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Wstęp

Nauczyciel uniwersytecki jest przede wszystkim sługą 
prawdy obiektywnej, przedstawicielem jej i głosicielem wśród 

młodzieży i społeczeństwa. Służba to szczytna i niezmiernie 
zaszczytna, ale zarazem wymagająca nie tylko odpowiednich 

kwalifikacyj intelektualnych i stosowanej wiedzy fachowej, 
lecz także wielkiego hartu ducha i silnego charakteru. Kto się 

zaciąga pod sztandar nauki, musi się wyrzec wszystkiego, co 
mogłoby go zepchnąć z drogi, sztandarem tym wskazywanej1.

Kazimierz Twardowski, O dostojeństwie Uniwersytetu

Nie będzie bez wątpienia obarczone nadmiernym ryzykiem nie-
prawdopodobieństwa stwierdzenie, że każdy owoc pracy naukowej 
nie powstałby bez relacji mistrz – uczeń, która jest jednym z najbar-
dziej charakterystycznych i naturalnych elementów życia codzien-
nego człowieka. Szczególnego znaczenia nabiera ona w wymiarze 
akademickim, a każda z dyscyplin nauki przynosi wiele historii 
o sławnych mistrzach i ich uczniach. 

W kontekście ogólnym dzieje relacji mistrz – uczeń są długie, 
a ich początek jest niezmiernie trudny do uchwycenia. W kulturze 
europejskiej jako pierwowzór mistrza przywoływany jest Sokrates, 
a wśród jego uczniów za najsłynniejszego jest uznawany Platon. We 
wczesnym chrześcijaństwie niemal każdy z ojców Kościoła kierował 
swoje pisma do uczniów. Ponadto w innych religiach odnajdziemy 

1 K. Twardowski, O dostojeństwie Uniwersytetu, Poznań 1933, s. 22-23.
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podobne relacje; w chasydyzmie mistrz dla ucznia jest najważniejszą 
osobą w życiu, ważniejszą niż rodzina. W religiach Wschodu, jak na 
przykład w buddyzmie czy hinduizmie, kolejne etapy wtajemnicze-
nia polegają na poszukiwaniu odpowiedniego mistrza, a następnie 
wiernej służbie obranemu mistrzowi. Uczniów i swoje szkoły posia-
dali również mistrzowie sztuki, szczególnie malarstwa, ale również 
rzeźby i architektury. Podobnych przykładów można przytoczyć wie-
le i to w każdej epoce.

W świecie akademickim uczniowie nie istnieją bez mistrza, po-
dobnie jak mistrz nie może funkcjonować bez uczniów. Prawdziwy 
mistrz przekazuje hierarchię wartości, nie narzuca poglądów ani 
rozwiązań, ale jednocześnie zachęca do myślenia, podejmowania de-
cyzji i wyciągania własnych wniosków. Jest wymagający, przy czym 
zachowuje życzliwość i gotowość do niesienia pomocy oraz poświę-
cania własnego czasu. Z drugiej strony istnieją uczniowie, w których 
rozbudzona radość z pracy naukowej i osiągane sukcesy są najwięk-
szą formą podziękowania dla mistrza. To w końcu mistrz przeka-
zuje swoim uczniom szczerą miłość do pracy oraz przywiązanie do 
prawdy. To cechy idealnego nauczyciela, do których uczniowie prof. 
Danuty Quirini-Popławskiej zostali przyzwyczajeni przez swojego 
mistrza w trakcie stawiania kolejnych kroków w świecie nauki.

Sygnalizowanie relacji mistrz – uczeń we wstępie do zbioru teks-
tów o tematyce w zasadzie odbiegającej od przedstawianego tutaj 
wątku jest zabiegiem celowym mającym skłonić do refleksji nad tą 
elitarną relacją, tak ważną w kształtowaniu warsztatu młodego pra-
cownika nauki, a o której nie zawsze dzisiaj się pamięta. Niniejszy 
tom jest w pewnej formie nawiązaniem do relacji mistrza i jego ucz-
niów. Nie ujrzałby on światła dziennego bez takiej relacji. Zawiera 
16 artykułów będących studiami oraz szkicami o kulturze i histo-
rii zebranych oraz skomponowanych w treści książki według zasady 
varietes. Teksty są różnorodne i nie przedstawiają się też jednakowo 
pod względem wartości naukowej. Podejmując decyzję o połącze-
niu tych prac w jednym tomie, redakcja miała na uwadze cel, który 
przyświecał ich autorom, oraz relatywnie niewielką rozpoznawalność 
problemów, których niniejsze opracowania dotyczą. Pośród umiesz-
czonych w tomie prac dominuje perspektywa historyczna łącząca się 
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z kulturoznawczą zarówno w obszarach, jak i transferach oraz re-
cepcjach kultury. Pomimo że tematyka tekstów jest różnorodna, to 
jednym z wyróżniających się obszarów w sensie geograficznym jest 
Morze Śródziemne, a w wymiarze chronologicznym – średniowie-
cze i wczesna epoka nowożytna.To właśnie ta perspektywa, zarówno 
geograficzna, jak i dziejowa, jest najbliższa Danucie Quirini-Popław-
skiej, której warsztat historyka, w tym również historyka kultury, jest 
bardzo wysoko oceniany przez badaczy z Polski i z zagranicy, a dla jej 
uczniów jest inspiracją i wzorem.

W głównej mierze na niniejszy tom złożyły się teksty uczniów 
Pani Profesor Danuty Quirini-Popławskiej, naszego najlepszego na-
uczyciela i opiekuna naukowego, której pomoc przy wyborze tema-
tyki naszych badań i wieloletnie wsparcie jest nieocenione. Pozostałą 
część książki stanowią opracowania badaczy, którzy w trakcie pracy 
Pani Profesor Quirini-Popławskiej w Akademii Ignatianum w Kra-
kowie uczestniczyli w wielu podejmowanych przez nią inicjatywach 
naukowych, organizacyjnych oraz dydaktycznych.

Słowa podziękowania kierujemy w stronę prof. dr. hab. Dariusza 
Rotta za wnikliwe uwagi i wskazówki umieszczone w recenzji wcho-
dzących w skład tomu tekstów. Podziękowania niech zechce rów-
nież przyjąć zespół Wydawnictwa Naukowego Akademii Ignatianum 
w Krakowie, który zawsze był bliski Pani Profesor w trakcie prowa-
dzonych przez nią licznych projektów publikacyjnych.

Oddając do rąk Czytelnika niniejszy zbiór studiów oraz szkiców, 
wyrażamy nadzieję, że przyniosą one refleksję nie tylko nad podej-
mowanymi zagadnieniami związanymi z obszarami, transferami i re-
cepcjami kultury, ale również zwrócą uwagę na zasygnalizowany we 
wstępie problem relacji mistrz – uczeń, na to, jak wielkie znaczenie 
dla całego życia naukowego ma ten czas wspólnej pracy, poznawania 
warsztatu badawczego i dochodzenia do prawdy w nauce. Ponad-
to zdajemy sobie sprawę, że niniejsza książka jest tylko skromnym 
wyrazem uznania i podziękowania Danucie Quirini-Popławskiej za 
podjęty trud bycia naszym nauczycielem i mistrzem.

Redaktor i Uczniowie





A g A t A  Ś W I e R c Z e K
Akademia Ignatianum w Krakowie

Odzwierciedlenia strachu w sztuce  
późnośredniowiecznej i jego funkcja  

dydaktyczno-propagandowa.  
Wybrane przykłady

W średniowieczu miejscem skupienia, rozmyślań i centrum życia 
religijnego była świątynia. Życie ludzkie toczyło się wokół Kościo-
ła, dlatego też sztuka była z nim nierozłącznie związana. Jak zauwa-
żył Jan Białostocki, nieustanne walki i następstwa wojny stuletniej 
dramatycznie zmieniły społeczny i polityczny krajobraz Europy, 
wpływając tym samym na jej wymiar artystyczny1. Warto podkreś-
lić, że dzieło sztuki było obok kazania drugim środkiem przekazu 
używanym w średniowieczu2. To właśnie w malarstwie została za-
warta cała idea późnośredniowiecznego świata3. Nawet tak zwane 
duszpasterstwo strachu4, czyli działalność edukacyjna duchownych 

1  Sztuka od malarstwa jaskiniowego do sztuki ulicznej, red. S. Farthing, Warszawa 
2011, s. 129.

2  J. Delumeau, Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII-XVIII w., 
Warszawa 1994, s. 478-479.

3  A. Świerczek, Innowacyjny wizerunek śmierci w sztuce i literaturze późnośrednio-
wiecznej na wybranych przykładach, w: Innowacje w kulturze na przestrzeni wie-
ków, red. J. Kołat, A. Świerczek, S. Wyszogrodzka, Kraków 2016, s. 72.

4  Określenie to zostało użyte przez Jeana Delumeau, który w swojej pracy Grzech 
i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII-XVIII w. poświęcił jeden 
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dla niemalże niepiśmiennego społeczeństwa, nie było aż tak suge-
stywne jak obraz5. W niniejszym artykule zamierzam postawić kilka 
pytań dotyczących ukazywania strachu w sztuce oraz jego funkcji 
dydaktyczno-propagandowych. Tematyka ta stała się przedmiotem 
studiów z zakresu sztuki, jak również związana jest z problemem stra-
chu, który nękał ludność późnośredniowieczną. Literatura dotycząca 
zagadnienia funkcji dydaktyczno-propagandowej w sztuce średnio-
wiecza była tematem poruszanym w większych studiach dotyczących 
charakterystyki interesującej nas epoki oraz sztuki w tym okresie. 
Problem ten badali między innymi Jan Białostocki, Kathleen Cohen, 
Jean Delumeau, Henri Focillon oraz Ashby Kinch.

Pierwszym kierunkiem naszych dociekań na tym gruncie jest py-
tanie, co wspólnego miała sztuka ze strachem. 

Strach jest emocją wspólną ludziom oraz zwierzętom6. Jest to wraże-
nie, w którym doznaje się przykrych wzruszeń i przeczuwa zbliżające się 
niebezpieczeństwo. Odczucie to przygotowuje tym samym organizm 
do obrony w sposób psychiczny oraz fizyczny7, czego konsekwencją 
jest ucieczka bądź atak8. Richard J. Gerrig oraz Philip G. Zimbardo 
w książce Psychologia i życie opisują strach jako racjonalną reakcję „(…) 
na rozpoznanie obiektywnego zagrożenia zewnętrznego, które może 
skłonić jednostkę do ucieczki lub ataku w celu samoobrony”9. O ile 

z rozdziałów na opisanie tego specyficznego zjawiska. Autor, omawiając szerze-
nie wiary katolickiej przez kler w średniowieczu, podkreślił jej znamiona zastra-
szania, wywołania strachu przed Bogiem ukazywanym jako surowy sędzia. Zob. 
J. Delumeau, Grzech, s. 475-500.

5  Jean Delumeau w swoich badaniach podkreśla, że pod koniec XVII w. tylko 
21% Francuzów potrafiło podpisać akt ślubny, natomiast pod koniec kolejnego 
stulecia liczba ta wzrosła jedynie do 37%. Te dane wskazywały na niewyobra-
żalnie niski odsetek osób, które potrafiły czytać i pisać w wiekach poprzednich. 
Skoro w dwóch epokach następujących po schyłku średniowiecza liczba osób 
niepiśmiennych była tak duża, możemy przyjąć, że od XIII do XV w. około 
90% ludności Europy była niepiśmienna. Zob. ibidem, s. 682.

6  Słownik psychologiczny, red. W. Szewczuk, Warszawa 1979, s. 280.
7  J. Pieter, Słownik psychologiczny, Wrocław – Warszawa – Kraków 1963, s. 278.
8  Słownik, s. 280.
9   R.J. Gerrig, P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 2006, s. 612.
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strach dotyczy realnego zagrożenia, o tyle jednak warto zauważyć, że 
istnieje również bliżej nieokreślone odczucie zagrożenia zwane lękiem. 
Polega ono na uświadomieniu sobie zaistnienia groźnej sytuacji mo-
gącej mieć swoje następstwa10. Co więcej, może to być również strach 
przed brakiem bezpieczeństwa lub zaniepokojenie własnym postępo-
waniem, które najczęściej nazywane jest poczuciem winy11.

