, bo rzeczywiœcie brak podstaw ku
takiemu domniemaniu. Powrót Zbros³awa na prepozyturê da siê przecie¿ wyjaœniæ
jako jeden z elementów ugody63. Zbros³aw, tytu³owany wci¹¿ prepozytem, wystêpuje
w dokumencie jako trzeci œwiadek, zaraz za arcybiskupem Jakubem Œwink¹ i bisku-
pem Tomaszem II. W dokumencie nie œwiadczy natomiast wczeœniejszy prepozyt
– ksi¹¿ê Konrad Garbaty. Nie wiemy, jak rozwi¹zano ostatecznie problem prepo-
zytury wroc³awskiej. Byæ mo¿e problem rozwi¹za³ siê sam przez œmieræ Zbros³awa,
co t³umaczy³oby ponowne wyst¹pienie Konrada Garbatego jako prepozyta w rok
póŸniej, tj. 3 lutego 1289 roku64. Mo¿liwe wydaje siê jednak, ¿e biskup potrafi³ przy-
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wróciæ swojego nominata jeszcze za ¿ycia Zbros³awa. Niemniej Zbros³aw znika ze
Ÿróde³ œl¹skich na sta³e. Nie widaæ go w kapitule kolegiaty Œwiêtego Krzy¿a, w której
znalaz³o siê wielu duchownych bliskich ksiêciu Henrykowi65. Nie widaæ go te¿
w Krakowie, gdzie przecie¿ tak¿e posiada³ kanoniê. Zreszt¹ do 1292 roku diecezj¹
krakowsk¹ rz¹dzi³ wrogo nastawiony do Henryka IV biskup Pawe³ z Przemankowa,
którego wroc³awski ksi¹¿ê niegdyœ uwiêzi³66. Tomasz Nowakowski, monografista
kapitu³y krakowskiej prze³omu XIII i XIV wieku67, nie widzi w niej ¿adnego Zbro-
s³awa. Pe³na obsada kapitu³y nie jest jednak znana. Najbardziej osobliwe jest to, ¿e nie
wiemy, kto w tych latach by³ dziekanem, który w Krakowie by³ pierwszym pra³atem
kapitu³y katedralnej. Dziekan Wojciech wyst¹pi³ ostatni raz w 1290, a jego nastêpca,
Nanker (póŸniejszy biskup), znany jest dopiero w 1319 roku68. Tomasz Nowakowski
domyœla³ siê s³usznie, ¿e dziekan krakowski musia³ przebywaæ stale poza diecezj¹,
pewnie z racji konfliktu z biskupem Janem Muskat¹. Jedyny œlad funkcjonowania
dziekana stanowi pismo papieskie z 28 marca 1298, w którym Bonifacy VIII poleci³
nienazwanemu z imienia (co normalne w zwyczajach kurialnych) dziekanowi kra-
kowskiemu dba³oœæ o dobra klasztoru Cystersów w Jemielnicy na Górnym Œl¹sku69.
Zdaje siê to wskazywaæ, ¿e pra³at ten musia³ byæ postaci¹ dobrze znan¹ na Górnym
Œl¹sku. Mo¿e wiêc chodzi o naszego Zbros³awa? Jest to hipoteza chyba niespraw-
dzalna, niemniej jeœli Zbros³aw wci¹¿ jeszcze ¿y³, to wszystko wskazuje na to, ¿e
wycofa³ siê w zacisze ¿ycia domowego.

Nie znamy dok³adnej daty œmierci Zbros³awa, nie wiemy te¿, kiedy siê urodzi³.
Mo¿na próbowaæ ustaliæ (w du¿ym przybli¿eniu) czas jego narodzin na podstawie
wystêpowania w Ÿród³ach braci Zbros³awa, jednak pamiêtaæ nale¿y, ¿e ró¿nice wieku
pomiêdzy rodzeñstwem mog³y byæ znaczne, ponadto nie wszyscy musieli pochodziæ
od jednej matki. Niemniej w 1247 roku Wincenty (prawdopodobnie najstarszy spo-
œród trójki braci Zbros³awa, na co mo¿e wskazywaæ kolejnoœæ imion w dokumencie
z 1278 roku) by³ ju¿ doros³y, o czym œwiadczy pe³niony urz¹d podkoniego opol-
skiego. Natomiast w 1274 roku Zbros³aw by³ ju¿ kanonikiem krakowskim i wroc³aw-
skim, a od 1279 wystêpowa³ jako prepozyt, st¹d te¿ nie móg³ byæ jeszcze m³odzieñcem.
Na tej podstawie mo¿na przypuszczaæ, ¿e Zbros³aw urodzi³ siê przed 1250 rokiem,
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65 O kapitule kolegiaty œw. Krzy¿a zob. C. Kuchendorf, Das Breslauer Kreuzstift in seiner per-
sönlichen Zusammensetzung von der Gründung (1288) bis 1456, Breslau 1937.
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w latach 1292-1306, PH 82 (1991), s. 1-21.
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najprawdopodobniej oko³o 1230-1240. Nic nie wiemy z kolei na temat wykszta³cenia
Zbros³awa. Nie mia³ jednak chyba wykszta³cenia wy¿szego, gdy¿ nigdy nie u¿ywa³
tytu³ów wskazuj¹cych na odbycie studiów.

W œwietle powy¿szych ustaleñ, pomimo i¿ Zbros³aw wyst¹pi³ tylko w trzech
dokumentach Henryka IV (co stanowi niewielki odsetek w stosunku do wszystkich
136 dokumentów wroc³awskiego w³adcy)70, nale¿y go uznaæ za osobê blisk¹ ksiêciu.
Przemawiaj¹ za tym Ÿród³a pochodz¹ce z krêgów biskupa Tomasza II, w których
mówi siê o Zbros³awie jako o ksi¹¿êcym doradcy i pomocniku przebywaj¹cym przy
ksiêciu dniami i nocami, który wreszcie ignoruje kl¹twê rzucon¹ na Henryka IV.
Nawet jeœli doniesienia biskupa by³yby przesadzone (a nie ma ku takiemu po-
dejrzeniu jakichkolwiek przes³anek), to brak zaufania do Zbros³awa ze strony To-
masza II wynikaj¹cy z faktu pozbawienia go prepozytury i beneficjów stanowi¹ ju¿
jak najbardziej powa¿ny argument.

Dzieje prepozyta Zbros³awa to ciekawy przyk³ad cz³owieka zawieszonego miêdzy
rozmaitymi zale¿noœciami – z jednej strony wynikaj¹cymi z faktu, ¿e by³ zaufanym
biskupa, z drugiej zaœ - z przynale¿noœci¹ do mo¿now³adczej elity, która popiera³a
ksiêcia. Rodzinê Zbros³awa nale¿y wiêc umieœciæ na równi z takimi rodami jak
Wierzbnowie, Panowie ze Strzelina, czy Pogorzele. Ogromne znaczenie ma tu po-
nadto fakt wiêzów rodzinnych z wybitnymi rodami (Wierzbnowie, Panowie ze
Strzelina), niekiedy spoza Œl¹ska (ród Lisów, Gryfici), których wielu przedstawicieli
wiernie s³u¿y³o ksi¹¿êtom wroc³awskim. Fakt ten t³umaczy dokonany przez Zbro-
s³awa wybór.
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WOJCIECH NOWACKI

Postawy ksi¹¿¹t œl¹skich
wobec najazdu husyckiego 1428 roku

Ksi¹¿êta œl¹scy w pierwszej po³owie XV wieku, podlegaj¹c w dalszym ci¹gu
Koronie Czeskiej, poœwiêcali siê g³ównie, poza nielicznymi chlubnymi wyj¹tkami,
swym partykularnym interesom1. W okresie tym jednoœæ polityczna Œl¹ska nie istnia-
³a, lokalnych ksi¹¿¹t zajmowa³y przede wszystkim w³asne wewnêtrzne spory, kwestie
dziedziczenia, nastêpstw, granic i tym podobnych spraw, politycznie wa¿nych dla
Œl¹ska, lecz z punktu widzenia polityki choæby œrodkowoeuropejskiej czysto lo-
kalnych. Do wyj¹tków, aktywnych na polu miêdzynarodowym, nale¿eli na prze³omie
XIV i XV stulecia tacy ksi¹¿êta, jak W³adys³aw Opolczyk czy Przemys³aw Noszak.
Bior¹c pod uwagê kontrowersyjnoœæ prezentowanych przez nich postaw, zw³aszcza
w stosunku do pierwszego z wymienionych, pamiêtaæ warto, ¿e s¹ jednymi z nie-
licznych, których horyzonty polityczne i ich realizacja wykraczaæ potrafi³y daleko
poza œl¹skie granice.

Specyficznej sytuacji Œl¹ska na pocz¹tku XV wieku sprzyja³y ogólne warunki
panuj¹ce ówczeœnie w Koronie Czeskiej. O ile po przejêciu Œl¹ska pod zwierzch-
nictwo czeskie Jan Luksemburski i jego nastêpca Karol IV d¹¿yli w pewnym stopniu
do g³êbszej integracji tego terenu z Koron¹, jak i podtrzymywania swych prerogatyw
wobec œl¹skich lenników, o tyle sytuacja doœæ diametralnie zmieni³a siê za rz¹dów
syna i nastêpcy Karola, Wac³awa IV. Upadek znaczenia w³adzy monarszej, ci¹g³e
walki z bratem Zygmuntem Luksemburskim, chwiejna polityka, d¹¿¹ca do zawie-
rania doraŸnych sojuszy maj¹cych wzmocniæ pozycjê Wac³awa nie tylko w Cze-
chach, ale i byæ mo¿e przede wszystkim w Rzeszy – to wszystko wp³ywa³o na
powolne zrywanie praktycznych wiêzi ze Œl¹skiem, jak i na emancypacjê tamtejszych
ksi¹¿¹t, z zachowaniem oczywiœcie nieprzerwalnie nominalnej zwierzchnoœci nad
nimi króla czeskiego. S³abn¹ce wiêzi z oœrodkiem w³adzy w Pradze nie sprzyja³y

1 W pracy niniejszej stosujê nazewnictwo i numeracjê ksi¹¿¹t œl¹skich za: A. i A. Galas, Dzieje Œl¹ska
w datach, Wroc³aw 2004. Wyj¹tkiem jest Konrad V K¹cki z Piastów oleœnickich, dla którego stosujê
czêœciej spotykan¹ formê Kantner.



bynajmniej wewnêtrznemu jednoczeniu siê Œl¹ska. Wrêcz przeciwnie, umo¿liwia³y
wybuchy kolejnych lokalnych konfliktów i skupianie siê na regionalnej polityce2. Do-
piero po okresie walk husyckich mówiæ mo¿na o trwalszych tendencjach unifikacyj-
nych na Œl¹sku, lecz to zagadnienie nale¿y ju¿ do historii drugiej po³owy XV wieku.

Wydarzenia w Czechach sprawi³y jednak, ¿e ksiêstwa œl¹skie i ich w³adcy zostali
w³¹czeni w obieg nie tylko polityki czeskiej, ale zwa¿ywszy na skalê problemu,
europejskiej. Wybuch ruchu husyckiego w Czechach, jego próby rozprzestrzeniania
siê, jak i usilne d¹¿enia przeciwników do jego likwidacji, by³y z pewnoœci¹ jednymi
z najwa¿niejszych czynników kszta³tuj¹cych politykê ca³ej niemal Europy w tym
okresie. W wirze tych epokowych wydarzeñ, nie tylko ze wzglêdu na bliskoœæ
geograficzn¹, znalaz³ siê Œl¹sk i jego w³adcy.

Ju¿ w szerokich monografiach dziejów Œl¹ska mówi siê o oczywistoœci objêcia
tego kraju Korony Czeskiej ruchem husyckim, tak ze wzglêdu na przynale¿noœæ
pañstwow¹, jak i na podobieñstwo problemów wywo³uj¹cych ten ruch3. Podobnie
wiêkszoœæ przedstawicieli powojennej historiografii, z E. Maleczyñsk¹ na czele,
widzi pierwsze zaczyny ruchu husyckiego na Œl¹sku w wyst¹pieniu wroc³awskiego
pospólstwa w 1418 roku, k³ad¹c jednoczeœnie silny nacisk na jego motyw naro-
dowoœciowy, gdy¿: „sz³o oczywiœcie przede wszystkim o wyzysk ekonomiczny,
o zdzierstwa Niemców”4. Równie¿ dla R. Hecka to wyst¹pienie ludu miejskiego do
walki z patrycjatem przybra³o w lipcu 1418 roku charakter powstania: „o zdecy-
dowanie husyckim charakterze”5.

Dyskusyjna pozostaje kwestia, czy ju¿ w roku 1418 mo¿na mówiæ na Œl¹sku o tak
silnym wp³ywie husytyzmu, i to wœród niepiœmiennych jego warstw, które nie mia³y
zapewne szerszych kontaktów z t¹ ideologi¹, niewykraczaj¹c¹ jeszcze wówczas poza
granice Czech. Znamienny pozostaje fakt coraz mniej stabilnej sytuacji spo³ecznej na
Œl¹sku, której nawet jeœli przyczyn¹ nie by³ ruch husycki, to bez w¹tpienia do-
prowadzi³ do jej pogorszenia. Po powstaniu w Pradze w 1419 roku ksi¹¿êta œl¹scy
coraz pe³niej zdaj¹ sobie mo¿liwoœæ z nadchodz¹cego zagro¿enia i poczynaj¹ przy-
gotowania do stawienia mu czo³a. Pierwszym jego wyraŸnym przejawem by³ husycki
napad na ziemiê k³odzk¹ w 1425 roku i przenikanie kolejnych husyckich oddzia³ów
na Œl¹sk w latach nastêpnych. Dopiero jednak w roku 1428 Œl¹sk stan¹³ po raz

72 W. Nowacki

2 Wspomnieæ jednak nale¿y, ¿e ju¿ w koñcu XIV wieku zawierali ksi¹¿êta œl¹scy doraŸne sojusze
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pierwszy wobec dowodzonej przez taboryckiego wodza Prokopa Wielkiego wy-
prawy6. Tym samym w 1428 roku po raz pierwszy od dziesi¹tków lat Œl¹sk stan¹³
w obliczu tak wielkiego zagro¿enia zewnêtrznego, zmasowanego i zorganizowanego
wrogiego najazdu o znacz¹cej sile militarnej. Ksi¹¿êta œl¹scy zostali zaœ wyrwani ze
swych wewnêtrznych spraw prosto w napiêty wir stosunków politycznych tej czêœci
Europy. St¹d warto przedstawiæ i zanalizowaæ postawy elit rz¹dz¹cych Œl¹ska, ksi¹¿¹t
z dynastii Piastów i Przemyœlidów, wobec tak precedensowego wydarzenia. Na
uwagê zas³uguj¹ ich postawy i dzia³ania przed spodziewanym zagro¿eniem, jak i ich
ewentualne zmiany i ich motywy w momencie jego nadejœcia.

Za symboliczn¹ datê wejœcia Œl¹ska w husycki okres swych dziejów mo¿na
uznaæ rok 1420, kiedy to Zygmunt Luksemburski zwo³a³ na styczeñ do Wroc³awia
sejm Rzeszy. Wydarzenie to by³o wa¿ne nie tylko dla Polski, ze wzglêdu na s³ynny
wyrok wydany tam przez Zygmunta w sprawie konfliktu polsko-krzy¿ackiego.
Uznaje siê, ¿e podstawowym zadaniem sejmu wroc³awskiego mia³o byæ przy-
gotowanie gruntu pod poszukiwania w Rzeszy sojuszników do walki z husy-
tyzmem, ale tak¿e zastraszenie Czech, podkreœlenie w³adzy Zygmunta i zapewnienie
uleg³oœci Œl¹ska7.

Czy jednak konieczne by³o ze strony Zygmunta tak demonstracyjne zmuszanie do
uleg³oœci œl¹skich w³adców? M. Èapský kreœli ciekaw¹ wizjê poszukiwania przez
Zygmunta wp³ywów na Œl¹sku jeszcze za ¿ycia jego brata Wac³awa IV, co zbiega siê
zreszt¹ z procesem s³abniêcia jego w³adzy na tronie czeskim. Wœród tradycyjnych
sojuszników Luksemburczyka wymienia ksiêcia legnicko-brzeskiego Ludwika II,
biskupa wroc³awskiego Konrada IV oleœnickiego i ksiêcia oœwiêcimskiego Kazi-
mierza8. Ludwik II wraz z Januszem II raciborskim, Przemkiem opawskim, Janem
ziêbickim, Ruprechtem g³ogowskim, Konradem V Kantnerem oleœnickim oraz Ru-
prechtem lubiñskim i Wac³awem o³awskim towarzyszy³ Zygmuntowi we Wroc³awiu
w 1420 roku. Ksi¹¿êta ci zgodnie poparli niekorzystny dla Polski wyrok i wraz
z Zygmuntem z Wroc³awia do Czech udali siê na pierwsz¹ antyhusyck¹ krucjatê9. Do
nieobecnych na styczniowym sejmie we Wroc³awiu nale¿eli jednak górnoœl¹scy
ksi¹¿êta Bolko IV opolski z synem Bolkiem V, Boles³aw I cieszyñski i Konrad VII
Bia³y oleœnicki10.

Jeœli wiêc surowe potraktowanie przez Luksemburczyka wroc³awskich buntowni-
ków z 1418 roku mia³o s³u¿yæ zastraszaniu kogokolwiek, to dotyczy³o to zdecydo-
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wanie miejskiego spo³eczeñstwa Œl¹ska, buntowniczo nastawionego i skorego do
konfliktów przez ca³y niemal XIV i pocz¹tek XV wieku. Z tej perspektywy poten-
cjalny husycki kontekst wroc³awskich wydarzeñ 1418 roku traci na znaczeniu i wpi-
suje siê w zwyczajowy ci¹g konfliktów w póŸnoœredniowiecznych miastach. Wœród
skazanych wyrokiem Zygmunta, wymienionych w jego wydanym ju¿ jako nowego
króla Czech dokumencie z 26 marca 1420 widzimy rzeŸników, œlusarzy, murarzy,
tkaczy i innych przedstawicieli g³ównie miejskiego rzemios³a11. Byli wiêc to ludzie,
których los w ¿aden sposób nie móg³ i nie mia³ byæ przestrog¹ dla œl¹skich ksi¹¿¹t.

Jeszcze w 1420 roku prezentowali oni ró¿ne postawy. Na Dolnym Œl¹sku sk³a-
niaj¹cy siê z wolna w stronê Saksonii Jan ¿agañski z bratem Wac³awem kroœnieñskim
i reszt¹ w³adców regionu, Henrykiem IX Starszym i Henrykiem X M³odszym g³o-
gowskim, Ludwikiem II legnicko-brzeskim i Janem ziêbickim, stali rzetelnie po
stronie Zygmunta Luksemburskiego. Mniej jednoznacznie wygl¹da³a sytuacja na
Œl¹sku Górnym. Do zwolenników Zygmunta nale¿eli Konrad V Kantner i Jan II
raciborski. Nieobecni na sejmie wroc³awskim, przejawiaj¹cy propolskie sympatie
Konrad VII Bia³y, Boles³aw I cieszyñski i Bolek IV opolski z bratem Bernardem
niemodliñskim dopiero po roku 1423 za spraw¹ biskupa Konrada przy³¹czaj¹ siê do
obozu Zygmunta12. Pocz¹wszy od 1420 roku, Zygmunt Luksemburski wysy³a ko-
lejne wezwania do wspólnej walki z husytami do Wroc³awia, miast ³u¿yckich,
Namys³owa13. Pozwala równie¿ Wroc³awiowi w 1421 roku uczestniczyæ w zwi¹zku
ksi¹¿¹t œl¹skich do walki z czeskimi kacerzami14.

GroŸba najazdu husyckiego na Œl¹sk coraz bardziej realna stawa³a siê od po³o-
wy lat dwudziestych XV wieku. Wp³yw na to mog³a mieæ zdecydowanie fala uchodŸ-
ców, która „z pocz¹tkiem rewolucji czeskiej wlewa siê na Œl¹sk zza Sudetów”15.
Wywo³a³o to u miejscowych w³adców pierwsze próby przyspieszenia procesu po-
litycznego jednoczenia Œl¹ska celem wspólnej obrony jego granic. Jeszcze w czasie
sejmu wroc³awskiego w 1420 roku ksi¹¿êta nie wypowiadali siê na temat jakiej-
kolwiek wspólnej polityki. W przeci¹gu jednak kilku nastêpnych lat konsekwentnie
wysy³ali swoich przedstawicieli na kolejne sejmy Rzeszy. Pocz¹wszy od sejmu
w Zgorzelcu w 1421 roku, przyjmuje siê model wysy³ania tam dwóch reprezentantów
wspólnej œl¹skiej polityki. Wtedy byli to Ludwik II legnicko-brzeski i Bernard
niemodliñski, w 1422 roku w Norymberdze Henryk IX Starszy g³ogowski i Konrad
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11 Codex Diplomaticus Silesiae, XI, Breslauer Stadtbuch, hrsg. v. H. Markgraf, O. Frenzel, Breslau
1882, nr 41.
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Kantner oleœnicki. W Wiedniu zaœ w 1426. Ludwik II brzesko-legnicki i powtórnie
Konrad Kantner16.

W roku 1421 dosz³o do wa¿nego incydentu w polityce nie tylko œl¹skiej, mia-
nowicie ksi¹¿ê Jan II raciborski zatrzyma³ zmierzaj¹cych do Polski pos³ów hu-
syckich, o czym zawiadamia Przemka opawskiego w liœcie z wrzeœnia 1421 roku17.
Czyn ten wywo³a³ dyplomatyczn¹ lawinê, ju¿ kilka dni po incydencie pierwszy list
w sprawie uwolnienia czeskich wys³anników pisa³ Zygmunt Korybutowicz, po nim
król W³adys³aw Jagie³³o, wielki ksi¹¿ê Witold, a nawet zarz¹dca kopalni soli w Wie-
liczce Abraham Niger18. Na podobnie nieprzejednanym stanowisku antyhusyckim
sta³ twardo Jan ziêbicki, który z kolei w 1424 roku zawar³ przeciwko husytom uk³ad
z hrabstwem k³odzkim19.

W 1425 roku dosz³o do wypadu sierotek do K³odzka i zniszczenia Radkowa, który
to podpalony mia³ zostaæ przez w³asnych mieszkañców ze strachu przed si³ami wodza
Ambro¿a20. Rok póŸniej husyci pod wodz¹ Prokopa Wielkiego w drodze na £u¿yce
zdobyli Lubañ i Z³otoryjê. Z pomoc¹ ³u¿yckiemu Lwówkowi ruszy³y wojska legnic-
kie ksiêcia Ludwika II, ponios³y jednak klêskê21. Te pierwsze wyprawy husytów na
Œl¹sk by³y jednak odpowiedzi¹ na udzia³ œl¹skich feuda³ów w antyhusyckich krucja-
tach22. Pod ich wp³ywem oraz w efekcie obecnoœci husytów w pó³nocnych Czechach
na pocz¹tku roku 1426 wzmagaj¹ siê kontakty œl¹sko-³u¿yckie. Tworzy siê Zwi¹zek
Szeœciu Miast ³u¿yckich z ksiêstwem œwidnicko-jaworskim, wsparty równie¿ przez
przychyln¹ mu Saksoniê23. Ze strony œl¹skiej w rokowaniach obok stanów œwid-
nicko-jaworskich szczególnie aktywni byli Przemek opawski i Jan ¿agañski24. Wspo-
mnieæ jednak nale¿y, ¿e mieszczanie ksiêstw wroc³awskiego i œwidnicko-jaworskiego,
a wiêc podleg³ych bezpoœrednio w³adzy Zygmunta Luksemburskiego, nie zwracaj¹c
wiêkszej uwagi na kwestie ideologiczne, handlowali z husytami, zaopatruj¹c ich
w broñ, ¿ywnoœæ i inne produkty. Tego typu praktyk zakaza³ Zygmunt dokumentem

Postawy ksi¹¿¹t œl¹skich wobec najazdu husyckiego 1428 roku 75

16 M. Èapský, Spolek slezských kníz �at a jeho pokus o spoleènou obranu jizní hranice Slezska proti
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Jaroslavu Mezníkovi pøátelé a z �áci k petasedmdesátým narozeninám, red. T. Borovský, J. Libor, M. Wi-
hoda, Brno 2003, s. 344-345.

17 SRS, VI, nr 15.
18 SRS, VI, nr 16, 18, 19, 20.
19 „Johannes, Herzog von Münsterberg, shliesst mit dem Hauptmann von Glatz, Poutha (von Czasta-
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22 R. Heck, Œl¹sk w czasie powstania, s. 190.
23 SRS, VI, nr 64.
24 M. Èapský, Spolek slezských kníz �at a jeho pokus o spoleènou obranu, s. 342-343.



z 17 maja 1424, mówi¹c, by „nymand den ketzern zu Behem und anderswo kein
furderung, hilffe und rate mit worten noch mit werken tun”25.

Dzia³ania ksi¹¿¹t œl¹skich nabieraj¹ tempa w roku 1427. Na polu tym obok
Ludwika II legnicko-brzeskiego przoduje zdecydowanie biskupp Konrad oleœnicki,
mianowany zreszt¹ przez Zygmunta starost¹ krajowym Œl¹ska, o czym sam biskup
jeszcze w 1422 roku z dum¹ zawiadamia wielkiego mistrza krzy¿ackiego26. Razem
z Bernardem niemodliñskim spotykaj¹ siê na pocz¹tku roku w Grotkowie i snuj¹
plany wspólnej wyprawy antyhusyckiej. Czternastego lutego w Strzelinie dochodzi
do formalnego ustanowienia konfederacji – zwi¹zku obronnego ksi¹¿¹t œl¹skich oraz
przedstawicieli ksiêstw œwidnicko-jaworskiego i wroc³awskiego, zawartego na 10 lat
pod przewodnictwem biskupa Konrada i Ludwika II27. Podstawowym obiektem
obrony by³a po³udniowa granica Œl¹ska, ksiêstwo œwidnickie i Opawa, a wiêc miejsca
najsilniej podlegaj¹ce naporowi husytów z Moraw i wschodnich Czech28.

Plany biskupa Konrada nie sprowadza³y siê jednak wy³¹cznie do obrony granic
Œl¹ska. W myœl jego projektu w czerwcu 1427 roku dojœæ mia³o do wypadu si³
œl¹skich do Czech, po³¹czonego z wyst¹pieniem czeskich katolików i aktywnoœci¹
Przemka opawskiego na pó³nocnych Morawach29. Ju¿ po odejœciu wojsk polnych
sierotek spod Lwówka i Z³otoryi biskup Konrad zwo³a³ sejm30 ksi¹¿¹t œl¹skich do
Wroc³awia w sprawie planowanej wyprawy do Czech. Wziêli w nim udzia³ Przemek
opawski, Bernard niemodliñski, Jan ziêbicki, Ludwik III o³awski i Ruprecht II
lubiñski31. Wœród zgromadzonych przewa¿y³a tendencja defensywna, wobec czego
kolejny sejm w Grotkowie zakoñczy³ siê zawarciem nowego zwi¹zku obronnego32.
Do wzajemnej pomocy w obronie granic i w walce z husytami oraz do wystawienia
kontyngentów wojsk zobowi¹zali siê Jan ziêbicki, biskup Konrad, Ruprecht II lu-
biñski z bratem Ludwikiem III o³awskim, Ludwik II legnicko-brzeski, Konrad V
Kantner, Helena raciborska (wdowa po ksiêciu Janie II), Boles³aw I cieszyñski, Bo-
lek IV opolski, miasta: Wroc³aw, Jawor i Œwidnica. Natomiast Bernard niemodliñski,
Kazimierz oœwiêcimski i Konrad VII Bia³y oleœnicki zobowi¹zali siê do zbrojnej
pomocy Przemkowi opawskiemu33.
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26 SRS, VI, nr 30.
27 SRS, VI, nr 72.
28 M. Èapský, Spolek slezských kníz �at a jeho pokus o spoleènou obranu, s. 345.
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Na tym tle nadu¿yciem wydaje siê stwierdzenie E. Maleczyñskiej, ¿e Œl¹sk jest
„w pierwszym okresie sprawy husyckiej rozbity, wahaj¹cy siê, niepewny”34. Za
fortunniejsze nale¿y uznaæ zdanie badaczki, ¿e o ile stanowisko biskupa Konrada
i jego braci ksi¹¿¹t oleœnickich by³o znane Zygmuntowi Luksemburskiemu i pewne,
o tyle reszcie ksi¹¿¹t œl¹skich nie dowierza³35. Z jednej strony bêd¹ce stolic¹ œl¹skiego
ruchu antyhusyckiego miasto Wroc³aw pos³usznie donosi Zygmuntowi o podró¿y
husyckich pos³ów do Polski w 1420 roku, z co zreszt¹ ten nie omieszka³ w stosownym
dokumencie wroc³awskim mieszczanom podziêkowaæ36. Z drugiej jednak strony, gdy
ksi¹¿ê Zygmunt Korybutowicz na czele dwóch i pó³ tysi¹ca jeŸdŸców rusza³ przez
Oœwiêcim i Cieszyn do Pragi, by obj¹æ tam namiestnictwo w imieniu wielkiego
ksiêcia Witolda, nie wyst¹pi³ przeciw temu „noch kein polenisch furste”37, jak jeszcze
w tym okresie ksi¹¿¹t œl¹skich nazywano. Nawet wypróbowany sojusznik Zygmunta
Przemko opawski w 1425 roku nie zdecydowa³ siê na paktowanie z husyckimi
wodzami38. Istotni,e zauwa¿yæ mo¿na charakterystyczne nie tylko dla tego okresu
ró¿nice miêdzy ksi¹¿êtami dolno- a górnoœl¹skimi, lecz uogólniaj¹c, zdecydowana
wiêkszoœæ z nich prezentowa³a postawy antyhusyckie. Jak wygl¹daæ mia³a ich „nie-
pewnoœæ”, pokaza³y ju¿ wydarzenia roku 1428.

Dotychczasowe wyprawy husyckie mia³y wy³¹cznie charakter odwetowy, tak np.
najazd na K³odzko w 1425 roku traktowany by³ jako militarna odpowiedŸ na wypad
si³ biskupa Konrada na pobliski Náchod. Jednak od roku 1427 husyci przyjmuj¹ now¹
taktykê. Ich wyprawy za granicê Czech przyjmuj¹ charakter rejz, w których obok
celów strategiczno-taktycznych pojawia siê równie¿ w pewnej mierze element ideo-
logiczny, tzw. vývoz revoluce39. Wyprawa na Œl¹sk z 1428 roku by³a wiêc przed-
siêwziêciem zakrojonym na daleko wiêksz¹ skalê, choæ D³ugosz podaje, ¿e po prostu
„zagniewani na Szl¹zkich ksi¹¿¹t o udzielenie przeciw nim zbrojnej pomocy elekto-
rom cesarstwa, zwrócili na nich orê¿ jeszcze tego lata”40.

W tym czasie husyci rozpoczêli przesuwanie swoich dzia³añ na sk³aniaj¹ce siê
nadal ku katolicyzmowi tereny pó³nocnych Moraw i Opawy. G³ównym ich punktem
operacyjnym w regionie sta³ siê zamek Odry, bêd¹cy jednoczeœnie baz¹ wypadow¹ do
planowanej wyprawy na Œl¹sk41. Wojska husyckie ruszy³y pod wodz¹ Prokopa
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Wielkiego, zwanego te¿ Go³ym lub £ysym, z pó³nocnych Wêgier prosto z udanej
wyprawy na S³owacjê. Jeszcze 18 lutego 1428 husyci stali pod Bratys³aw¹. Ze swymi
wozami ruszyli ku granicy górnoœl¹skiej i ju¿ pod koniec lutego stali pod zamkiem
opawskich Przemyœlidów w Hradcu. Ksi¹¿ê Wac³aw g³ubczycki rozpocz¹³ rozmowy
z husytami, gdy w tym czasie jego ojciec Przemek opawski, razem z oddzia³ami
Konrada V Kantnera i Konrada VII Bia³ego, broni³ siê w pobliskiej Opawie42. Miasto
zosta³o silnie obsadzone i nadal siê broni³o, lecz dziêki zawarciu pokoju z Wac³awem
droga na Górny Œl¹sk stanê³a przed husytami otworem.

W granice Œl¹ska wkroczyli 12 marca, dzieñ póŸniej zdobyli i spalili G³ogówek
oraz Niemodlin, 18 marca przedmieœcia Nysy, G³ucho³azy, Widnawê i Paczków,
20 marca Kamieniec Z¹bkowicki, Henryków, Z¹bkowice Œl¹skie i Brzeg. 26 marca
K¹ty, Œrodê Œl¹sk¹ i Chojnów43. Miasta œl¹skie nie by³y przygotowane do obrony, nie
pomyœlano wczeœniej o wzmocnieniu przestarza³ych fortyfikacji i ich ulepszeniu44.
W wyniku dzia³añ zbrojnych husytów wiosn¹ 1428 roku rozpad³o siê wspó³dzia³anie
ksi¹¿¹t œl¹skich na arenie militarnej i politycznej. Na kolejny sejm Rzeszy w Norym-
berdze zamiast dwóch wspólnych wys³anników, ze Œl¹ska ruszy³y trzy samodzielne
poselstwa: Heleny raciborskiej i jej syna m³odego Miko³aja V, Przemka opawskiego
oraz krêgu ksi¹¿¹t zgromadzonych wokó³ biskupa Konrada, a wiêc jego brata Kon-
rada V Kantnera, Jana ¿agañskiego, Ruprechta II lubiñskiego i Ludwika II legnicko-
-brzeskiego45.

Na Górnym Œl¹sku postrach budzi³y oddzia³y Jana Tovaèovskiego, Dobies³awa
Pucha³y i Fiodora z Ostroga. Tymczasem utrakwiœci znaleŸli wiernego sojusznika
w osobie m³odego Bolka V opolskiego po tym, jak 13 marca 1428 zdobyli nale¿¹cy
do niego G³ogówek. Ksi¹¿ê przeszed³ na stronê najeŸdŸców, walcz¹c aktywnie po ich
stronie, lecz co wa¿niejsze, sam przeszed³ na husytyzm. Jako gorliwy neofita, chêtny
oczywiœcie na dobra koœcielne, zagarn¹³ maj¹tek kapitu³y g³ogóweckiej wraz z na-
le¿¹cym do biskupa Konrada zbo¿em i jak pisze P. Èornej: „uèil se od svých nových
politických spojencù víc ne� rychle”46. W œlad za nim uk³ady pokojowe z husytami
zawarli jego ojciec Bolko IV opolski i stryj Bernard niemodliñski. Nie oznacza³o to
w ¿adnym stopniu ich akcesu do husytyzmu, kierowali siê wy³¹cznie wzglêdami
politycznymi oraz dobrem swych poddanych i terytoriów47.

Dopiero pod Nys¹ stoczyli na Œl¹sku husyci swoj¹ pierwsz¹ wiêksz¹ bitwê. By³a
to zarazem pierwsza próba podjêcia walki z husytami ze strony si³ œl¹skich, oczy-
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wiœcie z inicjatywy najzagorzalszego ich przeciwnika biskupa Konrada. Do obrony
Nysy, stolicy biskupiego ksiêstwa, powo³a³ on piesze wojsko z³o¿one g³ównie z pod-
danych, a dowodzone przez Ruprechta II lubiñskiego. Œl¹skie oddzia³y rozpierzch³y
siê jednak, id¹c w rozsypkê, otwieraj¹c tym samym husytom drogê z Przedsudecia na
œrodkowy i Dolny Œl¹sk48.

Ludwik II brzeski odmówi³ uk³adów z husytami, lecz wycofa³ siê z miasta,
chroni¹c siê w legnickiej czêœci swych w³oœci i pozostawiaj¹c je w³asnemu losowi.
W konsekwencji Brzeg zosta³ zajêty przez husytów i czêœciowo spalony49. Jeszcze
22 marca pisz¹ strwo¿eni mieszczanie legniccy do Szeœciu Miast ³u¿yckich o znisz-
czeniu Z¹bkowic i Kamieñca, a sam ksi¹¿ê Ludwik II razem z Janem ¿agañskim
7 kwietnia prosz¹ stany ³u¿yckie o pomoc50. Jeszcze 14 kwietnia biskup Konrad
w kolejnym liœcie do wielkiego mistrza pisze o swoich nadziejach na wspólne wy-
st¹pienie przeciw husytom si³ swego brata Konrada V Kantnera, Ludwika II, Ru-
prechta II lubiñskiego, Przemka opawskiego, Boles³awa I cieszyñskiego, Kazimierza
oœwiêcimskiego, Heleny raciborskiej, Œwidniczan, £u¿yczan i Brandenburczyków51.
Mieszkañcy Zgorzelca wœród ksi¹¿¹t, którzy zawarli przymierza z husytami, wy-
mieniaj¹ na pocz¹tku maja Bernarda niemodliñskiego, Bolka IV opolskiego, m³odego
Bolka V, Wac³awa g³ubczyckiego, Jana ziêbickiego i Ludwika III o³awskiego52.
Biskup Konrad wymienia jeszcze Helenê raciborsk¹, Przemka opawskiego, Ka-
zimierza oœwiêcimskiego i Boles³awa I cieszyñskiego, jako tych, którzy zawierali
przymierza z husytami, gdy ci opuszczali ju¿ ziemie œl¹skie53.

Zanim do tego dosz³o, 1 maja husyci stanêli pod Wroc³awiem, nie mog¹c go
jednak w ¿aden sposób zdobyæ, spustoszyli najbli¿sz¹ okolicê i przenocowali w po-
bli¿u m³yna o nazwie Knopfmühle. Nastêpnie wycofali siê, pal¹c po drodze okoliczne
wsie i ogo³acaj¹c Strzelin z byd³a i ró¿nego rodzaju ³upów54. Do czerwca 1428 roku
husyci spalili 25 miast55. Przez spacyfikowany ju¿ Górny Œl¹sk i Opawê powrócili do
Czech. Jeden z dowódców, Jan Kolda, zdoby³ jednak zamek na górze Œlêzie, który
dopiero 7 lipca zosta³ odbity z jego r¹k przez oddzia³y wroc³awskie i œwidnickie56.

K³odzko obronione wczeœniej przez starostê Putê z Èastolovic d³ugo nie pozosta-
³o bezpieczne. W grudniu 1428 roku dowódca sierotek Jan Královec wyruszy³,
by zdobyæ zapasy dla wojska polnego oblegaj¹cego w Czechach zamek Lichten-
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burg57. Jeszcze 21 grudnia pisze Albrecht von Kolditz, starosta ksiêstwa œwid-
nicko-jaworskiego o zburzeniu przez znajduj¹cych siê w pobli¿u K³odzka husytów
wie¿y w Bystrzycy K³odzkiej, podaj¹c jednoczeœnie, ¿e si³y ich wcale nie s¹ zbyt
liczne58. Opór postanowi³ wiêc stawiæ im ksi¹¿ê Jan ziêbicki, zgin¹³ jednak
27 grudnia, zabity w zakoñczonej klêsk¹ bitwie pod Starym Wielis³awiem w pobli¿u
K³odzka59. Po tym zwyciêstwie husyci wdarli siê raz jeszcze w tym roku na Œl¹sk,
gdzie zdobyli znaczne ³upy w okolicy Niemczy i Ziêbic. Zaatakowali ponadto Brzeg,
O³awê, klasztor w Henrykowie, podda³a siê im Niemcza, a obroni³a Œwidnica, po
czym w lutym 1429 roku powrócili do Czech60. Ma³e i spustoszone Ziêbice Zygmunt
Luksemburski zastawi³ za 6 tys. kóp groszy praskich Pucie z Èastolovic, z którego to
ziemi¹ k³odzk¹ ksiêstwo ziêbickie bezpoœrednio graniczy³o61.