Z pewnością sztuka była takim bodźcem, który wywoływał w lu-
dziach średniowiecza strach. Dlaczego tak się działo? Odpowiedź 
może przynieść literatura starożytna. Ogromna większość pisarzy 
wczesnochrześcijańskiego Kościoła była przeświadczona o wielkim 
pożytku, jaki płynie z biblijnych obrazów. W kolejnych wiekach 
poglądy się nie zmieniły. Święty Bazyli (329-379) uważał, że ma-
larstwo stawia przed oczami to, co opowiadanie daje uszom. Także 
papież Grzegorz Wielki (540-604) podkreślał znaczenie sztuki, pi-
sząc, że „(…) co umiejącym czytać daje pismo, to analfabetom – 
malarstwo”12. Co takiego mogły więc dać przedstawienia malarskie 
i rzeźba o tematyce sądu ostatecznego czy też ukazanie cierpiących 
istot ludzkich? Strach wywołany sztuką z pewnością miał znaczenie 
edukacyjne i moralizatorskie. Był wynikiem nauki szerzonej przez 
Kościół13. Ludzie mogli zobaczyć, jakie kary czekają na niewiernych 
i grzeszników. Nie musieli sobie już wyobrażać, co czeka ich po 
śmierci, jeśli nie będą przestrzegać Bożych przykazań – za sprawą 
sztuki wszystko mieli ukazane. Z jednej strony do człowieka dociera-
ło słowo mówione, z drugiej strony atakował go bardzo sugestywny 
obraz. Warto podkreślić, że sztuka w XIII wieku była skierowana do 
społeczności wiernych i służyła głównie potrzebom liturgii14. W ko-
lejnym stuleciu stopniowy zwrot ku bardziej prywatnym modlitwom 
zaowocował rozwojem tworzenia małych oratoriów i kaplic, które 

10  J. Pieter, Słownik, s. 279.
11  E.R. Hilgard, Wprowadzenie do psychologii, Warszawa 1962, s. 263.
12  Biblia w malarstwie, red. E. Piekarski, Warszawa 1990, s. 14.
13  Fear and its representations in the Middle Ages and Renaissance, red. A. Scott, 

C. Kosso, Turnhout 2002, s. XIX.
14  Encyclopedia of Christian Education, red. G.T. Kurian, M.A. Lamport, t. 3, 

Lanham – Boulder – New York – London 2015, s. 72.
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pozwalały na odosobnioną, indywidualną modlitwę. Możemy się 
tylko domyślać, że właśnie w takich miejscach z jeszcze większą siłą 
strach ogarniał tych, którzy zastanawiali się nad swoim życiem.

Kolejnym zagadnieniem jest poszukiwanie miejsca, w którym 
człowiek średniowiecza miał styczność ze sztuką. 

Musimy sobie zdać sprawę z faktu, że najczęściej dzieła artystycz-
ne umieszczane były w obiektach sakralnych. Największą i bardzo 
okazałą architektonicznie budowlą tego typu była katedra gotycka15, 
wznoszona w miejscu centralnym, zwykle na łatwo dostępnych, ru-
chliwych placach miejskich. Stanowiła ona niezwykle kosztowne 
i długotrwałe przedsięwzięcie16. Budowę kościołów wspierali wszyscy 
wierni, a w szczególności osoby starsze, które poważnie myślały o od-
pokutowaniu za swoje przewinienia przed zakończeniem ziemskiego 
bytowania17. Gotyckie budowle sakralne dawały wrażenie spokoju, 
zgrania wszystkich elementów i odpowiedniego wyważenia. Jak okre-
ślił to Zygmunt Świechowski, „są to plastyczne odpowiedniki teolo-
gicznych sum i encyklopedii”18. Kościół gotycki do dzisiaj zdumiewa 
swoim ogromem. Strzeliste wieże i wspaniałe portale wywierają wiel-
kie wrażenie nie tylko z zewnątrz, ale także wewnątrz. W doskonały 
sposób ujął to Jan Białostocki, pisząc: „Wchodząc do wnętrza oszała-
mia wysysająca jakby ku górze przepaść przestrzeni”19. Człowiek, do-
strzegając wszędzie ingerencję tajemniczych zjawisk, także w katedrze 
dopatrywał się czegoś więcej niż tylko niezwykłej wielkości budowli. 
Uczeni klerycy tłumaczyli sens katedry w sposób alegoryczny, była 
ona mianowicie symbolem Kościoła chrześcijańskiego. Jak opisał to 
Michaił Ałpatow, katedra: „(...) składała się z kamieni, jak gmina ze 
swych członków, światło przenikało przez okna do wnętrza jak nauki 

15  J. Bentham, C. Grose, J. Milner, T. Warton, Essays on Gothic Architecture, Lon-
don 1802, s. 9-11.

16  A. Eörsi, Gotyk międzynarodowy, Warszawa 1986, s. 15-118.
17  G. Minois, Historia starości, Warszawa 1995, s. 219-220. Autor ten zauważył 

zjawisko polegające na tym, że starzy kupcy pod koniec życia wycofywali się 
z interesów i przenosili do klasztorów. 

18  Z. Świechowski, Sztuka gotyku, Poznań 1950, s. 8.
19  J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 1974, s. 172.
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kościelne do ludzkiej świadomości, a plan w kształcie krzyża przypo-
minać miał cierpienia Zbawiciela poniesione na ziemi”20. Wszystkie 
dzieła, które znajdziemy w katedrze, były odbiciem uniwersalnego ów-
czesnego światopoglądu. To właśnie w tej budowli malarstwo i rzeźba 
stały się wnikliwą encyklopedią dla tych, którzy nie umieli czytać21.

Nie tylko zewnętrzne oblicze katedr oddziaływało dydaktycznie. 
Również wrażenie, jakie wywoływało wnętrze, było potężne i bezpo-
średnie. Fasada stanowiła bogatą, symboliczną opowieść z zawartym 
pouczeniem. Kościół zastępował niebo i był jednocześnie zwierciad-
łem całego świata boskiego i ludzkiego. Program dekoracyjny musiał 
dotyczyć całości spraw życia ziemskiego, w powiązaniu z przestrzenią 
świętą. Oznacza to, że był zgodny z rokiem kościelnym22. Wprowa-
dzone wzory geometryczne nie były tylko elementem ornamentu. 
Rozeta na przykład była wyobrażeniem „mistycznego nieba”, któ-
re nawiązywało do wydarzeń religijnych związanych z cierpieniem, 
takich jak między innymi męczeństwo Świętej Katarzyny23. Zwęże-
nie długości przęseł w budowlach pozwoliło na zagęszczenie filarów 
i wzmocnienie tym samym konstrukcji, co umożliwiało osiągnięcie 
rzucającej się w oczy zawrotnej wysokości. Właśnie ona nadawała 
wrażenie dobrze skomponowanej całości, niewydzielonej przez seg-
menty, i dodawała jej dużego dynamizmu24. W dodatku zdobienia 
oparte na konkretnych obliczeniach nawiązywały do twierdzenia 
artystów, jakoby każdy wzór miał swoje największe uzasadnienie 
w Bogu25. Wypełnienie ogromnej przestrzeni sztuką zawsze stanowi-
ło dla artystów nie lada wyzwanie26.

Dzieła przedstawiające apokalipsę, sąd ostateczny czy też wize-
runki śmierci w XIII wieku pokazywały zmianę nastawienia do 

20  M.W. Ałpatow, Historia sztuki, Warszawa 1975, s. 120.
21  Z. Świechowski, Sztuka, s. 49-50.
22  J. Białostocki, Sztuka cenniejsza, s. 178; Encyclopedia, p. 71-72.
23  M.W. Ałpatow, Historia, s. 128-129.
24  J. Białostocki, Sztuka cenniejsza, s. 174.
25  M. Machowski, Sztuka gotycka w Europie Środkowo-Wschodniej i Północnej,  

w: Sztuka świata, red. J. Pijoan, J. Auboyer, J. Ostier, t. 4, Warszawa 1990, s. 142.
26  K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa – Kraków 1982, s. 381. 
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ostatecznego kresu życia. Wizualne ukazanie piekła nie budziło już 
takich emocji jak wcześniejsze wyobrażenia. Na obrazach diabły były 
niczym innym jak tylko karykaturami aniołów, którym skrzydła wy-
rastają poniżej pleców. Grzesznicy, których często reprezentowali kró-
lowie, biskupi, mnisi czy bogacze, byli przedstawieni karykaturalnie, 
wręcz zabawnie27. W ten sposób podkreślano nieuchronność śmierci 
oraz jej równość wobec wszystkich stanów. Kryzys wartości chrześ-
cijańskich wywarł wpływ na tworzoną sztukę o tematyce religijnej, 
sprawił, że zwracano większą uwagę na wykorzystanie w dziełach 
elementów fantastycznych oraz podkreślenie osobistej pobożności28. 
Głównym średniowiecznym tematem obrazów była śmierć, przede 
wszystkim wizerunek cierpiącego na krzyżu Chrystusa, przedstawie-
nia świętych męczenników, jak również wszystkie podobizny kościo-
trupa29. W katedrze Najświętszej Marii Panny w Strasburgu (XIII-
-XV w.) artyści, którzy dotarli tam z Chartres w XIII wieku, wykonali 
szereg rzeźb do cyklu maryjnego oraz przedstawień sądu ostatecznego. 
Dzieła te pomimo tego, że musiały się wkomponować we wcześniej-
sze niewielkie zdobienia tympanonów, cechowała niezwykła swoboda 
i naturalność ruchów, póz i przekazu oraz niezależność w odniesie-
niu do architektury. Wizja sądu ostatecznego, znana również pod 
mylącą odbiorcę nazwą Filaru anielskiego, nie ukazywała tylko przej-
ścia człowieka do nieba, ale również przypominała o czekającym na 
grzeszników piekle. Temat przeznaczenia człowieka po śmierci został 
ujęty w ostrą, dramatyczną formę. Dramatycznie ożywieni ewangeli-
ści idealnie wkomponowani zostali w całość dzieła. Cały kanon figur 
i ich proporcje zostały pozamieniane, członki zostały wydłużone i nie-
naturalnie poskręcane. Katedra pod wezwaniem św. Piotra i Jerzego 
w Bambergu (XIII w.) również urzeka niezwykłym obrazem sądu 
ostatecznego. Scena widnieje na tympanonie w tak zwanym Portalu 
Książęcym, a powstała najprawdopodobniej w latach 1120-124030.

27  M.W. Ałpatow, Historia, s. 133.
28  Sztuka od malarstwa, s. 129.
29  J. Białostocki, Sztuka XV wieku, s. 182; zob. również Ch. Daniell, Death and 

Burial in Medieval England 1066-1550, London – New York 1977, s. 2, 13.
30  W. Sauerländer, Rzeźba średniowieczna, Warszawa 2001, s. 192 -195.
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Począwszy od XIII wieku, szybki rozkwit państw europejskich spra-
wił, że także sztuka bardzo się rozwinęła31. Znaczenia nabrało, tuż obok 
rzeźby, malarstwo, które w świątyniach gotyckich znajduje się niemal 
wszędzie: wypełnia pola sklepienne, pokrywa filary, służki oraz żebra. 
Z racji pełnionej funkcji największym zainteresowaniem cieszyło się 
malarstwo ołtarzowe i luminiatorstwo, jednak pod koniec średniowie-
cza także obrazy przeznaczone dla domowego nabożeństwa stały się 
bardzo popularne32.

Na działach sztuki przedstawiano zazwyczaj motyw danse maca-
bre pokazujący taniec okrutny i przerażający, tym bardziej, że każdy 
człowiek był zmuszony brać w nim udział. Freski z tym motywem 
– znajdujące się w bazylice św. Roberta we francuskiej miejscowości 
La Chaise-Dieu – pokazują, w jaki sposób Kościół oddziaływał na 
ludzką wyobraźnię33. Przedstawienie wręcz nienaturalnie powygina-
nych ciał miało wpłynąć na postrzeganie świata i tym samym wywo-
łać strach, który mógłby skłonić człowieka do bardziej pobożnego 
życia. Uśmiechnięta postać kościotrupa porywa do tańca biskupa, 
jak również mieszczanina, co oznacza, że przed śmiercią nie ma po-
działu na stany i klasy społeczne. Do makabrycznego tańca zostaje 
zaproszony każdy. Kościotrup trzyma w dłoni kosę, która zapewne 
ma mu pomóc w zabraniu nieszczęśników z tego świata. Pomimo 
radości trupa współtancerze nie wydają się zadowoleni z zaistniałego 
stanu rzeczy. Celem tego przedstawienia było podkreślenie równości 
wszystkich wobec śmierci oraz wywołanie masowej trwogi z tego po-
wodu, że każdego czeka nieuchronny koniec34.

Piekło było przedstawiane w XIII wieku w sposób symboliczny, 
jako potwór pożerający potępionych35. Diabeł przedstawiony na 
wzór mitologicznego, ziejącego ogniem Lewiatana, przerażał swoim 
obliczem. Zazwyczaj na obrazach atrybutem śmierci była kosa, ale 

31  Sztuka świata, s. 141.
32  Z. Świechowski, Sztuka, s. 61. 
33  A. Kinch, Imago Mortis: Mediating Images of Death in Late Medieval Culture, 

Leiden – Boston 2013, s. 185-186.
34  J. Huizinga, Jesień średniowiecza, Warszawa 1967, s. 177.
35  J. Le Goff, N. Truong, Historia ciała w średniowieczu, Warszawa 2006, s. 111.
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pojawiały się również inne narzędzia, takie jak widły oraz trójząb36. 
Od XIV wieku wizerunek Lewiatana zastąpił diabeł o cechach zbli-
żonych do opisu Dantego w Boskiej komedii37. W celu ukazania pie-
kielnych kar posługiwano się paletą rozbudowanych lęków ludzkich. 
Odwoływano się do tego, co człowiek znał ze swojego życia. Na niemal 
wszystkich obrazach demon gryzie potępionych, a więc strach przed 
pożarciem żywcem zaprzątał myśli ludzi średniowiecza. W obrazach 
ukazujących scenę sądu ostatecznego dominował ogień. Był on wi-
dziany przez cierpiące dusze, ale nie dawał światła w mrokach piekła. 
Potępieni nadal przebywali w ciemności nocy, która zawsze sprzyjała 
rozprzestrzenianiu się demonicznych sił38. W XIV wieku pojawiają 
się również nowe rodzaje mąk piekielnych: wieszanie, obcinanie koń-
czyn, podpiekanie, kastracje czy obdzieranie ze skóry. Męki, których 
doznają postacie znajdujące się w piekle, są związane z popełnionymi 
grzechami. Nadgorliwi wzajemnie się sztyletują, chciwcy naznaczani są 
rozpalonym złotem, rozpustnicy są nabijani na pal i palą się w ogniu, 
natomiast nieumiarkowani w jedzeniu są sadzani za stołem, z którego 
nie mogą nic wziąć39. Pod wpływem moralizatorskich kazań, sztuki 
i literatury człowiek wyobrażał sobie piekło jako miejsce, w którym bę-
dzie musiał odpokutować za wszystkie grzechy. Kary, zarówno cieles-
ne, jak i duchowe, miały być nieskończenie długie, dotykające wszyst-
kich zmysłów człowieka. Oprócz udręk wzrokowych miały istnieć 
także nieprzyjemności związane z powonieniem. Piekło było ściekiem 
wszystkich nieczystości świata, dlatego też nieznośnie śmierdziało. Po-
nadto do uszu grzesznika miał dochodzić nieustanny jęk, wycia, bluź-
nierstwa i inne przeraźliwe dźwięki. Nawet zmysł smaku miał zostać 
dotknięty przez niezaspokojone uczucie głodu oraz pragnienia. 

Od XIII wieku rozwijała się również dedykowana zmarłym sztuka 
nagrobna i epitafijna40. Zmarłych zaczęto przedstawiać już nie tylko 

36  Sztuka od malarstwa, s. 187.
37  J. Le Goff, N. Truong, Historia, s. 111.
38  S. Bylina, Człowiek i zaświaty, Warszawa 1992, s. 85-86.
39  J. Le Goff, N. Truong, Historia, s. 111-112.
40  A.M. Olszewski, Niektóre zagadnienia stylu międzynarodowego w Polsce,  

w: Sztuka i ideologia XV wieku, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978, s. 279.
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w pozycji leżącej, jak bywało to wcześniej, gdzie wyglądali jak ludzie 
w śnie, ale także w pozach półleżących. Znany jest nagrobek zmarłe-
go w 1321 roku biskupa Antonia d’Orso wykonany przez rzeźbiarza 
Tino di Camaina (ok. 1280-1337)41. Rzeźba nagrobna przedstawia 
siedzącego człowieka z zamkniętymi oczami i pochyloną głową. 
Skrzyżowane ręce podkreślają, że nie ma się do czynienia ze śpiącym 
człowiekiem, lecz ze zmarłym w pozycji tronującej42. Gotyckie ma-
lowane epitafia stanowiły twórczość w rodzaju romańskich tympa-
nonów fundacyjnych43. Z końcem XIV wieku pojawił się nowy styl 
zdobienia nagrobków, na którym widniały postacie zmarłych w fazie 
rozkładającego się ciała bądź też ciała nadgryzanego przez robaki lub 
żaby44. Przedstawienie rozkładającego się ciała to wyjątek, który na-
rodził się w XIV wieku we Francji, po czym rozprzestrzenił się na 
tereny Anglii i Niemiec45. Przykładem nagrobków tego typu są płyta 
François de La Sarra w Vaud we Francji46, grób lekarza Guillaume’a 
de Marcigny w Laon, posąg kardynała Lagrange’a w Awinionie oraz 
piętnastowieczny grób biskupa Richarda Fleminga w katedrze w Lin-
coln47. Ten nowy styl w sztuce sepulkralnej nazwany został „transi”48. 
Co miało na celu przedstawienie zmarłego w fazie rozkładu? Otóż 
była to najlepsza z możliwych, ponieważ bardzo bezpośrednia, forma 

41  W.R. Valentier, J.L. Walther, R.H. Boothroyd, Tino di Camaino: a Sienese scul-
ptor of the fourteenth century, Paris 1935, s. 57-58.

42  U. Geese, Rzeźba gotycka Francji, Włoch, Niemiec i Anglii, w: Sztuka świata,  
red. J. Pijoan, J. Auboyer, J. Ostier, t. 4, Warszawa 1990, s. 327

43  A.M. Olszewski, Niektóre zagadnienia, s. 279-280.
44  P. Binski, Medieval Death. Ritual and Representation, London 1996, s. 144-145.
45  J. Białostocki, Sztuka cenniejsza, s. 184.
46  T.S.R. Boase, Death in the Middle Ages. Mortality, judgment and remembrance, 

London 1972, s. 45.
47  Innym przykładem tego typu dzieła jest nagrobek Johna Golafre’a znajdują-

cy się w kościele św. Mikołaja w Fyfield w Anglii, zob. C. Platt, King Death. 
The Black Death and its aftermath in late-medieval England, Toronto 1996, 
s. 158; T.S.R. Boase, Death in the Middle Ages, s. 45. 

48  K. Cohen, K.C. Berkeley, Metamorphosis of a death symbol: the transi tomb in 
the late Middle Ages and the Renaissance, London 1973, s. 12, 68, 78.
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prowadzonej wówczas dydaktyki49. Przestano zakłamywać rzeczy-
wistość i pokazywano, co dzieje się z ciałem człowieka po śmierci. 
Co najważniejsze, „transi” było stosowane na nagrobkach królów, 
biskupów, czyli wśród najmożniejszych ludzi ówczesnego świata, co 
pokazać miało równość wszystkich wobec śmierci.

Kolejny ważny temat malarski szczególnie wykorzystywany 
w średniowieczu to sceny sądu ostatecznego50, które przedstawiano 
zawsze według określonego schematu. Pośrodku obrazu znajdował 
się Chrystus Sędzia, po jego prawicy byli radośni, zbawieni ludzie, 
natomiast po lewej stronie w mękach i cierpieniu ukazywano skaza-
nych na potępienie51. Fasada wejścia do wielkiej katedry w Amiens 
we Francji (ok. 1220-1230) została przyozdobiona chórem postaci 
podzielonych na strefy i rzędy, tak aby mogły one wypełnić równo-
miernie ściany portalu, filary przyporowe, cokoły i tympanony. 
Szczególne znaczenie ma scena znajdująca się pośrodku dolnej kon-
dygnacji fasady zachodniej, usytuowanej przy wejściu do kościoła. 
Na potężnym filarze ukazana została postać Chrystusa Zwycięzcy 
triumfującego nad pokonanym smokiem oraz bazyliszkiem. W śred-
niowieczu istniały dwie funkcje tematów ukazywanych na portalach 
kościelnych, były to: obsistre oraz ostender. Jedna to obrona przed zły-
mi duchami, a druga to ukazanie planu Zbawiciela. Chrystus ze sce-
ny sądu ostatecznego na środku portalu katedry Notre-Dame w Pa-
ryżu, wzniesionego najprawdopodobniej około 1228-1230 roku, 
jest ukazany w charakterystyczny, można by powiedzieć, królujący 
sposób. Pewnej elegancji nadaje Mu drobno fryzowana broda i mig-
dałowy wykrój oczu. Sztuka średniowieczna wykorzystywała również 
bardziej bezpośrednie przekazy. Włoska katedra w Orvieto (XIV w.) 
została ozdobiona dziełem Lorenza Maitaniego (ok. 1270-1330). W 
środkowym portalu zachodniej fasady katedry, na pilastrze, umiesz-
czona została płaskorzeźba ukazująca sąd ostateczny, (ok. 1320), 

49  A. Świerczek, Innowacyjny wizerunek, s. 71. 
50  Sceny o takiej tematyce zaczęto uwieczniać już od XII do XIII w., zazwyczaj 

na tympanonach, zob. J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu XIV-XVIII w., 
Warszawa 1986, s. 191.

51  S. Bylina, Człowiek, s. 78.
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na którym potwory piekielne pożerają swoje ofiary52. Na uwagę 
zasługuje również podobny motyw autorstwa Giotta di Bodonego 
(ok. 1266-1337)53. Freski zostały namalowane około 1305 roku54 na 
czterech ścianach i kolebkowym sklepieniu, są jedyną dekoracją znaj-
dującą się w kaplicy Scrovegnich w Padwie55. Pośrodku wizerunku 
znajduje się Chrystus tronujący w aureoli jako sędzia, a po Jego bo-
kach aniołowie i uczniowie. Poniżej Jezusa umieszczony został krzyż 
rozgraniczający zbawionych i potępionych56.

Dlaczego wizja artysty budziła strach? 
Z pewnością znaczenia nabiera prezentacja tego, co czeka każdego 

człowieka, na potężnej ścianie, na którą wzrok pada zaraz po wejściu 
do kościoła bądź też w momencie, kiedy się z niego wychodzi. Wizja 
sądu ostatecznego została przedstawiona w realistyczny sposób, dla-
tego z jeszcze większą siłą musiała oddziaływać na umysł człowieka 
średniowiecza. Z ludźmi, którzy dostąpili zbawienia lub też cierpieli 
katusze, każdy przebywający w kaplicy mógł się utożsamiać. Zasto-
sowana kompozycja malarska oraz ukazanie emocji na twarzach jest 
kluczem do wywołania trwogi w człowieku średniowiecza. Układ 
szat wskazuje na figury, które mają naturalne ludzkie kształty, są 
w określonym ruchu, charakteryzuje je trójwymiarowość. Zastoso-
wanie światłocieni i umiejętne użycie barw podkreślają dramatyzm 
sceny. Obraz nie jest przedstawieniem symbolicznym, efekt żywej 
sceny został wywołany za pomocą przestrzenności i głębokości sce-
ny, jak również rozmieszczenia postaci w różnych ujęciach artystycz-
nych57. Barwa służy do wyrażenia przestrzeni po to, aby w lepszy 
sposób wymodelować okrągłości postaci58. W tym wypadku piekło 
to miejsce pełne płomieni, ludzie są w nim upokorzeni, ponieważ 

52  W. Sauerländer, Rzeźba, s. 163-164, 169-170.
53  Giotto di Bondone, włoski malarz i architekt, najwybitniejszy przedstawiciel 

XIV w., działał we Florencji, Asyżu, Rzymie, Padwie, Neapolu i Bolonii
54  E. Trost, H. Trost, Giotto, Warszawa 1972, s. 24.
55  W. Łysiak, Malarstwo białego człowieka, t. 1, Poznań 1997, s. 61.
56  E. Trost, H. Trost, Giotto, s. 24.
57  W. Łysiak, Malarstwo, s. 52-53.
58  Z. Świechowski, Sztuka, s. 63. 
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przebywają tam nago, są wręcz „gotowani żywcem”. Sylwetka na-
czelnego diabła znajduje się pośrodku na samym dnie piekła. Jest to 
duża postać przypominająca człowieka o cechach zwierzęcych, gdyż 
na głowie umieszczone ma rogi. Pożera on męczenników, jedną ofia-
rę ma już w pysku, natomiast kończynami łapie kolejne. Oprócz tej 
centralnej postaci w całym „świecie zła” pełno jest podobnych, ale 
mniejszych diabłów. Łatwo je odróżnić od ludzi, są koloru niebie-
skiego i wyrządzają krzywdy grzesznikom: biją ich, ciągną za włosy, 
torturują, wydłubują oczy, podgryzają. Demony te sprawiają ból, co 
widać po sylwetkach, a czasami po wyrazie twarzy osób znajdujących 
się w piekle. Ukazane królestwo ciemności było wypełnione przeróż-
nymi zwierzętami: te przypominające bardzo duże jaszczurki siedzia-
ły na ludziach i kąsały ich, natomiast większe stwory podobne do 
smoków pożerały lokatorów piekła. Sąd Ostateczny59 niderlandzkie-
go malarza Hansa Memlinga (1435–1494) powstał w latach 1467-
1471. Jest to tryptyk składający się z jednolitej całości rozciągającej 
się poprzez trzy pola wydzielone ramami. Centralna scena ukazuje 
Chrystusa sądzącego na okręgu tarczy, poniżej znajduje się natomiast 
Święty Michał, który trzyma wagę wskazującą zbawionych i potę-
pionych. Lewa strona dzieła została przeznaczona na raj, ukazany 
jako portal, natomiast prawa pokazuje piekło jako skalistą przepaść. 
Ponadto trwogę wywołuje przedstawienie demonów, szatanów, po-
tworów, a najbardziej ludzi cierpiących katusze60. Pośrodku tryptyku, 
tuż pod postacią Chrystusa Sędziego, znajduje się postać Michała 
Archanioła, który ubrany jest w przerażająco złocistą zbroję. Wokół 
całego popłochu piekielnego on jeden stoi dumnie, oddzielając zba-
wionych od potępionych. Jego strój stanowi centrum boskiej mocy, 
tego, w czym tkwi siła i czystość. Zbroja jest lustrem, w którym 

59  E. Jedlińska, Przyczynek do dziejów i znaczenia obrazu Sąd Ostateczny Han-
sa Memlinga (ok. 1440-1494), „Przegląd Nauk Historycznych”, R. 12, nr 1 
(2013), s. 40-41.