Odrêbnym zagadnieniem i godnym osobnego potraktowania jest stosunek Polski
do wydarzeñ na Œl¹sku. W tym miejscu warto zasygnalizowaæ pogl¹d, ¿e W³adys³aw
Jagie³³o nie mia³ zamiaru interweniowaæ w obronie ksi¹¿¹t œl¹skich, których politykê
mia³ uwa¿aæ za wrog¹ sobie i Polsce62. E. Maleczyñska pisze wprost, ¿e uderzenie
wojsk husyckich na Œl¹sk w 1428 roku odbyæ siê mia³o nie bez jego wiedzy, za czym
przemawia m.in. udzia³ w wyprawie wielu Polaków z Dobies³awem Pucha³¹ na
czele63. Jagie³³o usi³owa³ ponadto przeci¹gn¹æ na swoj¹ stronê m.in. Konrada V
Kantnera64. Faktem natomiast pozostaje, ¿e strona polska interesowa³a siê sytuacj¹
Œl¹ska i tamtejszymi wydarzeniami. To w³aœnie w liœcie do Kantnera z kwietnia 1428
roku wypowiada siê Jagie³³o, jak siê zdaje w ironicznych s³owach, o zdolnoœciach
bojowych œl¹skich ksi¹¿¹t i sposobie prowadzenia przez nich wojny65. Ponadto
w pocz¹tkach roku 1429 Jan ¿agañski sprowadzi³ dla obrony przed husytami do
swego ksiêstwa polskie oddzia³y dowodzone przez podkomorzego krakowskiego
Piotra Szafrañca66. Musia³a wiêc byæ Polska wa¿n¹ stron¹ w konflikcie, nie tylko
z punktu widzenia ksi¹¿¹t œl¹skich.

W ten oto sposób Œl¹sk w 1428 roku po raz pierwszy stan¹³ w obliczu tak
bezpoœredniego zagro¿enia. Nie licz¹c wojen Jagie³³y z W³adys³awem Opolczykiem
z lat 1391-1396, mimo wszystko o lokalnym górnoœl¹skim zasiêgu, ostatni¹ wiêksz¹
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57 P. Èornej, Velké dejiny, s. 526.
58 „[...] das die katzer nich ferne von Glatz legen vnd seint zu Hawelsswerder vnd haben daselbst den

turm vndergraben vnd haben den gewonnen, vnd sy haben nicht grosse macht”, SRS, VI, nr 106.
59 SRS, XII, s. 48.
60 F. Koneczny, Dzieje Œl¹ska. Ozdobione licznymi obrazkami, Warszawa 1999, s. 218.
61 P. Èornej, Velké dejiny, s. 526.
62 J. Grygiel, ¯ycie i dzia³alnoœæ Zygmunta Korybutowicza. Studium z dziejów stosunków polsko-

-czeskich w pierwszej po³owie XV wieku, Wroc³aw 1988, s. 106.
63 E. Maleczyñska, Spo³eczeñstwo polskie pierwszej po³owy XV wieku, s. 124.
64 K. Maleczyñski, Dzieje Wroc³awia, s. 209.
65 SRS, VI, nr 83.
66 A. i A. Galas, Dzieje Œl¹ska w datach, s. 76.



kampani¹ wojenn¹ na terytoriom œl¹skim by³y walki Kazimierza Wielkiego z Ka-
rolem IV w po³owie wieku XIV. Ksi¹¿êta œl¹scy zmuszeni zostali tym samym do
zajêcia stanowiska wobec sprawy, której konsekwencji nie mogli przewidzieæ. Po-
dobnie nie mogli przewidzieæ swych w³asnych zachowañ i postaw wobec husyckiego
niebezpieczeñstwa. Choæ ju¿ od 1420 roku w wiêkszoœci zajêli antyhusyckie i pro-
luksemburskie stanowisko, co wiêcej, planowali nawet w³asne i wspólne dzia³ania
obronne i zaczepne, to w momencie pierwszego wielkiego najazdu husyckiego
w 1428 roku, wszelkie tego typu mrzonki ust¹piæ musia³y przed twardymi warunkami
stanu wojny. Tak te¿ sprawê ujmuje D³ugosz, pisz¹c o ksi¹¿êtach œl¹skich, „którzy
¿a³owali za póŸno, ¿e nie przyjêli pokoju, i ju¿ nie o powszechnem ocaleniu ale
pojedynczo myœl¹c o sobie, burzyli s³absze warownie, aby ich przyjaciel nie opa-
nowa³, mocniejszym zaœ dodawali obrony”67.

Na fakt zmiany stanowiska ksi¹¿¹t œl¹skich zwróci³ uwagê ju¿ K. Maleczyñski68.
Pisze on o niejednakowym ich udziale w wydarzeniach 1428 roku i lat nastêpnych.
Dzieli ich tym samym na w³adców, którzy zawierali uk³ady z husytami pod przy-
musem, a w stosownej chwili wracali znów na „stronê niemieck¹” (Jan ziêbicki,
Helena raciborska, Przemko opawski), na tych, którzy uk³ady z husytami zawierali
dobrowolnie (Wac³aw opawski, ten sam Jan ziêbicki), wahali siê, nara¿aj¹c siê
jednoczeœnie na zarzut zdrady (Ludwik II legnicko-brzeski) oraz szczerych zwo-
lenników husytów (Bolko V opolski). E. Maleczyñska zaœ odnoœnie do wydarzeñ
roku 1428 twierdzi, ¿e na stronê husyck¹ przeszli ksi¹¿êta raciborscy, oœwiêcimscy,
cieszyñscy i Przemko opawski oraz przede wszystkim wszyscy ksi¹¿êta opolscy,
Bernard, Bolko IV i Bolko V, jak siê zdaje szczerze69.

O tym, ¿e akurat postawa Bolka V nie by³a tylko i wy³¹cznie doraŸnym posu-
niêciem politycznym, œwiadczyæ mog¹ s³owa autora Annales Glogovienses odno-
sz¹ce siê do œmierci ksiêcia husyty w sêdziwym wieku w roku 1460: quidam dux
Boleslaus, dictus vulgaliter Woloschke, magnus haereticus et persecutor cleri, qui
ibidem dissipavit unum collegium canonicorum, secutus est magistros haereticorum,
scilicet Wiclew, Joannem Huss et alios pessimos, quia ipse etiam doctus et baccalau-
reus Pragensis et pessimam vitam duxit, licet multoties monitus fuit et excommu-
nicatus ab inquisitione haereticorum, ab episcopo et aliis praelatis ecclesiae70.

Wydaje siê jednak, ¿e reszta w³adców górnoœl¹skich, ³¹cznie z najbli¿szymi
Bolkowi ksi¹¿êtami opolskimi, uk³ady z husytami zawiera³a tylko i wy³¹cznie dla
ocalenia w³asnych ksiêstw. S³abi militarnie i rozbici politycznie nie byli w stanie
stawiæ czo³a przewa¿aj¹cym si³om husyckim, licznym i doœwiadczonym w boju.
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67 Jana D³ugosza kanonika krakowskiego Dzie³a wszystkie, s. 326-327.
68 K. Maleczyñski, Dzieje Wroc³awia, s. 208-209.
69 E. Maleczyñska, Udzia³ Œl¹ska w zmaganiach, s. 37.
70 SRS, X, Annales Glogovienses bis z. J. 1493, hrsg. v. H. Markgraf, Breslau 1877, s. 26.



W ten sposób jedyn¹ drog¹ ratunku mog³o byæ okupienie siê i zawarcie doraŸnego
uk³adu z wrogiem, bez ¿adnych przes³anek ideologicznych, gdy¿ jako wielcy feuda-
³owie ksi¹¿êta œl¹scy w ¿aden sposób nie mogli popieraæ husyckiego programu nie
tyle religijnego, co przede wszystkim spo³ecznego. Jedynym, ale znacz¹cym wy-
j¹tkiem pozostaje oczywiœcie postawa Bolka V. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e ksiêstwa
górnoœl¹skie jako pierwsze zetknê³y siê bezpoœrednio z najazdem husyckim 1428 ro-
ku, a ich tereny po szybkiej pacyfikacji pos³u¿y³y jako droga na Œl¹sk Dolny. W ten
sposób ulec musia³o nawet ksiêstwo raciborskie, rz¹dzone w owym czasie przez
ksiê¿n¹ Helenê, wdowê po zagorza³ym przeciwniku husytów Janie II raciborskim.
Inaczej wygl¹da sprawa ksiêstwa cieszyñskiego, które to znajdowa³o siê na uboczu
Œl¹ska w sensie geograficznym, ale i na uboczu wielkiej polityki, dziêki czemu
w znacznej mierze uniknê³o zniszczeñ71.

Na bezwzglêdnie antyhusyckim stanowisku sta³a dolnoœl¹ska linia ksi¹¿¹t oleœ-
nickich z Konradem VII Bia³ym i przede wszystkim biskupem Konradem IV oleœnic-
kim na czele. To w³aœnie ambitna polityka biskupa wroc³awskiego by³a w uprzednich
latach motorem wszystkich prób prowadzenia spójnej polityki ca³ego Œl¹ska wobec
problemu husyckiego, w œcis³ej wspó³pracy i sojuszu z Zygmuntem Luksemburskim.
Na tym etapie Œl¹sk nie by³ jednak gotów do politycznej jednoœci, tym bardziej wobec
tak bezprecedensowego i nag³ego wydarzenia jak napaœæ z zewn¹trz. Dopiero w wy-
niku os³abienia zarówno Œl¹ska, jak i ca³ej Korony Czeskiej, proces jego politycznego
jednoczenia móg³ rozpocz¹æ siê ju¿ po zakoñczeniu wojen husyckich. Za dzia³aniami
wiêc biskupa Konrada nie sta³a ani si³a polityczna, ani tym bardziej militarna, co
pokaza³y zreszt¹ wydarzenia roku 1428. Politycznie rozpadaj¹cy siê zwi¹zek ksi¹¿¹t
œl¹skich nie by³ w stanie wystawiæ ¿adnej si³y zdolnej do walki z najazdem husyckim.
G³ówny sojusznik biskupa, Jan ziêbicki, przy pierwszej mo¿liwej okazji zawar³ uk³ad
z husytami, a gdy zdecydowa³ siê na jego zerwanie i walkê z husytami na czele swych
skromnych si³, poleg³ pod Starym Wielis³awiem w grudniu 1428 r., koñcz¹c tym
samym liniê Piastów ziêbickich. Kolejny zadeklarowany antyhusyta Ludwik II leg-
nicko-brzeski wola³ schroniæ siê w swym ksiêstwie wydaj¹c tym samym na pastwê
wroga Brzeg. Nawet Wroc³aw, który przez ca³y ten okres by³ centrum wrogiej
husytom polityki, nie œmia³ stan¹æ do otwartej bitwy, wola³ wykupywanie miast
z husyckich r¹k i biern¹ obronê w³asnych murów ni¿ walkê72. Trzeba jednak przy-
znaæ, ¿e choæ nawet w warunkach trwaj¹cego najazdu polityka biskupa Konrada
pozostawa³a konsekwentna, to i równie¿ Dolny Œl¹sk nie sprosta³ wymaganiom jego
ambitnych zamierzeñ.
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72 W. D³ugoborski, J. Gierowski, K. Maleczyñski, Dzieje Wroc³awia do roku 1807, Warszawa 1958,

s. 281.



Sami husyci spe³nili cele gospodarcze i polityczne swych wypraw. Œl¹sk jako kraj
zamo¿ny i dobrze zagospodarowany móg³ utrzymaæ oddzia³y husyckie na swoim
terenie, ale równie¿ pos³u¿yæ jako baza zaopatrzeniowa dla izolowanych z oczy-
wistych wzglêdów Czech. Pod wzglêdem politycznym natomiast sukcesem sta³o siê
rozbicie, jak siê okaza³o chwiejnego i niestabilnego bloku antyhusyckiego przez
zawarcie z wiêkszoœci¹ œl¹skich ksi¹¿¹t uk³adów o zawieszeniu broni73. Z kolei
w sferze ideologicznej najwiêkszym oczywiœcie sukcesem by³a konwersja Bolka V,
trudno natomiast mówiæ o jakimœ szerszym poparciu mas ludowych Œl¹ska dla idei
husyckich, czy wrêcz o „fali ludowego powstania” – jak widzia³a sprawê E. Male-
czyñska74. Niew¹tpliwie wojenne wyprawy husytów na teren Œl¹ska musia³y po-
dzia³aæ odpychaj¹co na miejscow¹ ludnoœæ, choæ jak twierdzi W. Dziewulski, Prokop
Wielki mia³ byæ inicjatorem oszczêdzania ch³opów po przeniesieniu dzia³añ wo-
jennych na œrodowy Œl¹sk, czego jednak nie by³ w stanie wyegzekwowaæ ze wzglêdu
na niejednolite dowództwo taboru75.

Wydarzenia na Œl¹sku i ziemi k³odzkiej z lat 1427-1429 os³abi³y ksiêstwa i miasta
na tyle, ¿e husyci zdo³ali dla trwalszego wp³ywu na tym terytorium i zabezpieczenia
swych pozycji zbudowaæ sieæ baz operacyjnych, w czym znaczna rola przypad³a
i Zygmuntowi Korybutowiczowi76. Próby wspólnej obrony granic Œl¹ska tak szeroko
kreœlone w latach wczeœniejszych sta³y siê tylko epizodem zakoñczonym klêsk¹, byæ
mo¿e jednak tylko z powodów militarnych77. Polityczna jednoœæ Œl¹ska by³a bowiem
procesem, którego podwaliny w pewnym w¹skim stopniu zaczê³y rodziæ siê ju¿ na
prze³omie XIV i XV wieku. Najazd husycki pokaza³ jednak, ¿e na praktyczne
zastosowanie tej idei by³o zdecydowanie za wczeœnie. St¹d takie, a nie inne postawy
ksi¹¿¹t œl¹skich wobec zagro¿enia, na którego przyjêcie nie byli przygotowani. Po
d³ugim okresie wojen husyckich Œl¹sk wyszed³ zniszczony i os³abiony. RozluŸnieniu
uleg³y jednak równie¿ wiêzi z Czechami, co w konsekwencji przyspieszy³o proces
politycznego jednoczenia Œl¹ska w drugiej po³owie XV wieku. Choæ ksi¹¿êta œl¹scy
z dynastii czy to Piastów, czy to Przemyœlidów, toczyli nadal swe barwne ¿ywoty
i lokalne spory, to otwarta zosta³a droga do wyodrêbnienia Œl¹ska w ramach Korony
Czeskiej jako samodzielnej ca³oœci.
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S£AWOMIR GMEREK

Zygmunt Luksemburski w Rocznikach Jana D³ugosza*

Zygmunt Luksemburski, to bez du¿ej dozy przesady, najwybitniejszy w³adca,
z którym w póŸnym œredniowieczu przysz³o rywalizowaæ Królestwu Polskiemu i jego
przedstawicielom na arenie miêdzynarodowej. By³ on w³adc¹, który skal¹ swojej po-
litycznej dzia³alnoœci z powodzeniem nawi¹zywa³ do rz¹dów swojego ojca, Karola IV.
Mimo tak wielkich zas³ug w historii, a mo¿e w³aœnie z uwagi na ogrom przed-
siêwziêæ, które podj¹³ za ¿ycia, do tej pory nie doczeka³ siê on w polskiej his-
toriografii ca³oœciowego opracowania jego panowania1. Rozprawa ta nie bêdzie
skupia³a siê jednak na politycznej dzia³alnoœci przedstawiciela dynastii Luksem-
burgów, a na jego wizerunku, jaki przedstawi³ sobie wspó³czesnym i potomnym
najwybitniejszy polski kronikarz tego czasu, Jan D³ugosz2, który poœwiêci³ Zygmun-
towi wiele miejsca na kartach Roczników3.

* Artyku³ ten powsta³ na podstawie pracy magisterskiej: Zygmunt Luksemburski i W³adys³aw Ja-
gie³³o. Miêdzy rywalizacj¹ a wspó³prac¹, napisan¹ w Zak³adzie Historii Œredniowiecza Instytutu Historii
UAM, pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Jaros³awa Nikodema. Stanowi on skrót jej pierwszej czêœci,
w której autor skupi³ siê na mentalnoœci i pogl¹dach Jana D³ugosza oraz wynikaj¹cego z tego sposobu
przedstawienia postaci W³adys³awa Jagie³³y i Zygmunta Luksemburskiego na kartach Roczników.

1 Doskona³ym znawc¹ polityki Zygmunta by³ Z.H. Nowak, który w bardzo dok³adny i interesuj¹cy
sposób przedstawi³, szczególnie dotycz¹ce polskich zagadnieñ, wczesne lata panowania Luksemburga,
zob. tego¿, Polityka pó³nocna Zygmunta Luksemburskiego do roku 1411, Toruñ 1964. Równie cenn¹
pozycjê stanowi póŸniejsza praca toruñskiego uczonego, Miêdzynarodowe procesy polubowne jako
narzêdzie polityki Zygmunta w pó³nocno i œrodkowowschodniej Europie (1414-1421), Toruñ 1981.

2 Do niedawna i na tym polu nie posiadaliœmy opracowania tej problematyki, a¿ do momentu podjêcia
jej przez J. Nikodema, Wróg Królestwa Polskiego. Zygmunt Luksemburski w opinii Jana D³ugosza, [w:]
Cor hominis. Wielkie namiêtnoœci w dziejach, Ÿród³ach i studiach nad przesz³oœci¹, red. S. Rosik,
P. Wiszewski, Wroc³aw 2007. Problem ten jako pierwszy poruszy³, wspominany wczeœniej, Z.H. Nowak,
Obraz Zygmunta Luksemburskiego w polskiej historiografii, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki
Humanistyczno-Spo³eczne. Historia, z. 204, Historia 24, Toruñ 1990. Choæ w pracy tej postaci Luksem-
burga w Rocznikach Nowak poœwiêci³ ledwie kilka zdañ, to stwierdzi³, ¿e stereotypowy obraz Zygmunta
w œwiadomoœci historycznej zacz¹³ kszta³towaæ siê wraz z ujemnym s¹dem, jaki wyrazi³ o nim w³aœnie
D³ugosz w swoim dziele, s. 115.

3 J. Dugosz, Roczniki czyli kroniki s³awnego Królestwa Polskiego, ks. X-XII, Warszawa 1981–2004
[dalej: D³ugosz X 1370-1405, Warszawa 1981; X-XI 1406-1412 Warszawa 1982, XI 1413-1430 War-
szawa 1985; XI-XII 1431-1444 Warszawa 2004].



Celem artyku³u bêdzie ukazanie nie tylko sposobu, ale tak¿e powodów, dla
których dziejopis przedstawi³ cz³onka dynastii Luksemburgów w swoim dziele. Tam,
gdzie bêdzie to konieczne, postaæ Zygmunta ukazana zostanie na tle króla polskiego
W³adys³awa Jagie³³y. Postaram siê wykazaæ tak¿e, czy wizerunek króla rzymskiego,
jaki ukaza³ D³ugosz jest zgodny z rzeczywistoœci¹ i tym, co o Luksemburgu pisze
historiografia.

Œledz¹c postaæ Zygmunta Luksemburczyka na kartach D³ugoszowych Roczników,
nietrudno jest zauwa¿yæ, ¿e by³a to postaæ bardzo barwna i charakterystyczna,
ciekawa, a zarazem tajemnicza. Postaæ, której losy przez d³ugie lata splata³y siê
z losami Królestwa Polskiego. Poczynaj¹c od nieudanej próby osadzenia Luksem-
burga na tronie, poprzez ci¹g³e konflikty polsko-krzy¿ackie, których stawa³ siê
aktywnym graczem, a czasami i jêzyczkiem u wagi. D³ugosz ukazuje tak¿e jego rolê
podczas unii horodelskiej z 1413 roku. Równie¿ przedstawia Zygmunta podczas
og³aszania krzywdz¹cego dla strony polskiej wyroku wroc³awskiego, a tak¿e podczas
podpisania porozumienia w Kie¿marku, odk¹d to Luksemburczyk stawa³ siê oficjal-
nym sojusznikiem Jagie³³y. Ostatecznie to on jest g³ównym prowodyrem i aktorem
wydarzeñ okreœlanych w historiografii mianem burzy koronacyjnej. Tote¿ ³atwo jest
nazwaæ Zygmunta cieniem, który pod¹¿a³ za Jagie³³¹ i Królestwem Polskim przez
d³ugie lata swojego panowania. Id¹c w œlad za tym sformu³owaniem, ³atwo te¿ jest siê
domyœliæ, dlaczego w³aœnie jego postaci D³ugosz poœwiêci³ du¿o miejsca na kartach
swojej kroniki. Skupi³ siê g³ównie na jego charakterze, dzia³aniach politycznych,
a tak¿e stosunkach z królem polskim W³adys³awem Jagie³³¹.

Zygmunt Luksemburski na kartach Roczników ukazany jest w sposób bardzo
jednostronny i niezmienny4, a jego opis w du¿ym stopniu nacechowany emocjo-
nalnie. Podobnie jak w wypadku Jagie³³y, i tu dostrzec mo¿na elementy nacechowane
moralizatorstwem5.
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4 Czego nie mo¿na powiedzieæ o postaci W³adys³awa Jagie³³y, któr¹ D³ugosz ukaza³ w bardzo
dynamiczny i zmienny sposób, co choæby mo¿na zauwa¿yæ poprzez liczne sprzecznoœci wystêpuj¹ce
w opisie króla polskiego. Warto dodaæ, to co napisa³a K. Pieradzka, twierdz¹ca, nie bez racji, ¿e Zygmunt
Luksemburski traktowany jest zawsze jako wróg Polski, a zarazem sojusznik Zakonu, Rozbiór krytyczny
Annalium Poloniae Jana D³ugosza z lat 1385-1444, opr. S. Gawêda, K. Pieradzka, J. Radziszewska, pod
kier. J. D¹browskiego, Wroc³aw 1961, s. 35.

5 W g³êbokim patriotyzmie D³ugosza szukaæ nale¿y jednej z przyczyn negatywnego ukazania
Luksemburga na kartach Roczników. Na temat pogl¹dów i mentalnoœci kronikarza zob. M. Koczerska,
Mentalnoœæ Jana D³ugosza w œwietle jego twórczoœci, Studia �ród³oznawcze 15 (1970); U. Borkowska,
Treœci ideowe w dzie³ach Jana D³ugosza. Koœció³ i œwiat poza Koœcio³em, Lublin 1983; ta¿, Histo-
riograficzne pogl¹dy Jana D³ugosza, [w:] Dlugossiana. Studia Historyczne w piêæsetlecie œmierci Jana
D³ugosza, cz. 2, Warszawa 1985. M. Biskup twierdzi natomiast, ¿e kronikarz w ocenie w³adców stosowa³
siê do kryteriów moralnych zgodnych z postêpowaniem chrzeœcijanina i dochowaniem wiernoœci Koœ-
cio³owi. Dalej natomiast pisze, ¿e D³ugosz tworzy³ swe dzie³o w koncepcji koœcielno-narodowego
patriotyzmu. Mimo tych tendencji, podstaw¹ oceny w³adców by³y kryteria moralno-etyczne, Jan D³ugosz



D³ugosz, opisuj¹c cechy charakteru Zygmunta, bardzo czêsto wymienia wœród
nich chciwoœæ, pychê, chwiejnoœæ w podejmowaniu decyzji, nie omieszka wspo-
mnieæ te¿ o jego k³amliwoœci. Fragmentów mówi¹cych o tych przywarach póŸ-
niejszego cesarza jest na kartach Roczników bardzo wiele, zdawaæ siê mo¿e, ¿e to
w³aœnie te negatywne cechy stara³ siê D³ugosz na ka¿dym kroku podkreœlaæ, po-
niewa¿ w wiêkszoœci dzia³añ, które podejmowa³ Luksemburg, cechy te dominowa³y,
co postaram siê dalej ukazaæ.

Szerokie spektrum politycznej dzia³alnoœci Zygmunta poci¹ga³o za sob¹ olbrzy-
mie koszty z tym zwi¹zane, czemu nie mo¿na siê dziwiæ. Jego zakusy na gromadzenie
pieniêdzy poprzez swe polityczne plany bardzo skrzêtnie odnotowuje D³ugosz, pisz¹c
w przededniu bitwy grunwaldzkiej: „Bowiem król Zygmunt nie wys³a³ wspomnia-
nych panów wêgierskich do Prus celem zawarcia pokoju – bo on wola³, ¿eby wojna,
która wybuch³a raczej trwa³a, ni¿ siê skoñczy³a – ale ¿eby podstêpnymi i chytrymi
sposobami wy³udzi³ z³oto od mistrza i Zakonu, o którym fa³szywa wieœæ g³osi³a, ¿e
wype³ni³ nim jedn¹ wie¿ê”6. Takie zachowanie Zygmunta zdecydowanie D³ugosz
piêtnuje, co nie mo¿e dziwiæ, w szczególnoœci gdy pokrzywdzona jest tu Polska,
wobec której Zygmunt nie dotrzymuje danego wczeœniej s³owa. Pokazuje to tak¿e
manierê Luksemburga, dla którego dobra materialne by³y wa¿niejsze od rycerskiego
honoru, co jeszcze poruszê w dalszej czêœci pracy.

Zacytowany fragment przedstawia tak¿e kolejn¹ cechê Zygmunta, któr¹ D³ugosz
z wielk¹ namiêtnoœci¹ ukazuje, jednoczeœnie piêtnuj¹c. Jest ni¹ mianowicie sposób
prowadzenia polityki przez Luksemburga. Oparty by³ on bowiem na k³amstwie,
chytrych, acz nie do koñca prawdziwych i mo¿liwych do spe³nienia obietnicach7.
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jako historyk Polski i Europy œrodkowo-wschodniej, [w:] ten¿e, K. Górski, Kazimierz Jagielloñczyk. Zbiór
Studiów o Polsce drugiej po³owy XV w., s. 321 i n.

6 D³ugosz, X, s. 92. O jego chciwoœci w stosunkach z Krzy¿akami w trakcie Wielkiej Wojny pisa³ ju¿
wczeœniej, gdzie Zygmunt mia³ obiecaæ posi³ki wojskowe przeciwko Polsce, jeœli tylko otrzyma „pewn¹
kwotê w z³ocie”, tam¿e, s. 64. Zob. tak¿e tam¿e, s. 94, gdzie zamieszcza informacjê na temat najazdu
Œcibora ze Œciborzyc na terytorium Polski, po raz kolejny pisz¹c, ¿e doprowadzi³ do tego król Zygmunt,
który przyjmuj¹c 40 tys. florenów z r¹k mistrza i Zakonu da³ dowód zerwania stosunków z Polsk¹,
a zarazem potwierdzi³ swój sojusz z Zakonem. Tak czêste wspominanie przez D³ugosza faktu nalegania
na Krzy¿aków o zap³atê za ewentualn¹ pomoc w wojnie wskazuje na zdecydowany sprzeciw kronikarza
wobec takich dzia³añ, a tak¿e ma za zadanie ukazaæ negatywn¹ rolê Zygmunta w tej kwestii.

7 Za jedn¹ z takich obietnic uznaæ nale¿y propozycjê ma³¿eñstwa Jagie³³y z córk¹ Zygmunta El¿biet¹,
lub te¿ wdow¹ po Wac³awie II Ofk¹. W posagu przysz³a ¿ona Jagie³³y mia³a wnieœæ Œl¹sk, a w razie
œmierci Luksemburczyka, z uwagi na to, ¿e nie mia³ on mêskiego potomka, król polski mia³ siê
automatycznie staæ w³adc¹ Czech i Wêgier, D³ugosz, XI, s. 158. Na temat proponowanego ma³¿eñstwa
i ofiarowania Polsce Œl¹ska zob. E. Maleczyñska, Ruch husycki w Czechach i Polsce, Warszawa 1959,
s. 408 i n., gdzie autorka uwa¿a propozycjê tê za „arcyniebezpieczn¹”. M.in. na tle tej problematyki
E. Maleczyñska widzi walkê obozów politycznych w Polsce w okresie rewolucji husyckiej w Polsce, Rola
polityczna królowej Zofii Holszañskiej na tle walki stronnictw w Polsce w latach 1422-1434, Lwów 1936,
s. 37 i n.



Wedle kronikarza, d¹¿y³ on za wszelk¹ cenê do osi¹gniêcia celu, choæby po trupach.
Szczególnie jaskrawo widoczne jest to przy okazji wszelkich zjazdów monarchów, na
których prowadzono rozmowy i debatowano nad wielk¹ polityk¹. W³aœnie w takich
okolicznoœciach D³ugosz obna¿a te cechy Zygmunta. Podczas spotkania w Lubowli
okreœla jego plany mianem chytrych i podstêpnych, wed³ug niego Jagie³³o da³ siê
namówiæ Zygmuntowi w³aœnie z uwagi na podstêp, który towarzyszy³ jego za-
mys³om8. Kolejny raz w negatywnym œwietle sposób prowadzenia przez Zygmunta
polityki daje D³ugosz przy okazji powierzenia mu w 1419 roku rozstrzygniêcia sporu
polsko-krzy¿ackiego. Jednoczeœnie przedstawia tu opis jego charakteru na kolejne
lata, pisz¹c: „Nie tylko teraz ale potem i przez wiele karmi³ go [W³adys³awa Jagie³³ê
– S.G.] fa³szyw¹ obietnic¹”9. Niechêæ D³ugosza do Zygmunta jest tak du¿a, ¿e przy
okazji tego samego wydarzenia, po tym, jak ten nie spe³ni³ swoich obietnic o przy-
s³aniu wojsk na wojnê z Krzy¿akami, opisuje negatywne cechy króla wêgierskiego,
pos³uguj¹c siê przyk³adem jego wys³anników: „Ci zabawiwszy w Krakowie przez
szeœæ tygodni na koszt króla polskiego W³adys³awa, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e król jest
cz³owiekiem wielce niesta³ym, po wyjeŸdzie z Krakowa wrócili na Wêgry”. Dalej
odnotowuje kronikarz, ¿e równie¿ i marsza³ek Zbigniew z Brzezia dostrzeg³ w obiet-
nicy Zygmunta nieszczeroœæ. Swoj¹ myœl koñczy kronikarz bardzo ostr¹ i negatywn¹
opini¹ o Luksemburgu: „Król Zygmunt bowiem mia³ usposobienie pe³ne podstêpnej
przebieg³oœci i co innego czu³ w sercu, a co innego mia³ na jêzyku. Do tego stopnia
schlebia³ przy robieniu obietnic, ¿e mo¿na by³o byæ pewnym, ¿e spe³ni rzeczywiœcie
to, co obiecywa³ w pe³nych ³agodnoœci i s³odyczy s³owach i, ¿e jego obietnice nie
kryj¹ ¿adnego podstêpu. Mia³ on jednak wiele sprytu, ale mniej serca”10.

Interpretacja tych dwóch fragmentów pozwala wskazaæ dwa bardzo wa¿ne wnio-
ski, jakie z nich wyp³ywaj¹. Widaæ niechêæ D³ugosza, który wyraŸnie nie zgadza siê
i nie popiera sposobu prowadzenia przez Zygmunta polityki. Polityki opartej na
k³amstwie, czczych obietnicach oraz dwulicowej postawie. WyraŸnie wskazuje tym
fragmentem D³ugosz, jakoby Zygmunt nie kierowa³ siê g³osem serca, a jedynie drog¹
osi¹gniêcia jak najwiêkszych korzyœci, nie zwa¿aj¹c na sposoby, jakimi do nich
dojdzie. Zygmunt to tak¿e dla D³ugosza w³adca fa³szywy, dla którego obce by³o
poczucie honoru, obliguj¹ce w³adców, a i rycerstwo, do konkretnych zachowañ. Obce
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8 D³ugosz, X, s. 219. Przy okazji tego warto siê zastanowiæ, dlaczego Jagie³³o ukazany zosta³ jako
osoba ³atwowierna, skoro Zygmunt dzia³a³ w tak podstêpny sposób. Mia³o to, moim zdaniem, za zadanie
obna¿yæ cechy Jagie³³y jako w³adcy, która nie nadaje siê do rz¹dzenia i którego polityczne zdolnoœci nie s¹
najwy¿szych lotów.

9 D³ugosz, XI, s. 100-101. Zdanie to jest niejako wyk³adni¹ ca³ego panowania Zygmunta, jego
politycznym credo w oczach D³ugosza. Na cechy te jako czêsto przywo³ywane przez D³ugosza wskazuje
równie¿ Z.H. Nowak, Obraz Zygmunta, s. 117.

10 D³ugosz XI, s. 102-103.



mu by³o równie¿ dotrzymanie danego drugiej osobie s³owo, którym rzuca³ na prawo
i lewo.

Powracaj¹c do tematyki rycerskoœci Zygmunta i przywi¹zywania wagi do po-
czynionych obietnic, wypada nadmieniæ, ¿e na tle Jagie³³y wypada on bardzo blado11.
Zygmunt by³ osob¹, która wykorzystywa³a wszelkie nadarzaj¹ce siê okazje do osi¹g-
niêcia w³asnego celu, mimo ¿e by³y one czêsto niezgodne z królewsk¹ godnoœci¹
i obyczajami12.

W towarzystwie Zygmunta D³ugosz ukaza³ tak¿e Jagie³³ê jako arbitra elegancji
i dobrych manier, co pokaza³ przy okazji gniewu Luksemburga wobec Wenecjan.
Gniew ten przejawi³ siê w podeptaniu chor¹gwi swoich przeciwników, za co dosta³
ostr¹ reprymendê od króla polskiego13. Co zaskakuje, reprymendy udzieli³ barba-
rzyñca, cz³owiek pozbawiony manier, o grubiañskim charakterze. Natomiast Zyg-
munt to przecie¿ osoba wykszta³cona, wywodz¹ca siê z dynastii zachodniej o piêknej
i bogatej historii, dynastii cesarzy i królów.

Zaryzykowaæ mo¿na stwierdzenie, ¿e D³ugosz dla tych dwóch postaci zastosowa³
odmienn¹ typologiê w kwestii honoru i przywi¹zania do niego, a tak¿e sposobu
prowadzania dzia³añ politycznych. Zygmunt to osoba, dla której najwa¿niejsz¹ rzecz¹
jest chêæ zdobycia w³adzy i pieniêdzy za wszelk¹ cenê. Jagie³³o natomiast to król, dla
którego honor sta³ na pierwszym miejscu, dane s³owo i podpisane sojusze s¹ dla niego
najwa¿niejsze i nie w g³owie mu ich ³amanie. Czêsto bowiem ¿ali³ siê na Zygmunta,
¿e ten nie dzia³a w myœl zasad, którym ho³dowa³ Jagie³³o, choæby na przyk³adzie
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11 Pokusiæ siê mo¿na o stwierdzenie, ¿e w porównaniu tym osobê polskiego króla mo¿na nazwaæ
legalist¹, któremu na sercu le¿a³o postêpowanie zgodne z prawem i przyjêtymi zwyczajami i normami.
Nie by³ on bowiem w³adc¹, który stara³ siê wykorzystywaæ trudn¹ sytuacjê wewnêtrzn¹ swojego
przeciwnika do osi¹gniêcia w³asnych celów. D³ugosz k³adzie szczególny nacisk na dzia³anie Jagie³³y
zgodne z prawem. Uznaæ go mo¿na za obroñcê starego porz¹dku., chocia¿by w momencie uwiêzienia
Zygmunta przez opozycjê wêgiersk¹, zob. D³ugosz, X, s. 319: „A król polski W³adys³aw, mimo przed-
stawionych przyczyn uwiêzienia, nie przestawa³ zabiegaæ o uwolnienie króla Zygmunta [...] Pra³aci zaœ
i panowie wêgierscy naciskani ustawicznymi listami i poselstwami króla polskiego W³adys³awa, by
uwolniæ króla wêgierskiego Zygmunta, w których dowodzi³, ¿e ubli¿a ich honorowi, by w³asnego króla
trzymali w wiêzieniu [...], czy te¿ ofiarowania Jagielle korony wêgierskiej: Tam na nowo usilnie proszony
[Jagie³³o – S.G.] przez pos³ów wêgierskich o przyjêcie tronu wêgierskiego odpowiedzia³, ¿e nie przystoi
ani jemu, ani im odbieranie za ¿ycia prawowitemu królowi królestwa. Niech raczej uwolni¹ króla, którego
uwiêzili i siebie od tej jedynej hañby, a w ten sposób ³atwiej zapobiegn¹ w³asnym trudnoœciom i wy-
dobêd¹ swoje Królestwo z bardzo trudnej sytuacji [...] Ta odpowiedŸ tak bardzo zawstydzi³a Wêgrów, ¿e
po powrocie natychmiast uwolnili króla Zygmunta. Wys³ani do niego pos³owie króla polskiego W³a-
dys³awa, przez których dawa³ mu znaæ, ¿e robi³ wszystko dla jego uwolnienia i ¿e je¿eli ono nie nast¹pi,
doprowadzi do niego zbrojnym wyst¹pieniem, nape³nili króla Zygmunta wielk¹ radoœci¹”; tam¿e, s. 324.

12 Zob. przyp. 28 tej pracy. We wskazanym fragmencie pisze D³ugosz, o groŸbach Zygmunta pod
adresem polskich pos³ów. Zachowanie takie by³oby naturalne u despotycznych w³adców wschodnich, nie
zaœ dla europejskiego monarchy.

13 D³ugosz, X-XI, s. 234.



wys³anego do Luksemburga listu w przeddzieñ bitwy grunwaldzkiej w 1410 roku:
„A my inaczej [ni¿ on] darzyliœmy go szczer¹ przychylnoœci¹ w jego nieszczêœciu
jednym i drugim. Po raz pierwszy, kiedy zosta³ pobity przez Turków i nie by³o
wiadomo, czy zgin¹³ czy ¿yje i dosta³ siê do niewoli. Drugi raz, gdy jego panowie
wêgierscy uwiêzili i skazali na œmieræ, a nas wybrali do sprawowania rz¹dów w Kró-
lestwie Wêgierskim i listami oraz przez pos³ów raz po raz nalegali na nas, ¿ebyœmy
raczyli jak najszybciej przybyæ i obj¹æ rz¹dy nad Królestwem Wêgierskim, my
natomiast z naszymi wojskami ruszyliœmy na Wêgry, by w miarê naszych mo¿liwoœci
i si³ doprowadziæ do uwolnienia króla”14.

D³ugosz wyra¿a siê tak¿e w sposób bardzo krytyczny o talentach wojskowych
Zygmunta, które uznaje za marne. Zauwa¿yæ mo¿na, ¿e nie dostrzega³ w nim cech
dobrego w³adcy, jakim by³y zwyciêstwa w bitwach, zdolnoœci oraz talenty dowódcze,
które wed³ug kronikarza ka¿dy z idealnych królów winien posiadaæ15. Tak opisuje
postaæ Zygmunta przy okazji bitwy pod Nikopolis: „Ale i sam dowódca ca³ego
wojska, król wêgierski Zygmunt, na którego wszyscy siê ogl¹dali, nie podejmowa³
niczego, co by³o po¿yteczne dla takiego wojska, ale, ufaj¹c potêdze tylu narodów
i tylu oddzia³ów, do tego stopnia lekcewa¿y³ wroga, ¿e wierzy³ i g³osi³ to jawnie, ¿e
w ¿adnym miejscu ani w ¿adnym czasie Turcy nie mog¹ oprzeæ siê jego si³om
zbrojnym”16. Z opisu tego jasno wynika, ¿e Zygmunt by³ dowódc¹, który nie zna³ siê
na rzemioœle wojennym, a co najwa¿niejsze, ufa³ we w³asne si³y i lekcewa¿y³
przeciwnika, co skoñczy³o siê dla niego i jego armii fatalnie, poniewa¿ musia³
ratowaæ siê ucieczk¹ przed œcigaj¹cym go wojskiem tureckim17. Jego dzia³alnoœæ

90 S. Gmerek

14 D³ugosz, X, s. 95. Przy tej okazji warto siê zastanowiæ nad tym, czy osobê w³adcy, który opiera³ swe
dzia³ania na honorowych poczynaniach, mo¿na uznaæ ostatecznie za pozytywn¹ i przygotowan¹ do
rz¹dzenia. Jak wiadomo, medal ma dwie strony. I tu mo¿na dopatrzeæ siê ciemnej strony, gdy¿ tak
ukazany Jagie³³o, to postaæ w jakimœ sensie ¿yj¹ca w wyidealizowanym œwiecie, którego nie ma. Ufna
w to, ¿e ka¿dy dzia³a zachowuj¹c solidny krêgos³up moralny. Postaæ niejako tragiczna.