60  Ta innowacyjność ukazująca niesamowitą ekspresję światła, użytego koloru 
i układu kolistego pozwoliła na wyjście artysty poza krąg ówczesnej twórczości, 
dlatego też dzieło to często uznawane jest już za renesansowe, zob. M. Walicki, 
Hans Memling – Sąd Ostateczny, Warszawa 1973, s. 28-32.
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odbija się tajemnica wszechświata, wizja straszliwego sądu61. Kolejny 
artysta, Hieronim Bosch (1450-1516), w swoim malarstwie wyraził 
ducha schyłku średniowiecza. Z jednej strony zadziwił wielkim obra-
zem ołtarzowym ukazującym dramatyzm sądu ostatecznego, z dru-
giej jednak w sielankowo-fantastycznym Wozie z sianem pokazuje 
tragiczną prawdę dotyczącą ziemskich przyjemności62. Obraz wzbu-
dza strach przed piekłem. Zło zostało pokazane na obrazie po to, 
aby uświadomić, jakie są konsekwencje nierozsądnego trybu życia. 
Biorąc pod uwagę podobieństwo ludzi do Boga, człowiek powinien 
zadbać o swoją godność. Tym bardziej, że kara za nieprzestrzeganie 
nakazów boskich jest przerażająca, ponieważ skazuje człowieka na 
wieczne cierpienia. Tryptyk ukazuje w środkowej części wielki wóz, 
na którym ludzie oddają się wszystkim uciechom życia, zaślepieni 
przyjemnościami w korowodzie zmierzają do otchłani piekielnej. 
Trafią tam przedstawiciele wszystkich stanów świata, począwszy od 
najuboższych, aż do najbardziej znaczących osób, takich jak papież 
i cesarz. Na wszystkich czekają potwory w postaci szczurów, jeży, je-
leni czy niedźwiedzi, znajdujących się w paszczy piekła. Jest to idea 
zaczerpnięta z tańca śmierci, ale wybiegająca znacznie poza wizje 
średniowiecznego danse macabre63.

W XIV wieku dużego znaczenia nabrały przedstawienia dewo-
cjonalne, czyli pojedyncze figury lub grupy figur, które były nowa-
torską rzeźbą architektoniczną. Najważniejszymi dziełami były piety, 
przedstawienia Męża Boleści, tak zwana grupa Chrystusa ze Świętym 
Janem, dekoracje grobu Pańskiego oraz krucyfiks. Wszystkie tematy 
miały służyć indywidualnej kontemplacji i pogrążeniu się w treści, 
do jakiej nawiązuje dana figura64. Zadumę, jak również strach przed 
wydarzeniami, których przyczyną był ludzki grzech, wywoływały 
z pewnością wszystkie przedstawienia Matki Boskiej z martwym cia-
łem Jezusa na kolanach (pieta). Pomimo tego, że ta tematyka nie ma 

61  Z. Żygulski, Średniowieczna zbroja szydercza, w: Sztuka i ideologia XV wieku, 
red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978, s. 593.

62  Biblia, s. 275.
63  W. Fraenger, Hieronim Bosch, Warszawa 1987, s. 438-439.
64  W. Sauerländer, Rzeźba, s. 222-223.
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swojego miejsca na kartach liturgii, zyskała ona jednak duże znacze-
nie i jest częstą przyczyną dramatycznego wyrażenia emocji65. Boleść 
macierzyńska wywoływała współcierpienie, które potęgował widok 
pokrytego ranami ciała Syna Bożego. Przykładem rzeźby o takiej te-
matyce jest Pieta Röttgena wykonana około 1300 roku, pochodząca 
z Mittelrhein. Drugim przykładem sztuki o tej tematyce jest Maryja 
z umęczonym Synem wykonana początkiem XV wieku, znajdująca 
się w katedrze St. Martin w Freiberg66. Gotyckie piety reprezentu-
ją dwa układy. Jeden z nich był horyzontalny, z ciałem Chrystusa 
w pozycji poziomej, natomiast drugi z ciałem uniesionym ku górze, 
czyli wertykalnym. Duży realizm cierpienia oddawała rzeźba czeska, 
charakterystyczna dla drugiej połowy XV wieku. Najbardziej popu-
larne jej przykłady to Pieta z Vŝemĕřic oraz Pieta z kościoła św. Ja-
kuba w Iławie67. W XIV wieku rzeźbiona w drewnie Bolejąca Matka 
Boża z ciałem Syna na kolanach była popularną rzeźbą. W Niem-
czech pełne napięcia dzieła tworzyli: Michał Pacher (1435-1498), 
Hans Multscher z Ulmu (1400-1467) oraz Tillman Riemenschne-
ider (1459-1462)68. Pieta z kościoła św. Barbary w Krakowie rów-
nież nawiązywała do dramatu bolejącej matki. Poziom artystyczny 
tego dzieła przewyższa szereg innych przedstawień tego okresu na 
ziemiach polskich. Świadczy o tym chociażby schemat układu szaty 
okrywającej nogi Marii, który odbiega od tego najczęściej stosowa-
nego przez artystów69. 

W katedrze w Naumburgu na ścianie lektorium znajduje się ciągła 
linia małych wimperg70 w cyklu rzeźb nawiązujących do pasji. Od-
znaczały się charakterystycznymi ciężko opadającymi szatami postaci 
oraz kilkuplanowym ustawieniem figur71. Liczne krucyfiksy z XIV 

65  A. Eörsi, Gotyk, s. 13; U. Geese, Rzeźba, s. 351.
66  U. Geese, Rzeźba, s. 352.
67  J. Pavel, Sztuka Czechosłowacji, Warszawa 1986, s. 101, 113.
68  Z. Świechowski, Sztuka, s. 54-55.
69  A.M. Olszewski, Niektóre zagadnienia, s. 274-275.
70  Wimperga – dekoracyjne wykończenie w kształcie wysokiego trójkąta.
71  W. Sauerländer, Rzeźba, s. 202.
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oraz XV wieku ilustrowały emocje, które mogą przynieść cierpienie72. 
Innym przykładem jest obraz należący do zespołu 26 obrazów deko-
rujących cele klasztoru w Champmol (1390-1395) w pobliżu Dijon 
we Francji. Scena nie jest wiernym odwzorowaniem treści z Pisma 
Świętego. Pod krzyżem znajduje się św. Jan w geście rozpaczy: klęczy 
i załamuje ręce. Dwie niewiasty podtrzymują omdlałą Matkę Boską. 
Widok bez wątpienia przywołuje cierpienia męki Pańskiej. Ikono-
grafia chrześcijańska coraz częściej była przeznaczona do indywidual-
nej kontemplacji, religia stawała się coraz bardziej sprawą prywatną. 
Najprawdopodobniej autorem dzieła składającego się z 12 prac jest 
francusko-flamandzki malarz Jacques Daliwe (1380-1416), który 
przybył do Francji z Niderlandów i pracował na dworze księcia de 
Berry. Cierpienie w tym wypadku nie zostało ukazane tylko w scenie 
ukrzyżowania, ale jest już widoczne w wizji zdjęcia Chrystusa z krzy-
ża. W scenie widzimy wyraźnie cierpienie Matki Bożej oraz św. Jana. 
Na uwagę zasługują również wizerunki Chrystusa bolejącego zwane 
Vir Dolorum. Te pełne cierpienia Zbawiciela obrazy z pewnością mu-
siały przywoływać w myślach ludzi moment śmierci, w którym trze-
ba będzie stanąć naprzeciw właśnie tego Sędziego. Charakterystyka 
tego typu przedstawiała nagiego Jezusa, z raną na piersi i opuszczoną 
na ramię głową. Taką postać Jezusa znała już wcześniej sztuka bi-
zantyjska, ale dopiero w XIV wieku wyobrażenia te stały się bardzo 
popularne73. W omawianym modlitewniku księcia de Berry zamiesz-
czone zostały dzieła Jana van Eycka (1390-1441), takie jak Msza za 
zmarłych czy Pojmanie Chrystusa74.

Częstym tematem dzieł oprócz danse macabre były również ars mo-
riendi i triumf śmierci, nie spotkanie człowieka ze śmiercią, ale raczej 
pokaz jej władzy75. Wątki makabryczne miały wzbudzać lęk i skłaniać 
do skruchy, jak również ostrzegać przed niebezpieczeństwem utraty 
indywidualności. Mogły być także protestem przeciwko samotności 

72  Z. Świechowski, Sztuka, s. 60.
73  A. Eörsi, Gotyk, s. 12-13, 46, 60.
74  Biblia w malarstwie, s. 280.
75  P. Ariès, Człowiek i śmierć, Warszawa 1992, s.123.
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i opuszczeniu76. Johan Huizinga określał tę trwogę jako lęk przed 
życiem. Był on na tyle silny, że wywoływał w ludziach poczucie ne-
gacji szczęścia, zacierając tym samym granice radości życia. To, co 
ziemskie, niesie za sobą ból i cierpienie. Nie ma bardziej doskonałego 
sposobu na ukazanie starości, choroby czy śmierci, jak przedstawie-
nie rozkładającego się ciała77. Temat ten pojawił się w dwóch drzewo-
rytach Księgi śmierci z 1488 roku, które były jedną z niderlandzkich 
wersji ars moriendi78 i bez zwątpienia stanowiły źródło inspiracji dla 
wspomnianego już Boscha79. 

Grafika, która rozwinęła się w XV wieku, była jednym z wielu 
środków artystycznych potrafiących u człowieka wzbudzić strach. 
Technika ta pojawiała się najliczniej w postaci drzeworytów, które 
wyprzedziły późniejszy wynalazek druku. Jej zasługą było rozpo-
wszechnienie późnogotyckiej ikonografii i nadania malarstwu na 
północy Europy jednolitego stylu80. Najsłynniejszym artystą posłu-
gującym się techniką grafiki był Albrecht Dürer (1471-1528)81. Na 
przestrzeni lat 1498-1510 stworzył cykl pt. Apokalipsa, który ukazał 
przerażającą wizję kresu wszystkich dni82. W 1498 roku Dürer wy-
konał serię 15 drzeworytów ilustrujących Apokalipsę św. Jana z No-
wego Testamentu. Techniką wykonawczą było szrafowanie83, które 
niesamowicie podkreślało dynamikę przedstawionych scen. Wybór 
tematyki doskonale odpowiadał ówczesnym problemom, ponieważ 

76  J. Le Goff, N. Truong, Historia, s. 107.
77  J. Huizinga, Jesień, s. 171.
78  Fear and its, s. XXII.
79  A. Devitini Dufour, Bosch: między rzeczywistością a światem fantazji, Warszawa 

1998, s. 42.
80  K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa – Kraków 1982, s. 395.
81  Albert Durer (1471-1528) – artysta doby średniowiecza. Urodził się w Norym-

berdze w Niemczech. Studiował malarstwo i rytownictwo w pracowni Micha-
ela Wolgemuta. Dużo podróżował, szczególnie do Włoch. Pod wpływem arty-
stów renesansowych Włoch rozpoczął własną twórczość, otworzył pracownię. 
Zob. Sztuka od malarstwa, s. 187.

82  Biblia, s. 278.
83  Szrafowanie – cieniowanie równoległymi lub krzyżującymi się liniami.
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społeczeństwo wierzyło w bliskość nadejścia końca świata84. Łagodne 
i wywołujące ciepło postacie biblijne są skontrastowane z potwora-
mi. Nie dostrzegamy tutaj jakiejś znacznej różnicy, po prostu ten 
świat został tak stworzony, że obok dobra istnieje też zło i człowiek 
powinien pamiętać, iż to jego postępowanie jest przyczyną wiecz-
nego szczęścia lub nieskończonych męczarni. Wizje nadejścia kresu 
ziemskiego bytowania zapowiadają klęski, których tak bardzo oba-
wiał się człowiek średniowiecza. Każdy najdrobniejszy szczegół prze-
raża, a subtelnie ukazana scena zwodniczo wygląda na zbyt spokojną. 
Dzieło tak bardzo urzeka swoją formą, że niemal można by zapo-
mnieć o tym, co ukazuje.

Aby wzbudzić strach, autorzy dzieł przedstawiali również wizerunek 
kobiety. Niebezpieczeństwo przed niewiastą ukazane zostało w Biblii. 
W Starym, jak i również w Nowym Testamencie to przeważnie kobieta 
doprowadzała mężczyznę do zguby. Nie umknęło to sztuce średnio-
wiecznej, w której ukazywano śmierć właśnie w towarzystwie młodej 
niewiasty. Na wizerunkach średniowiecznych kobieta jest często przed-
stawiana naga, zapewne w celu ukazania przemijalności wszystkiego, 
co ziemskie. Co więcej, wierzono, że kobieta ma powiązania ze złymi 
mocami, gdyż wynikało to z przekonania, iż niewiasta była istotą słab-
szą i tym samym bardziej narażoną na działanie demonów85. Ludzie 
obawiali się ingerencji sił magicznych w życie kobiet i uważali, że mogą 
spotkać na swojej drodze czarownicę86. Znany jest również anonimo-
wy piętnastowieczny danse macabre poświęcony w całości kobietom. 
W wydaniu drugim dzieło zostało opatrzone ilustracjami stworzony-
mi przez Guyota Marchanta, na których również dostrzegamy maka-
bryczną prawdę o równości wszystkich wobec śmierci87.

Średniowieczne obrazy przedstawiały symbolicznie dobre i złe 
duchy w postaci zwierząt. Na piętnastowiecznych niemieckich 

84  Sztuka od malarstwa, s. 187.
85  Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, red. A. Gąsiorowski, Poznań 1999, 

s. 257-258.
86  Fear and its representations, s. XX.
87  The Danse Macabre of Women. Ms. fr. 995 of the Bibliothèque Nationale, red. 

A.T. Harrison, Kent – Ohio – London 1994, s. 15-16.
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miniaturach i tkaninach często ukazywano walkę wad z cnotami, 
którą obrazowały starcia na kopie dwóch rycerzy. Jako wierzchowiec 
niejednokrotnie występował dzik. Dla człowieka średniowiecza był 
zwierzęciem demonicznym, ponieważ w jego zachowaniu odnaleźć 
można nawiązania do ludzkich słabości. W końcowej fazie średnio-
wiecza przedstawiano zderzenie siedmiu cnót z siedmioma grzecha-
mi głównymi. Najczęściej dzik był uosobieniem sześciu z siedmiu 
grzechów głównych, takich jak: pycha, nieczystość, gniew, obżar-
stwo, zazdrość, lenistwo. Nie charakteryzował się tylko chciwością88.

Dochodząc do podsumowania rozważań na temat odzwiercied-
lenia strachu w sztuce średniowiecznej, warto zauważyć, że ówcześni 
ludzie żyli w zupełnie innym świecie niż ten, który jest nam znany 
obecnie89. Wizja przebywania w piekle nie zdawała się najlepszym 
rozwiązaniem pośmiertnej egzystencji. Zapewne w momencie, kie-
dy człowiek przystanął na chwilę przed dziełami nawiązującymi do 
śmierci i tego, co się stanie z nim później, odczuwał wewnętrzny 
niepokój. Obawa, że można się znaleźć po śmierci w piekle, nawet 
współcześnie budzi strach. Jak duża trauma musiała to być dla czło-
wieka, który w średniowieczu doby XIII-XV wieku nadal był w więk-
szości prymitywnym, niewykształconym mieszkańcem, najczęściej 
wsi. Ludzie bardziej wykształceni w jeszcze większym stopniu mogli 
sobie uzmysłowić, jak bardzo życie człowieka jest kruche i podat-
ne na zło. Należy również podkreślić, że sztuka końca średniowiecza 
powstawała na tle burzących przemian, które dokonywały się w Eu-
ropie. Wymienić tu trzeba rozpad Cesarstwa Rzymskiego Narodu 
Niemieckiego, wojnę stuletnią oraz rozłam w Kościele katolickim, 
jak również zagrożenie najazdem Turków90.

Wiele relacji potwierdza fakt obecności tematyki strachu w śred-
niowiecznym świecie. Sztuka ukazała nam jednak o wiele więcej: 
drugą stronę tego, co zazwyczaj nie jest postrzegane. Otóż strach 
nie był tylko wynikiem działań i wydarzeń, ale także środkiem do 

88  M.Pastoureau, Średniowieczna gra symboli, Warszawa 2006, s. 84.
89  Fear and its representations, s. XIX.
90  A. Eörsi, Gotyk, s. 7.
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osiągnięcia celu91. Publiczne egzekucje miały budzić przerażenie 
i zmniejszyć przestępczość, natomiast wizja sądu ostatecznego miała 
dać podstawy do rozważań na temat własnego życia i zmiany po-
stępowania. Jak już starałam się podkreślić, dzieła artystyczne były 
najlepszym odzwierciedleniem nastrojów panujących w późnym 
średniowieczu. Znajdowały się one głównie w wielkich kościołach, 
kaplicach, pełniąc tam funkcję dydaktyczno-propagandową. Freski, 
duże obrazy czy małe malowidła zawierały w sobie treść bardziej su-
gestywną niż niejedno słowo. Nic nie oddziaływało na wyobraźnię 
tak, jak duże przestrzenie podkreślające ogrom świata, w którym 
żyli ludzie średniowiecza, i jeszcze większy rozmiar tego, co czeka 
człowieka po śmierci. Co najważniejsze, każdy posąg, każda płasko-
rzeźba, witraż czy malarstwo było z największą starannością powią-
zane jako całość z gotycką katedrą92. Wszystko zatem było dokładnie 
przemyślane, a każdy szczegół współgrał z pozostałymi93. Cała idea 
składająca się na treść życia umysłowego przekształcała się w obraz94.
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SuMMARy

The Reflection of Fear in Late Medieval Art  
and Its Didactic and Popularization Functions  

(using Selected examples)

Reflecting fear in late medieval art is a rich compendium of knowledge 
about the world of people living in the late Middle Ages. The images of 
death, decaying bodies, hell, the Last Judgment and hellish creatures were 
more evocative to the average illiterate man of the Middle Ages. These 
paintings not only served aesthetic purposes but were primarily used as 
a source of education, a tool for teaching and propaganda spread by the 
pastoral ministry.



J O A N N A  K O ł A t
Akademia Ignatianum w Krakowie

Palla Strozzi –  
sylwetka najbogatszego mieszkańca  

piętnastowiecznej Florencji

Badanie życiorysów wybitnych postaci żyjących we Florencji  
czy też w innym równie bogatym pod względem historii i kultury 
mieście XIV lub XV stulecia – stanowi przyczynek do poznania ich 
barwnych oraz niekiedy tragicznych losów. Dodatkowo biografie 
artystów, polityków czy kupców spisane w okresie ich działalności 
zawierają niezwykle cenne informacje dotyczące między innymi 
ówczesnej mentalności, kulisów prowadzenia polityki czy też od-
ważnych przedsięwzięć podejmowanych w obszarze nauki i sztuki. 
Przypadek Palli Strozziego należy do szczególnie interesujących, gdyż 
dzięki majątkowi i wiedzy zdobył on wielki szacunek florentyńczy-
ków, stanowiąc jednocześnie zagrożenie dla wpływów Medyceuszy. 

Rodzina Strozzich była jedną z najbogatszych i najbardziej szano-
wanych w mieście. W końcu XIII wieku wielu jej członków należało 
do cechu arte del Cambio zajmującego się przeprowadzaniem trans-
akcji finansowych, wymianą walut obcych, przygotowywaniem wek-
sli i wysyłaniem ich do florenckich placówek bankowo-handlowych 
w innych państwach. W kolejnym stuleciu Strozzi swoją działalność 
prowadzili w miastach Francji, Anglii oraz na papieskim dworze 
w Awinionie. Nie brakowało również wśród nich osób pełniących 
najwyższe funkcje administracyjne w Republice Florenckiej, jak na 
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przykład Lapo degli Strozzi, który został mianowany w 1302 roku 
priorem, a trzy lata później gonfalonierem sprawiedliwości1. 

Palla urodził się we Florencji w 1372 roku jako syn Nofriego 
Strozziego i Alessandry Cavalcanti. Jego ojciec zaangażowany był 
między innymi w import wełny z Londynu do portu w Southamp-
ton (zwanego przez Włochów Svantone bądź Svantona), a następ-
nie do Florencji, co zapewniało mu roczny przychód w wysokości 
2250 florenów. Nofri Strozzi przeprowadzał ponadto różnorodne 
transakcje finansowo-handlowe. Zarobione pieniądze inwestował 
w nieruchomości, zarówno w postaci gruntów, gospodarstw, jak 
i kamienic oraz sklepów. Jego aktywność nie ograniczała się jedynie 
do kupiectwa. Strozzi pełnił funkcję priora i dwukrotnie chorążego 
sprawiedliwości. Należał także do dwóch najważniejszych urzędów 
florenckiej republiki, tj. kolegium Sedici Gonfalonieri i kolegium 
Dodici Buonomini. Ośmiokrotnie został wybrany na członka arte 
di Calimala (cechu zajmującego się importowaniem i handlowaniem 
drogocennych sukien), a sześć razy przypadła mu rola doradcy sądu 
kupieckiego (Mercanzia). Co ciekawe, zapiski Nofriego z początku 
XV wieku nie uwzględniały szczególnej roli Palli w rodzinnej dzia-
łalności finansowo-handlowej. Wiązało się to zapewne z ogromnym 
zaangażowaniem syna w studia nad łacińskimi i greckimi tekstami. 
Nic więc dziwnego, że ojciec myślał o przyszłości rodzinnego kapita-
łu w kontekście najmłodszego, aczkolwiek nieślubnego syna o imie-
niu Marco. W 1418 roku, po śmierci Nofriego, Palla zdecydował 
się wycofać z niektórych usług świadczonych w sektorze handlu. 
W zamian utworzył spółkę bankowo-handlową, w której działalność 
zaangażował swojego nastoletniego syna Lorenza oraz byłego współ-
pracownika Nofriego, Orsino di Lanfredino Lanfrediniego2. Ich 

1  R.A. Goldthwaite, Private Wealth in Renaissance. A Study of Four Families, 
Princeton 1968, s. 31-34; J.R. Hale, Strozzi family, w: The Thames & Hudson 
Dictionary of the Italian Renaissance, red. J.R. Hale, London 2011, s. 306-307; 
M.B. Becker, Florence in Transition, t. 1: Decline of Commune, Baltimore 1967, 
s. 194; L. Artusi, Le arti e i mestieri di Firenze, Roma 2005, s. 63-73.

2  L. Strozzi, Vite di Alcuni della Famiglia Strozzi descritte da Lorenzo Strozzi nel Sec. 
XVI, Firenze 1890, s. 31-33; S. Tognetti, Gli affari di messer Palla Strozzi (e di suo 
padre Nofri). Imprenditoria e mecenatismo nella Firenze nel primo Rinascimento, 
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przedsiębiorstwo zajmowało się między innymi importem surowców, 
w tym przede wszystkim skór i barwników, transakcjami handlo-
wymi, udzielaniem pożyczek, depozytów i ubezpieczeń. Okresowo 
również importowali zboże z Sycylii, na przykład na przełomie 1421 
i 1422 roku, kiedy mieszkańcy Florencji zmagali się z problemem 
wielkiego głodu. Majątek ojca oraz dochody ze spółki Strozzi-Lanfre-
dini znacząco wpływały na wzrost majątku Palli, o czym wspominają 
informacje zawarte we florenckim katastrze z 1427 roku. Według 
dokumentu był on najbogatszym człowiekiem w mieście. Wiadomo, 
że zamieszkiwał dzielnicę Santa Maria Novella, a jego majątek sza-
cowany był na 101 442 floreny. Nieco mniej pieniędzy należało do 
Giovanniego de’Medici z obszaru miejskiego San Giovanni (79 tysię-
cy florenów). Niccolò da Uzzano z Santo Spirito posiadał natomiast 
46 tysięcy florenów3. Warto przyjrzeć się całościowemu majątkowi 
Palli Strozziego wymienionemu w katastrze z 1427 roku4.

TABELA 1. Majątek Palli Strozziego zamieszczony we florenckim 
katastrze z 1427 roku.