15 Na temat idealnych cech w³adcy, do których D³ugosz zaliczy³ i talenty dowódcze, zob. M. Ko-
czerska, Mentalnoœæ, s. 117-128. Nie nasuwa w¹tpliwoœci, ani te¿ oznak zdziwienia fakt, ¿e D³ugosz nie
dostrzega³ tych cech u Luksemburga, poniewa¿ w trakcie d³ugiego panowania nie odnosi³ on spekta-
kularnych zwyciêstw na polach bitewnych. Wrêcz przeciwnie, jego rz¹dy to pasmo pora¿ek wojskowych,
przegranych bitew i kampanii. Przede wszystkim z wojskami tureckimi, jak w wypadku bitwy pod
Nikopolis czy bitwy pod Go³ubcem, w której zgin¹³ Zawisza Czarny. Jednak olbrzymich pora¿ek
doznawa³y dowodzone przez niego wojska równie¿ w starciach z wojskami husyckimi, wspomnieæ nale¿y
tu przede wszystkim o pora¿ce w bitwie pod Kutn¹hor¹, o której wzmiankuje D³ugosz, XI, s. 161-162.
Tote¿ faktycznie nie mo¿na uznaæ go za wybitnego stratega czy dowódcê wojskowego. O ile jednak
D³ugosz mia³ prawo tak opisaæ Zygmunta, to nale¿y nie zgodziæ siê z równie negatywn¹ ocen¹ zdolnoœci
dowódczych W³adys³awa Jagie³³y.

16 D³ugosz, X, s. 274-275.
17 Tam¿e, s. 275-276. W kwestii jego wojen z Turcj¹ D³ugosz opisuje równie¿ klêskê pod Go³ubcem,

por. D³ugosz, XI, s. 248 i n. W obu tych bitwach Zygmunt ratuje siê ucieczk¹, w przeciwieñstwie do
innych znacznych rycerzy, którzy woleli zostaæ na polu bitwy i zostaæ wziêci do niewoli, tak jak Jan



zwi¹zan¹ z prowadzeniem krucjat kronikarz okreœli³ bardzo krótko i dobitnie: „Nie
dokona³ niczego godnego”18.

Co jednak ciekawe i warte zaznaczenia, Zygmunt swoje najwiêksze i najbardziej
sromotne pora¿ki ponosi³ z r¹k niewiernych b¹dŸ tych, którzy od wiary odst¹pili. Nie
sprawdzi³ siê on w roli dowódcy wojsk, które ostatecznie mia³y ochroniæ chrzeœ-
cijañstwo przed agresj¹ tureck¹. Nie by³ tak¿e osob¹, która potrafi³a zniszczyæ herezjê
w ³onie Koœcio³a. Dlatego pamiêtaæ nale¿y, ¿e ocena wojskowych poczynañ Zyg-
munta, choæ w gruncie rzeczy prawdziwa, nie mog³a byæ inna, maj¹c przed oczyma
g³êbok¹ troskê D³ugosza o Koœció³19.

Negatywna opinia ci¹¿y równie¿ na Luksemburgu z punktu widzenia bliskiego
D³ugoszowi co do kwestii ruchu husyckiego w Czechach. Sarkastycznie ujmuj¹c, to
dziêki niemu ¿ywio³ husycki móg³, w opinii kronikarza, tak szybko siê rozwin¹æ, a nie
zosta³ zduszony w zarodku. G³ównie z uwagi na jego opiesza³oœæ w prowadzeniu
dzia³añ wojennych, a tak¿e podjêcia mylnych decyzji. Za tak¹ uwa¿a³ przybycie
z Brna do Wroc³awia, a nie do Pragi bezpoœrednio, po tym, jak mieszkañcy tej
ostatniej prosili go o przebaczenie. Kronikarz pisa³: „I wydawa³o siê rzecz¹ nie-
w¹tpliw¹, ¿e by³aby zniknê³a z ca³ych Czech zaraza heretycka, gdyby Zygmunt
z Brna uda³ siê by³ prosto do Pragi. Ale on skrêci³ tutaj, jak mo¿e by³o przeznaczone,
i przyby³ do stolicy Œl¹ska, Wroc³awia”20.

Oceniaj¹c stosunek D³ugosza do Zygmunta w kwestii problemu husyckiego, jest
on wybitnie negatywny21. Dziejopis nie tylko podkreœla jego marne talenty do-
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Burgundzki w bitwie pod Nikopolis czy Zawisza Czarny w bitwie pod Go³ubcem. Woleli to, ani¿eli
zhañbiæ swój honor ucieczk¹, jak czyni³ to Zygmunt. Dla D³ugosza bowiem uzyskanie dobrej s³awy by³o
jednym z najwa¿niejszych motywów dzia³ania, dziêki której zapewniæ mo¿na sobie zbawienie. Dlatego
bardzo wychwala œmieræ Zawiszy Czarnego. Zob. wiêcej M. Koczerska, Mentalnoœæ, s. 116. Choæ
z drugiej strony nale¿y pamiêtaæ, ¿e Zygmunt by³ królem nie rycerzem, jego dostanie siê do niewoli mog³o
wywo³aæ o wiele gorsze skutki ani¿eli sama pora¿ka. Jagie³³o by³ te¿ przygotowany do ucieczki w razie
pora¿ki pod Grunwaldem, st¹d nie nale¿y wysnuwaæ z faktu ucieczek Zygmunta zbyt daleko id¹cych
wniosków, gdy¿ wi¹za³o siê to z wy¿sz¹ racj¹, by uchroniæ swojego króla od œmierci. Tego jednak
D³ugosz nie eksponuje. Trudno uwierzyæ, by nie by³ œwiadom roli w³adcy na polu bitwy. Jeœli wiêc nie
usprawiedliwia Zygmunta, przywo³uj¹c ten fragment, czyni to z premedytacj¹.

18 Tam¿e, s. 109.
19 Fakt ponoszenia pora¿ek przez Zygmunta z r¹k wrogów chrzeœcijañstwa z pewnoœci¹ spowodowa³

napiêtnowanie przez D³ugosza i tak mizernych przecie¿ talentów wojennych Luksemburga. Wed³ug
U. Borkowskiej, D³ugosz obronê christianitas i rozszerzenie jej granic uwa¿a³ za obowi¹zek, nie tylko
w³adców, ale i ca³ego ludu chrzeœcijañskiego; Treœci ideowe, s. 26.

20 D³ugosz, XI, s. 113.
21 D³ugosz w doœæ specyficzny sposób ustosunkowuje siê w ca³oœci do Czech, nie tylko problematyki

husyckiej. Szerzej zob. J. Mikulka, Annales Jana D³ugosza a Czechy, Odrodzenie i Reformacja w Polsce
8 (1963), s. 34 i n., gdzie autor twierdzi, ¿e w odniesieniu do Czech D³ugosz mia³ tendencjê do wyci¹gania
z historii Czech faktów dla Czechów niepochlebnych. S. Gawlas natomiast uwa¿a, ¿e nie tylko kwestia
husycka to spowodowa³a. Wg niego, w dzie³ach D³ugosza dostrzec mo¿na siln¹ rywalizacjê czesko-
-polsk¹, zarówno jeœli chodzi o sprawy œwieckie, jak i duchowne. Ogólnie Gawlas uwa¿a stosunek



wódcze, które doprowadzi³y do wielu klêsk wojsk krzy¿owych, ale tak¿e dzia³ania,
które w ¿adnym stopniu nie doprowadzi³y do zniszczenia husytyzmu w Czechach.
W opinii D³ugosza, Zygmunt bardzo niechêtnie patrzy³ na wszelk¹ okazywan¹ pomoc
i rady, które mu czyniono na temat rozwi¹zania tego problemu. Wspomnieæ tu
wypada choæby rozmowê z królem polskim W³adys³awem po œmierci Wac³awa,
dotychczasowego króla czeskiego. Z rozmowy Zygmunt nie wyci¹gn¹³ wniosków,
a pe³en pychy i pewnoœci siebie nie poczyni³ ¿adnych ruchów, by zdusiæ rebeliê
w zarodku22. W bardzo negatywnym œwietle ocenia dziejopis jego koronacjê na króla
czeskiego w 1420 roku: „[…] otrzymawszy nadto koronê królewsk¹ Czech, rozpuœci³
wojsko i wróci³ na Wêgry nie dokonawszy niczego godnego pamiêci przeciw bun-
tuj¹cym siê Czechom i od tego czasu tytu³owa³ siê królem czeskim”23. Tym fragmen-
tem D³ugosz niejako okreœla stosunek Zygmunta, jaki przybra³ on ju¿ od pocz¹tku
konfliktu z husytami. Nie w g³owie mu by³o, wed³ug kronikarza, dzia³anie na rzecz
Koœcio³a, a powodowa³a nim jedynie chêæ w³adzy i zdobycie czeskiej korony. Mimo
¿e mia³a ona charakter tylko iluzoryczny, jemu taka iluzja wystarcza³a. Nie dba³
bowiem o interes Koœcio³a tak samo, jak o w³asn¹ chwa³ê. S¹dzi³, ¿e problem ten
rozwi¹¿e siê sam i nie bêdzie wymaga³ ¿adnej jego interwencji, co jednak z biegiem
czasu okaza³o siê myœleniem b³êdnym.

D³ugosz nie tylko wymienia i gani jego grzechy zaniechania wobec herezji
husyckiej, ale i z ca³¹ stanowczoœci¹ potêpia te zachowania, które wed³ug kronikarza
nie przystawa³y do cz³owieka, które pe³ni tak wysokie godnoœci, jak Zygmunt. Nie
wyobra¿a³ sobie bowiem, aby przysz³y cesarz rzymski wchodzi³ w jakieœ uk³ady
z jednym z przywódców ruchu husyckiego, aby w ten sposób rozwi¹zaæ problem:

92 S. Gmerek

kronikarza do s¹siadów za bardzo niechêtny, k³ad¹c to na karb jego megalomanii i chêci wywy¿szenia
Królestwa Polskiego; Œwiadomoœæ narodowa Jana D³ugosza, Studia �ród³oznawcze 27 (1983), s. 44 i n.
M. Biskup twierdzi natomiast, ¿e wobec s¹siadów nie cechowa³a D³ugosza ksenofobia a postawa otwarta.
Niechêæ natomiast wyra¿a³a siê tylko do wzglêdów wyznaniowych. Ogólnie zaœ na ocenê s¹siadów rzuca
siê przeœwiadczenie D³ugosza o pierwszeñstwie Polaków, Jan D³ugosz, s. 321 i n.

22 D³ugosz, XI, s. 108. Zob. tam¿e, s. 203, gdzie D³ugosz wytyka kolejny grzech zaniechania: „Król
rzymski i wêgierski Zygmunt s¹dzi³, ¿e po odejœciu z Czech wojska polskiego i jego dowódcy, ksiêcia
Zygmunta Korybuta, heretycy pozbawieni pomocy Polaków natychmiast zrobi¹ to, co im nakazano, ale
bardzo siê zawiód³”. Nale¿y tu zaznaczyæ, ¿e Zygmunt stara³ siê problem husycki rozwi¹zaæ w³asnym
si³ami, bez wsparcia Jagie³³y. Obawia³ siê z pewnoœci¹, ¿e pomoc ta mo¿e w du¿ym stopniu doprowadziæ
do zawi¹zania nici braterstwa miêdzy dwoma narodami s³owiañskimi. Tym samym odebrano by Zygmun-
towi laur zwyciêstwa za pokonanie herezji husyckiej. Sta³o siê jednak zupe³nie inaczej, gdy¿ przez jego
opiesza³oœæ Czechy pogr¹¿y³y siê w ogniu wojny na wiele lat, a i tak dosz³o do zawarcia polsko-
-husyckiego sojuszu. Zygmunt natomiast w ostatecznym rozrachunku odniós³ zwyciêstwo, ale okupione
wielkimi stratami. O ma³y w³os nie zosta³ pozbawiony tronu rzymskiego, napiête by³y te¿ jego stosunki
z papiestwem. Sam D³ugosz wspomina³ o liœcie Marcina V z roku 1429 do W³adys³awa i Witolda
w kwestii niepodjêcia dzia³añ wojennych przez Zygmunta: „[...] król rzymski Zygmunt i inni do-
œwiadczeni w wojnie królowie i ksi¹¿êta katoliccy odrzucili ca³kowicie troskê o podjêcie przeciw nim
w przysz³oœci wyprawy”, D³ugosz, XI, s. 264.

23 D³ugosz, XI, s. 143-144.



A król rzymski i wêgierski Zygmunt, kiedy zauwa¿y³, ¿e Zi¿ka cieszy siê powodzeniem i ¿e sprawy

Czech zale¿¹ od niego, potajemnie usi³owa³ go sobie pozyskaæ, obiecuj¹c mu rz¹dy nad ca³ym

królestwem, nadto dowództwo nad wojskiem i corocznie wielk¹ iloœæ z³ota, jeœli go uzna za króla

i zmusi miasta do przysiêgi na jego s³owa. Okropny to zaiste wystêpek, by cesarz rzymski, którego

czci³a ca³e Europa, by³ uleg³y wobec œlepego starca, nicponia heretyka i œwiêtokradcy i by mu

ofiarowa³ pieni¹dze i najwiêksze zaszczyty24.

Tym fragmentem po raz kolejny pokazuje D³ugosz nieumiejêtnoœæ i nieudolnoœæ,
z jak¹ zabiera³ siê Zygmunt za sprawy husyckie, kompletnie nieprzygotowany do
rozwi¹zania tego konfliktu. Poza tym gani go za szkalowanie tytu³u cesarza rzym-
skiego, który nie powinien pod ¿adnym pozorem wchodziæ w jakiekolwiek uk³ady
z heretykami.

Najwa¿niejsz¹ jednak kwesti¹, któr¹ nale¿y poruszyæ, przedstawiaj¹c wizerunek
Zygmunta na kartach Roczników, jest jego stosunek i polityczne dzia³ania wobec
Królestwa Polskiego, które D³ugosz widzi w bardzo negatywnym œwietle. Ca³y
sposób przedstawienia postaci Zygmunta, moim zdaniem, zosta³ w³aœnie ska¿ony
przez dzia³anie Luksemburga przeciwko planom politycznej ekspansji pañstwa Ja-
giellonów. D³ugosz podnosi wiêkszoœæ jego poczynañ skierowanych przeciwko po-
têdze Królestwa Polskiego, któr¹ to potêgê dziejopis g³êboko popiera³, co naturalnie
nale¿y zrozumieæ, maj¹c na uwadze jego g³êboki patriotyzm. Czasem ma siê wra-
¿enie, ¿e D³ugosz widzi w osobie Zygmunta w³adcê, który przez ca³y okres swojego
panowania nie czyni³ nic innego, tylko dzia³a³ na szkodê Królestwa Polskiego. Jest to
w Rocznikach bardzo widoczne, mimo ¿e opinia ta ma w sobie elementy prawdziwe,
to jednak w du¿ym stopniu jest ona przerysowana. G³êboki patriotyzm D³ugosza nie
pozwoli³ spojrzeæ na tê sytuacjê z innej strony, z szerszej perspektywy. O ile prawd¹
jest, ¿e liczne dzia³ania Zygmunta skierowane by³y przeciwko Królestwu Polskiemu,
to wypada to uznaæ za naturaln¹ cechê w³adcy, który d¹¿y do os³abienia swojego
najsilniejszego przeciwnika, za jakiego z pewnoœci¹ uznaæ nale¿y w owym czasie
pañstwo Jagie³³y. Nie widzia³ tego D³ugosz, gdy¿ widzieæ, moim zdaniem, nie chcia³,
poniewa¿ nie pasowa³oby to do przedstawienia na kartach Roczników postaci Zyg-
munta jako czarnego charakteru. Po drugie, obraz ten, jak ju¿ wczeœniej wspomniano,
zak³óca³ mu jego fanatyczny patriotyzm, za sprawa którego historiê widzia³ przez
pryzmat dzia³ania na korzyœæ lub szkodê Królestwa Polskiego.

Knowania w dzia³aniu Zygmunta przeciwko Królestwu Polskiemu mo¿na znaleŸæ
na kartach Roczników z du¿¹ ³atwoœci¹. Nie nastrêcza wiêc trudnoœci podanie przyk³a-
dów, które sytuacje te potwierdza³yby. Zygmunt niemal od pocz¹tku oficjalnie by³
w opozycji do dzia³añ Jagie³³y, lub te¿ wrogie mu dzia³anie skrzêtnie ukrywa³. O ile
pozwala³a mu na to sytuacja wewnêtrzna we w³asnym kraju, z premedytacj¹ d¹¿y³ do
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24 Tam¿e, s. 216.



rozerwania wiêzi pañstw z³¹czonych uni¹. Skrzêtnie wykorzystywa³ wszelkie nie-
snaski, ruchy oœrodkowe, czy te¿ kwestie polityki zagranicznej, które mog³y mu pomóc
w osi¹gniêciu tego celu. Wymieniæ tu mo¿na choæby W³adys³awa Opolczyka, którego
Zygmunt popiera³ w jego d¹¿eniach w pocz¹tkowych latach panowania Jagie³³y25. Nie
mo¿na zapominaæ naturalnie tak¿e o kwestii krzy¿ackiej, która by³a sol¹ w oku króla
polskiego przez wszystkie lata jego panowania. Problem, wobec którego Zygmunt nie
móg³, ani te¿ nie chcia³ pozostaæ obojêtny26. Kolejn¹ postaci¹, któr¹ chêtnie Luksem-
burczyk popiera³, by³ królewski brat, litewski wichrzyciel, Œwidrygie³³o27. Jednak
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25 W³adys³aw Opolczyk w Zygmuncie Luksemburskim znalaz³ osobê, dziêki której móg³ zemœciæ siê
na Polsce za doznane krzywdy od czasów rz¹du w Polsce Ludwika Wêgierskiego, zob. M. Goyski,
Sprawa zastawu ziemi dobrzyñskiej przez W³adys³awa Opolczyka i pierwsze lata sporu, Przegl¹d Histo-
ryczny 3 (1960), s. 42, tam równie¿ szerzej opisana geneza konfliktu oraz rola Zygmunta w jego
przebiegu. W pocz¹tkowym okresie Jagie³³o próbowa³ pozyskaæ sobie W³adys³awa Opolczyka poprzez
ma³¿eñstw swojego brata Wigunta z córk¹ ksiêcia opolskiego Jadwig¹. Ma³¿eñstwo to jednak nie dosz³o do
skutku, gdy¿ mimo wczeœniejszych zapewnieñ Opolczyka na zjeŸdzie w Niepo³omicach w lipcu 1386 roku
szybko wycofa³ siê z tych postanowieñ. Równie szybko zrazi³ do siebie Jagie³³ê, próbuj¹c przej¹æ
w imieniu El¿biety i Marii w³adzê na Rusi. Do zaognienia stosunków dosz³o równie¿ na tle obsady
wakuj¹cego po œmierci Bodzanty arcybiskupstwa gnieŸnieñskiego. Jagie³³o nie godzi³ siê bowiem na
kandydaturê bratanka Opolczyka Jana Kropid³y. J. Sperka, Wojny W³adys³awa Jagie³³y z ksiêciem
opolskim W³adys³awem 1391-1396, Cieszyn 2008, s. 20 i n.

26 Zygmunt widzia³ bowiem w Zakonie naturalnego sojusznika dla swoich politycznych d¹¿eñ,
maj¹cych na celu os³abienie Królestwa Polskiego. Zdawa³ sobie sprawê z faktu, ¿e dopóki Jagie³³o nie
ureguluje stosunków z Zakonem Krzy¿ackim, g³ówne ostrze polityki polskiej skierowane bêdzie na tym
froncie. Dawa³o to Luksemburczykowi woln¹ rêkê w jego planach na po³udniu Europy, a tak¿e w s¹sia-
duj¹cym z Polsk¹ Królestwie Czeskim. Do najjaskrawszych przyk³adów takich dzia³añ zaliczyæ mo¿na
wydany przez Zygmunta wyrok wroc³awski, który na kilka lat wprowadzi³ zamêt w stosunki polsko-
-krzy¿ackie. Wyrok, o którym powsta³a wcale nie tak ma³a literatura, zob. A. Prochaska, Wyrok wroc-
³awski, Przegl¹d Historyczny 8 (1909); Z.H. Nowak, Miêdzynarodowe procesy. Bardzo dok³adnie
procesem we Wroc³awiu, a tak¿e kolejnymi próbami pokojowego rozwi¹zania konfliktu polsko-krzy-
¿ackiego zaj¹³ siê S. Zaj¹czkowski, Studia nad procesami Polski i Litwy z zakonem krzy¿ackim w latach
1420-1423, Ateneum Wileñskie 12 (1937). Warto dodaæ, ¿e Zygmunt umieœci³ Zakon jako jednego
z ewentualnych beneficjentów projektowanego przez niego rozbioru Polski, zob. Z.H. Nowak, Polityka
pó³nocna, s. 51 i n., tam równie¿ literatura przedmiotu. W rozprawie tej autor daje szeroki przegl¹d
stosunków Zygmunta z Polsk¹ w pocz¹tkowtych latach. Podsumowuj¹c jednak stosunki miêdzy Zygmun-
tem a Zakonem, nale¿y uznaæ, ¿e Luksemburg traktowa³ tego ostatniego jako element gry. By³ on raczej
przedmiotem a nie podmiotem prowadzonej przez niego polityki. Antoni Prochaska s³usznie podkreœla
rolê, jak¹ mieli odegraæ Krzy¿acy, wraz z kolejnymi pora¿kami Zygmunta na froncie walki z husytami.
Coraz odwa¿niej bowiem nawo³ywa³ Zakon do wojny z Polsk¹, Dzieje Witolda w. ksiêcia Litwy, Wilno
1914, s. 212. Prochaska przytacza równie¿ wczeœniejsze podobne próby Zygmunta po klêsce grun-
waldzkiej, kiedy to próbowa³ wtr¹ciæ Zakon w wojnê z Polsk¹, Król W³adys³aw Jagie³³o, t. 1-2, Kraków
1908, t. 1, s. 278. W tym miejscu wypada przypomnieæ równie¿ o s³anych przez Zygmunta listach do
w³adców europejskich, w których prosi³ o pomoc dla Zakonu po klêsce grunwaldzkiej. Wspomina o tym
A.F. Grabski, Polska w opiniach Europy Zachodniej XIV-XV w., Warszawa 1968, s. 238-239.

27 D³ugosz, XII, s. 175: „Ksi¹¿ê Boles³aw Œwidrygie³³o, bolej¹c nad tym, ¿e go wyrzucono i wygnano
z Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, zachêcany i nak³aniany radami i obietnicami cesarza rzymskiego
i króla wêgierskiego Zygmunta, postanawia domagaæ siê zwrotu tego Ksiêstwa”. Na temat Œwidrygie³³y



postaci¹, dziêki której by³ on najbli¿ej spe³nienia swoich marzeñ o rozbiciu zwi¹zku
polsko-litewskiego, by³ wielki ksi¹¿ê Witold, do którego jeszcze powrócimy.

Nie mo¿na zapominaæ tak¿e o kwestii wydanego przez Zygmunta wyroku wroc-
³awskiego z 1420 roku, którego opis znalaz³ siê naturalnie na kartach Roczników.
Wyrok ten, krzywdz¹cy dla Polski, Zygmunt nastêpnie stara³ siê zmieniæ, zdaj¹c
sobie po fakcie sprawê z tego, jak wielk¹ krzywd¹ wyrz¹dzi³ Jagielle i Witoldowi,
a co wa¿niejsze, na jakie perturbacje sam siê narazi³, podejmuj¹c takie orzeczenie.
Mimo to jednak, nie przyzna³ siê do pope³nionego b³êdu, ca³¹ win¹ obarczaj¹c
w³asnych doradców, wœród których wymienia³ Jakuba ze Spoleto i innych W³ochów.
Nastêpnie prosi³ królewskich pos³ów, by ci zostali we Wroc³awiu, oczekuj¹c na
zmianê wyroku28. Jednak ju¿ w nastêpnych fragmentach Zygmunt zaprzecza, jakoby
kiedykolwiek tak¹ obietnicê dawa³, twierdz¹c, ¿e nie mo¿e tego uczyniæ, by nie
zhañbiæ swojego dobrego imienia, a tak¿e tytu³u królewskiego i cesarskiego29.

Jednak nie wyrok wroc³awski traktowaæ mo¿na jako przejaw najwiêkszego za-
anga¿owania króla wêgierskiego w sprawy wewnêtrzne Polski i Litwy. Za tak¹ uznaæ
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zob. A. Lewicki, Powstanie Œwidrygie³³y. Ustêp z dziejów Litwy z Koron¹, Rozprawy Akademii Umie-
jêtnoœci, Wydz. hist.-filozof. 29 (1892). Osobn¹ pracê poœwiêci³ mu równie¿ A. Prochaska, Œwidrygie³³o,
Przewodnik Naukowy i Literacki 13 (1885), w której tak go podsumowuje: „Œwidrygie³³o by³ miernot¹
o z³ych instynktach, wœród których przewrotnoœæ i ob³uda niepoczesne zajmuj¹ miejsce. Pochodzi to st¹d,
¿e przesiadywa³ d³ugie lata na dworze cesarza Zygmunta i Krzy¿aków. Stamt¹d to wyniós³ on tajemnice
szalbierskiej dyplomacji i jej wybiegów, bez g³êbszego jakiegoœ d¹¿enia lub wybitnego kierunku, oprócz
chêci i gonienia za w³adz¹ [...] ¯ycie jego by³o nieprzerwanym pasmem zdrad knutych przeciwko Jagielle,
Witoldowi i przeciwko w³asnej ojczyŸnie”, s. 1073-1074. Zob. równie¿ J. Nikodem, Stosunki Œwidry-
gie³³y z Zakonem Krzy¿ackim w latach 1430-432, Bia³oruskie Zeszyty Historyczne nr 14, Bia³ystok 2000,
który twierdzi, ¿e „Œwidrygie³³o skazywa³ siê na pe³n¹ kuratelê Zygmunta Luksemburskiego i Zakonu,
a to oznacza³o daleko id¹ce, jeœli nie ca³kowite, uzale¿nienie siê od nich [...]”, s. 17.

28 D³ugosz, XI, s. 121 i n., w których D³ugosz opisuje poselstwo Oleœnickiego i Miko³aja Cebulki
wys³ane przez Jagie³³ê i Witolda do Luksemburga, którzy to skar¿¹ siê na og³oszony wyrok. Nastêpnie
kronikarz przedstawia skargi Zygmunta na to, ¿e w towarzystwie wielu zacnych mê¿ów zosta³ obra¿ony
przez to poselstwo, przez co mia³ odczuwaæ „dotkliwy ból fizyczny i duchowy”. W przyp³ywie nerwów
mia³ tak¿e groziæ Oleœnickiemu i Cebulce œmierci¹, od którego to zamiaru odci¹gnêli go jego doradcy.
Jednak, co podkreœli³ D³ugosz: „Obawia³ siê obecnych wówczas we Wroc³awiu elektorów cesarskich
i ksi¹¿¹t niemieckich, aby jego niegodziwy czyn dokonany w czasie ich obecnoœci nie powiêkszy³ jeszcze
bardziej i nie rozg³osi³ jego hañby”. Jest to jedno z nielicznych na kartach Roczników przedstawieñ
Zygmunta, który broni³ swojego honoru i tak bardzo siê o niego troszczy³. Jednak i tu pokusi³ siê D³ugosz
o stwierdzenie, ¿e troszczy³ siê tylko o niego wtedy, gdy¿ ba³ siê, ¿e zostanie pozbawiony godnoœci, które
piastowa³. Na temat troski Luksemburga o w³asny honor zob. tak¿e przypis nastêpny.

29 D³ugosz, XI, s. 135: „Król Zygmunt jednak przekupiony wypar³ siê tego, ¿e przez pos³ów swoich
Jana Szenka i Jana Czeiselmeistra obieca³ poprawiæ wyrok. Gorliwe zabiegi i starania pos³ów króla nie
mog³y go nak³oniæ do skasowania tego, co nies³usznie og³osi³. Twierdzi³, ¿e skoro strony s¹ niezgodne,
nie wypada ¿adnej poprawki czyniæ jemu, który ju¿ korzysta³ ze swej w³adzy rozjemcy i od którego ju¿
strona krzy¿acka otrzyma³a wyrok potwierdzony jego pieczêci¹. Twierdzi³, ¿e narazi to na hañbê jego
cesarsk¹ i królewsk¹ godnoœæ, a nie da ju¿ nic królowi Polski po rozwi¹zaniu polubownego s¹du.
Ubarwiaj¹c w ten sposób swoje przewrotne i podstêpne posuniêcie, zakpi³ sobie z wszystkich obietnic,
które poczyni³ królowi polskiemu W³adys³awowi sam, a równie¿ przez pos³ów”.



nale¿y, z³o¿on¹ przez Zygmunta, propozycjê korony dla wspomnianego ju¿ wczeœ-
niej Witolda, która doprowadzi³a do najwiêkszego kryzysu w zwi¹zku polsko-litew-
skim, okreœlanego w historiografii mianem „burzy koronacyjnej”. Propozycja, która,
dodajmy, nie by³a pierwsz¹ tego typu z³o¿on¹ przez króla wêgierskiego osobie
wielkiego ksiêcia Litwy30. Propozycja z 1429 roku okaza³a siê o wiele skuteczniejsza,
a prawdopodobnie przerwa³a j¹ œmieræ Witolda, choæ pocz¹tkowa ambicja wielkiego
ksiêcia, pod¿egana przez Zygmunta, z biegiem czasu zaczê³a maleæ. Przy okazji
mamy do czynienia prawdopodobnie z najmniej przychylnym Luksemburgowi opi-
sem jego postaci na kartach Roczników, a na pewno najbardziej surowym, od-
nosz¹cym siê do jego stosunków z Królestwem Polskim31.

W trakcie zjazdu w £ucku Zygmunt ukazany jest jako postaæ, która wszelkimi
mo¿liwymi sposobami d¹¿y do wprowadzenia zawieruchy w stosunki polsko-litew-
skie, dla tego w³aœnie powodu jak najusilniej d¹¿y³ do zwo³ania wspomnianego
spotkania: „A poniewa¿ nie móg³ [Królestwa Polskiego – S.G.] wprowadziæ w nie-
pokój szczêkiem w³asnego orê¿a, codziennie przemyœliwa³ i wyszukiwa³ podstêpne
plany, aby wspomniane Królestwo uwik³aæ podstêpnie w wojnê domow¹. Dlatego te¿
doprowadzi³ do zwo³ania wspomnianego zjazdu w £ucku”32. Naturalne jest tak¿e to,
¿e po raz kolejny D³ugosz wymienia³ z³e cechy Zygmunta, podkreœlaj¹c równie¿ jego
g³êbokie zaanga¿owanie w sprawê koronacji Witolda i nieustanne proœby, by ten
z nich nie rezygnowa³: „Ustawicznie jednak gorliwe zabiegi wspomnianego króla
rzymskiego Zygmunta i Krzy¿aków z Prus swymi radami, namowami i napomnie-
niami podnieca³y ksiêcia Witolda do tego stopnia, ¿e doprowadza³y go do zapo-
mnienia o umiarze i rozs¹dku”33. W sposób bardzo dosadny przedstawi³ tym samym
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30 Pierwsz¹ prób¹ rozerwania sojuszu polsko-litewskiego by³a z³o¿ona przez Zygmunta obietnica
koronacji Witolda na króla Litwy w roku 1410, tu¿ przed Wielk¹ Wojn¹. Wtedy to król wêgierski
namawia³ Witolda do opuszczenia Jagie³³y, mami¹c go obietnic¹ koronacji, przy okazji przyrzekaj¹c mu
przyjaŸñ i pomoc przeciwko królowi polskiemu. Witold jednak nie przyj¹³ tej oferty, informuj¹c o tym
zajœciu Jagie³³ê. Zob. D³ugosz, X-XI, s. 64-65.

31 Przy okazji zaznaczyæ nale¿y, ¿e okazjê tê wykorzysta³ tak¿e D³ugosz do ukazania w jak najlepszym
œwietle postaci Zbigniewa Oleœnickiego, wywy¿szaj¹c go do miana obroñcy ojczyzny. Wed³ug kronika-
rza, to w g³ównej mierze dziêki jego stanowczemu sprzeciwowi wobec koronacji Witolda, ten ostatecznie
zrezygnowa³ z tego zamiaru. U. Borkowska twierdzi, ¿e Oleœnicki u boku króla neofity, na dodatek z obcej
dynastii, pe³ni³ rolê duchowego przewodnika w ¿yciu chrzeœcijañskim. By³ on jednoczeœnie szczególnie
powo³any do upominania b³êdów w³adcy z racji tego, ¿e ten niedawno przyj¹³ chrzeœcijañstwo, Treœci
ideowe, s. 113. Bardzo ³atwo jest znaleŸæ równie¿ inne fragmenty mówi¹ce o szczególnej roli Oleœnic-
kiego w dziejach Królestwa Polskiego. Szerzej na ten temat zob. J. Nikodem, Zbigniew Oleœnicki wobec
unii polsko-litewskiej do œmierci Jagie³³y, Nasza Przesz³oœæ 91 (1999); ten¿e, Spory o koronacjê wielkiego
ksiêcia Litwy Witolda w latach 1429-1430. Cz. I: Burza koronacyjna w relacji Jana D³ugosza, Lituano-
-Slavica Posnaniensia. Studia Historica 6 (1994), gdzie podkreœla, ¿e D³ugosz podczas „burzy koronacyj-
nej” uczyni³ z Oleœnickiego wybawcê ojczyzny, co jednak nie odbiega w du¿ej mierze od prawdy, s. 73.

32 D³ugosz, XI, s. 264.
33 Tam¿e, s. 283-284.



zgubny wp³yw, jaki mia³ Zygmunt na Witolda. Obdarzy³ go tu D³ugosz niemal¿e
magicznymi zdolnoœciami, jako osoby, która doskonale zna ludzk¹ psychikê. Okreœliæ
go mo¿na mianem znawcy ludzkich charakterów i ich namiêtnoœci, które w korzystny
dla siebie sposób umia³ wykorzystywaæ, szczególnie zaœ w dzia³aniach politycz-
nych34. D³ugosz przedstawi³ tak¿e, jak nieukrywan¹ radoœæ sprawi³o Luksemburczy-
kowi wywo³anie konfliktu pomiêdzy Jagie³³¹ i Witoldem:

[...] donosz¹c ponadto, jak to król rzymski Zygmunt przechwala siê wobec narodów, ¿e wywo³a³ spór
miêdzy dwoma zgodnymi braæmi i rzuci³ jakby koœæ miêdzy jakieœ dwa psy, które bêd¹ walczyæ o nie do
koñca ¿ycia i nie wczeœniej siê uspokoj¹, a¿ siê nawzajem zagryz¹. W obszernym i barwnym prze-
mówieniu pokazywa³, ¿e osaczy³ króla polskiego W³adys³awa jak dzikie zwierzê w sid³ach, otaczaj¹c
go naoko³o wrogimi krainami i ¿e ¿adnym dostêpnym cz³owiekowi sposobem nie ujdzie jego r¹k35.

Aby oddaæ Zygmuntowi sprawiedliwoœæ, nale¿y wspomnieæ, ¿e mo¿na znaleŸæ na
kartach Roczników fragmenty, które odbiegaj¹ od przedstawionego wczeœniej obrazu
Luksemburga. Zwi¹zane to by³o z jego udzia³em i przewodnictwem nad soborem
w Konstancji:

A król rzymski i wêgierski Zygmunt pragn¹c zaszczyciæ go i uœwietniæ sw¹ obecnoœci¹, wyruszy³
w znacznym i niezwykle wystawnym orszaku ksi¹¿¹t, panów i dostojników tak duchownych jak
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34 Chyba nie pomyli³ siê tutaj D³ugosz w takim os¹dzie, poniewa¿ Zygmunt mia³ cechy, które pozwala³y
mu w ³atwy sposób odnajdywaæ w swych partnerach ludzkie wady, co skrzêtnie póŸniej wykorzystywa³
przeciwko nim. Mo¿e i by³o mu ³atwiej, gdy¿ sam doskonale zdawa³ sobie sprawê z wad w³asnych, dlatego
te¿ i w kontaktach z innymi przychodzi³o mu to w bardziej naturalny sposób. Warto zaznaczyæ, ¿e Zygmunt
wiêkszoœæ swych spotkañ z Jagie³³¹ czy Witoldem, podczas których przedstawia³ swoje propozycje,
odbywa³ sam na sam, bez osób trzecich, zob. D³ugosz, XI, s. 64-65; tam¿e, s. 217. O tym, w jak ³atwy sposób
Zygmunt zyskiwa³ sobie ludzk¹ przychylnoœæ, wspomina kronikarz przy okazji zjazdu w £ucku, gdzie,
dziêki kilku pochlebstwom zjedna³ sobie Luksemburczyk prawos³awn¹ czêœæ zgromadzonych. Warto
dodaæ, ¿e nie spotka³o siê to z przychylnoœci¹ kronikarza, D³ugosz, XI, s. 265: „Zabiegam – powiada
[Zygmunt – S.G.] – u papie¿a, aby zwo³a³ sobór dla uzyskania na nowo Czechów i przeprowadzenia reformy
Koœcio³a i je¿eli papie¿ wyrazi zgodê zamierzam udaæ siê nañ [sobór]. Je¿eli siê nie zgodzi, doprowadzê do
jego zwo³ania przy u¿yciu mej w³adzy. I nie nale¿y uciskaæ na wyznawców obrz¹dku greckiego poniewa¿
wyznaj¹ razem z nami tê sam¹ wiarê a dziel¹ ich od nas tylko brody i ¿ony. Nie jest to jednak ich b³êdem,
kap³ani bowiem obrz¹dku greckiego poprzestaj¹ na jednej ¿onie, ³aciñskiej natomiast trzymaj¹ dziesiêæ
i wiêcej ¿on”. To przemówienie doprowadzi³o do grzechu ¿yj¹cy wed³ug obrz¹dku greckiego lud ruski
i utwierdzi³o w jego b³êdach. Dlatego te¿ nazywali króla Zygmunta œwiêtym, ¿e obrz¹dek grecki uzna³
lepszy od ³aciñskiego. I król Zygmunt by³ ustawicznie na ustach wszystkich Rusinów, którzy go wynosili
w najwy¿szych pochwa³ach za to, ¿e uzna³, i¿ obrz¹dek grecki jest wa¿niejszy ni¿ ³aciñski”.

35 D³ugosz, XI, s. 311. Jak przyjmuj¹ wydawcy Roczników, informacja ta mia³a zostaæ przekazana
Jagielle przez pos³ów œl¹skich i znajduje siê ona tylko u kronikarza. Bardzo mo¿liwe, ¿e takiej sytuacja
nigdy nie by³o, jednak taki fragment na kartach dzie³a D³ugosza nie powinien dziwiæ. Maj¹c na uwadze
jego niechêtny stosunek do Zygmunta, wzmianka ta mo¿e byæ potwierdzeniem tezy, jakoby widzia³
w jego osobie nieprzejednanego wroga Królestwa Polskiego, którego g³ównym celem mia³o byæ rozbicie
zwi¹zku polsko-litewskiego, a tak¿e przedstawienie go i postaci go tworz¹cych, w jak najgorszym œwietle.
Informacja na temat przechwa³ek Luksemburga mog³a byæ z pewnoœci¹ dosadniejsz¹ form¹ przed-
stawienia jego wad, a w szczególnoœci pychy, i dowodem na obyczaje dalekie od rycerskich.