Aktywa – podane kwoty kolejno we florenach, soldach i denarach

Dochody z tytułu posiadanych papierów 
wartościowych i odsetki od długu publicznego 94671,00,04 

Nieruchomości:
– we Florencji
– w contado Florencji, Prato i Pistoi
– w Pizie
– inne nieruchomości

53011,11,08
6942,01,08

45355,04,04
714,05,08

15303,05,11

„Annali di Storia di Firenze”, t. 4 (2009), s. 9-14, 21-45; A. Molho, Marriage 
Alliance in Late Medieval Florence, Cambridge 1994, s. 375-410; L. Artusi, Le 
arti, s. 54-62.

3  J.M. Najemy, A History of Florence. 1200-1575, Oxford 2006, s. 258-259; 
D. Herlihy, C. Klapisch-Zuber, Tuscans and their families: a study of the florenti-
ne Catasto of 1427, London 1985, s. 114; S. Tognetti, Gli affari, s. 44-45.

4  S. Tognetti, Gli affari, s. 73; R.A. Goldthwaite, The Economy of Renaissance Flo-
rence, Baltimore 2009, s. 567-568.
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Kapitał w banku 10000

Szacunkowe dochody banku 1000

Przychody z kredytów udzielonych Pizie 1837,10

Przychody z kredytów dawnego banku 
Strozzi-Lanfredini 1646,06,08

Przychody z innych kredytów 719,09,03

Cztery muły 100

Suma 162985,17,11

Pasywa – podane kwoty we florenach

Różnice kursowe z operacji banku 
Strozzi-Compagni-Lanfredini 45450,00,05

Brak zwrotu odsetek od córek Braccia da 
Montone 4631,15

Koszty utrzymania budynków miejskich, 
wiejskich, obszarów rolnych, sprzętu 
rolniczego i amortyzacja

3745,13,05

Niespłacone pożyczki od innych osób 3602,08,03

Pożyczka na rzecz nowego banku dla syna 
Lorenzo 2191,04,06

Dziewięć kredytów udzielonych ustnie 1800

Darowizny przez okres dziesięciu lat dla 
zakonu San Miniato a Monte 142,17,02

Suma 61563,18,09

ŹRóDŁO: S. Tognetti, Gli affari, s. 73.
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Liczba budynków i ziem należących do Palli Strozziego była im-
ponująca jak na owe czasy. Posiadał 54 farmy zwane poderi, choć 
niektórzy badacze podają, że ich liczba wynosiła 88, 30 stajni, nie-
zliczone ilości gruntów (lasy, łąki), wille (w Petraia i Poggio a Caia-
no), wieże, młyny, domy z winnicami zlokalizowane na obszarach 
wiejskich koło Florencji, na przykład w Brozzi, Castello, Sesto, Qu-
into, Peretola, w dolinach rzek Arno czy Ombrone, a także w Prato 
i Empoli, bank z kapitałem 45 tysięcy florenów oraz wiele obligacji. 
Około 30 swoich nieruchomości podnajmował osobom o różnym 
statusie społecznym. Z kolei sklepy i warsztaty, których był właści-
cielem, oddawał w dzierżawę kupcom oraz rzemieślnikom. Posiadał 
przędzalnię wełny w okolicach San Miniato, farbiarnię niedaleko 
Santa Croce, rozciągalnie sukien oraz wiatraki wzdłuż Arno. Olbrzy-
mi majątek Palli Strozziego skupiony w nieruchomościach imponu-
je do dziś badaczom zajmującym się historią Florencji, zważywszy 
na to, że aż 100 najzamożniejszych rodów posiadało jedną czwartą 
miejskiego kapitału w postaci kamienic, pałaców, wiejskich domów, 
obligacji w bankach itp. Na stronach wspomnianego katastru z 1427 
roku można przeczytać również o 1500 rodzinach nieposiadających 
jakiegokolwiek majątku, natomiast 1600 kolejnych rodzin było 
tak biednych, że zwolniono je z obowiązku płacenia podatków. Te 
ogromne dysproporcje wyraźnie obrazują, jak zróżnicowane było flo-
renckie społeczeństwo pod względem poziomu życia materialnego5.

W kontekście przedstawienia politycznej oraz kulturowej dzia-
łalności Palli Strozziego w piętnastowiecznej Florencji przydatne 
wydaje się poznanie jego charakteru. Jak podają źródła historyczne, 
był on człowiekiem bardzo skromnym, spokojnym i przyjaznym, co 
odróżniało go od wielu ówczesnych oligarchów czy uczonych dą-
żących do sławy i rozgłosu. Skupiał się w pierwszej kolejności na 
poznawaniu antycznej literatury, dopiero na drugim miejscu stawiał 
karierę polityczną. Tworzył wokół siebie atmosferę otwartości, aby 

5  S. Tognetti, Gli affari, s. 74-75; G.A. Brucker, Firenze 1138-1737. L’impero 
del fiorino, Firenze 1983, s. 44-45; P. Antonetti, La vita quotidiana al tempo di 
Lorenzo il Magnifico, Milano 1999, s. 88-89; R.A. Goldthwaite, The Economy, 
s. 211, 543.
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ludzie nie odczuwali wobec niego zazdrości, gdyż miał świadomość, 
że prowadząc interesy we Florencji, może być to szczególnie zgubne. 
ówczesne relacje podają, że Palla unikał chodzenia w miejsca pub-
liczne, takie jak place lub targi, ze względu na towarzyszące mu spoj-
rzenia zaciekawionych mieszkańców. Można domniemywać, że był 
osobą powszechnie rozpoznawalną i wzbudzającą wiele emocji wśród 
florentyńczyków. W celu załatwienia spraw w Palazzo della Signoria 
opuszczał swój dom, zwany dziś Palazzo dello Strozzino, i wyruszał 
przez Piazza Santa Trinità, Borgo Santi Apostoli aż do Via Messer 
Bivigliano (de Baroncelli) – dzisiejsza nazwa tej ulicy to Chiasso dei 
Baroncelli. Nigdy nie spóźniał się na spotkania w miejskim ratuszu 
(był doradcą Signorii), również obce mu było bezcelowe chodzenie 
po Florencji6.

Strozzi był ojcem sześciu synów i pięciu córek. W trosce o ich 
solidne wykształcenie wynajął humanistę Tommasa Parentucelliego 
(przyszłego papieża Mikołaja V), który między innymi brał udział 
w kompletowaniu książek do biblioteki Cosima de’Medici, Federica 
d’Urbino i Alessandra Sforzy. Wynagrodzenie, które otrzymywał Pa-
rentucelli jako wychowawca dzieci Palli, umożliwiło mu dokończe-
nie studiów teologicznych w Bolonii. Długoletnia przyjaźń łącząca 
florenckiego mieszczanina z Tommaso z wybranym w 1447 roku na 
Stolicę Piotrową kapłanem pomogła jednemu z synów Palli (Car-
lo) zdobyć posadę papieskiego kanclerza, a później tytuł kardyna-
ła. Córki z kolei wyszły za mąż za przedstawicieli najznamienitszych 
florenckich rodów mieszczańskich, jak Acciaiuoli, Soderini, Sachet-
ti, Rucellai, Castellani. Kupiec i humanista Giovanni Rucellai, któ-
ry w maju 1428 roku poślubił jedną z nich – Iacopę, opisał Pallę 
w swoim il Zibaldone quaresimale w 1457 roku jako najważniejszego 
i najpotężniejszego obywatela miasta. Według rozpowszechnionej we 
Florencji opinii, którą przywołał Rucellai, wśród chrześcijan nie było 

6  V. da Bisticci, The Vespasiano memoirs: lives of illustrious men od the XVth century, 
New York 1963, s. 236-237; L. Strozzi, Vite, s. 31-33, 46-47; N. Machiavelli, 
Historie florenckie, tłum. S. Bielański, Warszawa – Kraków 1990, s. 241-245; 
E. Santini, Firenze e i suoi ”oratori” nel Quattrocento, Milano – Palermo 1922, 
s. 154-155.
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bogatszego niż Strozzi. Rozmowa Giovanniego z Leonardem Brunim 
uświadomiła mu, że zawierając związek z córką Strozziego, stał się 
on członkiem rodu najszczęśliwszego człowieka świata, co uzasadnił 
siedmioma argumentami. Według Bruniego, Palla urodził się w nie-
zwykłym mieście, w najbardziej poważanej rodzinie mieszczańskiej. 
Ponadto członkowie tego rodu charakteryzowali się urodą i dobrym 
zdrowiem. Strozzi w wieku 50 lat nie cierpiał nigdy z powodu go-
rączki, urzekał swoim wyglądem, a jako 86-letni mężczyzna posiadał 
pełne uzębienie. Był bogaty i szanowany, a także biegle posługiwał się 
greką oraz językiem łacińskim i hebrajskim. Przy tym potrafił okazy-
wać wdzięczność i dobroć7.

Fundamentalnym czynnikiem wpływającym na rozwój intelektu-
alny Palli Strozziego był prąd humanistyczny wyrosły w jego rodzin-
nym mieście. Zamiłowanie do filozofii i literatury greckiej sprawiło, 
że z wielką pasją oddawał się poszukiwaniom i tłumaczeniom staro-
żytnych tekstów, podobnie zresztą jak przedstawiciele innych boga-
tych mieszczańskich rodzin (zainteresowanie antykiem było tak roz-
powszechnione, że Florencję zaczęto nazywać „drugimi Atenami”). 
W dniu 29 sierpnia 1348 roku Signoria wraz z Sedici Gonfalonieri 
i Dodici Buonomini wydali dekret o ustanowieniu w mieście Studio 
Fiorentino działające jako studium generale. W latach 1420-1423 in-
stytucja ta była zarządzana przez arte di Calimala. Wówczas wśród 
tak zwanych ufficiali (administratorów placówki) zasiadali najbar-
dziej wpływowi florentyńczycy, na przykład Giovanni Bicci de’Medi-
ci, Cosimo de’Medici, Niccolò da Uzzano czy Rinaldo degli Albizzi. 
Palla Strozzi zajmował to stanowisko pięciokrotnie. Ponadto w 1429 
roku był jednym z autorów petycji do Signorii, w której postulował 
o zapewnienie studentom mieszkań na czas ich pobytu we Florencji. 
Palla Strozzi znacząco wpłynął na poziom nauczania greki w swo-
im rodzinnym mieście. Zanim jednak podjął działania zmierzające 
do sprowadzenia wykwalifikowanych nauczycieli, w stolicy Toskanii 

7  L. Strozzi, Vite, s. 32-34; E. Müntz, Precursori e propugnatori del Rinascimento, 
Firenze 1920, s. 96-97, 170-171, 235; V. da Bisticci, The Vespasiano, s. 236; 
A. Conti, E. Guidotti, La civiltà fiorentina del Quattrocento, Firenze 1993, 
s. 161, 199.
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istniała już pewna tradycja kształcenia w zakresie tego języka. W la-
tach 1360-1362 wykłady greki prowadził zaproszony przez Giovan-
niego Boccacia pochodzący z południa Włoch Leonzio Pilato. Na 
swoich zajęciach, za prowadzenie których otrzymywał 100 florenów 
rocznie, czytał słuchaczom oryginalne teksty, a następnie dokony-
wał ich tłumaczenia, podczas którego sporządzali notatki szczególnie 
w zakresie wymowy. Pilato nie zapoczątkował jednak solidnej szkoły 
starożytnego języka greckiego (nie jest nawet wiadome, kim byli jego 
uczniowie). Wynikało to najprawdopodobniej z jego niedostatecz-
nego przygotowania do nauczania nie-Hellenów, a także ze słabej 
w rzeczywistości znajomości antycznej greki8.

Palla Strozzi wpłynął również na ożywienie kontaktów nauko-
wych pomiędzy Toskanią a Bizancjum; nie szczędził na to środków 
finansowych. Stało się to możliwe dzięki zaangażowaniu Coluccia 
Salutatiego, humanisty i kanclerza Republiki w latach 1374-1406, 
który wysłał na tereny Bizancjum Jacopo d’Angelego (znawcę greki 
i łaciny), aby wynegocjował przyjazd do Florencji słynnego filologa 
Manuela Chrysolorasa. Podróż z Konstantynopola odbyła się w 1397 
roku i została sfinansowana przez Pallę Strozziego oraz innego hu-
manistę, Niccola Niccolego. Niewiele wcześniej, bo w 1394 roku, 
Chrysoloras starał się znaleźć w Italii sojuszników, którzy wsparliby 
Bizantyjczyków w obliczu oblężenia Konstantynopola przez wojska 
sułtana Bajazyda I. Podobnie tym razem cesarz Manuel II Paleolog 
liczył, że wizyta Chrysolorasa w Europie Zachodniej przyczyni się do 
pozyskania sprzymierzeńców do walk z Turkami. W 1397 roku objął 
on stanowisko profesora greki w Studio Fiorentino. Jego wykładów 
słuchali między innymi Leonardo Bruni, Coluccio Salutati oraz Pal-
la Strozzi. Manuel Chrysoloras otrzymywał za swą pracę uposażenie 
w wysokości 150 florenów rocznie. W przeciwieństwie do Leonzia 

8  J. Davies, Florence and its University during the Early Renaissance, Leiden – Bo-
ston 1998, s. 10, 78-84; F. Ciccolella, Donati Graeci. Learning Greek in the Re-
naissance, Leiden – Boston 2008, s. 98-99; J. Monfasani, Byzantine Scholars in 
Renaissance Italy. Cardinal Bessarion and Other Emigrés, Aldershot 1995, s. 46; 
W.H. Woodward, Vittorino da Feltre and Other Humanist Educators: essays and 
version: an introduction to the history of classical education, Toronto 1996, s. 184; 
G.A. Brucker, Firenze 1138-1737, s. 202-204.
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Pilato znał łacinę, zatem swobodnie komunikował się ze słuchaczami 
swoich wykładów. Napisana przez niego książka poświęcona greckiej 
gramatyce zatytułowana Erotemata (Pytania) stała się najpoczytniej-
szym podręcznikiem do nauki tego języka w okresie renesansu9. 