œwieckich z Wêgier w okolice Renu i Niemiec. Przyby³ do Akwizgranu, a po otrzymaniu tam z r¹k
arcybiskupa Moguncji, przy silnym poparciu wszystkich ksi¹¿¹t niemieckich, pierwszej korony
Cesarskiej uda³ siê do Konstancji i pracowa³ niestrudzenie nad zjednoczeniem Koœcio³a Bo¿ego, a¿
do ca³kowitego jego ukoñczenia36.

Pochlebn¹ Zygmuntowi opiniê nale¿y wi¹zaæ z faktem g³êbokiej troski D³ugosza
o Koœció³ Powszechny, st¹d te¿ przychylne Luksemburgowi fragmenty bêd¹ce apro-
bat¹ dla jego dzia³alnoœci na rzecz zjednoczenia Koœcio³a. Jednak ich skromna iloœæ
nie mo¿e przes³oniæ ogólnego sposobu przedstawienia Zygmunta na kartach Annales37.

Najwa¿niejszy przekaz, jaki wyp³ywa z kart Roczników, to wizerunek Zygmunta
stworzony na podstawie jego stosunków z Królestwem Polskim. Król rzymski uka-
zany zosta³ w skrajnej postaci jako ten, który, przez swoje d³ugoletnie panowanie,
d¹¿y³ do zniszczenia zwi¹zku polsko-litewskiego, wykorzystuj¹c do tego wszelkie
mo¿liwe œrodki i okazje. Tote¿ nie bêdzie zbyt du¿¹ przesad¹ stwierdzenie za J. Ni-
kodemem, ¿e opieraj¹c siê na Rocznikach, mo¿na uznaæ Luksemburga za wroga
Królestwa Polskiego.

Patrz¹c na wizerunek Zygmunta oczami D³ugoszowej mentalnoœci, nietrudno
domyœliæ siê, jakie konkretne cechy charakteru i dzia³ania króla wêgierskiego wp³y-
nê³y na ocenê jego postaci na kartach Annales. To przede wszystkim, wskazywany
wczeœniej, patriotyzm kronikarza nie pozwoli³ mu na przedstawienie jego osoby nie
tylko w lepszym œwietle, ale i, moim zdaniem, bardziej zbli¿onej do rzeczywistoœci.
Jak ju¿ wspominano, D³ugosz pisa³ Roczniki z perspektywy osoby g³êboko pro-
paguj¹cej potêgê swojej ojczyzny i bêd¹cej g³êbokim orêdownikiem jej wzrostu. Jak
³atwo mo¿na siê domyœliæ, gani³ wszystkich, którzy stawali na drodze do pomno¿enia
jej chwa³y. Tak¹ osob¹ z pewnoœci¹ by³ Zygmunt, œwiadomie b¹dŸ te¿ nie, d¹¿¹cy
wszelkimi mo¿liwymi sposobami do os³abienia Królestwa Polskiego. By³ on bowiem
zbyt wytrawnym politykiem, by nie zauwa¿yæ, ¿e ka¿dorazowy wzrost potêgi pañ-
stwa Jagiellonów wi¹za³ siê z os³abieniem jego politycznej pozycji. Tej sytuacji nie
dostrzega³, lub te¿ dostrzec nie chcia³, jak siê zdaje, D³ugosz, któremu zabrak³o
obiektywnego spojrzenia na tê problematykê.

Do ca³okszta³tu politycznej dzia³alnoœci Luksemburga przeciwko Królestwu Pol-
skiemu, która to zaowocowa³a tak negatywnym ukazaniem jego postaci w Rocz-
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36 D³ugosz, XI, s. 44.
37 J. Nikodem twierdzi, ¿e pod koniec ¿ycia Zygmunta, D³ugosz zaczyna przedstawiaæ jego postaæ bez

zbytnich emocji. Nie u¿ywa ju¿ nieprzychylnych mu epitetów, choæ nie zapomina wspomnieæ o dzia-
³alnoœci Zygmunta szkodliwej dla Królestwa Polskiego, Wróg Królestwa, s. 198. Pod rokiem 1433
D³ugosz ukazuje tak oto postaæ Luksemburga i stosunek Polski do niego: „Nie liczono siê te¿ z jego
groŸbami, którymi grzmia³ wówczas na króla i Królestwo Polskie. Brano pod uwagê cechy jego cha-
rakteru, kiedy to opity winem le¿¹c na stole odpêdza³ naoko³o wszystkich wrogów. Kiedy to minê³o
i opad³ gniew, stawa³ siê cz³owiekiem ³agodnym o innym sk³onnoœciach”, D³ugosz, XI-XII, s. 121. Bez
du¿ej dozy przesady, fragment ten uznaæ mo¿na za gorzki koniec starañ Zygmunta o rozbicie zwi¹zku
polsko-litewskiego.



nikach, dodaæ nale¿y jeszcze jeden, przedstawiony ju¿ wczeœniej, aspekt, który, moim
zdaniem, w równie du¿ym stopniu spowodowa³ niechêæ kronikarza do niego. By³o to
gor¹ce umi³owanie Koœcio³a przez kronikarza i troska o jego dobro. I na tym polu
Zygmunt zapisa³ siê w pamiêci D³ugosza, pomimo udzia³u na soborze w Konstancji,
zg³oskami pozbawionymi raczej z³otej barwy. To w du¿ej mierze jego obwinia³
dziejopis za rozwój husytyzmu na ³onie Koœcio³a Powszechnego. Husytyzmu, który
znalaz³ swoich orêdowników równie¿ w Polsce, co nie mog³o oczywiœcie umkn¹æ
uwadze D³ugosza, i wywo³a³o w nim z pewnoœci¹ g³êbok¹ niechêæ i odrazê do
wszystkich osób, które w wiêkszym lub te¿ mniejszym stopniu przyczyni³y siê do
tego. Nie sposób tak¿e omin¹æ kwestii zas³ug, a dok³adniej, ich braku w dzia³aniu
Zygmunta jako dowódcy krucjat antytureckich, które to nios³y za sob¹ raz za razem
klêskê i hañbê dla ca³ego chrzeœcijañstwa.
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MIKO£AJ PUKIANIEC

Dzieje szpitala Œwiêtego Ducha w Krzywiniu
w latach 1532–1737

– jako przyczynek do badañ
nad szpitalnictwem wielkopolskim

Historia szpitalnictwa, stoj¹ca na pograniczu historii medycyny i historii re-
gionalnej otwiera przed badaczami dziejów nowe perspektywy badawcze. Miejsce
szczególne w studiach, wobec obszernego materia³u Ÿród³owego i stosunkowo nie-
wielkiej literatury, zajmuje okres nowo¿ytny. Historycy tacy jak F. Giedryæ1,
K. Dola2, M. S³oñ3 w swych pracach, w sposób godny naœladowania, przedstawiaj¹
rozwój polskiego szpitalnictwa œredniowiecznego. Problematykê okresu nowo¿yt-
nego odnoœnie do terenów Mazowsza przedstawia³ U. Augustyniak4, terenów Gdañ-
ska M. Bogucka i Z. Kropid³owski5, A. Kloder6 – Prus Królewskich, J. Maroszek7 –
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. W wiêkszoœci wynikami badañ wymienionych
by³y niewielkie artyku³y, zamieszczone na ³amach Roczników Historycznych czy te¿
pojawiaj¹ca siê przy okazji wydawania rozmaitych zbiorów studiów.

1 F. Giedroyæ, Zapiski do dziejów szpitalnictwa w dawnej Polsce, Warszawa 1908.
2 K. Dola, Szpitale w œredniowiecznej Polsce pod zarz¹dem koœcielnym, [w:] tego¿, Studia i Ma-

teria³y, Rzym 1972.
3 M. S³oñ, Szpitale œredniowiecznego Wroc³awia, Wroc³aw [b.r.w.].
4 U. Augustyniak, Charitas. Mi³osierdzie i opieka spo³eczna w ideologii, normach postêpowania

i praktyce spo³ecznoœci wyznaniowych w Rzeczypospolitej, Warszawa 1999, s. 131-138.
5 M. Bogucka, Organizacja szpitalnictwa w Gdañsku w XVI–XVII wieku, [w:] Szpitalnictwo w dawnej

Polsce, red. M. D¹browska, J. Kruppe, Warszawa 1998, s. 145-154; Z. Kropid³owski, Organizacja dzie³
mi³osierdzia chrzeœcijañskiego Polsce, Warszawa 1999, s. 139-160.

6 A. Kloder, Stó³ codzienny i odœwiêtny w szpitalach Prus Królewskich w XVI – XVII wieku, [w:]
Szpitalnictwo w dawnej Polsce red. M. D¹browska, J. Kruppe, Warszawa 1998, s. 203-208.

7 J. Maroszek, Wileñskie przytu³ki-szpitale w XVI- XVIII w., [w:] Ca³a historia to dzieje ludzi. Studia
z historii spo³ecznej ofiarowane prof. Andrzejowi Wyczañskiemu w 80. rocznicê urodzin i 55-lecie pracy
naukowej, red. C. Kukla, Bia³ystok 2004, s. 191-218.



W ostatnich latach trud badañ nad szpitalnictwem wielkopolskim podj¹³ M. Sur-
dacki w pracy Opieka spo³eczna w Wielkopolsce zachodniej w XVII i XVIII w.8

Wiêkszoœæ historyków swe badania nad dziejami szpitali prowadzi³a z punktu wi-
dzenia opieki spo³ecznej. Poni¿szy tekst ma byæ prób¹ spojrzenia z punktu widzenia
regionalnego, a nawet mikroregionalnego, czyli dzieje szpitala w jednym z wielko-
polskich miasteczek, w Krzywiniu.

Krzywiñ, niewielkie miasto po³o¿one w powiecie koœciañskim, od czasów œred-
niowiecza do koñca XVIII wieku nale¿a³o do opactwa OO. Benedyktynów w Lubi-
niu. Szczególn¹ rolê odgrywa³ fakt, i¿ od najdawniejszych czasów miasto znajdowa³o
siê na trakcie handlowym miêdzy Poznaniem, Wroc³awiem i G³ogowem.

Dziêki opatom lubiñskim ju¿ w po³owie XV wieku Krzywiniu powsta³a szko³a
parafialna9, w mieœcie, w którym znajdowa³o siê zaledwie oko³o siedemdziesiêciu
budynków mieszkalnych. Prócz szko³y dla mieszczan, pojawi³a siê koniecznoœæ
utworzenia oœrodka dla starców, sierot i biedoty. W ówczesnym czasie funkcjê
takiego oœrodka pe³ni³ szpital rozumiany jako domus pauperum lub miejsce, gdzie
znajdowali siê chorzy – domus infirmorum. Dla pocz¹tków XVI wieku Liber benefi-
ciorum diecezji poznañskiej z 1510 roku podaje, ¿e na 406 parafii wystêpuje 21 pre-
pozytur szpitalnych10, liczba ta zwiêkszy³a siê niemal dwukrotnie po soborze try-
denckim w drugiej po³owie XVI wieku.

Pierwszy dokument traktuj¹cy o za³o¿eniu szpitala w Krzywiniu pochodzi z 1532 ro-
ku, wydany zosta³ na ¿yczenie opata lubiñskiego. Zgodnie z przyjêt¹ wówczas
procedur¹, fundacja poprzedza³a erekcjê nowo powsta³ego beneficjum klasztornego.
Dokumentem Fundatio hospitalis In Krivin opat lubiñski Miko³aj Wyle¿yñski naka-
zywa³ wybudowanie domu z przeznaczeniem na szpital. Trzy lata póŸniej w 1535 ten
sam opat uposa¿y³ szpital w „obydwie role wójtostwa w Krzywiniu z przyleg³oœ-
ciami, a wiêc cztery ³any wielkie roli, ³¹ki, 2 ogrody, 2 stodo³y i jatkê rzeŸnick¹”11.
Uroczyœcie erygowa³ szpital w Krzywiniu 25 czerwca 1540 roku biskup poznañski
Sebastian Branicki12.

Przy szpitalu w 1544 roku z polecenia opata Piotra Chojnackiego wyposa¿ono
przyszpitalny Koœció³ p.w. Œwiêyego Ducha. W lipcu tego samego roku administrator
diecezji Marcin D¹browski podniós³ koœció³ do godnoœci prepozytury. Decyzj¹ bis-
kupa do koœcio³a szpitalnego inkorporowano altariê œw. Marii Magdaleny. Prepozy-
towi oprócz dochodów z altarii przys³ugiwa³y czynsze w wysokoœci ³¹cznej 57 marek
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8 M. Surdacki, Opieka spo³eczna w Wielkopolsce zachodniej w XVII i XVIII w., Lublin 1992.
9 J. Samelczak, Kalendarium dziejów Krzywinia, Koœcian 1987, s. 12.

10 Liber Beneficiorum dioecesis Posnaniensis anni 1510, ed. J. Nowacki, Poznañ 1950; por.
J. Nowacki, Archidiecezja Poznañska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznañ 1959, s. 589,
651-660.

11 E. Wiœniowski, Szko³y i szpitale, [w:] Koœció³ w Polsce, red. J. K³oczowski, Kraków 1966, s. 330 i n.
12 APP syg. 53/ 1444.



i 600 florenów13. Do obowi¹zków prepozyta szpitalnego w Krzywiniu nale¿a³o
odprawiania w ka¿dy czwartek wotywy o Najœwiêtszym Sakramencie i anniwersarza.
Do standardowych obowi¹zków nale¿a³o równie¿ spowiadanie i komunikowanie
chorych, udzielanie ostatniego namaszczenia, pogrzebanie oraz odprawianie mszy
œw. w niedziele i œwiêta, a tak¿e g³oszenie kazañ. Potwierdzenie faktu powstania
szpitala krzywiñskiego znajduje równie¿ odbicie w kronice klasztoru lubiñskiego
Antiquitates Monasterii Lubinensis autorstwa O. Bart³omieja z Krzywinia. Podaje on,
¿e „opat Pawe³ Chojnacki ustanowi³ prepozyta dla koœcio³a œw. Ducha przy krzy-
wiñskim szpitalu biednych, ufundowanym niegdyœ przez opata Miko³aja Wyle¿yñ-
skiego i jego nastêpcê Wawrzyñca z M³odzikowa powiêkszaj¹c czynsze na rzecz tego
szpitala oraz przyznaj¹c prepozytowi wystarczaj¹cy dochód z dóbr szpitala i przy-
daj¹c mu altariê œw. Marii Magdaleny z jej uposa¿eniem w koœciele parafialnym”14.

Samo wezwanie koœcio³a szpitalnego, od którego nazwê wzi¹³ równie¿ szpital nie
by³o niczym szczególnym. Wezwanie Œwiêtego Ducha dla koœcio³ów i szpitali
spotykane by³o w Wielkopolsce najczêœciej, pod koniec XVI wieku na 51 szpitali
32 by³o pod tym w³aœnie wezwaniem, pojawiali siê równie¿ lazarety Œwiêtego
Krzy¿a, Œwiêtej Trójcy, œw. Jerzego, œw. Magdaleny, œw. Andrzeja . Wp³yw na to
mia³a z pewnoœci¹ dzia³alnoœæ zakonu szpitalnego Œwiêtego Ducha tzw. duchaków,
na terenach Polski od XIII wieku.

Podstaw¹ gwarantuj¹c¹ w³aœciwe funkcjonowanie szpitala by³ odpowiedni nadzór
nad jego dobrami. W omawianym okresie, jak i w czasach póŸniejszych uposa¿enie
zawiera³o w sobie dwie czêœci – przeznaczon¹ dla prepozyta i dla ubogich15. Wobec
takiego podzia³u istnia³o niebezpieczeñstwo rozdzielenia funduszy niezgodnego z za-
mys³em fundatora, gdy ca³y maj¹tek koncentrowa³ siê w jednych rêkach prepozyta.
W takim wypadku najczêœciej swoj¹ czêœci¹ zarz¹dza³ prepozyt, natomiast pozosta³¹
sum¹ zawiadowa³ prowizor, wybierany na zasadzie umowy miêdzy klasztorem i rad¹
miejsk¹.

Funkcja prowizora szpitalnego pojawia siê w Polsce od po³owy XIV wieku.
W materiale Ÿród³owym okreœla siê ich mianem prowizorów lub witryków16. Trosz-
czyli siê oni o wy¿ywienie i ubranie przebywaj¹cych w szpitalu, o stan budynków
szpitalnych, nierzadko zobowi¹zani byli równie¿ do dostarczanie wina i wosku do
szpitalnego koœcio³a. Potrzebne fundusze oraz swoje uposa¿enie czerpali z czêœci
przeznaczonej dla ubogich, a tak¿e przys³ugiwa³a im czêœæ ja³mu¿ny przeznaczonej
na szpital. Niestety w œwietle materia³u Ÿród³owego, który siê zachowa³, trudno
okreœliæ ich wysokoœæ. Wykszta³ci³ siê zatem zwyczaj, ¿e prowizorowie zajmuj¹ siê
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sprawami In temporalibus, natomiast prepozyci dbali o materiê In spiritualibus17.
O ile jasne jest, ¿e prawo prezenty prowizorów nale¿a³o do rady miejskiej i w³adz
miasta wiêksze trudnoœci sprawia œledzenie prezenty prepozytów. Wydaje siê, ¿e
w tym udzia³ bra³y w³adze klasztoru lubiñskiego, jak równie¿ archidiakoni œremscy.
Bezpoœredni patronat nad szpitalem powierzony by³ radzie miejskiej.

Wiêcej œwiat³a na funkcjonowanie szpitala Œwiêtego Ducha w Krzywiniu rzucaj¹
akta wizytacji kanonicznej sprawowanej przez sufragana poznañskiego, archidiakona
œremskiego Kacpra Hapa uczynionej na polecenie biskupa Andrzeja Opaliñskigo
w roku 1610. Akta zawieraj¹ informacjê o tym, ¿e „jest w Krzywiniu tak¿e szpital œw.
Ducha murowany niegdyœ nak³adem Miko³aja Wyle¿yñskigo, opata lubiñskiego,
a potem przez jego nastêpcê Paw³a Chojnackiego wykoñczony i ozdobiony. Ów
Wyle¿yñski kupi³ dla szpitala dwa wójtostwa. Posiada ten¿e szpital pewne czynsze
z domów na gruncie jego wystawionych i z wiatraków; ma te¿ jatkê jedn¹, któr¹
rzeŸnikowi wydzier¿awia, z których to w³asnoœci 20 ubogich utrzymaæ siê mo¿e. Pod
tym samym dachem znajduje siê tak¿e w szpitalu koœció³ek drewniany œcian¹ od
mieszkañ ubogich przegrodzony. Ubogich jest tam trzynastu”18.

Hap podaje informacje o legacji w 1610 roku Paw³a Œwinki, mieszczanina krzy-
wiñskiego, na rzecz szpitala. W testamencie przekaza³ on kwartê roli i folwark na
coroczny zakup 2 beczek piwa, jedn¹ nale¿a³o rozdzieliæ w ³aŸni dla biednych,
a drug¹ na miejscu – w szpitalu19.

Wiek XVII w historii szpitalnictwa polskiego musi byæ rozpatrywany w kontekœcie
wprowadzanych zamian w koœciele podczas soboru trydenckiego. Podczas obrad
siódmej sesji soboru nawo³ywano do podniesienia standardów opieki nad ludŸmi
starymi i chorymi, zwrócono równie¿ uwagê na koniecznoœæ rozwoju sieci szpitali
parafialnych20. W œlad za soborem zmuszony by³ iœæ episkopat w Polsce, co znalaz³o
odbicie w zaleceniach Bernarda Maciejowskiego z roku 1601 (Pastoralna), które
obowi¹zywa³y w ca³ej Rzeczpospolitej od 1607 roku. W podobnym duchu akta zosta³y
wydane w Krakowie w 1621 roku, staj¹c siê worem dla kolejnych synodów prowin-
cjonalnych21. Faktyczne zmiany zachodzi³y, jednak wolno. Przyjmuje siê, ¿e dopiero
po³owie XVII wieku szpitalne na terenie Wielkopolski funkcjonowa³y w 47% parafii.

Dla samego Krzywinia sytuacja przedstawia³a siê nieco inaczej. W roku 1620
przez miasto przesz³a zaraza morowego powietrza, w wyniku której zmar³o 750 osób.
W kolejnych latach przetoczy³y siê przez Krzywiñ wojska szwedzkie, a samo mias-
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teczko szczególnie ucierpia³o w 1656, kiedy Krzysztof ¯egocki wypêdza³ Szwedów.
W niespe³na dwadzieœcia lat póŸniej kolejna zaraza zredukowa³a liczbê mieszczan do
150 osób doros³ych22. W roku 1667, jak wynika z zapisków parafialnych, w szpitalu
przebywa³o 7 osób, nazywanych hospitalitami.

W szczególnym œwietle stawiaj¹ zarz¹dców szpitala Akta Wizytacji Kanonicznej
przeprowadzonej 1685 roku przez sufragana Jana Tracha-Gniñskiego, skar¿¹cego siê:

Ubolewamy bardzo, ¿eœmy to miejsce znaleŸli zaniedbane, opuszczone a nawet zrujnowane. Niech
wiedz¹ prze³o¿eni koœcio³ów farnego i œw. Ducha i magistrat, ¿e ciê¿ki zdadz¹ Panu Bogu rachunek
za to spustoszenie. Niech siê uderz¹ w piersi, ¿e s¹ wyrodkami swych pobo¿nych przodków nie
wykonuj¹c ich œwiêtych postanowieñ. Ubodzy, którym z mi³oœci chrzeœcijañskiej powinni opatrywaæ
potrzeby, s¹ pozbawieni wszelkich wygód i dochodów. Pola i budynki poniszcza³y z powodu
zupe³nego niedbalstwa, jednym s³owem wszystko w oko³o tego œwiêtego miejsca znaleŸliœmy
z wielkim bólem naszego serca, zaniedbane i zniszczone. Dlatego upominamy wielebnego Plebana
i S³awetny Magistrat, aby na przysz³oœæ naprawili to co zaniedbali, aby siê starli doprowadziæ szpital
do dawnego i nale¿ytego porz¹dku, aby ubogich w nim nie krzywdzili, lecz przeciwnie, aby
wszelkimi sposobami wed³ug statutu szpitala o ich dobro i wygody zabiegali23.

Zachowa³y siê równie¿ czêœciowo zalecenia powizytacyjne, wœród których czy-
tamy, i¿ pieni¹dze szpitalne maj¹ byæ przeznaczone jedynie dla ubogich, ponadto
wszelkie monety maj¹ byæ chowane do skrzyni szpitalnej, zamykanej na dwa klucze,
z których jeden ma posiadaæ prepozyt, a drugi zarz¹d z³o¿ony z w³adz miasta. Nie ma
tam mowy o prowizorze, co œwiadczy o tym, ¿e zmieniono sposób zarz¹dzania. Od
teraz szpitalem mia³o zarz¹dzaæ kolegium z³o¿one z prepozyta i mieszczan. Za-
kazywano równie¿ pobieraæ op³at za przyjêcie do szpitala, a po œmierci któregoœ
mieszkañców jego rzeczy mia³y byæ rozdysponowane poœród pozosta³ych, a nie
przechodziæ na w³asnoœæ prepozyta24.

W kolejnych latach na skutek wojny pó³nocnej i zarazy liczba mieszkañców
Krzywinia spada poni¿ej stu. Historycy regionu jednoznacznie twierdz¹, ¿e w roku
1712 miasto praktycznie nie istnia³o25. Pomiêdzy 1710 a 1736 rokiem szpital Œwiê-
tego Ducha przesta³ funkcjonowaæ i zosta³ rozebrany. W kolejnych latach wy-
budowano nowy, poza miastem, by³a to ju¿ zupe³nie inna fundacja. Wiek XVIII i XIX
przynios³y zupe³nie now¹ definicjê szpitali, które z przytu³ków dla bezdomnych sta³y
siê oœrodkami lecznictwa z prawdziwego zdarzenia, w której opiekê sprawowali
wykszta³ceni lekarze.

Przyk³ad krzywiñskiego szpitala jest skromn¹ cegie³k¹ w historii szpitalnictwa
wielkopolskiego. Jego historia w sposób niezwyk³y ukazuje losy opieki spo³ecznej
w czasach I Rzeczypospolitej.
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WOJCIECH SAJKOWSKI

Pisma Micha³a Sêdziwoja i Izaak Newton*

I. Sens podjêcia tematu

Temat pracy zdaje siê sugerowaæ nastêpuj¹ce pytanie: co twórcê matematyczno-
empirycznej metody w nauce mog³o interesowaæ w odkryciach polskiego alchemika
Micha³a Sêdziwoja, zwanego te¿ z ³aciñska Sendivogiusem? Fizykom Newton bêdzie
kojarzy³ siê z zasadami mechaniki, teleskopem zwierciadlanym, koncepcj¹ mieszania
siê barw i oczywiœcie teori¹ grawitacji. Matematycy postawi¹ go razem z Leibnizem
wœród twórców analizy matematycznej i rachunku ró¿niczkowego. Wszyscy zgodnie
podkreœl¹, ¿e jego teorie nie by³y spekulacjami; s³ynnym mottem sta³y siê s³owa
Newtona: „Nie wymyœlam hipotez”1. Potrafi³ wykorzystaæ empiriê lepiej od Francisa
Bacona, doœwiadczenie wprowadziæ do œwiata matematyki. Natomiast alchemia
w ogólnej opinii z doœwiadczeniem oczywiœcie siê kojarzy, niemniej jest ona po-
³¹czona z pragnieniem uzyskania niemo¿liwego i czêsto jest wy³o¿ona za pomoc¹
niezrozumia³ego jêzyka. Ale po zag³êbieniu siê w temat i przyjrzeniu siê zainte-
resowaniom osobistoœci powa¿anych za nowoczesne, oœwiecone i oœwieceniowe
pogl¹dy, jak np. Johna Locke’a, dowiadujemy siê o „trwaj¹cej popularnoœci literatury
dotycz¹cej alchemii, nauk hermetycznych i paracelsjañskiej filozofii przyrody, która
to literatura nale¿a³a do kanonu powa¿nych uczonych nale¿¹cych do generacji
Newtona”2. Natomiast to, ¿e Izaak Newton pisma Micha³a Sêdziwoja posiada³,
a ponadto by³ nimi zainteresowany, jest faktem potwierdzonym przez badaczy3.

Celem nadrzêdnym niniejszej pracy nie jest bynajmniej ukazanie bezpoœrednich
zaczerpniêæ (choæ ich nie pominê) i zajmowanie siê „wp³ywologi¹”. Najwa¿niejsze
jest ukazanie procesu klarowania siê nowej, empirycznej metody poznania, powstania
nowej metodologii. Z tym bêdzie siê te¿ wi¹za³ sam idea³ badacza, jego stosunek do
œwiata i Boga.

* Praca zalicza³a semestr na wyk³adach i seminarium z historii idei, prowadzonych przez Pana
Profesora Tadeusza Cegielskiego na Uniwersytecie Warszawskim, w roku akademickim 2004/2005.

1 M. Heller, Filozofia przyrody, Kraków 2004, s. 92.
2 Ch. Webster, Od Paracelsusa do Newtona, Warszawa 1992, s. 20.
3 R. Bugaj, Micha³ Sêdziwój (1566–1636). ¯ycie i pisma, Wroc³aw 1968, s. 167.



Praca podzielona jest niejako na dwie czêœci w pierwszej, wstêpnej zostanie
rozwiniêty w¹tek ogólnego zainteresowania alchemi¹ i hermetyzmem w czasach
Newtona, co zosta³o oparte na gotowych ju¿ opracowaniach. Nastêpnie na podstawie
tekstów Ÿród³owych, jakimi s¹ pisma Micha³a Sêdziwoja, ukazane zostan¹ elementy,
z których móg³ Newton skorzystaæ, nie tylko w dziedzinie alchemii (bo to ostatnie
wydaje siê raczej oczywiste, gdy uwzglêdnimy wysoki poziom prac Sendivogiusa,
który podkreœlano równie¿ za jego czasów).

II. Mniej znane oblicze XVII wiecznej nauki

Patrz¹c na to, czym zajmowa³o siê siedemnastowieczne angielskie œrodowisko
naukowe, nale¿a³oby siê raczej dziwiæ, gdyby odkrywca zasad mechaniki nie mia³ do
czynienia z alchemi¹. Nauka dla pewnej wiedzy w mo¿liwym do zbadania œwiecie
dopiero siê krystalizuje. Astronomowie obserwuj¹ niebo, aby móc przewidzieæ, co
zdarzy siê na œwiecie w przysz³oœci. Jest to efekt hermetycznego, a zarazem alche-
micznego przekonania, które mówi, ¿e przez gwiazdy Bóg chce nam przekazaæ
pewne wytyczne, tak jak chcia³ to zrobiæ przez Bibliê4 („wielki œwiat, makrokosmos,
jak w zwierciadle odbija siê w ma³ym œwiecie, mikrokosmosie”5). Obserwacja niebo-
sk³onu jest wiêc œrodkiem, a nie wartoœci¹ sam¹ w sobie. Paracelsus swoj¹ koncepcjê
leczenia wyprowadza z za³o¿enia, ¿e ludzkie cia³o mo¿na ulepszaæ, tak jak alchemia
doprowadza minera³y do coraz to wy¿szego stanu6. Na tym przyk³adzie widaæ, ¿e
medycyna jest równie¿ oparta na pewnych za³o¿eniach alchemiczno-hermetycznych.
Za twórcê nowo¿ytnej chemii, która odcina siê od celu alchemii, czyli np. dokonania
transmutacji metali, na rzecz celów bardziej praktycznych, uwa¿any jest Robert
Boyle, który w 1661 roku opublikowa³ g³oœne dzie³o Chymista Scepticus7 – ale takie
podejœcie by³o wtedy czymœ wyj¹tkowym. Aby unaoczniæ ówczesny œwiatopogl¹d
naukowy, spójrzmy, na jakie tematy pisali swoje rozprawy cz³onkowie Royal So-
ciety. Hrabia Kenelm Digby, cz³onek tego¿ towarzystwa, uwa¿a, ¿e mo¿liwe jest
powtórne o¿ywienie raz spalonego na popió³ raka8. Takie mniemanie jest wpisane
w alchemiczne rozwa¿ania na temat mo¿liwoœci o¿ywienia martwej ju¿ materii
(czêsto wed³ug zasady, ¿e rozk³ad jednego rodzi drugie), czego przyk³adem mo¿e byæ
ma³y cz³owieczek, homunkulus albo golem9. Bardzo powa¿nym tematem naukowym
by³y ró¿nego rodzaju proroctwa zwi¹zane np. z koñcem œwiata. Wiek XVII to
w Anglii wiek zawirowañ politycznych, pojawiaj¹ siê ruchy o bardzo radykalnym
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nastawieniu jak np. lewellerzy. A dla niektórych ju¿ samo pojawienie siê koncepcji
antyrojalistycznej mog³o oznaczaæ koniec œwiata10: „W apokaliptycznej atmosferze
towarzysz¹cej Reformacji i Reformacji Radykalnej nie by³o miejsca na pogl¹d, ¿e
wszechœwiat jest bytem stabilnym maj¹cym trwaæ przez czas nieograniczony”11. Na
tematy profetyczne wypowiada³y siê uznane osobistoœci, jak np. Tycho de Brahe12

i Johannes Kepler13. W Towarzystwie Królewskim zosta³ wykonany szczegó³owy
spis zale¿noœci miêdzy kometami a zmianami politycznymi14.

III. Izaak Newton: znawca profecji i alchemik

Izaak Newton bynajmniej nie odcina³ siê od podobnych rozwa¿añ, jego pogl¹dy nie
by³y jednak¿e tak radykalne. Na przyk³ad w kwestii komet uwa¿a³, ¿e s¹ one Ÿród³em
materia³ów, które s¹ niezbêdne do podtrzymywania procesów regeneracyjnych na
Ziemi, a nie boskim znakiem15. Spójrzmy, jakie by³y inne zainteresowania tego
uczonego; „nietypowe” ze wzglêdu na potoczne wyobra¿enie, ale zupe³nie normalne
w kontekœcie epoki. Zajmowa³ siê on na przyk³ad profecj¹ i choæ nie przepowiada³
bynajmniej daty koñca œwiata, to stara³ siê w Biblii odnaleŸæ zapowiedzi wydarzeñ
które ju¿ nast¹pi³y. To w³aœnie w profetyczne ksiêgi Starego i Nowego Testamentu by³y
najwa¿niejsze16. S³owo bo¿e uwa¿a³ Newton za szyfr, który nale¿y dopiero odcyfro-
waæ: „W jêzyku proroków »cherubin« mia³ oznaczaæ armiê, »orze³« legion rzymski,
a »¿aby« – papistowskich ba³wochwalców oraz ich praktyki”17. Uczony by³ przecie¿
protestantem, a zarazem wrogiem katolickiej hierarchii.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wy¿ej wymienione zainteresowania s¹ œwiadectwem tego, ¿e
Izaaka Newtona mo¿emy zaliczyæ do ludzi, którzy po³o¿yli fundament pod filozofiê
Oœwiecenia, jednak jego mniej znane rozwa¿ania s¹ mocno osadzone w kontekœcie
epoki, w której sam ¿y³. W Kryzysie œwiadomoœci europejskiej 1680–1715 Paul Hazard
zauwa¿a, ¿e jednym ze znamion nastania nowych czasów jest negacja proroctw i wp³y-
wu komet na sytuacjê na œwiecie. S³ynny jest aforyzm Pierra Bayle’a: kometa jako
zapowiedŸ katastrofy, to jak ruch powozów na ulicy Saint-Honore odbywaj¹cy siê
z powodu mieszczki wychylonej przez okno i obserwuj¹cej go18. Oczywiœcie mo¿na
powiedzieæ, ¿e pogl¹d o kometach jako przepowiedniach jest nie tyle „przedoœwie-
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ceniowy”, co po prostu hermetyczny i w zwi¹zku z tym bêdzie kontynuowany dalej
w ramach wiedzy tajemnej. Ale w „Wieku Œwiate³” uznano by go za marginalny. Tak
samo potraktowaæ mo¿na egzegezê dokonan¹ przez Newtona. Nowa, oœwiecona,
interpretacja Biblii charakterystyczna np. dla Richarda Simona bli¿sza bêdzie trak-
towaniu Biblii jako pisma takiego jak inne, bez doszukiwania siê tajemnych treœci
profetycznych, jak to czyni³ Newton19. Przy ca³ym szacunku dla wybitnego uczonego:
nie wyprzedza³ on swych czasów tak bardzo jak siê to czêsto podkreœla.

Autor Principiów mia³ równie¿ stycznoœæ z alchemi¹ i by³a dla niego dosyæ wa¿na.
Autor jego biografii, Jerzy Kierul, pisze nastêpuj¹co: „Z jego punktu widzenia
alchemia, czy interpretacja proroctw mog³y wydawaæ siê znacznie bardziej obiecu-
j¹cymi dziedzinami ni¿ mechanika matematyczna”20. W roku 1669 Newton zakupi³
zbiór traktatów alchemicznych Theatrum Chemicum21. Zna³ te¿, jak wspomina³em,
pisma Micha³a Sêdziwoja: „Newton, który, jak wiadomo czynnie zajmowa³ siê alche-
mi¹, ze szczególnym upodobaniem rozczytywa³ siê w pismach Sêdziwoja kolekcjo-
nowanych w swej bibliotece. W zachowanych po nim rêkopisach o treœci alchemicznej
znajduj¹ siê fragmenty ilustruj¹ce to zainteresowanie”22. Ta pasja jest – wed³ug wy¿ej
wymienionego autora biografii – spowodowana tym, ¿e „Reakcje chemiczne s¹
fascynuj¹ce dla ka¿dego, kto ma okazjê zobaczyæ je na w³asne oczy, zjawiska s¹
skomplikowane, zaskakuj¹ce [...]. Trudno siê dziwiæ, ¿e Newton zaj¹³ siê badaniem
zjawisk, które tak naocznie œwiadczy³y o dzia³aniu skomplikowanych si³ w naturze”23.
Ta opinia jest bardzo trafna, ale oczywiœcie nie same zmiany kolorów i efektowne
reakcje by³y dla uczonego interesuj¹ce. Podkreœliæ natomiast nale¿y s³owa, ¿e owe
reakcje chemiczne „naocznie œwiadczy³y”, ich wynik by³ sprawdzalny empirycznie.

IV. Alchemia – nauka empiryczna, a wiêc bliska
metodom badawczym Newtona.

Empiria w pismach Micha³a Sêdziwoja

„Nadesz³o królestwo Newtona [...]. Poniewa¿ wychodzi³ on od abstrakcji, nie od
aksjomatów, ale od faktów, aby dojœæ do innych faktów nale¿ycie stwierdzonych,
poniewa¿ wyprowadzi³ z natury prawa natury, nowe pokolenie zaliczy³o go w poczet
swoich pó³bogów”24. Jak wspomnia³em, empiryzm ten ró¿ni³ siê od baconowskiego,
u Newtona „Skutecznoœæ matematyki wypiera mozolne zbieranie danych w myœl
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indukcyjnych wskazówek Bacona”25. Mimo to angielskiego uczonego cechowa³o
wykonywanie wielu doœwiadczeñ. Dopiero kiedy by³ pewien, ¿e wszystkie opcje
zosta³y uwzglêdnione, formu³owa³ tezê. O ogromie pracy czêsto nikt nie wiedzia³, za
jednym listem mog³o siê kryæ parê lat doœwiadczeñ26. Czy odejœcie od „pustos³owia
filozofów” do sprawdzalnych faktów by³o czymœ a¿ tak nowym i niespotykanym?
Moje pytanie zdaje siê sugerowaæ odpowiedŸ przecz¹c¹, ale nie jest to wcale oczy-
wiste. Wed³ug Paula Hazarda to wiek XVIII tworzy prawdziwego badacza: „[...] rodzi
siê badacz laboratoryjny. Nêdzne to laboratoria, w których czêsto brak najprostszych
instrumentów; s³abo wyekwipowani badacze, którzy maj¹ opory przed zrzuceniem
aksamitnych ubrañ [...], ale którzy zaczynaj¹ ju¿ mimo wszystko prze¿ywaæ wielk¹
epopejê eksperymentu”27. Wiadomo, ¿e w s³owach tych nie chodzi tylko o sam fakt
eksperymentu, ale i o podejœcie, formu³owanie wniosków opartych tylko na doœwiad-
czeniu, bez spekulacji. Jak do tego ma siê alchemia? Braku zaawansowania alche-
micznemu sprzêtowi laboratoryjnemu na pewno nie mo¿na zarzuciæ; i to nie tylko
XVII i XVIII wieku. Tak¹ pionierk¹ w u¿yciu nowej aparatury by³a na przyk³ad Maria
¯ydówka ¿yj¹ca w III wieku po Chrystusie. Zna³a m.in. ³aŸniê parow¹, do dzisiaj
u¿ywan¹ w laboratoriach chemicznych28. Ci, których dziwi obecnoœæ pism alche-
micznych w bibliotece Newtona, mogliby powiedzieæ, ¿e by³ to ruch na po³y religijny,
nierzadko ca³kiem s³usznie kojarz¹cy siê z szarlatañstwem.

¯yj¹cy na prze³omie III i IV wieku alchemik Zosiomos „wspomina o znajomoœci
i wyborze w³aœciwych pór i szczêœliwych momentów, zale¿nych od rozstrzygaj¹cych
wp³ywach planet, które s¹ niezbêdne przy pracach chemicznych, dalej mówi o roli
modlitw, zaklêæ, [...] magicznych operacji. [...] £¹czy wiêc œciœle alchemiê z astro-
logi¹ i magi¹”29. W okresie póŸniejszym alchemicy bêd¹ nadal czuli silny zwi¹zek
swojego „Wielkiego Dzie³a” z religi¹. Laboratorium mistrza mia³o stanowiæ po-
³¹czenie pracowni naukowej i œwi¹tyni30. Interesuj¹cy nas Sêdziwój niezliczon¹ iloœæ
razy odwo³uje siê do Boga, odkrywa tajniki Natury, by ukazaæ Jego wielkoœæ: „To co
dawni uczeni opuœcili, pragnêliœmy pokazaæ pilnemu badaczowi tej tajemnicy, aby
tym g³êbiej wesz³a mu w serce niepojêta potêga Najwy¿szego Boga i aby móg³ go
¿arliwie kochaæ i wielbiæ”31. Polak nie ³amie wiêc pewnej konwencji, swoje twier-
dzenia potrafi ukryæ w tajemniczej zagadce32.

Pisma Micha³a Sêdziwoja i Izaak Newton 111

25 M. Heller, Filozofia przyrody, s. 79.
26 J. Kierul, Izaak Newton, s. 91.
27 P. Hazard, Myœl europejska, s. 130.
28 R. Bugaj, Hermetyzm, s. 89-92.
29 Tam¿e, s. 97-98.
30 Tam¿e, s. 273.
31 Sêdziwój, Traktat o siarce, drugim pierwiastku natury, [w:] Sêdziwój, Traktat o kamieniu filozo-

ficznym, Warszawa 1971, s. 256.
32 Sêdziwój, Traktat o kamieniu filozofów, [w:] Sêdziwój, Traktat..., s. 203-210.



Jednak niektóre jego pogl¹dy s¹ na wskroœ nowoczesne. Niczym Bacon w Novum
Organum potrafi krytycznie spojrzeæ na rozprawy wielkich filozofów w porównaniu
ze zjawiskami zaobserwowanymi naocznie: „Gdybyœ zaœ dojrza³ym umys³em roz-
wa¿y³ jak dzia³a Natura, obszed³byœ siê bez tylu ogromnych dzie³ filozofów, gdy¿
moim zdaniem korzystniejsze jest pobieranie nauki od samego mistrza, to jest od
Natury, ani¿eli od jej uczniów”33. Takie s³owa mog³y odpowiadaæ Newtonowi,
cz³owiekowi, który dziêki empirii usi³owa³ obaliæ króluj¹c¹ mechanikê kartezjañsk¹.
Polski alchemik docenia oczywiœcie dzie³a pierwszych badaczy: „I choæ pozostawali
oni jedynie na prostej drodze Natury, to jednak wynaleŸli takie rzeczy, które my
poruszaj¹cy siê wœród tylu spraw zaledwie mo¿emy sobie wyobraziæ”34. Jemu wspó³-
czeœni spekuluj¹, nie odnosz¹ siê do poznawalnej rzeczywistoœci, uwa¿aj¹ j¹ za coœ
banalnego i niewartego uwagi, nie s¹ wiêc poprawnie zrozumieæ œwiata, ani dzie³
swoich wielkich poprzedników: „Umys³ nasz kierujemy wiêc nie do rzeczy znanych,
lecz do takich, które mog³yby nast¹piæ, lub w ogóle nie nast¹pi¹. Dziêki temu ³atwiej
te¿ udaje nam siê wymyœlaæ rzeczy subtelne, trudne do wyra¿enia dla filozofów,
ani¿eli w³¹czyæ do rzeczywistego biegu Natury i w³aœciwie pojmowaæ sens pism
filozoficznych”35. Swoje rozwa¿ania opiera Sendivogius w wiêkszoœci na doœwiad-
czeniu, co podkreœla Roman Bugaj: „Œwiatopogl¹d Sêdziwoja jest œwiatopogl¹dem
entuzjasty i badacza empiryka, który usi³uje nakreœliæ i opracowaæ system natury
w oparciu o jej niezmienne prawa”36. Polski alchemik ma œwiadomoœæ si³y, któr¹
stanowi w³asnorêczne badanie zachodz¹cych procesów. Kiedy je opisuje pisze:
„Uczyni³em to uczciwe i nie s¹dŸ by ktokolwiek ze œmiertelnych przedstawi³ to
jaœniej ode mnie, gdy¿ opisa³em to nie na podstawie licznych ksi¹g, lecz dokona³em
trudem w³asnych r¹k i w³asnego doœwiadczenia”37. Warto w tym miejscu zauwa¿yæ,
¿e zna³ on pisma Rogera Bacona, pioniera empirii, które poleca adresatowi jednego
z listów38. W³aœciwie wiêkszoœæ pism Sendivogiusa jest po prostu opisem kon-
kretnych doœwiadczeñ. Nie ma tu miejsca na niedomówienia, wszystko wyra¿one
jest nadzwyczaj przejrzyœcie. Zaznajomiony z arkanami sztuki i posiadaj¹cy sprzêt
alchemik sam jest w stanie zweryfikowaæ prawdziwoœæ tez autora. Znamienne jest
zdanie, które wypowiada ten polski alchemik w jedenastej czêœci Traktatu o ka-
mieniu filozofów, która nosi tytu³ O praktyce i o sporz¹dzaniu kamienia za pomoc¹
sztuki. Nie mog¹c rozwi¹zaæ pewnego problemu, zamiast spekulowaæ, mówi on:
„Dot¹d siêga moje doœwiadczenie, wiêcej nie mogê, wiêcej nie znalaz³em”39. Gdy-
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by powiedzieæ trochê inaczej otrzymalibyœmy Newtonowskie: hypotheses non fingo.
To w³aœnie ów rewolucyjny brak spekulacji, nieodpowiadanie na pytanie „dla-
czego”, ale „w jaki sposób”40, sta³o siê przedmiotem ostrej krytyki, szczególnie
teorii grawitacji41. Zadowalanie siê tylko tym, co siê wie na pewno, sta³o siê cech¹
dopiero nastêpnej epoki.

V. Portret badacza u Micha³a Sêdziwoja

Z pojêciem empirii wi¹¿e siê nierozerwalnie pytanie o cechy samego badacza.
Izaak Newton jawi siê jako cz³owiek wiecznie zapracowany, godzinami œlêczy
w swoim laboratorium: „Sprawia³ na innych wra¿enie, jakby szkoda mu by³o czasu
poœwiêcanego na sen i jedzenie. W póŸniejszym okresie nigdy nie za¿ywa³ ¿adnych
rozrywek w rodzaju gier czy przeja¿d¿ek”42. Charakterystyczny jest brak dba³oœci
o wydawanie w³asnych pism, wiêkszoœæ jest dostêpnych tylko dziêki pozostawionym
przez niego manuskryptom43. Widaæ tutaj pewien rodzaj niedba³oœci o s³awê, re-
miniscencjê purytañskiego wychowania, które na zawsze pozostawi³o œlad w psy-
chice uczonego44. Dopiero kiedy ktoœ og³asza³ odkrycie, do którego on doszed³
wczeœniej, potrafi³ walczyæ o przyznaniu w³aœnie jemu autorstwa45. Jego wyk³ady na
uniwersytecie nie nale¿a³y do popisów krasomówstwa, czêsto nikt siê na nich po
prostu nie pojawia³46. Kojarzyæ siê musia³ z jakimœ ksiêgowym, rzemieœlnikiem, ale
na pewno nie z profesorem odzianym w togê. Jeœli chodzi o Sêdziwoja, trzeba
zauwa¿yæ, ¿e chocia¿ Rudolf II kaza³ umieœciæ na Hradczanach inskrypcjê na jego
czeœæ, to polskiemu alchemikowi, równie¿ niemi³a by³a chwa³a47. G³ównie ze wzglê-
dów bezpieczeñstwa – alchemik to w powszechnej œwiadomoœci ktoœ, kto potrafi daæ
bogactwo swemu mocodawcy (np. wojewodzie sandomierskiemu Jerzemu Mnisz-
chowi48). Nie przypadkiem trwa³y w nauce spory o zidentyfikowanie kanonu jego
pism49. Ale w odró¿nieniu od Newtona by³ oczywiœcie postaci¹ barwn¹ i w œwiecie
bywa³¹50. Jednak portret badacza Natury opisany przez Sêdziwoja móg³ Newtonowi
przypaœæ do gustu: „Badacze Natury winni byæ takimi, jak sama Natura, a wiêc
uczciwi, proœci, cierpliwi, wytrwali, a co najwa¿niejsze nabo¿ni, Boga boj¹cy siê, nie
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szkodz¹cy bliŸniemu”51. Wytrwa³oœæ i cierpliwoœæ, które tak podkreœla Sendi-
vogius, nie s¹ czczymi przechwa³kami, których autor nie jest w stanie sam za-
stosowaæ. Doœwiadczenia wykonywane przez alchemika wymaga³y czasu, którego
nie zawsze wystarcza³o: „[...] wstawiliœmy naczynie do ³aŸni wodnej, trzymaj¹c
produkt celem wytrawienia przez dwa dni. [...] Wyj¹wszy tê ziemiê z ³aŸni wsta-
wiliœmy j¹ na ³aŸniê popio³ow¹ i przez dwadzieœcia cztery godziny poddaliœmy
dzia³aniu ognia stosowanego do sublimacji. [...] Wszystko to zosta³o poddane przez
miesi¹c procesowi puterfakcji w ³aŸni. Po tym czasie oddzieliliœmy wodê roœlinn¹;
na spodzie pozosta³a nam guma sk³adaj¹ca siê ze z³ota. Okaza³a siê ona jednak lotna
i nale¿a³oby j¹ d³ugo zestalaæ, przeznaczyliœmy j¹ wiêc do leczenia cia³a ludzkiego,
a to dlatego, ¿e musia³em ju¿ wracaæ do Polski i nie mog³em tam [w Wenecji
– przyp. aut.] d³u¿ej zostaæ”52. W takich jak ten fragmentach widaæ charakte-
rystyczn¹ równie¿ dla Newtona determinacjê w prowadzeniu doœwiadczeñ. Gdy
Newton informowa³ w 1672 roku o wnioskach z pewnych doœwiadczeñ, nikt nie
zdawa³ sobie sprawy, ¿e za krótk¹ publikacj¹ kryje siê parê lat drobiazgowych
eksperymentów53.

Jak wspomina³em, Newton by³ osob¹ raczej ma³o widowiskow¹ i nietowarzysk¹,
nie dba³ o rozg³os, a polemikê wola³ prowadziæ przez poœredników54. Za jego kadencji
obrady Towarzystwa Królewskiego przybra³y bardzo zdyscyplinowany i powa¿ny
charakter55. Reasumuj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e by³ przeciwnikiem efekciarstwa
naukowego, mówienia wiêcej ni¿ siê wie i przechwa³ek. Micha³ Sêdziwój równie¿
potêpia³ te przywary. W jego pismach znajdujemy naganê dla modelu antybohatera
i szarlatana, który mimo dok³adnych rad udzielonych mu przez Naturê, nie rozumie
nic i nie ma siê zamiaru do tego przyznawaæ. Oto co mówi Alchemik w Rozmowie
Merkuriusza, alchemika i Natury: „Teraz uœwiadamiam sobie, ¿e nic nie wiem, lecz
nie wolno mi siê do tego przyznaæ, gdy¿ utraci³bym swe dobre imiê, a s¹siad mój
dowiedziawszy siê, ¿e nic nie umiem nie okaza³by mi wiêcej pomocy. Muszê wiêc
mówiæ, ze wiem na pewno, w innym wypadku nikt nie da³by mi chleba”56. PóŸniej
dowiadujemy siê, ¿e Alchemik ma zamiar przez resztê ¿ycia oszukiwaæ swoich
mecenasów i uciekaæ, kiedy wyda siê jego blef. Nie by³aby to osoba mog¹ca przyznaæ
siê, ¿e jej poznanie jest ograniczone, jak uczyni³ to Newton57. S³awa nie powinna byæ
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mi³a prawdziwemu badaczowi: „Dlatego pró¿n¹ czêœæ chwa³y pozostawiam tym,
którzy wol¹ byæ bardziej godnymi szacunku i czci ni¿ s¹ nimi w rzeczywistoœci”58

– mówi w przedmowie do Traktatu o kamieniu filozofów Sêdziwój.

VI. Systematycznoœæ i przejrzystoœæ definicji
– dewizy obu omawianych uczonych

Dzie³o Philosophiae naturalis principia mathematica napisane jest w bardzo
klarowny sposób. Dzieje siê tak ze wzglêdu na to, ¿e wszystkie pojêcia, których
angielski uczony u¿ywa s¹ wyjaœnione. Wed³ug Micha³a Hellera, „Definicje usta-
nawiaj¹ pojêciowy aparat nowej mechaniki; ich precyzyjne wys³owienie sta³o siê
warunkiem koniecznym sukcesu Newtona”59. Znamienne jest, ¿e Newton nie de-
finiuje takich pojêæ, jak czas, ruch przestrzeñ60, niemo¿liwoœæ takiego zabiegu by³a
ukazana ju¿ przez Pascala, w jego traktacie O myœleniu geometrycznym. Micha³
Sêdziwój równie¿ zdawa³ sobie sprawê z tego, jak wa¿ne jest dok³adne okreœlenie
i rozumienie s³ów u¿ywanych w pismach naukowych, oraz jasne wyra¿anie siê.
O tych, którzy lekcewa¿¹ te wartoœci, polski alchemik pisze: „[...] jedni i drudzy
uk³adali baœnie, tworzyli sobie symbole i wymyœlali trudnoœci, i maj¹c na celu takie
samo ukrycie tajemnic pos³ugiwali siê ogólnymi œrodkami które sprowadzaj¹ siê do
trzech rodzajów [...]”61. Zamiast jasno t³umaczyæ, niektórzy alchemicy „[...] w jed-
nym miejscu zaprzeczaj¹ temu co w innym potwierdzali a mimo to nie okreœlaj¹
podstawowej przyczyny odmiennoœci i zgodnoœci, i œwiadomie zanurzaj¹ siê w g³ê-
bokim morzu zwodzeñ”62. Nastêpnie autor podkreœla wagê wspomnianego aparatu
definicji, którym nale¿y siê pos³ugiwaæ: „Drugi rodzaj sprowadza siê do tego, ¿e
czêsto w tym samym miejscu, to znaczy w tym samym tekœcie, wyra¿aj¹ oni dwie lub
wiêcej ca³kowicie ró¿ne rzeczy, a jeœli w ró¿nych miejscach i w ró¿nych tekstach je
rozró¿niaj¹, to nadaj¹ im mylne znaczenie za pomoc¹ pewnych s³ów, które tylko
pozornie oznaczaj¹ te rzeczy”63. Dla porz¹dku nale¿y wspomnieæ, ¿e trzecim ro-
dzajem wypaczenia jest t³umaczenie chemicznych procesów od koñca albo od œrodka;
autorzy takich traktatów uwa¿aj¹ za s³uszne doprowadziæ do zawik³ania wszystkiego.

Sêdziwój jest w stanie przestrzegaæ wytyczonych przez siebie zasad, co mo¿na
pokazaæ na przyk³adzie Traktatu o siarce, drugim pierwiastku natury. Zanim autor
przystêpuje do meritum uwa¿a za konieczne omówienie terminów, którymi siê bêdzie
pos³ugiwa³. Trudno tu jeszcze mówiæ o definicjach, w wyjaœnienia pojêæ wplecione s¹
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dygresje, ró¿ne przyk³ady. Niemniej Sêdziwój podkreœla, ¿e zanim bêdzie mowa o siarce:
„S³uszniej bêdzie opisaæ najpierw pochodzenie pierwiastków, zw³aszcza, ze siarka jest od
dawna uwa¿ana za g³ówny z nich”64. I najpierw zostaje omówiony ¿ywio³ ziemi, potem
kolejno: woda, powietrze, ogieñ oraz trzy pierwiastków: Merkuriusz, sól i siarka.
Sêdziwój stara siê odnaleŸæ cechy ka¿dego ¿ywio³u, np. „Powietrze jest ¿ywio³em
pierwotnie naj³agodniejszym w swej jakoœci, zewnêtrznie lekkie i niewidoczne we-
wnêtrznie jest jednak ciê¿kie widzialne i sta³e”65. Opisuje te¿ jego rolê we wszech-
œwiecie. Taki wstêp u³atwi zrozumienie treœci tego i innych dzie³, sprawi, ¿e czytelnik
bêdzie pojmowa³, co autor rozumie przez tak ogólne jeszcze wtedy pojêcia.

VII. Wspólne cech œwiatopogl¹du Sêdziwoja i Newtona:
prostota natury i rola Boga

Chcia³bym poruszyæ kwestiê, która po czêœci jest zwi¹zana z prac¹ badacza, ale
jest te¿ wa¿na w aspekcie œwiatopogl¹du omawianych postaci. Newton opisuje
w trzeciej ksiêdze Principiów jedn¹ z zasad, któr¹ powinien kierowaæ siê badacz
w poznawaniu przyrody: „Regu³a I: Nale¿y przyjmowaæ nie wiêcej przyczyn rzeczy
naturalnych, ni¿ potrzeba i wystarcza do wyjaœnienia zjawisk od nich pochodz¹cych
– Z tej okazji filozofowie mówi¹, ¿e przyroda nie czyni niczego na pró¿no, gdy mniej
wystarcza, poniewa¿ natura zadowala siê prostot¹ i nie d¹¿y do nadmiaru zby-
tecznych przyczyn”66. A skoro tak, to „[...] tym samym naturalnym skutkom po-
winniœmy przypisywaæ, o ile to mo¿liwe, te same przyczyny. A wiêc te same
przyczyny przypisywaæ oddychaniu cz³owieka, co i zwierz¹t, spadania kamieni
w Europie i w Ameryce, œwiat³u naszego kuchennego ognia i S³oñca, odbicia œwiat³a
od ziemi i planet”67. Tê zasadê w swoich pismach wielokrotnie podkreœla polski
alchemik: „Zobaczysz, jak Natura dzia³a w najprostszy sposób, a tak¿e dowiesz siê
niezawodnie, ¿e Natura jest najprostsza i nie bêdziesz podziwia³ niczego oprócz jej
prostoty. Wierz mi, ¿e im szlachetniejsza jest jakaœ rzecz w Naturze, tym jest ona
³atwiejsza i prostsza, gdy¿ prosta jest tak¿e wszelka prawda”68. W innym miejscu
pojawia siê sformu³owanie: „Prostota jest pieczêci¹ prawdy”69.

Wkraczaj¹c na teren œwiatopogl¹dów obydwu badaczy, mo¿na poruszyæ jeszcze
kwestiê stosunku naukowca do Boga. O tym, ¿e Izaak Newton by³ wychowany
w duchu purytañskim, ju¿ wspomnia³em. On sam by³ równie¿ bardzo religijnym pro-
testantem. Zajmowa³ bardzo radykalne stanowisko antytrynitarne, które usi³owa³
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uzasadniaæ, prowadz¹c teologiczne rozwa¿ania70. Uwa¿a³, ¿e Bóg ma aktywn¹ rolê
w procesach zachodz¹cych na ziemi, w przeciwieñstwie do np. Kartezjusza71 czy
Leibniza (najlepszy ze œwiatów nie móg³ byæ przecie¿ poprawiany)72. W swoich
Principiach ograniczy³ siê do doœwiadczalnie sprawdzanych faktów, ale prywatnie
mówi³: „Dlaczego w naszym uk³adzie jest jedno cia³o zdolne dawaæ œwiat³o i ciep³o
ca³ej reszcie? – nie znam ¿adnej tego przyczyny, prócz tej, ¿e autor uk³adu uzna³ to za
odpowiednie”73. Natomiast u Sedziwoja motyw Boga nieustannie przewija siê w jego
pismach. Alchemik to przecie¿ kap³an nauki. O tym, ¿e nie jest to tylko czcza
formalnoœæ, przekonuje rola Stworzyciela w zagadnieniach zwi¹zanych z naukowymi
rozwa¿aniami alchemika. Na przyk³ad ¿ywio³ ognia jest z osob¹ Stwórcy nierozer-
walnie zwi¹zana: „Jego najczystsza substancja i esencja zosta³a na pocz¹tku stwo-
rzenia wywy¿szona z tronem Boskiego Majestatu [...]”74. Spokój przypisany temu
¿ywio³owi przez Sendivogiusa jest wynikiem analogii do spokojnego i niewzru-
szonego Boga spoczywaj¹cego na swoim tronie. Co nie oznacza, ¿e nie ma on
aktywnego udzia³u w tocz¹cym siê ¿yciu: „[...] bowiem dusza mo¿e sobie coœ
wyobraziæ, ale nie realizuje niczego jak tylko w umyœle. Bóg natomiast urzeczy-
wistnia w tym samym momencie to co sobie wyobrazi³ [...]75. Ale tê analogiê
w pracach obu badaczy traktowa³ jako coœ oczywistego. Uczeni ci nie mogli byæ
przecie¿ afiszuj¹cymi siê materialistami czy ateistami – te pr¹dy rozwin¹ skrzyd³a
dopiero w epoce Oœwiecenia. Konieczne wydaje siê podkreœlenie, ¿e powy¿sza
zbie¿noœæ sprowadza siê do pokory wobec Boga. W kwestiach szczegó³owych ró¿nili
siê diametralnie; religijnoœæ Sendivogiusa jest hermetyczna, Newtona protestancka.

VIII. Mo¿liwe zapo¿yczenia konkretnych pomys³ów Sêdziwoja
przez Newtona

Na koñcu nale¿y przejœæ do bezpoœredniego i naukowo udowodnionego za-
inspirowania Newtona przez Sêdziwoja, czyli do teorii zarodków. Ze wspomnianej
wczeœniej zasady prostoty wyci¹ga polski alchemik o wiele dalej id¹ce wnioski ni¿
Newton. Opiera³ na niej swoj¹ koncepcjê o powstaniu metali zwi¹zan¹ w dodatku
z pogl¹dami na tworzenie siê rzeczy materialnych. Sêdziwój uwa¿a, ¿e istnienie
minera³ów bierze siê z zarodka, tak jak z nasionka powstaje drzewo. Pogl¹d ten
przedstawia hermetyczn¹ wizjê œwiata po³¹czonego w jeden organizm: „Jest jednak
najprawdziwsze, ¿e to co jest w górze jest takie samo, jak to co jest na dole i na
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odwrót: to, co rodzi siê w górze, rodzi siê z samego Ÿród³a, jak to co na dole, w g³êbi
Ziemi. Jakie zatem pierwszeñstwo maj¹ mieæ roœliny przed metalami i dlaczego
tamtym Bóg da³ zarodek, a te niezas³u¿enie pomin¹³? Czy¿ nie t¹ sam¹ godnoœæ maj¹
u Boga metale co drzewa?”76. Samo „poczêcie” zarodka bierze siê wspó³dzia³ania
czterech ¿ywio³ów77. Wyrzucony z j¹dra ziemi przez Archeusza Natury zarodek staje
siê metalem dziêki w³aœciwoœci powietrza, które œcina opar z zarodkami78. Z zarodka
dopiero powstaje ca³e cia³o: „Jest bowiem w ka¿dym ciele œrodek i miejsce, albo
punkt zarodka lub nasienia, a zawsze jedna 8200 czêœæ [...]. Nie bowiem ca³e cia³o
zamienia siê w zarodek, lecz jest w nim pewna niezbêdna iskierka, któr¹ otaczaj¹ce
cia³o ochrania przed wszelkim nadmiernym ciep³em, czy zimne”79. Zarodek ma te¿
specjalne w³asnoœci: „Lecz podobnie jak kamieñ magnetyczny przyci¹ga do siebie
twarde ¿elazo (analogicznie na przyk³ad jak biegun pó³nocny przyci¹ga do siebie
wody [...]) tak te¿ powietrze dziêki magnesowi roœlinnemu, przyci¹ga do siebie
po¿ywienie z rozczynnika œwiata, to jest z wody”80. Na podstawie tych i innych
przes³anek badacze tacy jak Roman Bugaj czy Karin Figali uwa¿aj¹, ¿e teoria
Sêdziwoja mog³a byæ inspiracj¹ dla Newtona w odkryciu przyci¹gania ziemskiego:
„[...] Sêdziwój wypowiedzia³ niezwykle wa¿n¹ i inspiruj¹c¹ myœl, ¿e ziemia w pew-
nych regionach jest bardziej g¹bczasta i porowata, i posiada si³ê bardziej przy-
ci¹gaj¹c¹ ni¿ w innych. Newton nie przeoczy³ tego stwierdzenia”81. Naukowo roz-
wa¿ana by³a te¿ kwestia przejêcia przez Newtona teorii Sêdziwoja g³osz¹cej, ¿e
nasienie metali pochodzi z powietrza.

IX. Wnioski

Podsumowuj¹c ca³¹ pracê, mo¿na stwierdziæ, ¿e wprawdzie obaj uczeni zas³ynêli
w zupe³nie innych dziedzinach, to da siê odnaleŸæ wiele analogii miêdzy nimi. S¹
konkretne pomys³y, tak jak np. teoria zarodków, ale g³ównie chodzi³o o ukazanie mi
zbie¿noœci w pogl¹dach na naukê, metodê badawcz¹. Nie nale¿y oczywiœcie za-
k³adaæ, ¿e bez Micha³a Sêdziwoja nie narodzi³by siê geniusz Izaaka Newtona. Nie
nale¿y zak³adaæ te¿, ¿e Newton czyta³ wszystkie cytowane w tej pracy fragmenty
z pism polskiego alchemika. Ale pewne idee musia³y zostaæ zaaprobowane – nie-
prawdopodobne wydaje siê, ¿eby Newton, oddany nauce bez reszty, przeszed³ obok
nich obojêtnie. Na powy¿szym przyk³adzie widaæ recepcjê pewnej postawy ba-
dawczej, której apogeum przypadnie na wiek XVIII.
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EWA NOWICKA

„Kurier Polski” jako Ÿród³o do dziejów obyczajów
w Polsce w epoce saskiej

Myœl¹c o badaniach nad dziejami obyczajów epoki saskiej, a wiêc pytaj¹c miêdzy
innymi o podstawê Ÿród³ow¹ tego zagadnienia, pierwszym skojarzeniem by³oby
zapewne dzie³o Jêdrzeja Kitowicza – Opis obyczajów za panowania Augusta III.
Zaraz po nim wymieniono by jednym tchem: pamiêtniki, epistolografiê, silva rerum.
Byæ mo¿e ktoœ bardziej dociekliwy powiedzia³by o zabytkach kultury materialnej.
Mo¿na podejrzewaæ jednak, i¿ w powy¿szym wyliczeniu zabrak³oby prasy staro-
polskiej (wspomniano by ewentualnie o prasie rêkopiœmiennej i gazetach ulotnych).
Jest to jednak uzasadnione tylko w wypadku, gdy badamy obyczajowoœæ szesnasto
i siedemnastowieczn¹, kiedy prasa drukowana, poza epizodem „Merkuriusza Pol-
skiego Ordynaryjnego” (ukazuj¹cego siê od stycznia do lipca 1661 roku), w rze-
czywistoœci nie funkcjonowa³a. Jednak¿e, gdy granica chronologiczna naszych badañ
obejmuje równie¿ wiek XVIII (zw³aszcza od jego drugiej æwierci), pominiêcie regu-
larnie ukazuj¹cych siê gazet drukowanych wydaje siê powa¿nym przeoczeniem.

Osiemnastowieczny rynek prasowy by³ nie tylko bogatszy, lecz i stabilniejszy. Po
ukazuj¹cej siê przez dwa lata „Poczcie Królewieckiej”, kolejn¹ gazet¹ w jêzyku
polskim by³ wydawany przez warszawskich pijarów od grudnia 1729 roku „Kurier
Polski” – tygodnik ogólnoinformacyjny, który czytano w Rzeczypospolitej do koñca
1760 roku. O nim te¿ Jerzy £ojek napisa³, i¿ „¿ywo i barwnie naœwietla ¿ycie w Polsce
w XVIII wieku” i ¿e jest „ciekawym materia³em przyczynkarskim do dziejów oby-
czajów”1. Zdanie to sta³o siê motywacj¹ do podjêcia problemu sformu³owanego
w tytule artyku³u. Zanim jednak przejdê do analizy tematyki „Kuriera Polskiego” pod
k¹tem jego przydatnoœci w badaniach nad obyczajowoœci¹ epoki saskiej, chcia³abym
zakreœliæ pole semantyczne pojêcia obyczaju, którym tak czêsto bêdê siê przecie¿
pos³ugiwaæ, a tak¿e przypomnieæ prawie trzydziestoletni¹ historiê tygodnika.

1 J. £ojek, Dziennikarze i prasa w Warszawie w XVIII wieku, Warszawa 1960, s. 23.



*

Przygl¹daj¹c siê nawet najbardziej uznanym historycznym opracowaniom dzie-
jów obyczajów (autorstwa W. £oziñskiego, J.S. Bystronia, Z. Kuchowicza), Maria
Bogucka dostrzeg³a brak precyzyjnego sformu³owania definicyjnego, co prowadziæ
mo¿e do uproszczeñ oraz wykraczania poza tematykê2. Zatem zdefiniowanie klu-
czowego dla tego tekstu pojêcia obyczaju wydaje siê kwesti¹ podstawow¹, metodo-
logiczn¹3. Za wspomnian¹ autork¹ przyjmujê spojrzenie socjologiczne, pozbawione
moralnej oceny, w którym obyczaj rozumiany jako „powszechnie przyjêty, umowny,
najczêœciej uœwiêcony tradycj¹ sposób postêpowania w danej okolicznoœci, w³aœciwy
pewnej grupie ludzi, charakterystyczny dla danego terenu, okresu i czasu”4 jest
„wa¿nym elementem procesu dziejowego cywilizacji, zarazem spoiwem i sposobem
funkcjonowania grup spo³ecznych i ca³ych spo³eczeñstw”5. Podejœcie takie wydaje
siê chroniæ przed powierzchownym potraktowaniem tego zjawiska jako egzotycz-
nego reliktu przesz³oœci, który siê jedynie opisuje (wyliczaj¹c ciekawostki szokuj¹ce
wspó³czesnych), pomijaj¹c pog³êbion¹ analizê umo¿liwiaj¹c¹ przedstawienie pro-
cesów oraz ich uwarunkowañ i powi¹zañ6.

Zakres tego pojêcia bêdzie obejmowaæ przede wszystkim nastêpuj¹ce sfery ludz-
kiej egzystencji: narodziny, œlub i pogrzeb („spektakle ¿ycia”), zwi¹zan¹ z nimi
nierozerwalnie obrzêdowoœæ koœcieln¹, odpoczynek i rozrywkê, prawo i przestêp-
stwo oraz ceremonia³ i zwyczaje w ramach instytucji ¿ycia politycznego na poziomie
centralnym i lokalnym7. Ka¿d¹ zaœ z nich dla drugiej æwierci XVIII wieku zobra-
zowaæ mo¿na miêdzy innymi na podstawie zawartoœci „Kuriera Polskiego”.

Jak wspomniano ju¿, by³ to tygodnik ogólnoinformacyjny, wychodz¹cy spod
prasy drukarskiej warszawskich pijarów, którzy swoj¹ dzia³alnoœæ wydawnicz¹ opie-
rali na przywileju królewskim Jana III Sobieskiego z 1694 roku oraz Augusta II
z 1701 roku. Poprzednikami gazety by³y ukazuj¹ce siê od stycznia 1729 roku „No-
winy Polskie”, które w grudniu tego roku zmieni³y tytu³ na „Kurier Polski”8. Jak
podejrzewa Jan Szczepaniec, zmiana ta by³a rezultatem przejêcia redakcji pisma
przez Jana Naumañskiego, chc¹cego w ten sposób wyodrêbniæ w³asne gazety od
wczeœniej wydawanych9. Zarówno wspomniany redaktor, jak i jego mecenas Jan
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2 M. Bogucka, Staropolskie obyczaje w XVI-XVIII wieku, Warszawa 1994, s. 6-7.
3 S³ownik etnologiczny: terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa 1987, s. 262-266.
4 S³ownik jêzyka polskiego, red. W. Doroszewski, t. V, Warszawa 1963.
5 M. Bogucka, Staropolskie obyczaje, s. 8-9.
6 Tam¿e, s. 9.
7 Tam¿e, s. 43.
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Krajów”, które zawiera³y informacje z zagranicy. By³y one nastêpnikiem „Relata Refero”, tygodnika
ukazuj¹cego siê równoczeœnie z „Nowinami Polskimi”.

9 250 lat Kuriera Polskiego, Wydawnictwo Stronnictwa Demokratycznego, Warszawa 1983, s. 24.



Aleksander Lipski nale¿eli do stronnictwa prosaskiego. „Kurier” spe³nia³ wiêc w pe-
wien sposób rolê jego organu prasowego10. W okresie bezkrólewia po œmierci Au-
gusta II (w lutym 1733 roku) oraz po podwójnej elekcji, Naumañski próbowa³
balansowaæ miêdzy obiema orientacjami i utrzyma³ gazetê do koñca tego roku.
Dopiero w po³owie lipca 1734 roku w miejsce „Kuriera” rozpoczêto wydawanie
nowego tytu³u – „Gazet Polskich”11.

By³ to okres degradacji pozycji pijarów na rynku wydawniczym (miêdzy innymi
wskutek popierania w czasie bezkrólewia Stanis³awa Leszczyñskiego). W grudniu
1734 roku przywilej królewski zrówna³ w prawach drukarniê jezuick¹ z pijarsk¹, co
dla jezuitów oznacza³o uzyskanie pe³nej swobody w prowadzeniu dzia³alnoœci wy-
dawniczej na prawach u¿ytecznoœci publicznej12. Obie mog³y odt¹d wystêpowaæ pod
szyldem „Drukarni Jego Królewskiej Moœci i Rzeczypospolitej”. Po dwóch latach
jezuici przejêli redakcjê „Gazet Polskich” (zmieniono numeracjê oraz winietê – prze-
ciwstawny kierunek biegu konia)13. Na pocz¹tku stycznia 1737 roku powrócono do
poprzedniego tytu³u, czyli „Kuriera Polskiego”, który do 1739 roku by³ wydawany
przez obie oficyny. Spod obu pras drukarskich (jezuitów i pijarów) wychodzi ty-
godnik o identycznym tytule i treœci, lecz o odmiennej szacie typograficznej. Jest to
nadal kwestia wymagaj¹ca wyjaœnienia. Najprawdopodobniej mo¿emy mieæ tutaj do
czynienia z rodzajem korsarstwa wydawniczego (pijarzy dokonywali przedruków
egzemplarzy „Kuriera” i sprzedawali równolegle z jezuickimi)14. Ostatecznie kwe-
stiê rywalizacji miêdzy oboma zakonami rozwi¹zano w roku 1757 przywilejami
królewskimi: dla pijarów na redagowanie i wydawanie gazet w jêzyku francuskim
i niemieckim, a dla jezuitów – w jêzyku polskim, w³oskim i we wszelkich pozosta³ych
jêzykach15. Natomiast sam „Kurier” ukazuje siê jeszcze do koñca 1760 roku (3 stycz-
nia 1761 roku zostaje przemianowany na „Kurier Warszawski”).

*

Nurt ludzkiego ¿ycia ujmowano w epoce saskiej, tak zreszt¹ jak i w poprzednich
wiekach, w ramy trzech momentów prze³omowych (momentów przejœcia, którym
towarzyszy³a zmiana statusu spo³ecznego), obros³ych ceremoniami i obrzêdami,
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przypominaj¹cymi wielkie widowisko, spektakl16. Jak zauwa¿a Zbigniew Kucho-
wicz: „wydaje siê, i¿ w ¿adnym chyba innym okresie dziejowym uroczystoœci te nie
odgrywa³y tak wa¿kiej i z³o¿onej roli”17. Ju¿ narodziny dziecka wywo³ywa³y niema³e
poruszenie w danej spo³ecznoœci. Na kartach „Kuriera Polskiego” niejednokrotnie
pojawiaj¹ siê relacje opisuj¹ce radoœæ rodziny z przyjœcia na œwiat upragnionego
potomka18. Witano je salwami z armat i broni palnej, œwiêtowano uroczystymi
obiadami i kolacjami. Niech za konkretny przyk³ad pos³u¿y doniesienie korespon-
denta z Poznania z koñca grudnia 1731 roku:

Jejmæ pani chor¹¿yna nadworna koronna19 dnia onegdajszego o godzinie 11 przed pó³noc¹ szczêœli-
wie w Lesznie powi³a syna i dnia wczorajszego nie tylko Imæ pan chor¹¿y nadworny koronny20 jako
ojciec synem nowo-Narodzonym serce swoje kontentowa³, ale i Imæ pan stolnik koronny21 imienia
swojego jak w³asnym cieszy³ siê sukcesorem, przy ochocie swojej zupe³nej, z ró¿nych armatur
czyni¹c odg³os ukontentowania swego, jako¿ od pocz¹tku obiadu u Imæ pana stolnika koronnego przy
wielu Ichmæiów skolligowaconych Domu tego do pi¹tej godziny i z rêcznej strzelby stoj¹cych
w Lesznie ¿o³nierzy i z armat z Osieczny sprowadzonych trwa³ ogieñ22.

Obok opisów chrztów dzieci spotkaæ te¿ mo¿na kilkakrotnie relacje z obrzêdów
udzielenia wspomnianego sakramentu doros³ym – nawróconym ¯ydom i Tatarom23.

Tak¿e opisy ceremonii œlubnych nie nale¿¹ w „Kurierze” do rzadkoœci. Przeplataj¹
siê doniesienia zwiêz³e, wspominaj¹ce tylko o tym, kto i gdzie zawar³ zwi¹zek ma³¿eñ-
ski, z opisami rozbudowanymi, w których korespondent wymienia listê co znacz-
niejszych goœci oraz zdaje relacje z nastêpuj¹cej po uroczystoœciach w koœciele uczcie.
Przeczytaæ mo¿emy na przyk³ad, i¿ po œlubie wojewody che³miñskiego z ksiê¿n¹
wojewodzin¹ nowogrodzk¹ (gazeta nie podaje nazwisk)24 odby³a siê kolacja, podczas
której „obecni w karty siê bawili”, a nastêpnie „rozjechali siê do swych stancyi”25.
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16 M. Bogucka, Staropolskie obyczaje, s. 61.
17 Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku, £ódŸ 1975, s. 181.
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21 Stolnikiem koronnym by³ ówczeœnie Józef Mycielski. Zob. tam¿e, s. 152.
22 „Kurier Polski” (dalej: KP) 1731, nr 54, Poznañ 29 XII 1730.
23 Na przyk³ad relacja z Warszawy ze stycznia 1739 roku (nr 104) o chrzcie udzielonym Tatarom oraz

z Poznania – o przejœciu na katolicyzm ¯yda Markusa Estera (KP 1754, nr 27, Poznañ).
24 Urz¹d wojewody che³miñskiego w 1730 roku pe³ni³ Franciszek Bieliñski. Jego ¿on¹ zaœ by³a Dorota

Henryka z Przbendowskich – wdowa po Janie Miko³aju Radziwille. Zob. H. Waniczkówna, Franciszek
Bieliñski, [w:] Polski S³ownik Biograficzny, t. 2, s. 47-50.

25 KP 1730, nr 2, Warszawa 3 I 1730.



Zdarza³o siê równie¿, ¿e zaakcentowano w opisie przede wszystkim kwestie ma-
terialne. We wzmiance z lutego 1738 roku dowiadujemy siê o œlubie Imci pana
Orzechowskiego, starszego kasztelanica przemyskiego, z córk¹ Imci pana Mor-
skiego, „po którym sto tysiêcy posagu na pewnych dobrach temu¿ Imci panu kasztela-
nicowi odda³”26. Poniewa¿ sam œlub poprzedzony by³ nieraz licznymi zabiegami
o rêkê panny, na kartach tygodnika pojawia³y siê wiêc i relacje donosz¹ce na
przyk³ad, kto kogo prosi³ o wstawiennictwo u rodziny wybranki i czy ostatecznie
udzielono deklaracji „wolnej konkurrencyi”27.