Palla Strozzi interesował się szczególnie przywiezionymi przez 
Chrysolorasa antycznymi tekstami, z których wiele nie było wcześ-
niej znanych we Włoszech. Szczególnie cenny był manuskrypt ilu-
strowanej Kosmografii Ptolomeusza, którą Grek zaczął tłumaczyć na 
łacinę. Po jego śmierci translacją zajął się wspomniany wcześniej Ja-
copo d’Angeli. Dzieło to uchodziło za najcenniejsze w zbiorze Palli, 
który zastrzegł w testamencie, że jeśli jego potomkowie ośmielą się 
je sprzedać, to spotka ich wydziedziczenie10. Wśród innych tekstów, 
które zdołał zdobyć oraz niekiedy przetłumaczyć, znalazły się mię-
dzy innymi arystotelesowska Fizyka, Kazania Grzegorza z Nazjanzu, 
Retoryka Hemogenesa, Morale Plutarcha czy Mowy Demostenesa11.

Strozzi nie pozostawał obojętny na bieg spraw politycznych we 
Florencji. Jako przedstawiciel Signorii uczestniczył w następujących 
misjach dyplomatycznych: w 1410 roku do Bolonii, w 1415 – Ne-
apolu, w między czasie był również na Sycylii, gdzie otrzymał ty-
tuł rycerza, w 1419 – do Rzymu, 1429 – Volterry, 1432 – Ferrary. 
Jeszcze przed wybuchem wojny z Księstwem Mediolanu w 1423 
roku ostrzegał przed zagrożeniem, jakie mogą nieść ambicje Filip-
po Marii Viscontiego. Kiedy konflikt już się rozpoczął, Palla Strozzi 
wraz z Giovannim Bicci de’Medicim udał się w 1425 roku do doży 
Francesca Foscariego, aby zdobyć w Republice Weneckiej sojusznika 
do walki z Viscontim. Misja okazała się jednak nieudana pomimo 

9   D.J. Geanakoplos, Bisanzio e il Rinascimento. Umanisti greci a Venezia e la dif-
fusione del greco in occidente (1400-1535), Roma 1967, s. 26-27; J. Monfasani, 
Byzantine, s. 176-177; A. von Reumont, Dei diplomati italiani e delle relazioni 
diplomatiche dell’Italia dal 1260 al. 1550, Padova 1850, s. 19-21; F. Ciccolella, 
Donati, s. 98-101; W.H. Woodward, Vittorino, s. 2-3; S. Roberts, Printing in 
Mediterranean World. Florence, Constantinople and the Renaissance of Geography, 
Cambridge 2013, s. 21-23.

10  Obecnie Kosmografia znajduje się w zbiorach Biblioteki Watykańskiej.
11  S. Roberts, Printing, s. 21-23, 32; L. Strozzi, Vite, s. 31-33; E. Conti, A. Gui-

dotti, La civiltà, s. 240.
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wygłoszenia poruszającego przemówienia do senatu, w którym flo-
rentyńczyk zawarł prośby o powstrzymanie agresora. W wyniku woj-
ny majątek Strozziego uległ zmniejszeniu, a należące do niego ziemie 
na terenach Lukki zostały zdewastowane. Rozejm z Mediolanem za-
warto w 1428 roku, jednak konflikt ten przyczynił się do zdestabi-
lizowania wewnętrznej sytuacji politycznej Florencji. Powstały dwa 
stronnictwa: jedno mające charakter oligarchiczny na czele z rodami 
Albizzich i Peruzzich oraz drugie popierające Cosima de’Medici. Ich 
wzajemna wrogość zintensyfikowała się po nieudanym oblężeniu 
Lukki w 1431 roku. W tym samym czasie Palla, którego majątek 
obłożono wysokimi podatkami, poinformował Signorię o bezsku-
tecznej próbie sprzedaży ziemi i wykupieniu akcji Monte, banku ofe-
rującego pożyczki pod zastaw dla ubogich florentyńczyków. Chciał 
się również dowiedzieć, czy kredyty w tym banku mógłby sprzedać 
obcokrajowcom, gdyż nie był w stanie spłacić należności Republice. 
Władze miasta przystanęły na to, lecz już w następnym roku zawia-
domił, że owe kredyty przyniosły o wiele mniejszy zysk niż przy-
puszczał i zażądał zmniejszenia podatków. Aby podkreślić ich rangę, 
wspomniał, iż od 1423 roku zapłacił państwu 120 tysięcy florenów 
dzięki wymuszonym kredytom (więcej niż jego aktywa), zawiadomił 
również, że konieczne było zaciągnięcie pożyczki w wysokości 38 ty-
sięcy florenów na spłacenie tych zobowiązań. Sytuacja polityczna we 
Florencji stawała się coraz bardziej napięta. W listopadzie 1433 roku 
Rinaldo degli Albizzi zdobył przewagę nad zwolennikami Medicich 
i zadecydował o uwięzieniu Cosima w wieży Palazzo Vecchio zwanej 
Alberghetto. Po pewnym czasie przy udziale innych popierających 
go rodów skazał oponenta na trwające 10 lat wygnanie do Padwy. Po 
dwóch miesiącach pobytu w tym mieście Medyceusz znalazł schro-
nienie w Wenecji w klasztorze San Giorgio Maggiore. Przez cały okres 
banicji otrzymywał regularne wieści z Florencji. Okres panowania 
Rinaldo degli Albizziego spowodował, że pod koniec sierpnia 1434 
roku w mieście utworzyło się ugrupowanie składające się z około 
500 zwolenników powrotu Cosima na czele z gonfalonierem Nic-
colò di Cocco oraz ośmioma urzędnikami rezydującymi w Palazzo 
della Signoria. Albizzi zorientował się, że stronnictwo może zagrozić 
jego pozycji we Florencji, dlatego też – jak pisał Niccolò Machiavelli 
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– planował unieważnić wybór nowego gonfaloniera poprzez spalenie 
kart użytych do głosowania. Jego pomysł spotkał się jednak ze sprze-
ciwem wielu florentyńczyków, w tym również Palli Strozziego, który 
od początku nie zgadzał się na wypędzenie Cosima z Florencji. Po-
nadto ostrzegał obecne władze przed nieuczciwymi planami Rinaldo, 
który już we wrześniu 1434 roku, stojąc na czele zbrojnego oddziału, 
przygotowywał powstanie przeciwko zwolennikom Medyceusza. Po 
stronie Albizzich stanęli również Ridolfo Peruzzi oraz Niccolò Bar-
badori wraz z najemnymi żołnierzami i wieloma florentyńczykami 
zgromadzonymi w pobliżu ratusza na Piazza San Pulinari (dziś Piazza 
San Firenze). Palla Strozzi, pomimo próśb o dołączenie do zbrojnej 
interwencji, pozostał w swoim pałacu. Obawiając się ewentualnego 
ataku ze strony Albizzich, zdecydował się na ochronę miejsca po-
bytu przez setki uzbrojonych mężczyzn. Uległszy jednak naciskom, 
udał się konno wraz z dwoma towarzyszami na spotkanie z Rinal-
do. Ten – jak zrelacjonował Machiavelli – zarzucił Palli tchórzostwo 
i brak zaufania wobec powstańców. Pomimo oskarżeń Strozzi po-
nownie powrócił do pałacu. Zwolennicy Cosima orzekli, że nie mieli 
zamiaru atakować Albizzich, czemu dali wyraz poprzez zaproszenie 
go na naradę do Palazzo Vecchio12.

Walka o przejęcie władzy zakończyła się wraz z interwencją pa-
pieża Eugeniusza IV, który zaproponował zawarcie pokoju pomiędzy 
Albizzim i zwolennikami Cosima (wpływ na tę decyzję miał przede 
wszystkim fakt, że przedstawiciele jego rodziny udzielali pożyczek 
papieżom, kardynałom oraz pracownikom kurii). Jego triumfalny 
powrót zapoczątkował trwałe umocnienie władzy Medicich w Re-
publice Florenckiej. Należy zaznaczyć, że od pierwszej połowy XIII 
wieku do 1434 roku, a więc ponownego objęcia władzy przez Co-
sima de’Medicim, powszechnym elementem uprawiania florenckiej 

12  G.A. Brucker, Firenze 1138-1737, s. 140-141; idem, The Civic World of Early 
Renaissance Florence, New Jersey 1977, s. 434, 461, 503; A. von Reumont, Dei 
diplomati italiani, s. 20; S. Tognetti, Gli affari, s. 43; L. Strozzi, Vite, s. 36-40; 
N. Machiavelli, Historie, s. 241-246; J.M. Najemy, Florentine Politics and Ur-
ban Space, w: Renaissance Florence. A Social History, red. R.J. Crum, J.T. Paolet-
ti, New York 2006, s. 40-43; idem, A History, s. 261; C. Hibbert, Medyceusze. 
Wzlot i upadek, Łódź 1992, s. 43-46.
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polityki były wygnania przeciwników. Tego typu kary dobitnie pod-
kreślały silną pozycję sprawującego władzę, a także minimalizowały 
ryzyko wybuchu buntów społecznych, gdyż pozbywano się ewentu-
alnych przywódców lokalnych powstań. Kiedy Medyceusz ponow-
nie objął władzę we Florencji, zadecydował o wygnaniu około 90 
wrogów politycznych, z kolei 80 wykluczył ze sprawowania funkcji 
publicznych. Kary te dotyczyły w szczególności rodów Albizzi, Al-
toviti, Bardi, Brancacci, Castellani, Gianfigliazzi, Guadagni, Peruzzi 
i Strozzi. Biorąc pod uwagę, że w większości opuszczali oni miasto 
wraz ze swoimi rodzinami, to ich liczba mogła wynieść około 500 
osób. Bez wątpienia była to największa w XV wieku przymusowa 
migracja z Florencji o charakterze politycznym. Wielu z tak zwanych 
fuorusciti zmarło na banicji, natomiast osoby, które powróciły, nie 
otrzymały już nigdy szansy na objęcie stanowisk urzędniczych sprzed 
1434 roku. Decyzje o wygnaniu obywateli ogłaszali urzędnicy naj-
ważniejszych florenckich organów administracyjnych (podesta, capi-
tano del popolo, esecutore degli ordinamenti di giustizia, giudice degli 
appeli, otto di guardia, dieci di balia)13.