Jednak¿e w stosunku do wzmianek dotycz¹cych narodzin (chrztów) i œlubów,
liczniejsze i najobszerniejsze na ³amach „Kuriera” by³y relacje z pogrzebów szla-
checkich. Do tego ostatniego aktu w spektaklu ludzkiego ¿ycia, kojarzonego ze
skomplikowan¹ opraw¹ artystyczn¹ (tak zwana pompa funebris), przywi¹zywano
ogromne znaczenie przez ca³y okres nowo¿ytny. Przez jednych podziwiany za wy-
stawnoœæ i bogactwo, przez drugich za to samo krytykowany, stanowi³ mimo wszyst-
ko barwny i prawie niezmienny element obyczajowoœci staropolskiej. Dlatego w oma-
wianym tygodniku nie mog³o zabrakn¹æ deskrypcji tego obrzêdu.

Zanim jednak uroczystoœci siê odby³y, zamieszczano w „Kurierze” zwiêz³e in-
formacje o tym, kto i kiedy zmar³ oraz na kiedy wyznaczono pogrzeb28. Czasem te¿
wymieniano nazwiska spodziewanych uczestników uroczystoœci oraz ewentualne
powody, dla których nie bêd¹ mogli przybyæ. Niekiedy wspominano tak¿e przyczynê
œmierci29. Dopiero po zakoñczeniu ceremonii drukowano dotycz¹ce jej relacje. Dzia-
³o siê to albo w formie krótszych doniesieñ umieszczanych pomiêdzy pozosta³ymi
wiadomoœciami, albo w postaci d³u¿szych opisów na osobnych stronach, zwanych na
przyk³ad „Przydatkami do gazet” lub po prostu „Relacj¹ pogrzebu”. Odtwarzano
szczegó³owo procesjê towarzysz¹c¹ przenoszeniu cia³a zmar³ego, nabo¿eñstwa
(egzekwie) poprzedzaj¹ce pogrzeb; wymieniano skrupulatnie listê co znamienitszych
ich uczestników. Nie obywa³o siê równie¿ bez s³ownego zrekonstruowania prze-
bogatego zazwyczaj wystroju koœcio³a, w którym odprawiano uroczystoœci. Niekiedy
wiêc doniesienia rozrasta³y siê do kilkustronicowych opisów.
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26 KP 1738, nr 60, Jaros³aw 13 II 1738.
27 Przyk³adem tego s¹ starania wojewodzica sandomierskiego Józefa Lubomirskiego o rêkê panny

Jab³onowskiej wojewodzianki rawskiej, wspomniane przez korespondenta lwowskiego w jednym z nu-
merów „Kuriera”. Zob. KP 1738, nr 139, Lwów 2 IX 1738.

28 Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e przygotowanie pogrzebu trwa³o nieraz od kilku tygodni do kilkunastu
miesiêcy. Zob. Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie, s. 207.

29 Zw³aszcza, gdy informowano o œmierci osób bardzo m³odych, na przyk³ad „W sobotê zaœ przesz³¹
cessit fatis w Tumie Imæ Pan D¹mbrowski, Synowiec Imæ pana Kawalera Maltañskiego, o godzinie 11.
w nocy, na malignê w m³odym wieku, bo w 16. roku, którego immatura fata przez kilka dni dzwony po
wszystkich koœcio³ach og³asza³y” (KP 1731, nr 55, Poznañ, 5 I 1731).



Ka¿dy z wy¿ej omówionych momentów prze³omowych w ¿yciu wpisywa³ siê, jak
ju¿ wspomniano, w ówczesn¹ obrzêdowoœæ koœcieln¹. Jednak¿e nie tylko one, g³ê-
boko powi¹zane z ¿yciem religijnym, reprezentowa³y tê sferê obyczajowoœci na
³amach „Kuriera Polskiego”. Wymieniæ nale¿y przede wszystkim pojawiaj¹ce siê co
rusz w tygodniku relacje z introdukcji najró¿niejszych cudownych krucyfiksów,
obrazów oraz relikwii. Osobliwe dziœ wrêcz wydaj¹ siê doniesienia z Poznania,
zamieszczane w kilku kolejnych numerach na prze³omie 1729 i 1730 roku, dotycz¹ce
stale przek³adanej „introdukcji cudownego Krucyfixa do S. Jana” (na przyk³ad z po-
wodu „niewygotowanej szafy i innych pertynentiów do niego”)30. Natomiast prze-
niesienie relikwii œw. Antoniego Padewskiego z kolegiaty do koœcio³a Dominikanów
w Sieradzu odbywa³o siê „przy rzêsistej illuminacyi”, a nastêpnego dnia „przy biciu
z armat”31. Spotkaæ te¿ mo¿na informacje o innych formach pobo¿noœci, takich jak
chocia¿by ró¿nego rodzaju nabo¿eñstwa. Pod koniec 1747 roku korespondent z Za-
moœcia wspomina na przyk³ad, i¿ „Jmæ pan wojewoda lubelski z Jejmci¹ swoj¹ po
odprawionych œwiêtach we Zwierzyñcu dnia jutrzejszego z ca³ym dworem tu spe-
ratur dla obchodzenia dewocji czterdziestogodzinnej w kolegiacie tutejszej, co rok
zwyk³o odpruwaj¹cej siê w Nowy Rok”32.

Z doœæ du¿¹ czêstotliwoœci¹ pojawiaj¹ siê równie¿ informacje zwi¹zane ze sfer¹
prawa, która obejmuje zarówno wykroczenia przeciwko niemu, jak i funkcjonowanie
rozstrzygaj¹cych o karach instytucji s¹downiczych33. Na ogó³ spotkaæ mo¿na wzmianki
dotycz¹ce przestêpstw (rabunków34, zabójstw35, czy te¿ œwiêtokradztw – w szcze-
gólnoœci tych, o które oskar¿ano ¯ydów36), a ich nieod³¹cznym elementem s¹ infor-
macje o zas¹dzonych karach37.

Ponadto godnym uwagi przyk³adem prawa zwyczajowego, przestrzeganego a¿ po
wiek XVIII, a wspó³czeœnie kojarzonego jedynie ze scen¹ z Krzy¿aków H. Sien-
kiewicza, jest treœæ wzmianki pochodz¹cej z Lublina z 1730 roku, brzmi¹ca nastê-
puj¹co: „W przesz³y poniedzia³ek z dekretu tutejszego miano exekwowaæ pewnego
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30 KP 1729, nr 49, Poznañ 11 XII 1729.
31 KP 1738, nr 84, Sieradz 2 VIII 1738.
32 KP 1748, nr 179, Zamoœæ 29 XII 1747.
33 Przy ich interpretacji w kontekœcie obyczaju nale¿y byæ oczywiœcie bardzo ostro¿nym – wy-

kroczenia przeciw prawu nie stanowi¹ przecie¿ powszechnie przyjêtego sposobu zachowania.
34 Na przyk³ad doniesienie z Poznania: „Zjawi³o siê tu niema³o grasantów, którzy po nocy sobie

kamienice otwieraj¹ i okradaj¹, ale z tych ju¿ z³apano 6 miêdzy któremi jest doktor i kat” (KP 1730, nr 1,
Poznañ 30 XII 1730).

35 Za zamordowanie mê¿a na œmieræ skazano kobietê i jej parobka, z którym by³a w zmowie (KP 1730,
nr 8, Lwów 8 II 1730).

36 Tam¿e.
37 Z jednej strony stanowi³y odwet za dokonan¹ zbrodniê, z drugiej mia³y odstraszaæ ewentualnych

naœladowców. Warto zauwa¿yæ, i¿ propagandowy charakter kary potêguje zamieszczenie tego typu
informacji na kartach „Kuriera”. Por. M. Bogucka, Staropolskie obyczaje, s. 189.



delikwenta, który syna Imæi pana KoŸmiñskiego w 13 leciach crudelissime za-
mordowa³, tego ju¿ na placu kobieta chustk¹ zarzuciwszy od œmierci eliberavit”38.
Warto równie¿ wspomnieæ o informacjach zamieszczanych kursyw¹ pod tekstem
tygodnika, w których zawiadamiano o konkretnym przewinieniu oraz starano siê
podaæ szczegó³owy opis zbieg³ego przestêpcy (jego strój, cechy charakterystyczne,
a czasem nawet maœæ konia, na którym ucieka³), co przywodzi na myœli skojarzenia
z listem goñczym. Œwietn¹ ilustracjê tego zjawiska stanowi og³oszenie zamieszczone
w 1748 roku pod koniec numeru 579:

Podaje siê do widomoœci, ¿e Jmæi panu de Koschull z Czrny uciek³ cz³owiek s³u¿¹cy, niejaki Maciej
Pietruszyñski lat circiter 20 maj¹cy, miernego wzrostu, na twarzy nieco ospowaty, rodem z miasta
Solca w kontuszu szarym, ¿upanie szafirowym, na klaczy gniadej z siod³em angielskim, który
znaczn¹ temu Jmæi uczyni³ szkodê, a zatym przerzeczony Jmæ temu, któryby tego¿ hultaja przy-
trzyma³ i da³ znaæ na Generaln¹ Pocztê tutejsz¹, s³uszn¹ obiecuje rekompensê39.

Jak ju¿ zauwa¿ono, p³aszczyzna stanowionego prawa to tak¿e sposób funk-
cjonowania instytucji go egzekwuj¹cych. Czêsto na ³amach tygodnika informowano
o otwarciu i przebiegu sesji s¹dów grodzkich, ziemskich czy trybuna³ów. Za przyk³ad
niech pos³u¿y relacja korespondenta lubelskiego z 1754 roku, w której donosi o za-
koñczonej w³aœnie kadencji Trybuna³u Koronnego. Podkreœla on „mi³¹ harmoniê”
sesji, „ustawiczn¹ bytnoœæ” zarówno marsza³ka, jak i prezydenta Trybuna³u oraz
wytrwa³oœæ uczestników („do samego kresu trwaj¹cych”)40. Po wyg³oszonych prze-
mowach, „na dziêkczynienie BOGU za zakoñczon¹ w zupe³nym zdrowiu i s³awie
funkcj¹ do koœcio³a kolegiaty tutejszej na TE DEUM laudamus Jmæ pan marsza³ek
z Ichmæiami kolegami swemi pospieszy³”41. Na koniec marsza³ek delegowa³ „dla
inwestygacyi, je¿eli gdzie jakie ruiny niesta³y siê, albo d³ugi nie pozosta³y”42, co
godne jest „konsyderacyi pamiêci i s³awy”43.

Gdy mowa ju¿ o wzmiankach dotycz¹cych urzêdów zwi¹zanych z s¹downictwem,
nie mo¿na pomin¹æ informacji o pozosta³ych instytucjach ¿ycia publicznego. Na
kartach „Kuriera Polskiego” pojawiaj¹ siê systematycznie dok³adne opisy objêcia
urzêdów lokalnych (starosty, wojewody, kasztelana). Na przyk³ad z relacji z San-
domierza z lutego 1730 roku dowiadujemy siê o przebiegu wjazdu na starostwo
Józefa Ossoliñskiego. Po „promulgowanej przez Jmæi pana starostê Ichmciom panom
oficjalistom przysiêdze i os¹dzeniu ze spraw nast¹pi³ solenny traktament, przed i po
którym generalna akomodacja abunde serce ojcowskie ukontentowa³a”44. Nastêpnie
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38 KP 1730, nr 12, Lublin 12 III 1730.
39 KP 1748, nr 579.
40 KP 1754, nr 24, Lublin 20 XII 1753.
41 Tam¿e.
42 Tam¿e.
43 Tam¿e.
44 KP 1730, nr 10, Sandomierz 22 II 1730.



zosta³ wyg³oszony „panegiryk od ojców jezuitów”, a ca³y „ten akt z wszystkich
ukontentowaniem przy rezonacyi kapeli [zosta³] odprawiony. Po festynie odprawiono
dialog ad recensendam memoriam zas³ug predecessorów solenizanta […]”45.

Liczne w tygodniku by³y równie¿ informacje o przebiegu sejmików. Ilustracj¹
niech stanie siê opis sejmiku, który zebra³ siê w lutym 1731 roku w Grodnie. Jednym
z rozstrzyganych problemów by³a „Jmæ panu Stancewiczowi obiekcja ignobilitatis
przez Jmæi pana Rowiñskiego, stolnika nowogrodzkiego, zadana”46. Ten ostatni
ust¹piwszy, „przy obecnoœci ca³ego ko³a szlachty uczyni³ deprekacj¹ Jmci panu
Stancewiczowi, przyznaj¹c go równym sobie i bratem szlachcicem”47. Ten „Jmci
panu Rowiñskiemu kondowa³ penê, wzi¹wszy testimoniales z podpisami r¹k ca³ego
przeœwietnego powiatu”48. Po rozpatrzeniu kolejnych spraw, „determinowali sejmik
elekcyjny pro die 10 martis, na którym melioracja taryfy stanie i rotmistrzów po
parafiach dla ekspediowania dekretów trybunalskich obieraæ bêd¹”49.

Jednak¿e sprawowanie przez szlachtê urzêdów oraz zaanga¿owanie w ¿ycie
spo³eczno-polityczne kraju nie wi¹za³o siê tylko z obowi¹zkami. Podczas rozmaitych
zjazdów publicznych, sejmików czy sesji trybunalskich szukano równoczeœnie roz-
rywki50. Stanowi³y j¹ na przyk³ad uczty i bankiety wydawane w ich trakcie51. Ponadto
urozmaicenia dostarcza³a goœcina, jako jedna z najbardziej rozwiniêtych form ¿ycia
towarzyskiego52, a tak¿e odbywane przy tej okazji podró¿e. Nierzadko wiêc w „Ku-
rierze” napotkaæ mo¿na doniesienia korespondentów z ró¿nych czêœci kraju o kierun-
kach woja¿y i miejscach postoju co znaczniejszych osób. Obok zwiêz³ych wzmianek
(kto i dok¹d siê uda³), zdarzaj¹ siê relacje rozbudowane, jak choæby ta dotycz¹ca
nieszczêœliwego wypadku starosty oœwiêcimskiego, który na drodze do Kolbuszowej
„konie potopi³, sam ledwo na koniu salwowa³ siê, a syn jego szwankowawszy z konia
w wodzie d³ugo zostaj¹c, kilka razy wody siê napi³, dla czego w niebezpieczeñstwie
zdrowia zostaje”53.

Jako forma rozrywki rozpowszechnione by³y równie¿ ³owy54. Nade wszystko
jednak nie mo¿na zapomnieæ o balach i redutach (królewskich i magnackich), o któ-
rych liczne informacje pojawia³y siê zazwyczaj w numerach otwieraj¹cych ka¿dy
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45 Tam¿e.
46 KP 1731, nr 61, Grodno 14 II 1731.
47 Tam¿e.
48 Tam¿e.
49 Tam¿e.
50 Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie, s. 380.
51 Pretekstem mog³y byæ choæby urodziny jednego z piastuj¹cych urz¹d. Tak by³o w Piotrkowie na

pocz¹tku 1754 roku, gdy œwiêtowano wraz z marsza³kiem Trybuna³u Koronnego. Zob. KP 1754, nr 28,
Piotrków 25 I 1754.

52 Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie, s. 379.
53 KP 1754, nr 26, Kraków 16 I 1754.
54 Zob. KP 1730, nr 1, Zamoœæ 23 XII 1729.



kolejny rok55. Interesuj¹ce, choæ ju¿ nie tak czêsto spotykane na kartach „Kuriera”,
by³y relacje z przedstawieñ teatralnych. Jako przyk³ad przytoczyæ mo¿na fragment
doniesienia z pocz¹tku 1748 roku, z której dowiadujemy siê, i¿ „w pa³acu biskupim
reprezentowana by³a tragedia ³aciñska intytu³owana: Domofon, przez Ichmciów pa-
nów Za³uskich kuchmistrzów litewskich wraz Ichmciami panami wielkopolskiemi,
koniuszycami, czeœnikowiczem, koronnemi, z generalnym wszystkich przytomnych
goœci aplauzem, dla tak dobrego udania tych osób, które reprezentowali, ¿eby sami
z proffesyi aktorowie udaæ lepiej nie mogli”56.

*

Choæ „Kurier Polski” by³ jedynie tygodnikiem ogólnoinformacyjnym, dla ba-
daj¹cych dzieje obyczajów epoki saskiej staæ siê mo¿e, jak wykazano, istotnym
Ÿród³em informacji. Konieczna jest jednak odpowiednia krytyka omawianego typu
Ÿród³a, bior¹ca pod uwagê jego specyfikê. W wypadku prasy staropolskiej nale¿y
pamiêtaæ przede wszystkim o mechanizmach ni¹ rz¹dz¹cych. By³y nimi w okresie
nowo¿ytnym monopole, œciœle okreœlaj¹ce, komu i co wolno wydawaæ i drukowaæ,
a tak¿e cenzura (prewencyjna – koœcielna i represyjna – œwiecka), mog¹ca mieæ
bezpoœredni wp³yw na tekst relacji57. Prócz tego nie wolno zapominaæ, i¿ spo-
³eczeñstwo staropolskie by³o ma³o aktywne czytelniczo. To wszystko sk³ada³o siê na
bardzo s³aby i powolny rozwój prasy i czasopiœmiennictwa w Polsce a¿ do drugiej
po³owy XVIII wieku. Nale¿y podkreœliæ równie¿, i¿ „Kurier” pozwala pe³niej uchwy-
ciæ obyczaje tylko jednej warstwy spo³ecznej – szlachty. Wzmianki dotycz¹ce miesz-
czañstwa i ch³opstwa s¹ sporadyczne i najczêœciej przekazuj¹ informacje w kontekœcie
pope³nionych przez przedstawicieli tych warstw przestêpstw. Na kartach tygodnika
zosta³ odzwierciedlony wiêc w du¿ej mierze jeden model obyczajowy – magnacki58.
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55 Na przyk³ad relacje z Warszawy ze stycznia 1731 roku (KP 1731, nr 55, Warszawa 10 I 1731;
KP 1731, nr 56, Warszawa 17 I 1731).

56 KP 1748, nr 581, Kraków 7 I 1748.
57 Co nie oznacza, ¿e tak mia³o by³o zawsze. Szczególnie dzia³alnoœæ cenzorów charakteryzowa³a siê

niewielk¹ skutecznoœci¹, czego przyczyn¹ by³a u³omnoœæ ustawodawstwa. Zob. D. Hombek, Prasa
i czasopisma polskie, s. 25-29.

58 Z. Kuchowicz, Staropolskie obyczaje, s. 430.





TOMASZ PORZUCEK

Joachim von Ribbentrop na procesie w Norymberdze

Dzieñ 26 listopada 1946 roku przeszed³ do historii jako dzieñ najwa¿niejszego
procesu w historii œwiata. Otó¿ tego dnia rozpocz¹³ siê proces zbrodniarzy na-
zistowskich przed Miêdzynarodowym Trybuna³em Wojskowym w Norymberdze
trwaj¹cy do 1 paŸdziernika 1947 roku. Po raz pierwszy w historii zdarzy³o siê, by
zwyciêskie pañstwa os¹dza³y obywateli kraju pokonanego, ale te¿ nie byle jakich
obywateli. Na ³awie oskar¿onych zasiedli najwy¿si przedstawiciele w³adzy w III Rze-
szy. Nie tylko z tego powodu Proces w Norymberdze jest taki wa¿ny. Zarzuty, jakie
us³yszeli oskar¿eni, by³y novum, specjalnie wykreowanym na proces. Przypomnijmy
tylko zarzut zbrodni wojennych, czy zbrodni przeciwko pokojowi. Owe dwa para-
grafy sta³y siê podstaw¹ do innych procesów zbrodniarzy wojennych w XX wieku.

Proces w Norymberdze mimo swojej wielkiej roli w XX wieku nie odegra³
podobnej w historii. Stan badañ zatrzyma³ siê – mo¿na powiedzieæ – w koñcu lat
siedemdziesi¹tych XX wieku. Trudno jest powiedzieæ, dlaczego tak siê sta³o? W ostat-
nich latach ukaza³y siê zaledwie dwie nowe pozycje J. Haydeckera, J. Leeba1 oraz
L. Goldensohna2. Po czêœci mo¿na to t³umaczyæ tym, i¿ dokumenty z procesu zosta³y
szybko opublikowane, a tym samym momentalnie otworzy³a siê droga do poznania
ca³ego tego wydarzenia. Z tego te¿ chyba powodu badanie procesu w Norymberdze
bardzo szybko siê skoñczy³o.

Jednym z oskar¿onych by³ Joachim von Ribbentrop. Alianci uwa¿ali zreszt¹
s³usznie, ¿e w ramach pe³nionych funkcji nie tylko wiedzia³ o najwa¿niejszych
planach Hitlera, a tak¿e nierzadko mia³ wiele do powiedzenia. Jako szef dyplomacji
niemieckiej odbywa³ wiele podró¿y zagranicznych, a tak¿e kszta³towa³ politykê
zagraniczn¹ III Rzeszy. Czy na pewno tak by³o? Wielu wysoko postawionych funk-
cjonariuszy niemieckich z pogard¹ odnosi³o siê do zachowania i kompetencji Ribben-
tropa. Führer – mówiono – chcia³ sam bezpoœrednio kierowaæ polityk¹ zagraniczn¹
i wola³ nawet mieæ w tym resorcie „ch³opca na posy³ki”, ni¿ jak¹kolwiek indy-

1 J. Haydeckera, J. Leeb, Proces w Norymberdze, Warszawa 2006.
2 L. Goldensohn, Rozmowy norymberskie, Warszawa 2005.



widualnoœæ3. Innym przyk³adem mo¿e byæ wypowiedŸ Göringa, który nazwa³ mini-
stra spraw zagranicznych „zerem”4. Jakim w rzeczywistoœci by³ cz³owiekiem Joachim
von Ribbentrop? Czy by³ nikim, a mo¿e jednak kimœ? W niniejszej pracy spróbujê
odpowiedzieæ na te pytanie.

Wczeœniej wspomnia³em, ¿e literatura w sprawie procesu norymberskiego ma
swoje lata. Najwczeœniej ukazane dzie³a pochodz¹ z koñca lat czterdziestych
XX wieku. Na samym pocz¹tku trzeba wspomnieæ o oficjalnych publikacji z procesu,
które zawieraj¹ pe³ne stenogramy. Pierwsza wydana przez Anglików Law report of
Trials of War Criminals5. Dodatkowo w roku 1950 ukazuje siê dzie³o Trials of War
Criminals before the Nuremberg Military Tribunals6. Owe dwa dzie³a s¹ jedynymi
oficjalnymi Ÿród³ami drukowanymi z Procesu w Norymberdze.

Nastêpnie chcia³bym omówiæ publikacje na temat Norymbergii. Zacznê od naj-
starszych, by skoñczyæ na stosunkowo m³odych ksi¹¿kach. Otó¿ z koñca lat czter-
dziestych XX wieku pochodz¹: P. Calvocoressiego7, V. Bernsteina8, R.W. Coopera9

czy artyku³ R.W Jacksona10. Z nastêpnego dziesiêciolecia nale¿a³oby wymieniæ prace
T. Taylora11, P.A. Steinigera12. Kolejne wartoœciowe publikacje ukazuj¹ siê w cza-
sach póŸniejszych: J. Haydeckera, J. Leeba13, R. Kepnera14.

Osobny rozdzia³ trzeba poœwiêciæ Polakom, J. Sawickiemu i T. Cyprianowi15,
którzy aktywnie uczestniczyli w procesie, a nastêpnie wydali kilka wartoœciowych
ksi¹¿ek o interesuj¹cej nas tematyce.

Nale¿a³oby tak¿e wspomnieæ o reporta¿ach czy relacjach, gdy¿ odgrywaj¹ one
niebagateln¹ role w poznaniu procesu. Ciekawymi pracami s¹ dzie³ K. Ma³cu-
¿yñskiego16, M. Podkowiñskiego17, G.N. Aleksandrowa18 oraz B. Polewoja19.
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Na koniec kilka s³ów o pracach, które w znacz¹cy sposób odbiegaj¹ od tych
wymienionych powy¿ej, a odgrywaj¹cych du¿¹ rolê w poznaniu tematu. Po pierwsze
biografia Joachima von Ribbentropa pióra M. Blocha20, po drugie dzie³o zbiorowe
z sesji naukowej, która odby³a siê w 40. rocznicê wyroku norymberskiego21.

Idea ukarania zbrodniarzy wojennych pojawi³a siê ju¿ jesieni¹ 1940 roku, kiedy
przebywaj¹ce na emigracji rz¹dy Polski i Czechos³owacji napiêtnowa³y ekstermi-
nacyjn¹ politykê Trzeciej Rzeszy na okupowanych terytoriach polskich i czeskich22.
Dnia 1 listopada 1943 roku w myœl deklaracji podpisanej przez Stalina, Churchilla
i Roosevelta og³oszono, ¿e „g³ównych zbrodniarzy, których przestêpstwa nie dadz¹
siê geograficznie umiejscowiæ, poci¹gnie siê do odpowiedzialnoœci na mocy odrêbnej
decyzji rz¹dów alianckich”23. Czterostronnicowe porozumienie w tej sprawie pod-
pisano 8 sierpnia 1945 roku; powo³ywano w nim do ¿ycia (art. II) Miêdzynarodowy
Trybuna³ Wojskowy24. Porozumienie podpisa³o dziewiêtnaœcie pañstw, w tym rów-
nie¿ Polska.

Proces w Norymberdze rozpocz¹³ siê 20 listopada 1945 roku. Oskar¿onych wpro-
wadzono pojedynczo i usadowiono obok siebie na sali rozpraw. Karol Ma³cu¿yñski
tak pisa³ o pomieszczeniu: „Druga czêœæ Sali, oddzielona barierk¹ od foteli pra-
sowych tonie w jaskrawym œwietle ogromnych reflektorów umieszczonych pod
sufitem. Po lewej stronie w dwóch rzêdach oskar¿eni. Nieco ni¿ej dwa rzêdy obroñ-
ców. Po stronie prawej, wysoko na podwy¿szeniu komplet sêdziów oœmiu [...]
Pomiêdzy obroñcami, a kompletem sêdziowskim miejsca dla prokuratorów i perso-
nelu technicznego”25.

Ca³y pierwszy dzieñ poœwiêcono na odczytanie aktu oskar¿enia. Dokument ten
ma 25 tys. s³ów i podzielony jest na cztery rozdzia³y26. Czytaj¹cymi byli kolejno:
Sidney Alderman, Pierre Mounier, Charles Gerthoffer, W.W. Kuchin, J.A. Ozol
oraz sir D. Maxwell-Fyfe. Nastêpny dzieñ rozpocz¹³ siê, od odpowiedzi oskar-
¿onych na pytanie, czy przyznaj¹ siê do winy? Jak ³atwo siê domyœleæ minister
spraw zagranicznych III Rzeszy wszystkiego siê wypar³. Po tym krótkim wpro-
wadzeniu amerykañski sêdzia Robert H. Jackson wyg³osi³ wstêpne przemówienie
oskar¿ycielskie: „Stany Zjednoczone Ameryki Pó³nocnej, Republika Francuska,
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Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Pó³nocnej Irlandii i Zwi¹zek Socja-
listycznych Republik Radzieckich przeciw oskar¿onym Hermann Wilhelm Goe-
ring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop [...]”27. Nastêpnie Amerykanin doda³:
„[...] d¹¿eniem oskar¿enia bêdzie dostarczyæ dowodów winy oskar¿onych wy-
nikaj¹cych nie z zeznañ ich wrogów, lecz z dokumentów pisanych ich w³asn¹ rêk¹.
Œwiat nie nienawidzi narodu niemieckiego, ale musi wypleniæ hitleryzm, który
poniós³ po¿ogê na ca³¹ Europê”28.

Naszemu bohaterowi nie dane jednak by³o wys³uchaæ oskar¿enia do koñca,
poniewa¿ podczas popo³udniowej sesji zemdla³. W tym i w kolejnych dniach Ribben-
trop sprawia³ wra¿enie wylêknionego i przygnêbionego. WyraŸnie schud³, mia³
zapadniête policzki, zjawia³ siê na sali posiedzeñ czêsto nieogolony i nieuczesany,
w niechlujnym, wymiêtym ubraniu29. Przeciwko niemu zeznawali kolejno: Lahousen,
Dahlerus, M. Blank (osobista sekretarka Ribbentropa), dr P. Schmidt.

Powo³any przez amerykañskich oskar¿ycieli Erwin Lahousen30 zeznawa³ 9 (30.11.
1946) i 10 (01.12.1946) dnia rozprawy. W sprawie Ribbentropa œwiadek opowiada³
o konferencji z wrzeœnia 1939 roku w poci¹gu Hitlera.

[...] P³k. Amen: „A kto bra³ w nich udzia³?”
Lahousen: Obecni niezale¿nie od czasu i miejsca, w którym siê znajdowaliœmy, byli minister spraw
zagranicznych Ribbentrop, szef O.K.W. Kitel, ówczesny„ przewodnicz¹cy kierowniczego sztabu si³
zbrojnych” Jodl, Canaris i ja. [...]
[...] P³k. Amen: „Zgodnie z najlepsz¹ wiedz¹ i pamiêci¹ œwiadka, proszê jak najdok³adniej opo-
wiedzieæ Trybuna³owi, co mówiono i co siê dzia³o na tych konferencjach w poci¹gu Fuhrera?”
Lahousen: „Na samym pocz¹tku Canaris rozmawia³ krótko z Ribbentropem i w toku tej rozmowy
Ribbentrop wyjaœnia³ ogólnie polityczne zamiary, dotycz¹ce terytoriów polskich, w szczególnoœci
zaœ omawia³ kwestiê ukraiñsk¹. [...]
[...] P³k. Amen: „Co mówiono, je¿eli w ogóle mówiono, o mo¿liwoœci wspó³pracy z grup¹ ukraiñ-
sk¹?”
Lahousen: „Ówczesny szef O.K.W. poleci³ Canarisowi, twierdz¹c, ¿e przekazuje dyrektywê jakoby
otrzyman¹ od Ribbentropa w zwi¹zku z planami politycznymi ministra spraw zagranicznych, aby
zmontowa³ zbrojny ruch w galicyjskiej czêœci Ukrainy w celu eksterminacji Polaków i ¯ydów. [...]”
[...] P³k. Amen: „O czym jeszcze mówiono wówczas?”
Lahousen: „Po rozmowie w specjalnym wagonie roboczym szefa O.K.W. Canaris opuœci³ wagon
i krótko rozmawia³ z Ribbentropem, który powracaj¹c do tematu Ukrainy powiedzia³ mu jeszcze raz,
¿e nale¿y tak zorganizowaæ powstanie, czy te¿ walkê zbrojn¹, by doprowadzi³a do spalenia zagród
i domów polskich oraz do wymordowania ¯ydów”.
P³k Amen: „Kto to powiedzia³?”
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Lahousen: „Ówczesny minister spraw zagranicznych Ribbentrop powiedzia³ to, Canarisowi. sta³em
obok niego”31.

Kolejnym œwiadkiem w procesie Joachima von Ribbentropa by³ Dahlerus, powo-
³any przez obroñców oskar¿onych. G³ównie dr Stahmra i Horna obroñca Ribbentropa.
W swojej wypowiedzi niemiecki konsul potwierdzi³, ¿e Ribbentrop nie zawsze by³
informowany o kszta³cie polityki zagranicznej. Dotyczy³o to zarówno spotkania
z Forbsem w Oslo 24 wrzeœnia 1939 roku oraz podczas pertraktacji o Polsce z Rosj¹.
Trzecim œwiadkiem by³a Margarita Blank, osobista sekretarka ministra spraw za-
granicznych. Swoimi zeznaniami nie wnios³a nic szczególnego. Na pocz¹tku scha-
rakteryzowa³a swojego by³ego szefa jako cz³owieka ca³kowicie oddanego Hitlerowi,
mimo to czasem mia³ inne zdanie ni¿ jego prze³o¿ony. Potwierdzi³a jednak, ¿e
„Ribbentrop nie o wszystkim wiedzia³ [...] Nie by³ samodzielny”32. Pewne o¿ywienie
nast¹pi³o podczas zadawania jej pytañ przez dr. Horna. Na pytanie o kszta³towanie siê
stosunków miêdzy III Rzesz¹ a ZSRR zezna³a, ¿e „s³ysza³a o tajnym protokole,
do³¹czonym do paktu radziecko-nazistowskiego33. Po tych s³owach protest z³o¿y³
radziecki prokurator Ruderko, twierdz¹c, i¿ jest to jawna prowokacja. Okaza³o siê, ¿e
nie zna³a treœci, a jedynie widzia³a kopertê z napisem „Dodatkowy tajny protokó³”34.
Ostatnim œwiadkiem w procesie Ribbentropa by³ Paul Schmidt, który powo³any by³
przez obronê. Pocz¹tkowo zeznawa³ na korzyœæ ministra spraw zagranicznych, mó-
wi¹c, ¿e opis rozmowy przedstawiony przez Hendersona (angielski dyplomata) jest
k³amliwy, poniewa¿ Brytyjczyk zachowywa³ siê w identyczny sposób jak Ribben-
trop. Na tym nie skoñczy³ jednak brytyjski prokurator Maxwell-Fyfe. Przyparty przez
niego do muru Schmidt przyzna³: Ribbentrop to oportunista bez zasad, który dosko-
nale wiedzia³ o najokropniejszych zbrodniach re¿imu nazistowskiego35. Po osobistym
t³umaczu dr Horn chcia³ powo³aæ innych dyplomatów, jednak zaistnia³a sytuacja
wykluczy³a tego typu posuniêcie. By³o to tym bardziej s³uszne, gdy¿ niedosz³y
œwiadek obrony Friedrich Gaus zdecydowa³ siê wyst¹piæ w charakterze œwiadka
oskar¿enia.

Po zeznaniach P. Schmidta, zacz¹³ swoje zeznania sam Joachim von Ribbentrop.
Przez piêæ dni (28.03.1946–02.04.1946) odpowiada³ na pytania sêdziów, oskar¿ycieli
oraz obroñców. Tak samo jak inni oskar¿eni zas³ania³ siê brakiem pamiêci albo
przerzuca³ odpowiedzialnoœæ na innych wspó³oskar¿onych b¹dŸ samego Hitlera.
W sprawie uwiêzienia austriackiego kanclerza Kurta Schuschnigga odpowiada³ na
pytania Maxwell-Fyfe’a.
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[...] Ale skoro pan mówi o wiêzieniu, to wiem z w³asnego doœwiadczenia, ¿e Führer przy ró¿nych
okazjach mówi³ i podkreœla³, ¿e Schuschnigga nale¿a³o traktowaæ wyj¹tkowo dobrze i przyzwoicie.
Maxwell-Fyfe – Pan ma na myœli wiêzienie. Ja powiedzia³bym raczej Buchenwald i Dachau. By³
i w jednym, i w drugim. Czy s¹dzi pan, ¿e czu³ siê tam bardzo dobrze?
Ribbentrop – O tym, ¿e pan Schuschnigg by³ w obozie koncentracyjnym, dowiadujê siê po raz
pierwszy.
Maxwell-Fyfe – Niech pan spróbuje dla odmiany odpowiedzieæ na moje pytanie: Dlaczego pan
i pañscy przyjaciele przez siedem lat trzymaliœcie Schuschnigga w wiêzieniu?
Ribbentrop – Na to pytanie nie mogê panu odpowiedzieæ. Mogê powiedzieæ jedynie to, co wówczas
s³ysza³em, mianowicie – ¿e nie przebywa³ on w wiêzieniu, lecz w willi, i mia³ wszelki komfort36 .

Id¹c dalej Maxwell-Fyfe zacytowa³ czêœæ memorandum niemieckiego Minister-
stwa Spraw Zagranicznych z dnia 26.08.1938 roku: „Ta metoda postêpowania wobec
Czechos³owacji jest godna polecenia wobec naszych stosunków z Polsk¹. Zmiana
niemieckich zainteresowañ sprawami granicznych z po³udniowego wschodu na
wschód i pó³nocny wschód musi spowodowaæ nag³e i ¿ywe zaniepokojenie Polski. Po
za³atwieniu sprawy czechos³owackiej musi powstaæ ogólne przekonanie, ¿e teraz
kolej na Polskê, ale im póŸniej to przekonanie stanie siê jednym z czynników
w polityce narodowej, tym lepiej”. Po przeczytaniu tego dokumentu zada³ pytanie
oskar¿onemu:

Czy ten tekst odzwierciedla dok³adnie ówczesne d¹¿enie niemieckiej polityki zagranicznej?
Ribbentrop – Oczywiœcie, ¿e nie; przede wszystkim nie wiem, co to za dokument [...] Nie przy-
pominam sobie, bym go czyta³ [...]37.

Najwiêkszy problem stanowi³o udowodnienie Ribbentropowi kluczowej roli w wy-
wo³aniu II wojny œwiatowej. Minister spraw zagranicznych stanowczo zaprzecza³,
podwa¿a³ wiarygodnoœæ przedstawionych dokumentów:

Maxwell-Fyfe: Kiedy wiêc dowiedzia³ siê pan, ¿e Hitler by³ zdecydowany zaatakowaæ Polskê?
Ribbentrop – O tym, ¿e Hitler planuje akcjê militarn¹ przeciw Polsce dowiedzia³em siê, o ile mnie
pamiêæ nie zawodzi, po raz pierwszy w sierpniu 1939 roku [...]
Maxwell-Fyfe – Czy chce pan twierdziæ, ¿e w maju nie wiedzia³ pan, i¿ zdaniem Hitlera Gdañsk nie
by³ w ogóle przedmiotem sporu, lecz ¿e jego w³aœciwym celem by³o zdobycie przestrzeni na
Wschodzie?
Ribbentrop – Nie, w tej postaci o tym nie wiedzia³em. Führer mówi³ nieraz o przestrzeni ¿yciowej, to
prawda, ale nie wiedzia³em, ¿e mia³ zamiar zaatakowaæ Polskê38.
Maxwel-Fyfe – [...] Nie wiedzia³ pan, ¿e Hitler chce wojny?
Ribbentrop – Nie, nie by³em tego bynajmniej pewny39.

Kolejne pytania dotyczy³y Norwegii, Jugos³awii, Japonii i USA. W sprawie ZSRR
Ribbentrop zezna³: „Dowiedzia³em siê (o ataku na ZSRR – przyp. aut.) o tym dopiero
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22 czerwca 1941 roku, na parê godzin przed wkroczeniem wojsk niemieckich na
terytorium radzieckie40.

Najwiêkszym absurdem tych zeznañ by³a odpowiedŸ w sprawie obozów koncen-
tracyjnych:

Maxwell-Fyfe – Czy pan wiedzia³ o tym, ¿e w samym Oœwieciumiu…
Ribbentrop – Nazwê „Oœwiêcim” us³ysza³em tutaj po raz pierwszy.
Maxwell-Fyfe – [...] Czy chce pan tu twierdziæ, ¿e nie wiedzia³ pan nic o tym, co tam siê sta³o?
Ribbentrop – Nie mia³em o niczym pojêcia. Mogê to powtórzyæ pod przysiêg¹41.

W ostatnim dniu przes³uchania Ribbentropa brytyjski oskar¿yciel major Barring-
ton, w imieniu wszystkich delegacji oskar¿ycielskich z³o¿y³ s¹dowi dodatkowe doku-
menty dotycz¹ce sprawy ministra spraw zagranicznych. Nastêpnie rozgorza³a siê
dyskusja co do mo¿liwoœci ich dopuszczenia. Z kolei dr Horn przed³o¿y³ dokument
w obronie Ribbentropa dnia 10 kwietnia 1946 roku. Dotyczy³y one zarówno spraw
polskich, jak i Norwegii, Danii, Belgii i Grecji. Dnia 3 lipca 1946 roku z³o¿ono
dodatkowe dokumenty przeciwko Ribbentropowi. Nastêpnie rozpoczêto koñcowe
mowy obroñców. Doktor Horn wyg³osi³ swoje przemówienie dnia 5 sierpnia 1946
oraz 6 sierpnia 1946 roku. „Próbowa³ on wykazaæ, ¿e jego klient nie by³ tym, który
pod¿ega³ do agresji, lecz ¿e przeciwnie Hitler zaskakiwa³ go decyzjami, które z góry
sam powzi¹³. Wobec tych decyzji Ribbentrop by³ bezsilny [...]”42.

Nastêpnie do g³osu dochodz¹ oskar¿yciele. Pierwszym, który zacz¹³ mowê koñ-
cow¹, by³ Amerykanin Robert H. Jackson, za nim Sir Hartley Shawcross (Wielka
Brytania). Obydwaj podkreœlali krwawe rz¹dy Trzeciej Rzeszy w Europie, które
doprowadzi³y do zamordowania milionów osób w komorach gazowych b¹dŸ w ma-
sowych egzekucjach. Na sam koniec przewodu s¹dowego trybuna³ zdecydowa³ siê po
raz ostatni oddaæ g³os oskar¿onym. Ribbentrop – jak to ju¿ wczeœniej bywa³o – pró-
bowa³ „wykrêciæ siê” od winny, poprzez oœwiadczenie, ¿e nic nie wiedzia³: „Czyni siê
mnie odpowiedzialnym za kierowanie polityk¹ zagraniczn¹, o której decydowa³ ktoœ
inny. W ka¿dym razie wiem jednak, ¿e celem tej polityki nie by³a dominacja nad
œwiatem, lecz m.in. próba likwidacji skutków Wersalu i zagadnienie wy¿ywienia
narodu niemieckiego”43. W czasie wypowiadania swojego ostatniego s³owa Ribben-
trop „by³ blady jak chusta, bredzi³ o zdradzonej rewolucji hitlerowskiej, o mi³oœci do
Hitlera, do Anglii i o tym, ¿e jako minister spraw zagranicznych pragn¹³ pokoju”44.

Dnia 30 wrzeœnia i 1 paŸdziernika 1946 roku odczytano wyrok z obszernym uza-
sadnieniem. Joachim von Ribbentrop zosta³ uznany za winnego wszystkich zarzuca-
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nych mu czynów. „Konkluzja: Trybuna³ uznaje oskar¿onego Ribbentropa win-
nym pope³nienia przestêpstw objêtych wszystkimi czterema rozdzia³ami aktu oskar-
¿enia”45.

Po og³oszeniu wyroku Ribbentrop kr¹¿y³ po celi i szepta³: „Œmieræ! Œmieræ! Teraz
ju¿ nie mogê napisaæ moich wspomnieñ. A¿ tak jestem znienawidzony, tak znie-
nawidzony [...]”46.

Wyrok œmieræ przez powieszenie zosta³ wykonany w nocy z 15 na 16 paŸdziernika
1946 roku. Naszemu bohaterowi dany by³ ten zaszczyt, ¿e jako pierwszy zosta³
doprowadzony do celi œmierci. Jeszcze przed powieszeniem móg³ wypowiedzieæ
ostatnie ¿yczenie: „Niech Bóg ma w opiece Niemcy! Moim ostatnim ¿yczeniem jest
utrzymanie jednoœci Niemiec. Oby w tej sprawie dosz³o do porozumienia miêdzy
Wschodem, a Zachodem”47. Egzekucjê wykonano o godzinie 1.14.

W swych wspomnieniach pu³kownik Burton Andruss napisa³, ¿e po wykonaniu
wyroku, zw³oki przewieziono do Dachau, gdzie je spalono. Prochy wrzucono na-
stêpnie do rzeki Izary.

Joachim von Ribbentrop zosta³ postawiony przed trybuna³em w Norymberdze
jako zbrodniarz wojenny. W toku przewodu s¹dowego udowodniono mu ca³¹ winê.
Sk³ada³y siê na to zeznania œwiadków potwierdzaj¹ce winê oskar¿onego. Jednak
bardziej dosadne by³y dokumenty niemieckie, przejête przez aliantów, a w dobitny
sposób œwiadcz¹ce przeciwko ministrowi spraw zagranicznych. Sama postawa Ribben-
tropa pozostawia³a wiele do ¿yczenia. Jego braki pamiêci, zrzucanie winny na innych
czy podwa¿anie wiarygodnoœci dokumentów, w bardzo du¿ym stopniu denerwowa³o
zarówno oskar¿ycieli, jak i sêdziów. Koñcz¹c s³owami oskar¿yciela amerykañskiego
Roberta H. Jacksona: „Cz³owiek numer 3, który by³ jedynie niewinnym poœrednikiem
w przekazywaniu rozkazów Führera, bez zapoznania siê z ich treœci¹, czymœ w ro-
dzaju listonosza lub pos³añca. Minister spraw zagranicznych, który ma³o co wiedzia³
o sprawach zagranicznych, a nic w ogóle o polityce zagranicznej”48 .

Po zeznaniach œwiadków mo¿na mieæ w¹tpliwoœci co do charakteru rz¹dów
Joachima von Ribbentropa. Genera³ Lahousen, który zeznawa³ najwczeœniej, po-
twierdzi³ o kierowniczej roli ministra spraw zagranicznych w polityce niemieckiej.
Jego zeznania pokaza³y, ¿e Ribbentrop ma swoje zdanie i potrafi je przekazaæ. Jego
zeznania zosta³y potwierdzone przez Margarete Blank. Osobista sekretarka ministra
powiedzia³a, ¿e mimo i¿ jej szef by³ ca³kowicie oddany Hitlerowi, to mia³ tak¿e
w³asne zdanie. Tak¿e zeznania Schmidta pokazuj¹, ¿e Ribbentrop doskonale zdawa³
sobie sprawê z tego, co robi. Z drugiej strony zeznania samego ministra spraw
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45 Materia³y Norymberskie, oprac. T. Cyprian, T. Sawicki, s. 277.
46 J. Heydecker, J. Leeb, Trzecia Rzesza, s. 536.
47 Tam¿e, s. 546.
48 T. Cyprian, T. Sawicki, Przed trybuna³em, s. 229-230.



zagranicznych potwierdzaj¹, ¿e by³ to cz³owiek arogancki i butny. Na zadawane mu
pytania odpowiada³ z wielk¹ niechêci¹. Czêsto zas³ania³ siê brakiem pamiêci lub
wszystkiemu zaprzecza³. Trudno jest w takim wypadku odpowiedzieæ na pytanie: kim
by³ Ribbentrop? Jednak to, co wydawa³oby siê trudne w prosty sposób rozwi¹zali
sêdziowie. Wyrok skazuj¹cy Ribbentropa na œmieræ potwierdza, i¿ minister spraw
zagranicznych pe³ni³ w III Rzeszy jedn¹ z g³ównych ról, a tym samym coœ musia³
znaczyæ i mia³ wiele do powiedzenia.
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MA£GORZATA PRACZYK

Paul Veyne – sylwetka intelektualna

Przygl¹daj¹c siê œrodowisku historyków francuskich pokolenia „Annales” oraz
atmosferze intelektualnej, jaka w tamtych czasach panowa³a we Francji, warto przyj-
rzeæ siê postaci, która, choæ w Polsce s³abo znana, znacz¹co przyczyni³a siê do
wzbogacenia dorobku naukowego francuskich historyków tego okresu. Paul Veyne by³
zawsze historykiem indywidualist¹. Znajduj¹cy siê na obrze¿ach szko³y Annales szuka³
w³asnej drogi naukowej, choæ zaprzyjaŸniony z Michelem Foucaultem, identyfikowa³
siê raczej z jego szko³¹ myœlenia o przesz³oœci. W swych szeroko zakrojonych ba-
daniach wymyka siê on jednak ci¹gle jednoznacznej klasyfikacji w ramach okreœlonego
nurtu refleksji historycznej. Veyne nie ba³ siê bowiem podejmowania niestandardowej
oraz interdyscyplinarnej tematyki, która zadecydowa³a o wielowymiarowym kszta³cie
jego naukowej twórczoœci. Dla wspó³czesnego historyka przybli¿enie sylwetki inte-
lektualnej Paula Veyne’a mo¿e byæ ciekawe choæby dlatego, ¿e nale¿y do tych histo-
ryków, którzy ³¹czyli badania nad histori¹ konkretnej epoki (by³ bowiem historykiem
staro¿ytnoœci) z refleksj¹ metodologiczn¹ i filozoficzn¹ nad histori¹. Prezentuj¹c postaæ
Paula Veyne’a, postaram siê wskazaæ momenty prze³omowe i istotne dla jego ¿ycia
intelektualnego. Podejmê tak¿e próbê przedstawienia kluczowych œrodowisk i ludzi,
z którymi spotyka³ siê autor Jak siê pisze historiê1 i którzy w szczególny sposób
wp³ynêli na kszta³t jego sposobu myœlenia o œwiecie i o przesz³oœci.

M³odoœæ

Paul-Marie Veyne urodzi³ siê w 1930 roku w Prowansji. Pochodzi³ z rodziny
o ch³opskich korzeniach2. Jego ojciec dorobi³ siê maj¹tku pozwalaj¹cego na spokojny
byt i zdobycie wykszta³cenia przez syna bez koniecznoœci podejmowania pracy.

1 P. Veyne, Comment on écrit l’histoire, Paris 2002. Pierwsze wydanie pochodzi z 1970 roku
i zawiera tak¿e podtytu³: Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire. Essai d’épistémologie, Paris 1970.

2 O swym ¿yciu rodzinnym pisze Paul Veyne w: Le quotidienne et l’intéressant. Entretiens avec
Catherine Darbo-Peschanski, Paris 1995, s. 5-19.



Czasy przed rozpoczêciem studiów wspomina Veyne nie najlepiej. By³y to lata
II wojny œwiatowej, lata pe³ne w¹tpliwoœci, w których jego wiara w autorytety
podupad³a na ca³e ¿ycie, pozostawiaj¹c go w poczuciu, ¿e wielkie postaci po prostu
nie istniej¹. Wiarê w ludzi zast¹pi³a wtedy wiara w naukê. Prze³omowym momentem,
który o tym zadecydowa³, by³o zrzucenie bomby na Hiroszimê, które wi¹za³o siê dla
niego nie tylko z koñcem wojny, ale z uœwiadomieniem sobie skoku, którego do-
kona³a ludzkoœæ dziêki nauce. Si³a nauki i postêpu imponowa³a mu i wzbudza³a w nim
wielki entuzjazm3.

Nied³ugo po wojnie Veyne zda³ maturê (jako pierwszy w swojej rodzinie), a na-
stêpnie w liceum im. Henryka IV4 uczêszcza³ na kursy przygotowuj¹ce do egza-
minów do École Normale Supérieure. Przez kursy w gimnazjum tym przeszli tak¿e
miêdzy innymi Michel Foucault i Emmanuel Le Roy Ladurie, a wyk³ady przy-
gotowawcze z filozofii prowadzili tam miêdzy innymi Jean Baufrete i Jean Hyppolite,
którzy na trwa³e wpisali siê póŸniej w pejza¿ intelektualny powojennej Francji dziêki
swym wyk³adom poœwiêconym Heglowi. Ju¿ w tym okresie Veyne zaprzyjaŸni³ siê
z Gerardem Lebrunem, póŸniejszym historykiem filozofii, któr¹ to przyjaŸñ pie-
lêgnowa³ przez ca³e ¿ycie.

École Normale Supérieure

W roku 1951, w wieku 21 lat, Veyne rozpocz¹³ edukacjê w École Normale
Supérieure. Tutaj pierwszy raz zetkn¹³ siê z Michelem Foucaultem, uczêszcza³ wtedy
na jego wyk³ad z psychologii, który Foucault poprowadzi³ w³aœnie w tym roku na
proœbê Louisa Althussera. Wraz z zaprzyjaŸnionym ju¿ wtedy z Veynem Jean-
-Claudem Passeronem – przysz³ym socjologiem, Jeanem Molino, Mauricem Pingue-
tem – ówczesnym powiernikiem Foucaulta i kilkoma innymi normaliens5 stanowili
oni wtedy grupkê uczniów bliskich Michelowi Foucaultowi. Niewiele od nich starszy
Foucault by³ dla nich autorytetem i mistrzem, z którym spêdzali w latach studiów
bardzo wiele czasu. Przez innych studentów ENS. nazywani wrêcz byli „grup¹
folklorystyczn¹” lub „marksistowsk¹ Sant-Germain-des-Prés”. O wyk³adach Fou-
caulta z tamtego okresu, na których wœród s³uchaczy spotkaæ mo¿na by³o tak¿e
Jacquesa Derridê, Veyne powiedzia³ póŸniej: „Jego wyk³ady by³y wtedy s³ynne,
chodzi³o siê na nie jak do teatru”6.
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3 P. Veyne, Le quotidienne, s. 18.
4 Lycee Henri-IV by³o wtedy jednym z najs³ynniejszych gimnazjów francuskich kszta³c¹cych elitê

„khâgneus”.
5 Tak nazywano studentów École Normale Supérieure.
6 Cyt. za D. Eribon, Michel Foucault. Biografia, Warszawa 2005, s. 79.



Z pocz¹tków studiów w ENS. Veyne wspomina jedno z istotnych wydarzeñ dla
jego póŸniejszej formacji intelektualnej. Prowadz¹cy nowych normaliens profesor,
powiedzia³ wtedy tak:

Macie dwa nurty; jeden tradycjonalny i u w³adzy – star¹ Sorbonê, na której bêdziecie robiæ piêkn¹
karierê, oraz inny, który nazwany jest szko³¹ Annales, z Markiem Blochem i Lucienem Febvrem
(nazwisko Braudela nie pojawi³o siê jeszcze) – [dopowiedzenie P. Veyne’a]; oni nie maj¹ ¿adnej
w³adzy (to w 1951 roku by³a czysta prawda) – [dopowiedzenie P. Veyne’a], ale s¹ oni prawd¹
i awangard¹. Do was nale¿y wybór waszego obozu 7.

Od tamtego momentu dla Veyne’a istnia³a jedynie szko³a Annales. Jednoczeœnie
z fascynacj¹ Annales pojawi³o siê zw¹tpienie powodowane nieobecnoœci¹ historii
jako nauki z odpowiednim dla niej zespo³em pojêæ. Braku tego nie zastêpowa³a
Veyne’owi póŸniej Annales z braudelowskim „d³ugim trwaniem”. Jednak nie tylko
szko³a Annales kszta³towa³a wtedy naukowy klimat École Normale Supérieure.
Egzystencjalizm i marksizm by³y w niej zakorzenione ju¿ od d³u¿szego czasu,
a uczelnia ta uchodzi³a za bardzo lewicow¹.

W okresie poprzedzaj¹cym dominacjê marksizmu, szko³a ta znajdowa³a siê tak¿e
obok egzystencjalizmu (nieobca by³a tu fascynacja Jean-Paulem Sartrem), pod du-
¿ym wp³ywem fenomenlogii. To tu wyk³ada³ przed II wojn¹ œwiatow¹ Maurice
Merleau-Ponty8. Na jego wyk³ady poœwiêcone Nicolasowi Melabranchowi, Maine de
Biranowi i Henriemu Bergsonowi uczêszcza³o wtedy m³ode pokolenie przysz³ych
intelektualistów francuskich, w tym Michel Foucault, który by³ uczniem École Nor-
male Supérieure w latach 1947-1951. Merleau-Ponty wprowadzi³ tak¿e na jej grunt
problemy jêzyka i semiotyki w wydaniu Ferdinanda de Seaussure’a, którym siê
wówczas fascynowa³. W École Normale Supérieure studiowa³ w latach dwudziestych
XX wieku tak¿e Raymond Aron. I choæ wtedy Veyne uleg³ wp³ywowi socjalizmu, nie
anga¿owa³ siê jednak zbytnio po stronie tej ideologii i szybko odst¹pi³ od lewicowych
pogl¹dów. Polemizowa³ on ostro z marksizmem obecnym w ENS g³ównie za po-
œrednictwem Louisa Althussera oraz z egzystencjalizmem reprezentowanym przez
Jeana-Paula Sartre’a9, który nie by³ bez wp³ywu na œrodowisko m³odych intelektua-
listów wywodz¹cych siê z tej¿e szko³y.

Pokolenie normaliens lat piêædziesi¹tych uczy³o siê marksizmu od Althussera,
który pojawi³ siê w École Normale Supérieure w roku 194810. Jego fascynacja
marksizmem-leninizmem by³a powodem zaszczepienia tej radykalnej lewicuj¹cej
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7 P. Veyne, Le quotidienne, s. 106.
8 Maurice Merleau-Ponty wyk³ada³ w École Normale Supérieure do roku 1949. W roku 1949

rozpocz¹³ pracê na Sorbonie, a od roku 1952 by³ cz³onkiem Collège de France.
9 Sartre by³ przyjacielem Arona w czasach ENS, póŸniej jednak sta³ siê jego przeciwnikiem, g³ównie

w okresie maja i czerwca 1968.
10 D. Eribon, Michel Foucault, s. 54-62.



myœli w umys³ach jego ówczesnych studentów. Fascynacjê tê oprócz Veyne’a prze-
¿yli wtedy choæby zaprzyjaŸniony z Althusserem Foucault czy Le Roy Ladurie.
Wp³yw na nastêpne pokolenia normaliens wywiera³ Althusser tak¿e za pomoc¹
swych dwóch kluczowych pozycji dotycz¹cych marksizmu: Pour Marx (1965) i Lire
le Capitale (1965).

Jego Pour Marx jest nie tyko deklaracj¹ marksistowskich pogl¹dów, ale tak¿e
wyrazem sympatii do marksizmu. W ksi¹¿ce tej proponuje Althusser nowe od-
czytanie Marksa, w którym ³¹czy swe pogl¹dy ze strukturalizmem. Dziêki temu
zacz¹³ uchodziæ on za ojca strukturalizmu marksistowskiego. Dla Althussera mar-
ksizm jest jednak o tyle u¿yteczny, o ile traktowaæ go jako naukê, a nie ideologiê.
Tak¹ postawê uznawa³ on za konieczn¹ w kontekœcie obecnej w powojennej Francji
dyskusji o zaanga¿owaniu nauki na rzecz okreœlonej ideologii11. Za kluczowy mo-
ment dla zerwania z ideologicznym sposobem myœlenia o marksizmie uwa¿a³ Alt-
husser XX zjazd KPZR z jego krytyk¹ Stalina. W Pour Marx napisa³ tak: „Zajmo-
waliœmy siê wówczas g³ównie dzia³alnoœci¹ polityczn¹ gdy tymczasem po to, by tworzyæ,
powinniœmy byli równie¿ broniæ naszego prawa i obowi¹zku poznawania, czy po prostu
– studiowania”12.

Charakterystyczna dla althusserowskiego sposobu myœlenia jest tak¿e dominacja
jêzyka heglowskiego, który dla humanistyki w powojennej Francji mia³ ogromne
znaczenie. Recepcja filozofii dziejów Hegla, przeniesionej wtedy na francuski grunt
g³ównie za poœrednictwem Jeana Hyppolite’a i Alexadre’a Kojève’a, by³a obok recep-
cji filozofii Friedricha Nietzschego i Martina Heideggera, dominuj¹ca i kszta³tuj¹ca
pokolenia powojennych intelektualistów francuskich13. Lektura ich dzie³ nieobca by³a
tak¿e Paulowi Veyne’owi, który szczególnie zainteresowa³ siê filozofi¹ Nietzschego.

Zaanga¿owanie polityczne

Lewicuj¹ca atmosfera École Normale Supérieure nie pozostawa³a bez wp³ywu na
zaanga¿owanie polityczne wielu jej ówczesnych uczniów. Partia komunistyczna by³a
zwi¹zana z rue d’Ulm14 do tego stopnia, ýe okoùo ¼ studentów École Normale byùa
wtedy czùonkami KPF. Nic wiæc dziwnego, ýe Paul Veyne, który rozpoczàù w niej swà
edukacjæ w 1951 roku, wstàpiù w tym wùaúnie roku równoczeúnie do partii. Staùo siæ
tak gùównie za namow¹ Jean-Claude’a Passerona. W KPF byli ju¿ wtedy Michel
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11 Na ten temat zob.: M. Kwiek, Dylematy to¿samoœci. Wokó³ autowizerunku filozofa w powojennej
myœli francuskiej, Poznañ 1999 oraz A. Zeidler-Janiszewska, Postmodernistyczny wizerunek (zaanga¿o-
wanego) intelektualisty, [w:] Oblicza postmoderny. Teoria i praktyka uczestnictwa w kulturze wspó³-
czesnej, red. A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1992.

12 Cyt. za: A. Schaff, Szkice o strukturalizmie, Warszawa 1975, s. 55.
13 O recepcji filozofii Hegla, Nieztschego i Heideggera we Francji zob.: M. Kwiek, Dylematy.
14 Jest to nazwa ulicy, przy której mieœci³a siê École Normale Supérieure.



Foucault (namówiony do wst¹pienia do KPF przez Althussera) i Le Roy Ladurie,
który przyjêty zosta³ do ENS w 1949 roku. Le Roy Ladurie zosta³ od razu sekretarzem
szkolnej organizacji partyjnej, a przez studentów uwa¿any by³ wtedy za wyj¹tkowo
radykalnego jej cz³onka15.

Lata przynale¿noœci do KPF nie oznacza³y dla Veyne’a jednak wielkiego za-
anga¿owania w dzia³alnoœæ partyjn¹. Zaanga¿owanie po stronie komunizmu by³o
bowiem dla niego g³ównie zaanga¿owaniem po stronie okreœlonej ideologii. Bêd¹c
cz³onkiem wspomnianej ju¿ „grupy folklorystów”, godziny spêdza³ na dyskusjach
nad marksizmem i z pasj¹ uczy³ siê filozofii marksistowskiej i marksistowskiej teorii
historii. Jednoczeœnie Veyne podkreœla jednak zamkniêcie w swego rodzaju „sekciar-
skiej” atmosferze „wyznawców” marksizmu z rue d’Ulm i przyznaje siê otwarcie do
naiwnoœci, jak¹ obdarza³ wtedy te idee. Przyst¹pienie do KPF by³o wtedy, jak
twierdzi, wyrazem m³odzieñczej ignorancji wobec rzeczywistoœci. Potrzebowa³ on
kilku lat, by odkryæ tê naiwnoœæ, a wydarzenia we wschodniej Europie nie po-
zostawa³y tu bez znaczenia. Legitymacjê partyjn¹ porzuci³ Veyne w roku 1956 po
najeŸdzie wojsk radzieckich na Budapeszt. Nie by³ on zreszt¹ wtedy w tym geœcie
osamotniony. Wielu ówczesnych dzia³aczy KPF pokolenia Veyne’a post¹pi³o bo-
wiem tak samo.

Na schy³ek lat piêædziesi¹tych przypad³o jeszcze jedno znacz¹ce w ¿yciu Veyne’a
wydarzenie polityczne, które zmobilizowa³o go do dzia³ania i opowiedzenia siê po
jednej ze stron. Mowa tu o wojnie w Algierii16. W czasie trwania konfliktu Veyne
opowiedzia³ siê po stronie Frontu Wyzwolenia Narodowego (Front de la Libération
Nationale)17. Wojnê w Algierii traktowa³ on nie tylko jako osobisty dramat, ale tak¿e
jako dramat ca³ego jego pokolenia, który od wielu wymaga³ okreœlenia w³asnego
stanowiska wobec zaistnia³ej sytuacji i dzieli³ spo³eczeñstwo. Tym razem zaanga¿o-
wanie Veyne’a zyska³o bardziej konkretny wymiar. W przeciwieñstwie do uczestnic-
twa w KPF, które w jego wypadku oznacza³o g³ównie opowiedzenie siê po stronie
okreœlonej ideologii i zanurzenie siê w intelektualnej refleksji i dyskusjach po-
œwiêconych marksizmowi, tym razem Veyne podj¹³ aktywne dzia³anie na rzecz
wyzwolenia Algierii. Niezgoda na utrzymywanie tego pañstwa pod panowaniem
francuskim wi¹za³a siê u niego z g³êbok¹ niechêci¹, jak¹ ¿ywi³ do kolonializmu.
Veyne podkreœla fakt, ¿e jego udzia³ w tym konflikcie by³ skromny, jednak by³ on
jednym z szeregowych ¿o³nierzy w czasie dwóch ostatnich lat wojny i tworzy³
„siatkê” obroñców FLN18.
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15 D. Eribon, Michel Foucault, s. 58.
16 P. Veyne, Le quotidienne, s. 29-35.
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18 Veyne bra³ udzia³ w niektórych drobnych akcjach, np. przekracza³ nielegalnie granicê z Niemcami

i udawa³ siê do Bonn, gdzie FLN. mia³ swoj¹ antenê nadawcz¹.



Pisz¹c o zaanga¿owaniu politycznym Paula Veyne’a, nie sposób nie wspomnieæ
o jeszcze jednym wydarzeniu, które na trwa³e wpisa³o siê w kartê historii powojennej
Francji. Chodzi mianowicie o maj i czerwiec roku 1968. Zamieszki, które zrodzi³y siê
wtedy w Pary¿u z buntu wobec sposobu funkcjonowania uniwersytetów, przerodzi³y
siê wtedy w bunt wobec uprawianej we Francji polityki Charles de Gaulle’a, spo³eczeñ-
stwa industrialnego oraz z utopijnych marzeñ o socjalistycznym kraju. Ruch ’68 roku
obfitowa³ w szereg krwawych wydarzeñ na ulicach ówczesnego Pary¿a i anga¿owa³
ogrom studentów, zaœ ostre reakcje policji potêgowa³y tylko chêæ zmiany istniej¹cego
porz¹dku. Choæ wydarzenia te skupia³y siê g³ównie wokó³ studentów po ich stronie
opowiadali siê konkretni profesorowie i myœliciele ówczesnej Francji. W debatê tê
w³¹czy³ siê choæby Aron19, a polemizowa³ z nim sprzyjaj¹cy lewicuj¹cej m³odzie¿y
Sartre. Dyskusja pomiêdzy nimi przybra³a bardzo ostry charakter, a Aron poprzez
wyra¿an¹ wobec ruchu krytykê i sprzeciw zosta³ okrzykniêty jego wrogiem. Kry-
tyczny stosunek do wydarzeñ roku 1968 oraz do radykalnej fascynacji komunizmem
du¿ej czêœci studentów i naukowców tamtego okresu nie zniechêci³ jednak Paula
Veyne’a do samego Arona. Wydarzenia te nie anga¿owa³y go bowiem po stronie
wojuj¹cej m³odzie¿y. Wspominaj¹c je, Veyne podkreœla raczej fakt, ¿e obserwowa³ je
i przygl¹da³ im siê z zainteresowaniem, ale i z dystansem. Mia³ on ju¿ bowiem wtedy
za sob¹ etap fascynacji komunizmem, do którego podchodzi³ ju¿ krytycznie i z któ-
rym flirt traktowa³ wtedy jako element swej m³odzieñczej naiwnoœci. W czasie, gdy
toczy³y siê zamieszki, Veyne pisa³ ju¿ swój doktorat. Zainteresowanie tamtymi
wydarzeniami by³o wtedy dla niego – jak pisze – raczej rozrywk¹, a to co w nich
interesowa³o go najbardziej, to nieporz¹dek, bunt i rewolucyjna sytuacja – to bowiem
zawsze, jak mówi, wydawa³o siê mu ciekawsze do analizy, ni¿ porz¹dek i ³ad20.
W tamtym okresie sam Veyne buntowa³ siê nie wobec starego porz¹dku, ale wobec
œrodowiska Annales, które by³o wtedy w sercu zainteresowania nauk humanistycz-
nych. Ta panuj¹ca w roku ’68 powszechna zgoda na koncepcje proponowane przez
Annales wzbudza³a w nim nieodpart¹ chêæ sprzeciwienia siê jej. Uwa¿a³ bowiem, ¿e
sytuacja, w której wszyscy zgadzaj¹ siê z jak¹œ ide¹, jest niebezpieczna i nale¿y j¹
kontestowaæ. Francuska humanistyka by³a natomiast zdominowana przez œrodowisko
Annales, wiêc to je Veyne chcia³ poddaæ krytyce.

Brak zaanga¿owania w wydarzenia roku ’68 nie oznacza jednak w wypadku
Veyne’a braku wra¿liwoœci na problemy spo³eczne czy polityczne w ogóle. Na
dowód wspomnieæ mo¿na fakt, ¿e Veyne podpisa³ siê pod listem protestacyjnym
demonstruj¹cym sprzeciw czo³owych intelektualistów francuskich wobec wprowa-
dzonego w 1981 roku stanu wojennego w Polsce21. Problemy polityczne, a tak¿e
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19 R. Dobek, Raymond Aron – dialog z histori¹ i polityk¹, Poznañ 2005.
20 P. Veyne, Le quotidienne, s. 115.
21 D. Eribon, Michel Foucault, s. 371.



kwestie upolityczniania dyskusji intelektualnych, a przede wszystkim upolitycznie-
nia dyskursu historycznego, s¹ dla niego pal¹ce do dziœ. Jeszcze niedawno (w grudniu
2005 roku) podpisa³ siê on pod petycj¹ opublikowan¹ w Libération wyra¿aj¹c¹
zaniepokojenie i sprzeciw wobec upolityczniania historii i narzucania jej ustawowo
konkretnych treœci b¹dŸ obowi¹zków, co by³o odpowiedzi¹ na treœæ ustaw fran-
cuskich ograniczaj¹cych wolnoœæ historyka22.

Wybór g³ównego obszaru badañ

W czasie studiów przy rue d’Ulm Veyne zacz¹³ ju¿ zastanawiaæ siê nad dalsz¹
karier¹ naukow¹. Wybór pad³ na historiê staro¿ytn¹, która by³a mu bliska od lat
m³odzieñczych. Swój dalszy rozwój naukowy w tej dziedzinie wi¹za³ on z École
Française de Rome. W roku 1955 wyjecha³ wiêc na dwa lata do Rzymu, gdzie
prowadzi³ badania nad staro¿ytnym Rzymem. Jego fascynacja histori¹ staro¿ytn¹ jest
fascynacj¹ innego œwiata, z jednej strony œwiata klasycznego, z drugiej jednak
– zatartego. Zatartego choæby dlatego, ¿e jest œwiatem przedchrzeœcijañskim, a to
zbli¿a³o doñ Veyne’a, któremu chrzeœcijañstwo by³o raczej obce.

Pocz¹tkowo Veyne rozwa¿a³ podjêcie badañ przede wszystkim nad staro¿ytn¹
Grecj¹ (w École d’Athenes), co wynika³o z jego zami³owania do staro¿ytnej greki.
Zdecydowa³ siê jednak na Rzym. Prowadzenie badañ w ramach École Française de
Rome pozwala³o na bardziej indywidualny rozwój i nie wymaga³o umiejêtnoœci tech-
nicznych zwi¹zanych z wykopaliskami archeologicznymi, które by³y nieodzown¹
czêœci¹ pracy w École d’Athenes, a co zniechêca³o nieco Paula Veyne’a. Jednak za-
interesowanie œwiatem greckim bêdzie Veyne tak¿e realizowa³ w swych póŸniejszych
badaniach nad œwiatem grecko-rzymskim, którego efektem bêd¹ choæby takie prace
jak Les mystères de gynécée23, któr¹ napisa³ we wspó³pracy z F. Frontisi-Ducroux
i F. Lissarrague czy L’Empire Gréco-Romain opublikowany ostatnio w Seuil24.

Po powrocie z Rzymu w 1957 roku Veyne rozpocz¹³ pracê na Sorbonie jako
asystent w katedrze historii staro¿ytnej, któr¹ zakoñczy³ w roku 1961. Kontynuowa³
w tym czasie studia nad staro¿ytnoœci¹. Postaci¹, która w tamtych latach znacznie na
niego wp³ynê³a, by³ Louis Robert. W dziedzinie badañ nad staro¿ytnoœci¹ uchodzi³ on
za ogromny autorytet, Veyne nazywa go nawet jednym z wielkich myœlicieli XX wie-
ku. By³ on profesorem w Collège de France i naucza³ g³ównie epigrafiki greckiej.
Z jego refleksji nad staro¿ytnoœci¹ Veyne czerpa³ wtedy g³êboko.
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22 Tekst tej petycji przytacza w ca³oœci w swej ksi¹¿ce Ewa Domañska (E. Domañska, Historie
niekonwencjonalne. Refleksja o przesz³oœci w nowej humanistyce, Poznañ 2006, s. 225-226).

23 P. Veyne, Les mystères de gynécée, en collaborationavec François Lissarrague, Françoise Frontisi-
-Ducroux, Paris 1998.

24 P. Veyne, L’Empire Gréco-Romain, Paris 2005.



W 1961 roku Veyne rozpocz¹³ pracê na Université d’Aix w katedrze literatury
i wyk³ada³ tam ³acinê. W tym w³aœnie czasie opublikowa³ swój pierwszy artyku³
w „Annales” pt. La vie de Trimalcion25. Inne wa¿ne publikacje z tamtego okresu,
dotycz¹ce historii staro¿ytnej to np. Ordo et populus, génies et chefs de file26 czy
Autour d’un commentaire de Pline le Jeune27. Pracuj¹c na uniwersytecie w Aix,
Veyne zdecydowa³ siê na wybór tematu swojego doktoratu. Brzmia³ on: Dar w antyku
(Le don dans l’antiquite). Tematem tym zainspirowa³ siê Veyne dziêki lekturze tekstu
Marcela Maussa Essai sur le don. Le don dans l’antiquite28. Doktorat, który obroni³
w 1974 roku, opublikowany zosta³ póŸniej pod innym tytu³em: Le pain et le cirque
w roku 1976 i okaza³ siê jedn¹ z najwa¿niejszych jego ksi¹¿ek poœwiêconych staro-
¿ytnemu Rzymowi29.

Pisz¹c wstêp do swojego doktoratu, Veyne napisa³ jeszcze inn¹, niezwykle wa¿n¹
dla niego ksi¹¿kê pt. Comment on écrit l’histoire, której powstania wczeœniej nie
planowa³. Sta³a siê ona zaczynem do znajomoœci z Raymondem Aronem i jego
przepustk¹ do dalszej kariery naukowej. Autor „Opium intelektualistów” zaintere-
sowa³ siê Veynem w³aœnie po tej publikacji i zaproponowa³ mu asystenturê, któr¹
przej¹³ po poró¿nionym z Aronem Pierze Bourdieu.

Relacja z Raymondem Aronem nie ogranicza³a siê jedynie do p³aszczyzny uni-
wersyteckiej. By³ on wtedy mistrzem Veyne’a i niebawem sta³ siê jego przyjacielem.
To on zaproponowa³ kandydaturê Veyne’a do Collège de France. Jednak po paru
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25 P. Veyne, Vie de Trimalcion, Annales, sociétés, civilisations 1961, s. 213.
26 P. Veyne, Ordo et populus, génies et chefs de file, Mélanges de l’École Française de Rome 1961,

s. 229.
27 P. Veyne, Auture d’un commentaire de Pline le Jeune, Latomus 1967, s. 723.
28 Warto tu wspomnieæ o dedykacji, która znalaz³a siê w jego doktoracie i która wi¹¿e siê z wielk¹

fascynacj¹ Veyne’a górami. By³ on z zami³owania alpinist¹. Mówi¹c o górach i o swoich wycieczkach
górskich, mówi o doœwiadczeniu, które nie tylko sprawia³o mu przyjemnoœæ, ale które kocha³ i które
powodowa³o go do g³êbokiej intelektualnej refleksji. Jednemu z alpejskich szczytów – Zielonej Igle
(Aiguille Vert) – której nigdy nie uda³o siê mu zdobyæ, a która uchodzi za najtrudniejszy i najpiêkniejszy
szczyt masywu Mont Blanc, zadedykowa³ on swój doktorat czteroma staroprowansalskimi wersami, które
Veyne t³umaczy tak: „Niech twoje niebo sk¹pie moj¹ twarz, bêdê czysty (oczyœæ mnie szybko) i stanê siê
jeszcze bardziej bia³y ni¿ pokrywa twojego œniegu”. Dedykacjê tê cytujê za Paulem Veynem z Le
quotidienne, s. 36, a orygina³ brzmi: „que ton ciel baigne mon visage et je serai pur (lavez-moi vite) et je
deviendrai encore plus blanc que l’amusse de ton neige”.

Opisuj¹c swoje górskie wyprawy pos³uguje siê Veyne jêzykiem iœcie poetyckim, który w sposób
dobitny ukazuje jego zachwyt nad œwiatem monumentalnych dla niego Alp. By ukazaæ ow¹ subtelnoœæ
jêzyka, oddam g³os samemu bohaterowi tej pracy: „Poezj¹ górsk¹ jest zacieœnianie w przestrzeni
i w czasie rzeczywistoœci najbardziej odleg³ych” (w oryginale: „La poésie de la montagne est de resserrer
dans l’espace et le temps les réalités le plus éloignées”, cyt. za Le quotidienne, s. 36). Na temat swojej
fascynacji górami Veyne pisze szeroko w: Le quotidienne na stronach 32-36.

29 Na ten temat zob.: J. Elster, Veyne, Zinoviev, Tocqueville. Psychologie politique, Paris 1990,
s. 35-69.



latach (w³aœnie w momencie, w którym Veyne rozpocz¹³ karierê w Collège de France)

ich znajomoœæ uleg³a och³odzeniu, by niebawem zupe³nie wygasn¹æ30.
Comment on écrit l’histoire by³a ksi¹¿k¹, która nie tylko wp³ynê³a na dalsze losy

naukowe Paula Veyne’a, ale sta³a siê te¿ pozycj¹ otwieraj¹c¹ w jego ¿yciu dekadê
zdominowan¹ przez refleksjê metodologiczn¹ nad histori¹.

Collège de France

Lata siedemdziesi¹te, które up³ynê³y Veyne’owi pod znakiem metodologii his-
torii, by³y te¿, jak ju¿ wspomnia³am, latami pocz¹tku kariery w Collège de France

i bliskiej przyjaŸni z Michelem Foucaultem. W tej dekadzie Veyne rozpiêty by³
pomiêdzy paryskim Collège de France i uniwersytetem w Aix. Do Collège de France

przyjêto go w 1975 roku, gdzie prowadzi³ katedrê historii staro¿ytnego Rzymu.
W roku tym opublikowany zosta³ w s³ynnym zbiorze Faire de l’histoire pod redakcj¹
Jaquesa Le Goffa i Pierre’a Nora artyku³ Veyne’a pt. L’histoire conceptualisante31,
a w nastêpnym roku ukaza³ siê jego wyk³ad inauguracyjny z Collège de France32. Lata
te up³ywa³y w Collège de France pod znakiem strukturalizmu oraz wy³aniaj¹cej siê
z niego historii antropologicznej i historii mentalnoœci. Paul Veyne trzyma³ siê jednak
nieco na uboczu debat strukturalistów, a do œrodowiska Annales, w którego sercu
toczy³y siê takie w³aœnie dyskusje, mia³ on wtedy pewien dystans. Równoczeœnie
prowadzi³ tak¿e badania nad staro¿ytnoœci¹. Podejmowa³ jednak tematy w sposób
nietypowy i anga¿owa³ siê w projekty, które wyrasta³y z nowoczesnego wtedy
spojrzenia na historiê i z próby ponownego jej napisania. Na fali takich zainteresowañ
Veyne w³¹czy³ siê w projekt napisania przekrojowej historii ¿ycia prywatnego za-

inicjowany przez Georges’a Duby oraz Philippe’a Arièsa. Veyne by³ redaktorem
pierwszego tomu Historii ¿ycia prywatnego pt. Od cesarstwa rzymskiego do roku
tysiêcznego33 poœwiêconego staro¿ytnoœci oraz autorem pierwszej jego czêœci po-
œwiêconej cesarstwu rzymskiemu. Ksi¹¿ka ta sta³a siê bestsellerem w wielu krajach
Europy i obu Ameryk i przyczyni³a siê istotnie do popularyzowania nowej wizji
historii nieklasycznej, wychodz¹c poza ramy debaty akademickiej. Historia ¿ycia
prywatnego bêdzie go zreszt¹ anga¿owaæ przez ca³y czas. Jej poœwiêcaæ bêdzie wiele
swej uwagi, której wynikiem bêd¹ liczne publikacje poœwiêcone tej tematyce34.
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30 P. Veyne, Le quotidienne, s. 42-65.
31 P. Veyne, L’histoire conceptualisante, [w:] Faire de l’histoire, Nouveaux problèmes, t. 1, red. J. Le

Goff, P. Nora, Paris 1974, s. 62-92.
32 P. Veyne, L’inventaire des differences, Leçon Inaugurale au Collège de Frances, Paris 1976.
33 Historia ¿ycia prywatnego, t. 1. Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysiêcznego, red. P. Veyne,

Wroc³aw 2005.
34 Za przyk³ad pracy nad ¿yciem prywatnym mog¹ pos³u¿yæ takie artyku³y jak La famille et l’amour

a Rome, Annales, société, civilisation 1978, s. 35 oraz Le folklore à Rome, Latomus 1983, s. 3.



Wœród nietypowych dla historyka tematów podejmowanych przez Paula Veyne’a
w czasie swej kariery w Collège de France mo¿na odnaleŸæ tak¿e problematykê
mi³oœci erotycznej i seksualnoœci w staro¿ytnym Rzymie, której poœwiêci³ kilka
artyku³ów. Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych Veyne ukoñczy³ pracê nad ksi¹¿k¹
poœwiêcon¹ poezji erotycznej w antycznym Rzymie35. Temat poezji frapowa³ go
zreszt¹ nie tylko w kontekœcie staro¿ytnoœci; w 1990 roku opublikowa³ pracê po-
œwiêcon¹ jego ulubionemu poecie i przyjacielowi René Chare’owi36. Ksi¹¿ka ta jest
dowodem na niezwyk³¹ erudycjê autora Le paine et le cirque i zarazem potwierdza, ¿e
wymyka siê klasyfikuj¹cym i w¹skim ujêciom jego postaci. Zami³owanie Veyne’a do
literatury znajduje te¿ odzwierciedlenie w wydanym pod jego redakcj¹ zbiorze dzie³
Seneki; Veyne ³¹czy³ tu sw¹ erudycjê poœwiêcon¹ nie tylko literaturze, ale tak¿e
filozofii, podejmuj¹c refleksjê nad stoicyzmem37.

Fakt podjêcia szerszej tematyki nie oznacza³ jednak u Veyne’a zerwania z ba-
daniami nad histori¹ staro¿ytnego Rzymu i Grecji. W roku 1991 ukaza³a siê jego
ksi¹¿ka pt. La société romaine38, która nie tylko stanowi³a kontynuacjê jego badañ
nad staro¿ytnoœci¹, ale tak¿e kontynuacjê jego socjologizuj¹cego ujêcia historii oraz
zainteresowania spo³eczeñstwami i problematyk¹ spo³eczn¹.

Kolejnym obszarem jego zainteresowañ w kontekœcie historii staro¿ytnej by³
problem religii. Kwestiê tê ujmowa³ on szeroko, choæby bior¹c j¹ w swej ksi¹¿ce Le

Grecs ont-ils cru à leurs mythes?...39 za przyk³ad analizy epistemologicznej problemu
prawdy historycznej i nieroz³¹cznie dla niego zwi¹zanego z nim problemu wiary w tê
prawdê. Jego zainteresowanie religi¹ znalaz³o tak¿e odbicie w wielu artyku³ach
wydanych w drugiej po³owie lat osiemdziesi¹tych i w latach dziewiêædziesi¹tych, jak
na przyk³ad: Injustice et piété de Dieux40, Le nouveau paganisme: fréquenter les
temples41, Païens et chrétiens dans la gladiature42 czy Inviter les dieux, sacrifier,
banqueter: quelques nuances de la religiosite gréco-romaine43 opublikowanym
w Annales w 1999 roku.

W Collège de France pozosta³ Paul Veyne do roku 1998, a w 1999 przyznano mu
honorow¹ profesurê Collège de France. Jego odejœcie z tej szacownej instytucji
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35 P. Veyne, L’Elegie erotique romaine, Paris 1983.
36 P. Veyne, René Chare en ses poèmes, Paris 1990.
37 Stoicyzm porównuje Veyne do marksizmu. Oba te projekty systemowe uwa¿a bowiem za takie,

które zak³ada³y, co dok³adnie nale¿y zrobiæ, by osi¹gn¹æ szczêœcie (P. Veyne, Le quotidienne, s. 121).
38 P. Veyne, La société romaine, Paris 1991.
39 P. Veyne, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes? Essai sur l’imagination constituante, Paris 2004.

Pierwsze wydanie Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes? pochodzi z 1983 roku.
40 P. Veyne, Injustice et piété de Dieux, Latomus 45 (1986).
41 P. Veyne, Le nouveau paganisme: fréquenter les temples, Revue de Philologie 1990.
42 P. Veyne, Païens et chrétiens dans la gladiature, Mélanges de l’École française de Rome 1999.
43 P. Veyne, Inviter les dieux, sacrifier, banqueter: quelques nuances de la religiosité gréco-romaine,

Annales, histoire, sciences sociales 1999.



zbieg³o siê zreszt¹ w czasie z odejœciem Le Roy Ladurie, który honorow¹ profesurê
otrzyma³ tak¿e w 1999.

Paul Veyne do dziœ uczestniczy we francuskim ¿yciu intelektualnym. Jego sze-
rokie zainteresowania znajduj¹ odzwierciedlenie w ró¿norodnej tematyce, któr¹ kon-
sekwentnie podejmuje. W styczniu 2008 roku uka¿e siê jego kolejna ksi¹¿ka po-
œwiêcona tym razem samemu Michelowi Foucaultowi44, którego postaæ i dzie³o pod-
dawa³ ju¿ wczeœniej niejednokrotnie analizie w swych artyku³ach45.
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44 Foucault, sa pensée, sa personne, Bibliotheque Idees 2008 [uzup. E.D.].
45 P. Veyne, Foucault, sa pensée, sa personne, Bibliotheque Idees 2008.





RAFA£ KAMPROWSKI, MIKO£AJ PUKIANIEC

I i II Miêdzynarodowa Studencka Konferencja
Historyków Nowo¿ytników w Bia³ymstoku 2006–2007

W dniu 7 grudnia 2006 roku w Audytorium Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego
Giedroycia w Bia³ymstoku rozpoczê³a siê pierwsza miêdzynarodowa studencka kon-
ferencja historyków nowo¿ytników nt. „Studia nad spo³eczeñstwem nowo¿ytnej
Europy”. Organizatorem i gospodarzem konferencji by³a Sekcja Historii Nowo¿ytnej
Studenckiego Ko³a Naukowego Historyków Uniwersytetu w Bia³ymstoku.

Wœród przyby³ych znaleŸli siê studenci historii z ró¿nych regionów Polski i pla-
cówek – m.in. z Uniwersytetu w Bia³ymstoku, Uniwersytetu Jagielloñskiego, Uni-
wersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu oraz Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wraz z cz³onkami Ko³a Na-
ukowego Studentów Wydzia³u Historycznego UAM w Poznaniu przybyli w dzieñ
rozpoczêcia konferencji, tj. w czwartek w godzinach przedpo³udniowych. Tego
samego dnia o godzinie 13.00 nast¹pi³o oficjalne otwarcie konferencji. Zgroma-
dzonych goœci powita³a profesor Ewa Dubas-Urwanowicz.

Reprezentantami Wydzia³u Historii UAM w Poznaniu byli: Ewa Nowicka, Alicja
Witowiak, Tomasz B³aszczyk, Tomasz Porzucek, Miko³aj Pukianiec, Artur Ró-
¿ewicz, Roman Sidorski oraz Rafa³ Kamprowski. Inauguracyjny referat wyg³osi³
Tomasz B³aszczyk z UAM w Poznaniu – „Czy historyk mo¿e badaæ spo³eczeñstwo?”.
Nastêpne wyst¹pienia studentów z Poznania poœwiêcone by³y tematom:

– „Relacje z przebiegu ceremonii pogrzebowych kobiet w czasach saskich na
³amach Kuriera Polskiego” – Ewa Nowicka

– „Husaria a ideologia sarmacka” – Alicja Witowiak
– „Stosunki polityczne polsko-pruskie za panowania Augusta II Mocnego” – To-

masz Porzucek
– „Unitarianie w Europie wschodniej” – Miko³aj Pukianiec
– „Konstytucja Trzeciego Maja, jako odbicie idei politycznych doby Sejmu

Wielkiego” – Artur Ró¿ewicz
– „Bitwa pod Kumejkami 1636” – Roman Sidorski
– „Obraz œwiata muzu³mañskiego w relacjach Polaków doby panowania dynastii

Wazów” – Rafa³ Kamprowski.



Du¿¹ atencjê wzbudzi³ tak¿e Bartosz Szutkiewicz z Uniwersytetu w Bia³ymstoku,
prezentuj¹c odczyt nt. „Misje Woropaja i Matwiejewicza, goñców litewskich do cara
Iwana IV GroŸnego podczas I interregnum po œmierci Zygmunta Augusta. Oko-
licznoœci i przebieg”. Z pozytywnym przyjêciem spotka³ siê tak¿e referat Rados³awa
Bugowskiego, studenta Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu pt. „Struktury
spo³eczne europejskiego wywiadu”.

Pierwszego dnia obrad, wieczorem, odby³o siê spotkanie integracyjne w re-
stauracji „Cabaret”. Zorganizowana impreza s³u¿y³a wymianie wzajemnych doœwiad-
czeñ oraz swobodnej wymienianie pogl¹dów po burzliwym dniu obrad.

W pi¹tek, 8 grudnia obrady rozpoczê³y siê o godzinie 9.00 i trwa³y wraz z przerw¹
obiadow¹ do godziny 20.00. Swoje referaty wyg³osili m.in. Ewa Nowicka, Rafa³
Kamprowski, Tomasz Porzucek (UAM w Poznaniu). Wœród pozosta³ych goœci du¿e
zainteresowanie wzbudzi³ odczyt Martyny Bielskiej z Uniwersytetu w Bia³ymstoku
pt. „Co pito na dworze Branickich?”

Aplauz i uznanie wzbudzi³a tak¿e Anna Pastorek z Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, która wyg³osi³a referat nt. „XVII-wieczni ludzie morza na przyk³adzie floty
wojennej Republiki Zjednoczonych Prowincji” oraz Patrycja Antoniak z Uniwersy-
tetu Warszawskiego, która zainteresowa³a zebranych s³uchaczy odczytem „Naprzód
oœwiadczam siê przed Bogiem w Trójcy Jedynem.... Krêgi spo³ecznego funkcjo-
nowania szlacheckich testamentów kobiecych w Koronie i Wielkim Ksiêstwie Li-
tewskim w XVII-XVIII w.”

Sobotniego poranka o godz. 9.00 rozpocz¹³ siê ostatni dzieñ konferencji, której
uroczyste zamkniêcie nast¹pi³o o godz. 13.40. W tym dniu odczyt swój wyg³osi³
ostatni z goœci z Poznania – Miko³aj Pukianiec. Zebrani z du¿ym zainteresowaniem
wys³uchali tak¿e referatu Marty Gosk z Uniwersytetu w Bia³ymstoku pt. „Obraz
czarownicy na podstawie procesów s¹dowych w Polsce w XVI-XVII w.” oraz Paw³a
Szarejko, równie¿ z Uniwersytetu w Bia³ymstoku, który zaprezentowa³ referat
pt. „Dole i niedole podró¿ników. Warunki podró¿owania na podstawie polskich
relacji i diariuszy z XVI wieku”.

Podsumowuj¹c obrady, nale¿y stwierdziæ, ¿e konferencja zakoñczy³a siê sukce-
sem. Wzbudzi³a ona du¿e zainteresowanie wœród uczestników i chêæ ponownego
spotkania w Bia³ymstoku w nastêpnym roku. Ró¿norodne tematy dotycz¹ce historii
polski jak i dziejów powszechnych pokaza³y w sposób przekrojowy zagadnienia
zwi¹zane ze spo³eczeñstwem nowo¿ytnej Europy.

W roku 2007, w dniach 22-24 listopada w Bia³ymstoku odby³a siê II Miêdzy-
narodowa Studencka Konferencja Historyków Nowo¿ytników pt. Studenckich stu-
diów nas spo³eczeñstwem nowo¿ytnej Europy – ci¹g dalszy.

Dnia 22 listopada, oko³o godziny 13.00, wszyscy uczestnicy, reprezentuj¹cy
niemal¿e wszystkie polskie uniwersytety, zebrali siê, jak w poprzednim roku w Audy-
torium Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giegroycia, by wys³uchaæ wyk³adów
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inauguruj¹cych konferencjê. Pierwszy g³os zabra³ prof. dr hab. Adam Manikowski,
wyg³aszaj¹c wyk³ad pt. „Europa arystokratyczna w XVII wieku”. Kolejny g³os
nale¿a³ do prof. dr. hab. Jana Dziêgielewskiego, który przedstawi³ uczestnikom pro-
blematykê zwi¹zan¹ z obywatelami „fakcyjnymi” a obywatelami Rzeczypospolitej.

Po krótkiej przerwie rozpoczê³y siê obrady trwaj¹ce do godziny 20.30. Ju¿ pierw-
szego dnia Studenckie Ko³o Naukowe Historyków Instytutu Historii UAM w Po-
znaniu reprezentowa³a Magdalena Heruday referatem „Miêdzy polityk¹ a masoneri¹:
dzia³alnoœæ Ignacego Potockiego w latach 1775–1795”. Wyst¹pienia studenckiego
œrodowiska uniwersytetu poznañskiego kontynuowali: Tomasz Porzucek referatem
„Porwanie Krystiana Kalkensteina z Warszawy 28 listopada 1670 roku”; Piotr Cze-
ladziñski – „Idea sojuszu francusko-polskiego w dobie Sejmu Wielkiego, widziana
oczyma francuskich dyplomatów”; Mi³osz Skrodzki – „Ars moriendi – Wespazjana
Kochanowskiego. Tematyka œmierci w poezji i historiografii sarmackiego wieszcza”;
Magdalena Fr¹ckowiak – „Rola polityczna kobiety w œwiecie nowo¿ytnym na przy-
k³adzie Marty Waszyngton”. Miko³aj Pukianiec – „Na co chorowali nasi przodkowie
przed trzystu laty – rzecz o stanie osiemnastowiecznej medycyny polskiej w œwietle
listu Jacka Augustyna £opackiego”. Wszystkie poznañskie referaty wzbudzi³y uzna-
nie kolegów i kole¿anek z innych referatów, o czym wspomnia³a przy zamykaniu
konferencji dr Iwona Kulesza-Woroniecka.

Wœród pozosta³ych referatów najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³y odczyty
Anny Pastorek (Uniwersytet Zielonogórski) – „Pozycja spo³eczna XVII-wiecznych
admira³ów p³ywaj¹cych pod bander¹ Republiki Zjednoczonych Prowincji”; Bartosza
Szutkiewicza (Uniwersytet Bia³ostocki) – „Wielkoœæ i sk³ad moskiewskich, tureckich
i tatarskich przedstawicielstw dyplomatycznych w 2 po³owie XVI wieku”; Marii
Notkowkowskiej (Uniwersytet Warszawski) – „S³udzy szatana, czyli ca³a prawda
o filozofach. Oœwiecenie oczyma obroñcy wiary”; Sebastiana Adamskiewicza (Uni-
wersytet £ódzki) – „Problem elekcji króla w myœli politycznej Miko³aja Siennic-
kiego”; Wies³awy Du¿y (Uniwersytet Toruñski) – „Staroœæ jako wyró¿nik kategorii
socjologicznej w dawnej Polsce”.

W sumie podczas trzydniowej konferencji uczestniczy miêli okazjê wys³uchaæ
39 referatów. Najd³u¿ej obrady po³¹czone z dyskusj¹ trwa³y drugiego dnia (23 listo-
pada) od godz. 9.00 do 21.55.

Podsumowuj¹c II Miêdzynarodow¹ Studenck¹ Konferencjê Historyków Nowo-
¿ytników w 2007, nale¿y przyznaæ, ¿e by³a ona wielk¹ przygod¹ intelektualn¹ dla
wszystkich uczestników. Poziom referatów i póŸniejszych dyskusji by³ dla studentów
bardzo buduj¹cy. Postanowiono, ¿e kolejne spotkanie studentów nowo¿ytników
odbêdzie siê w 2009 roku w Poznaniu. Studenci UAM w 2007 roku mogli liczyæ na
wsparcie opiekuna SKNH IH doktora Micha³a Zwierzykowskiego, który zgodzi³ siê
prowadziæ obrady w drugim dniu konferencji, za co chcielibyœmy w imieniu wszyst-
kich uczestników serdecznie podziêkowaæ.
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Sprawozdanie z objazdu naukowego
Sekcji Œredniowiecznej Ko³a Naukowego Studentów

Instytutu Historii
do Torunia, Malborka, Pelplina i Gdañska,

11–15 maja 2009 roku

W lutym 2009 roku, z inicjatywy mgr. Wojciecha Nowackiego dosz³o do re-
aktywacji Sekcji Œredniowiecznej Ko³a Naukowego Studentów IH Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem Sekcji jest poszerzanie erudycji stu-
dentów, zaznajamianie ich z warsztatem historyka mediewisty oraz zachêcanie do
samodzielnych poszukiwañ i rozwoju naukowego. Powy¿sze cele realizowane s¹
m.in. poprzez objazdy naukowe, stanowi¹ce uzupe³nienie i rozwiniêcie dotychczas
odbytych zajêæ teoretycznych.

Pomys³ organizacji objazdu powsta³ wœród cz³onków Sekcji i szybko zyska³
aprobatê opiekuna. Ponadto naszym pomys³em zainteresowali siê inni studenci Insty-
tutu, którzy wyrazili chêæ wspó³uczestnictwa. Sporz¹dziwszy wstêpny program przed-
siêwziêcia oraz jego kosztorys, zwróciliœmy siê do prodziekana ds. dydaktycznych
prof. UAM dr. hab. Józefa Dobosza, z proœb¹ o wsparcie finansowe. Z radoœci¹

przyjêliœmy informacjê o pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku.
Dnia 11 maja o godz. 6.15 spotkaliœmy siê na Dworcu G³ównym PKP w Poznaniu

z opiekunami objazdu – dr. Piotrem Pokor¹ oraz mgr. Wojciechem Nowackim
– celem dope³nienia formalnoœci, po czym udaliœmy siê na peron. O godz. 6.42
wyruszyliœmy do Torunia, gdzie dotarliœmy o godz. 9.15. Toruñ by³ dla nas jedynie
przejœciowym etapem podró¿y, aczkolwiek niezwykle wa¿nym. Zostawiwszy wiêc
baga¿e na dworcu, udaliœmy siê na zwiedzanie miasta. Nie mieliœmy, niestety,
mo¿liwoœci odwiedzenia tamtejszego Archiwum Pañstwowego, co spowodowane
by³o trwaj¹cym tam remontem. Bez poœpiechu dotarliœmy wiêc na Rynek Starego
Miasta, zyskany czas przeznaczyliœmy na kawê i drugie œniadanie, po czym roz-
poczêliœmy zwiedzanie interesuj¹cych nas zabytków. Naszym pierwszym celem by³y
ruiny zamku krzy¿ackiego z podwójnymi murami i ogromn¹ fos¹. Da³o nam to



przedsmak tego, czego mieliœmy póŸniej doœwiadczyæ w dawnej stolicy pañstwa
krzy¿ackiego – Malborku. Schodz¹c ku Wiœle, ujrzeliœmy pozosta³oœci po m³ynie
wodnym oraz dobrze zachowan¹ wie¿ê sanitarno-higieniczn¹, zwan¹ gdaniskiem. Po
spacerze nadwiœlañsk¹ promenad¹ udaliœmy siê pod toruñski „krzywy dom”, który,
co ciekawe, ma wiêkszy k¹t nachylenia ni¿ jego s³ynna pizañska odpowiedniczka.

Równie wa¿nym punktem naszego pobytu w Toruniu by³o zapoznanie siê z za-
bytkami architektury sakralnej. Udaliœmy siê w stronê bazyliki katedralnej œw. Jana
Chrzciciela i œw. Jana Ewangelisty. Z przyczyn od nas niezale¿nych zwiedzenie
koœcio³a okaza³o siê jednak niemo¿liwe. Niezra¿eni tym niepowodzeniem, obej-
rzeliœmy fasadê koœcio³a p.w. œw. Jakuba. Powszechne zainteresowanie wzbudzi³a
figura œwiêtego wraz z charakterystycznymi dla niego atrybutami – ksiêg¹ i ka-
peluszem pielgrzymim, umiejscowiona przed wejœciem do koœcio³a. Innym bardzo
ciekawym obiektem okaza³ siê koœció³ Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny, nie
tylko ze wzglêdu na walory architektoniczno-artystyczne, ale tak¿e kwestie histo-
ryczne, przede wszystkim znajduj¹ce siê wewn¹trz mauzoleum królewny Anny
Wazówny oraz naprzemienn¹ przynale¿noœæ do wspólnoty luterañskiej i katolickiej.
Imponuj¹ce okaza³y siê ogromne witra¿e, z których ka¿dy, zdaniem zas³yszanego
przez nas przypadkowo przewodnika, by³ wykonywany w ci¹gu dwudziestu lat.
Ostatnim oficjalnym punktem naszej bytnoœci w Toruniu by³ neogotycki Koœció³
p.w. œw. Katarzyny. Potraktowany przez nas jako architektoniczna ciekawostka
umo¿liwi³ porównanie stylów i nawi¹zañ sztuki z czasów prze³omu XIX i XX wieku
do trendów sprzed kilkuset lat.

Czas wolny, pozosta³y do opuszczenia miasta Miko³aja Kopernika, przezna-
czyliœmy na indywidualne spacery. Niektórzy dotarli pod tablicê upamiêtniaj¹c¹ tzw.
tumult toruñski z 1724 roku (znany z dziejów Rzeczypospolitej Obojga Narodów
konflikt wyznaniowy, który odbi³ siê szerokim echem w ca³ej ówczesnej Europie),
pozostali zaœ natknêli siê na p³ytê wzmiankuj¹c¹ o wyre¿yserowaniu przez Jerzego
Hoffmana oraz Edwarda Skórzewskiego scen do filmu Prawo i piêœæ z 1964 roku na
terenie Torunia.

Ca³a grupa uda³a siê nastêpnie na dworzec PKS, gdzie oczekiwaliœmy na autokar
do Malborka. Zabawnym akcentem okaza³o siê dysponowanie przez nas nadspodzie-
wanie d³ugim biletem zbiorowym, który wywo³a³ zainteresowanie nie tylko uczestni-
ków objazdu. Toruñ opuœciliœmy o 16.45. Do Malborka dotarliœmy o godz. 20.15. Po
d³ugim spacerze dotarliœmy na miejsce noclegu przy ulicy Tczewskiej. Zmêczeni
podró¿¹ i wra¿eniami pierwszego dnia objazdu udaliœmy siê wkrótce na spoczynek.

Centralnym punktem nastêpnego dnia by³o zwiedzanie jednego z najwiêkszych
zamków œredniowiecznych w Europie Œrodkowo-Wschodniej – twierdzy pokrzy-
¿ackiej w Malborku, na budowê której w pierwszym okresie istnienia (1278-1280)
przeznaczono 4,5 miliona cegie³ i dachówek, co pozwala uzmys³owiæ sobie wielkoœæ
obiektu. O godz. 9.30 spotkaliœmy siê z kustoszem muzeum, Panem Ryszardem
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Rz¹dem, który zosta³ naszym przewodnikiem. Zwiedzanie okaza³o siê wyczerpuj¹ce
i kompleksowe, trwa³o ponad cztery godziny. Zobaczyliœmy najwa¿niejsze i naj-
s³ynniejsze punkty udostêpniane zwiedzaj¹cym, takie jak: wielki refektarz, refektarz
letni, kapitularz, kaplica zamkowa, dormitorium wielkiego mistrza. Wspiêliœmy siê
ponadto na najwy¿sz¹ z zamkowych wie¿, a roztaczaj¹cy siê z niej widok pomóg³
nam uzmys³owiæ sobie potêgê, zasady i sprawnoœæ funkcjonowania zakonu krzy¿ac-
kiego na tym obszarze. Dostrzegliœmy tak¿e wielkoœæ podzamcza, a dziêki przewod-
nikowi dowiedzieliœmy siê, ¿e w czasach œwietnoœci zajmowa³o ono wraz z zamkiem
obszar dwudziestu hektarów!

W Malborku zwiedziliœmy ponadto dwa koœcio³y – parafialny p.w. œw. Jana
Chrzciciela, gdzie podziwialiœmy jego neogotyckie wyposa¿enie, oraz poprotestancki
p.w. Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy i œw. Jerzego, powsta³y na pocz¹tku XVIII wie-
ku i przejêty póŸniej przez wspólnotê katolick¹. Ten ma³o znany obiekt jest ciekawy
przede wszystkim ze wzglêdu na œciany szachulcowe i empory (charakterystyczne dla
œwi¹tyñ protestanckich trybuny, wsparte na kolumnach, okalaj¹ce koœció³) oraz
swoiste podobieñstwo do s³ynnych œl¹skich Koœcio³ów Pokoju.

Nastêpny dzieñ rozpocz¹³ siê dla nas niezwykle wczeœnie, poniewa¿ musieliœmy
szybko dotrzeæ do Pelplina celem odwiedzenia Archiwum i Muzeum Diecezjalnego.
W archiwum przywita³ nas dyrektor ks. dr hab. Anastazy Nadolny. Udostêpniono
nam czêœæ szerokiego zasobu, przede wszystkim dokumenty o znaczeniu regional-
nym oraz unikatowy zabytek sfragistyki polskiej – pieczêæ majestatow¹ Przemys³a II
z 1295 roku, na której po raz pierwszy pojawia siê koronowany orze³. Wys³uchaliœmy
tak¿e wyk³adu ks. Nadolnego na temat przechowywania i konserwacji archiwaliów
oraz wyzwañ stoj¹cych przed nowoczesn¹ archiwistyk¹ koœcieln¹. Udaliœmy siê
nastêpnie do muzeum, w którym poœród wielu zabytków rzeŸby gotyckiej i innych
zbiorów swoist¹ per³¹ jest egzemplarz oryginalnej Biblii Gutenberga – jeden z naj-
cenniejszych obiektów muzealnych w Polsce. W skarbcu ponadto przechowywane s¹
przepiêkne monstrancje, wykonane z metali szlachetnych i zdobione klejnotami.

W Pelplinie obowi¹zkowo trzeba odwiedziæ bazylikê katedraln¹ Wniebowziêcia
Najœwiêtszej Marii Panny. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e nad ka¿d¹ naw¹ góruje inny
rodzaj sklepienia, co jest raczej rzadko spotykanym rozwi¹zaniem architektonicz-
nym. W koœciele znaleŸæ mo¿na wiele dzie³ znanego malarza, Hermana Hana, tak¿e w
o³tarzu g³ównym, który przy swej wysokoœci dwudziestu piêciu i pó³ metra pretenduje
do miana jednego z najwy¿szych w Polsce. W kru¿gankach okalaj¹cych wirydarz
natknêliœmy siê na oryginalny fresk z XIV wieku, przedstawiaj¹cy scenê Ukrzy-
¿owania.

Dzieñ ten postanowiliœmy przeznaczyæ na poznanie zabytków Gdañska. Na miej-
sce dotarliœmy oko³o godz. 9.15 i bezzw³ocznie udaliœmy siê do miejscowego Archi-
wum Pañstwowego, gdzie przyjê³a nas mgr Katarzyna Kubicka. Dziêki Jej ¿yczliwoœci
zapoznaliœmy siê z wyborem najciekawszych archiwaliów, dotycz¹cych œrednio-
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wiecza i epoki nowo¿ytnej. Mi³ym akcentem okaza³a siê specjalnie dla nas przygo-
towana wystawa owych materia³ów, do których warto zaliczyæ dokument fundacyjny
klasztoru w Oliwie Sambora I Gdañskiego z roku 1178, dokument lokacyjny Tczewa
z 1260 roku, liczne nadania kolejnych wielkich mistrzów krzy¿ackich, bullê papie¿a
Eugeniusza IV w sprawie odpustów z 1434 roku. Ponadto obejrzeliœmy miejskie
ksiêgi rachunkowe, wykazy burmistrzów Gdañska, a tak¿e dokument Napoleona,
zatwierdzaj¹cy Konwencjê o powstaniu Wolnego Miasta Gdañska, z jego auto-
grafem.

Po wizycie w archiwum udaliœmy siê do Oliwy. Naszym celem by³a s³ynna
katedra, w której w 1660 roku podpisano pokój koñcz¹cy tzw. potop szwedzki.
W katedrze wys³uchali dwudziestominutowego koncertu organowego. Po powrocie
do Gdañska rozpoczêliœmy zwiedzanie Starego Miasta standardow¹ tras¹ turystycz-
n¹. Zaczêliœmy od Bramy Wy¿ynnej (Wysokiej), a nastêpnie, przechodz¹c pod
Bram¹ Z³ot¹, weszliœmy na ulicê D³ug¹, jedn¹ z najbardziej reprezentatywnych na
gdañskiej Starówce. Spoœród wielu piêknych zabytków architektury miejskiej nasz¹
uwagê przyci¹gnê³a kamienica o nazwie Dom Uphagena, kryj¹ca Muzeum Wnêtrz
Mieszczañskich. Nie ominêliœmy tak¿e s³ynnego budynku Poczty Gdañskiej, znanej
z bohaterskiej obrony we wrzeœniu 1939 roku. Udaliœmy siê pod Ratusz G³ównego
Miasta oraz znajduj¹cy siê nieopodal Dwór Artusa. Pod symbolem Gdañska – fon-
tann¹ Neptuna – wielu z nas zrobi³o sobie pami¹tkowe zdjêcie.

Z Rynku, ulic¹ Kramarsk¹, przeszliœmy do Koœcio³a Mariackiego, zadziwiaj¹cego
swymi rozmiarami. Wed³ug obliczeñ, jednoczeœnie mo¿e on pomieœciæ dwadzieœcia
piêæ tysiêcy wiernych. Czêœæ grupy uda³a siê na wie¿ê koœcieln¹. Po pokonaniu ponad
czterystu stopni naszym oczom ukaza³a siê rozleg³a panorama, co przy idealnej,
bezchmurnej pogodzie na wszystkich robi³o niesamowite wra¿enie. Po opuszczeniu
koœcio³a przeszliœmy ulic¹ Mariack¹, przy której znajduj¹ siê jedne z nielicznych
w Gdañsku oryginalne, niezniszczone w czasie II wojny œwiatowej kamienice, po-
siadaj¹ce element charakterystyczny dla renesansu niderlandzkiego – przedpro¿a.
Nie oby³o siê oczywiœcie bez grupowych zdjêæ. W ten sposób dotarliœmy do nabrze¿a,
a po krótkim spacerze znaleŸliœmy siê pod s³ynnym gdañskim ¯urawiem. Stamt¹d
udaliœmy siê do koœcio³a p.w. œw. Brygidy, zwi¹zanego z dzia³alnoœci¹ NSZZ „Soli-
darnoœæ”, oraz do koœcio³a p.w. œw. Katarzyny, który uleg³ zniszczeniu na skutek
tragicznego po¿aru w 2006 roku. Zawali³ siê wtedy dach, lecz wiêkszoœæ wypo-
sa¿enia przetrwa³a. Jest to najstarszy koœció³ parafialny na obszarze Starego Miasta
w Gdañsku, w którym znajduj¹ siê epitafium i p³yta nagrobna Jana Heweliusza.

PóŸnym popo³udniem powróciliœmy do Malborka. Mimo zmêczenia i perspekty-
wy wczesnej pobudki w dniu nastêpnym, udaliœmy siê niewielk¹ grup¹ pod prze-
piêknie oœwietlony noc¹ zamek, gdzie zrobiliœmy kilka interesuj¹cych zdjêæ.

Ostatniego dnia planowaliœmy jedynie powrót do Poznania. I choæ ca³y objazd
odby³ siê bez wiêkszych problemów i niespodziewanych zwrotów akcji, to jednak

158 K. Sasiak, B. Szablewski



wydarzy³o siê coœ, co nas zaskoczy³o i, nie ukrywaj¹c, lekko zdezorientowa³o. Chc¹c
skróciæ drogê, udaliœmy siê na stacjê Malbork Ka³dowo, licz¹c na to, ¿e nie bêdziemy
musieli pokonywaæ ca³ego dystansu, dziel¹cego nasz¹ kwaterê od stacji Malbork
G³ówny. Okaza³o siê jednak, ¿e poci¹g jad¹cy do Tczewa nie zatrzyma³ siê, a my i tak
musieliœmy przejœæ z baga¿ami ca³e miasto. Straciliœmy przez to mniej wiêcej dwie
godziny, i z takim opóŸnieniem dotarliœmy do Poznania oko³o godz. 15.30.

Objazd naukowy (11-15 maja 2009 roku) ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ mo¿emy
zaliczyæ do jak najbardziej udanych. Zrealizowaliœmy praktycznie ca³y program,
a wyjazd spe³ni³ wszystkie nasze oczekiwania, tak pod wzglêdem naukowym, jak
i turystycznym. £¹cz¹c przyjemne z po¿ytecznym, korzystaj¹c z ³askawoœci dobrej
pogody i sprzyjaj¹cych warunków, pog³êbiliœmy nasz¹ wiedzê, co, mamy nadziejê,
zaowocuje podczas naszych dalszych poszukiwañ naukowych.

¯ywimy g³êbok¹ nadziejê, ¿e raz rozpoczêta tradycja studenckich objazdów
naukowych w ramach reaktywowanej Sekcji Œredniowiecznej Ko³a Naukowego
Studentów IH doczeka siê godnej i rych³ej kontynuacji.
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Aleksandra Losik

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Sekcji Epigraficznej
Ko³a Naukowego Studentów Historii

w roku akademickim 2006/2007

Sekcja Epigraficzna jest jedn¹ z najm³odszych dzia³aj¹cych w ramach Studenc-
kiego Ko³a Naukowego Historyków Instytutu Historii UAM. Powsta³a w roku 2006,
a jej opiekunem jest dr Pawe³ Stró¿yk. Prace podejmowane przez Sekcjê zwi¹zane s¹
z zagadnieniami epigraficznymi, rozpatrywanymi w powi¹zaniu z innymi naukami
pomocniczymi historii: sfragistyk¹, heraldyk¹, kampanologi¹, paleografi¹. W roku
akademickim 2006/2007 cz³onkowie Sekcji Epigraficznej brali udzia³ w rozmaitych
wydarzeniach.

W dniach 27–28 marca 2007 odby³a siê ogólnopolska studencka konferencja
naukowa pt. „Formy przekazu Ÿród³a historycznego”, organizowana przez Studenc-
kie Ko³o Epigraficzne Uniwersytetu Zielonogórskiego. Celem konferencji by³a pre-
zentacja zainteresowañ i wyników prac badawczych prowadzonych przez cz³onków
studenckich kó³ naukowych. Jako przedmiot badawczy obrano Ÿród³a historyczne
(kroniki, pamiêtniki, listy, zabytki archeologiczne, artefakty epigraficzne itp.), spo-
soby ich interpretacji oraz metodologiê badañ historycznych. Sekcjê Epigraficzn¹
Studenckiego Ko³a Naukowego Historyków reprezentowa³y trzy osoby: Tomasz
Karpiñski, Aleksandra Losik i Roman Sidorski. Wyst¹pi³y one z nastêpuj¹cymi
referatami:

– Tomasz Karpiñski – „Graffiti nowo¿ytne w Katedrze GnieŸnieñskiej”;
– Aleksandra Losik – „Epigrafika kampanologiczna w teorii i praktyce. Jak

badaæ inskrypcje na dzwonach na przyk³adzie artefaktów z Katedry GnieŸnieñskiej”;
– Roman Sidorski – „Treœci ideowe na gnieŸnieñskim pastorale Stefana Wy-

szyñskiego”.

Referaty wyg³oszone przez pozosta³ych uczestników konferencji dotyczy³y ana-
lizy innych Ÿróde³ historycznych: nagrobków (Magdalena Pasulan – „Cechy rze-
mieœlnicze mieszczan ko¿uchowskich na podstawie zabytków epigraficznych z XVII



–XIX w.”), kronik (Anna Janczys – Chronik der Stadt Sprottau jako Ÿród³o do
dziejów miasta Szprotawa”), fajek (Barbara £awnikowska – „Fajka jako dobry
wyznacznik chronologiczny. Niedocenione Ÿród³o archeologiczno-historyczne”), prasy
(Ewa Nowicka – „»Kurier Polski« jako Ÿród³o do badañ nad epok¹ sask¹ – problemy
interpretacyjne prasy staropolskiej”), filmu (£ukasz Kielban – „Rzeczywistoœæ ocze-
kiwana, czyli œwiat prezentowany przez polsk¹ kinematografiê tendencyjn¹. Analiza
Ÿróde³ filmowych z okresu stalinowskiego w PRL na przyk³adzie modelu spo-
³eczeñstwa obywatelskiego przedstawianego w Polskiej Kronice Filmowej”).

Konferencjê otworzy³ dziekan Wydzia³u Humanistycznego prof. dr hab. Wojciech
Strzy¿ewski, wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³a mgr Anna Kuliñska – konserwator
dzie³ sztuki, pracownik Muzeum Okrêgowego w Lesznie. Obradom konferencji
przys³uchiwali siê m.in. prof. dr hab. Joachim Zdrenka, dr Adam Górski i dr Marceli
Tureczek.

W dniach 16–18 maja 2007 odby³ siê objazd naukowy, w którym uczestniczyli
wszyscy cz³onkowie Sekcji (10 osób). Celem objazdu by³o uczestnictwo w wyk³adzie
prof. dr. hab. Krzysztofa Macieja Kowalskiego z Uniwersytetu Gdañskiego oraz
przeprowadzenie badañ epigraficznych w Muzeum Zamkowym w Malborku. Szcze-
góln¹ uwagê poœwiêcono znajduj¹cym siê tam p³ytom nagrobnym, m.in. Dietricha
von Altenburg, Heinricha Dusemera oraz Heinricha von Plauen. Dodatkowo, w ra-
mach zwiedzania Gdañska, uczestnicy objazdu mieli okazjê wys³uchaæ wyk³adu mgr.
Edwarda Œledzia, kierownika Dworu Artusa – Oddzia³u Muzeum Historycznego
Miasta Gdañska, poœwiêconego historii Miasta Gdañska i roli, jak¹ w niej odegra³
Dwór Artusa, a tak¿e spotkaæ siê z mgr Alin¹ Szpakiewicz, dyrektorem Muzeum
Archidiecezjalnego w Gdañsku Oliwie.

Udzia³ w ogólnopolskiej konferencji naukowej w Zielonej Górze zaowocowa³
wspó³prac¹ z tamtejszym Studenckim Ko³em Epigraficznym. W dniach 2–13 lipca
2007 r. cz³onkowie Sekcji: Artur Kap³on, Aleksandra Losik, Bogumi³ Rudawski
i Roman Sidorski brali udzia³ w Obozie Epigraficznym w Lesznie, którego celem by³a
inwentaryzacja inskrypcji na p³ytach nagrobnych znajduj¹cych siê w lapidarium
koœcio³a pw. œw. Krzy¿a. Efektem tych prac bêdzie opublikowanie krytycznego
wydania inskrypcji pt. Krajobraz epigraficzny miasta Leszna.

Dzia³alnoœæ Sekcji Epigraficznej w roku akademickim 2006–2007 nale¿y uznaæ
za owocn¹. Reprezentanci Sekcji pozytywnie zaprezentowali siê na konferencjach
i objazdach naukowych, w których uczestniczyli. Wymiana doœwiadczeñ z innymi
oœrodkami naukowymi wp³ynê³a na poprawê jakoœci prac Sekcji, a tak¿e by³a inspira-
cj¹ do rozpoczêcia badañ nad epigrafik¹ miasta Poznania.
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