Dekretem balii z 26 grudnia 1433 roku zadecydowano o wygna-
niu Palli Strozziego na pięcioletnią banicję do Padwy (kara ta była 
odnawiana aż po kres jego życia). Wiadomość ta została przyjęta 
z żalem przez florentyńczyków, gdyż w ich opinii uchodził on za nie-
zwykle uczciwego człowieka. Strozzi nie żywił jednak urazy ani chęci 
zemsty, choć stał się symbolem tych, którzy już nigdy nie powróci-
li do ojczyzny. Rezygnując z przystąpienia do rewolty prowadzonej 
przez Rinaldo degli Albizziego we wrześniu 1434 roku, oczekiwał 
być może wdzięczności ze strony Cosima, której ten nigdy nie oka-
zał. Wiadomo, że niektórzy florentyńczycy przeciwni Medyceuszom 
próbowali niepostrzeżenie powrócić do miasta. Spotykali się oni na 
przykład w klasztorach bądź kościołach, jednak 13 czerwca 1436 

13  F. Ricciardelli, The Politics of Exclusion in Early Renaissance Florence, w: Late 
Medieval and Early Modern Studies, t. 12, Turinhout 2007, s. 251-260; C. Hib-
bert, Medyceusze, s. 50-51; G.A. Brucker, Firenze 1138-1737, s. 46-47, 94; 
N. Rubinstein, The Government of Florence Under the Medici (1434 to 1494), 
Oxford 1997, s. 124-125; J.M. Najemy, A History od Florence 1200-1575, 
s. 276-277.
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roku Signoria wydała rozporządzenie zakazujące organizacjom reli-
gijnym udzielania schronienia wygnańcom. Niedostosowanie się do 
dekretu skutkowało pozbawieniem środków finansowych na uroczy-
stości kościelne. W nowym miejscu zamieszkania Palla zdobył sym-
patię lokalnych artystów oraz humanistów. Jak wspominał Vespa-
siano da Bisticci, padewczycy pozdrawiali go na ulicach, podnosząc 
czapki z głów. Strozzi odnalazł spokój i znakomite warunki do kon-
tynowania studiów nad starożytnymi tekstami. Chcąc lepiej poznać 
literaturę antyczną, zdecydował się zatrudnić w 1441 roku jednego 
z najbardziej znanych propagatorów greki w Italii, Ioannisa Argy-
ropoulosa, który kilka lat wcześniej (1439 r.) przybył wraz z bizan-
tyjską delegacją na sobór florencki. Następnie w 1461 roku Strozzi, 
będąc już u schyłku życia, zaczął zdobywać wiedzę od Andronikosa 
Kallistosa. Obydwaj nauczyciele mieszkali w padewskim domu Palli. 
Tymczasem we Florencji podejmowano próby ponownego obalenia 
rządów Medyceuszy. Girolamo Machiavelli (wygnany po powrocie 
Cosima profesor prawa w Studio Fiorentino w latach 1435-1441, 
gonfalonier od 1442 roku, jeden z prawników Medyceusza, doradca 
Signorii) usiłował współtworzyć przy pomocy wypędzonych floren-
tyńczyków ligę łączącą Wenecję, Bolonię, Sienę, Lukkę i Genuę pod 
zwierzchnictwem kondotiera Niccolò Piccinina oraz Sigismondo 
Pandolfo Malatesty (władcy Rimini). Palla Strozzi nie poparł pomy-
słu Machiavellego. Uznał, że przebywając na wygnaniu w Padwie, 
nie potrafi właściwie ocenić politycznej sytuacji we Florencji. Za-
znaczył również, że dopóki żyje Cosimo, odsunięcie go od władzy 
nie jest możliwe. Sam Machiavelli w 1460 roku został schwytany na 
terenach Lunigiany i oskarżony o spiskowanie przeciwko Republice 
Florenckiej. W konsekwencji więziony i torturowany wyjawił nazwi-
ska znanych mu osób spiskujących przeciwko Medyceuszom14. 

14  N. Rubinstein, The Government, s. 3-4, 155-156; V. da Bisticci, Vite, s. 242-
243; F. Ricciardelli, The Politics, s. 247; C. Hibbert, Medyceusze. Wzlot i upa-
dek, s. 50-51; A. Chastel, Art et Humanisme a Florence au temps de Laurent 
le Magnifique, Paris 1961, s. 184-185; D.J. Geanakoplos, Bisanzio, s. 26-27; 
P. Antonetti, La vita, s. 86-88; S. Tognetti, Gli affari, s. 7-8; F. Ciccolella, Do-
nati, s. 257-258; J.M. Najemy, A History, s. 278-280; T. Parks, La fortuna dei 
Medici. Finanza, teologia e arte nella Firenze del Quattrocento, Milano 2006, 
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Kontrolę nad majątkiem wygnanego Palliego przejął w 1434 roku 
jego zięć, wspomniany wcześniej Giovanni Rucellai. Starał się regu-
lować spłaty karnych podatków (nałożonych przez florenckie urzędy 
na grunty i budynki należące do teścia w celu doprowadzenia do 
trudności finansowych), jak również czuwał nad procesami sprze-
daży nieruchomości. Strozzi zgodził się, aby dochód osiągnięty z ta-
kowych transakcji został przeznaczony na działalność Giovanniego 
w zakresie finansowania rozbudowy florenckich kościołów15. 

Palla, podobnie jak wielu innych bogatych mieszczan tego okre-
su, inwestował część swoich pieniędzy w dzieła sztuki, które były 
przede wszystkim wyrazem jego głębokiej religijności. Wiadomo, 
że już w 1403 roku należał do komisji złożonej z członków arte di 
Calimala, którzy nadzorowali prace Lorenza Ghibertiego wykonu-
jącego drzwi do baptysterium św. Jana Chrzciciela (cech ten był 
odpowiedzialny za wystrój świątyni). Strozzi w późniejszym czasie 
korzystał z rad artysty, planując wystrój rodzinnej kaplicy w koście-
le Santa Trinità, który zaczął zmieniać w roku śmieci swojego ojca 
(1418), między innymi poprzez dostarczanie potrzebnych materia-
łów budowlanych do wykonania grobowca Nofri. Znajomość artysty 
z Pallą Strozzim okazała się przydatna w 1420 roku, kiedy Ghiberti 
otrzymał od niego pożyczkę w wysokości 600 florenów, aby w części 
sfinansować zakup dwóch farm (ich cena wynosiła w sumie 1265 
i 1/2 florena) nabytych od konfraterni z kościoła Orsanmichele. 
Okres spłaty kredytu wynosił trzy lata i został oprocentowany na 
osiem procent. Gwarancję terminowego jego uregulowania zapewnił 
świadek spisywania umowy – Giovanni del Chiaro, złotnik związany 
z arte del Calimala. W 1421 roku Palla miał decydujący głos w spra-
wie wykonania w baptysterium nagrobka antypapieża Jana XXIII 
(Baldassara Cossy) przez Donatella i Michelozza. Szacuje się, że w la-
tach 1418-1422 przeznaczył kwotę 30 tysięcy florenów na pogrzeb 

s. 89-92; M.L. Sosower, Seven Manuscripts Palla Strozzi Gave to the S. Giusti-
na Library, „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes”, t. 47 (1984), 
s. 190-191. 

15  C. Shaw, The Politics of Exile in Renaissance, Cambridge 2003, s. 85, 117-118; 
S. Tognetti, Gli affari, s. 42.
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ojca, a także na ozdobienie kaplicy w Santa Trinità16. W 1423 roku 
Gentile da Fabriano dokończył zamówiony przez Strozziego obraz 
przedstawiający pokłon trzech króli (L’Adorazione dei Magi), który 
umieszczono w ołtarzu wspomnianej wcześniej kaplicy. Tworzenie 
dzieła zajęło artyście trzy lata. Fundator obrazu, ubrany według ów-
czesnej mody, został ukazany wraz Lorenzo, swym synem, jako jeden 
z obserwatorów biblijnego wydarzenia17. 

Decyzja o wygnaniu Palli Strozziego została wydłużona do 1462 
roku, a więc do roku jego śmierci. Uroczystej ceremonii pogrzebowej 
90-letniego florentyńczyka, uznanego za honorowego obywatela Pa-
dwy, towarzyszyła przemowa wygłoszona przez cenionego humanistę 
Francesca Filelfa. Strozzi spoczął w grobowcu w miejscowym kościele 
Santa Maria di Betlemme. Niestety budynek zburzono w 1808 roku 
decyzją dekretu Napoleona18.

Część swojego prywatnego księgozbioru Palla zapisał w testamen-
cie z 1462 roku benedyktyńskiemu klasztorowi św. Justyny w Pa-
dwie (było to 16 manuskryptów w języku greckim i 2 w łacińskim, 
m.in. 6 skopiowanych przez Pallę dzieł Arystotelesa, pisma Teofra-
sta, Orygenesa, Plotyna, Filona z Aleksandrii, Mowy Lizjasza czy też 
4 Ewangelie). Florentyńczyk wyraźnie zaznaczył w testamencie, że 
rękopisy powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach. 

16  Istnieje jeszcze druga kaplica rodziny Strozzich. Znajduje się ona w kościele 
Santa Maria Novella, zbudowano ją w XIV wieku. Ołtarz na zlecenie Tommaso 
Strozziego w 1350 roku wykonał Andrea di Cione, z kolei freski na ścianach 
budowli namalował brat Andrei – Nardo di Cione; J.M. Najemy, A History, 
s. 325-327; S. Tognetti, Gli affari, s. 42-42; E. Santini, Firenze, s. 186-187; 
A. Chastel, Art, s. 164; J. Russel Sale, Palla Strozzi and Lorenzo Ghiberti: New 
Documents, „Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz”, t. 22, 
nr 3 (1978), s. 344-358.

17  Storia dell’arte italiana, red. C. Bertelli, G. Briganti, t. 2, Milano 2009, s. 109-
111; J. Burke, Changing Patrons. Social Identity and the Visual Arts in Renais-
sance Florence, Pennsylvania 2004, s. 112-113; J.M. Najemy, A History, s. 326; 
B. Deimling, Malarstwo wczesnego renesansu we Florencji i środkowych Włoszech, 
w: Renesans w sztuce włoskiej. Architektura. Rzeźba. Malarstwo. Rysunek, red. 
R. Toman, Warszawa 2007, s. 238-240.

18  J.M. Najemy, A History, s. 212-213; S. Tognetti, Gli affari, s. 7-8; C. Shaw, The 
Politics, s. 203. 
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Zakazał wynoszenia ich poza klasztor, pożyczania i tym bardziej 
sprzedaży. Zabezpieczenie manuskryptów powierzył przeorowi oraz 
mnichom, ufając, że teksty będą przydatne dla społeczności zakon-
ników. Znaczną część rękopisów Strozzi przekazał swoim synom No-
friemu i Giovanfrancesco, a niektóre z nich otrzymali Bardo i Messer 
Lorenzo di Lorenzo (wnukowie Palli). Niekompletna niestety lista 
zebranych przez niego dzieł znajduje się w Biblioteca del Museo Ci-
vico w Padwie. Szacuje się, że w roku śmierci Strozzi posiadał oko-
ło 450 rękopisów (wiele z nich było prawdopodobnie duplikatami 
potrzebnymi do ukończenia własnych edycji dzieł). Z zachowanych 
korespondencji Alessandra (wnuka Palli) pisanych z Ferrary w 1466 
roku można się dowiedzieć o 83 woluminach greckich tekstów i 60 
łacińskich, które otrzymał w spadku jego ojciec Giovanfrancesco. 
Niektóre z ksiąg nabytych niegdyś przez Pallę są obecnie własnością 
kilku bibliotek nieznajdujących się poza Italią (w tym Uniwersyte-
tu Wrocławskiego, Bibliothèque Nationale w Paryżu czy Heidelberg 
Universitätsbibliothek)19. 

Analizując przypadek Palli Strozziego, można odnaleźć zobrazo-
wanie wielu aspektów życia florentyńczyków w XV stuleciu. Przede 
wszystkim poprzez swoją działalność przyczyniał się on do rozwoju go-
spodarczego i kulturalnego miasta. Wypełniane przez niego obowiązki 
kupca i bankiera nie stały na przeszkodzie w realizacji pasji, jaką było 
kolekcjonerstwo antycznych rękopisów oraz ich tłumaczenie. Decyzja 
o jego wygnaniu, choć jedna z wielu podobnych, stanowiła symbolicz-
ne podkreślenie wyższości Cosima nad innymi mieszczańskimi roda-
mi, mogącymi zagrozić jego nieformalnym rządom (nie był bowiem 
koronowanym władcą, a jedynie bankierem). Palla Strozzi, będąc po-
ważanym obywatelem Florencji, zdobył grono licznych zwolenników 
oraz obrońców, co wynikało najprawdopodobniej nie z powodu jego 
ambicji politycznych, ale z wyjątkowej osobowości i wiedzy. 

19  M.L. Sosower, Seven, s. 190-191; E. Müntz, Precurosri, s. 106-107; H.J. Gre-
gory, A Further Note on the Greek Manuscripts of Palla Strozzi, „Journal of the 
Warburg and Courtauld Institutes”, t. 44 (1982), s. 183-184; F. Federici, Della 
biblioteca di S. Giustina di Padova: dissertazione con note biografiche, Padova 
1815, s. 9-10.
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SuMMARy

Palla Strozzi – an Outline of the Richest citizen  
of 15th century Florence

According to the 1427 catasto, Palla Strozzi was listed as the richest citi-
zen of the city of Florence. He was a financier, merchant and landowner 
descended from an influential family dealing with commerce and banking. 
However, besides business issues, his great passion was importing and col-
lecting precious Greek and Latin manuscripts. He also had a great impact 
on developing Florentine studies on Hellenic language and literature. In 
1397, Palla financed the journey of the famous Byzantine scholar, Manuel 
Chrysoloras, from Constantinople to Italy. His lectures in Studio Fiorentino 
were attended by many local humanists such as Leonardo Bruni or Coluc-
cio Salutati. Just like many prominent members of rich families, Palla did 
not hesitate in spending money on pieces of art. Due to the growing power 
of the Medici dynasty and their fear of possible political opponents, Strozzi 
was sent into exile in Padua in 1433, where he led a peaceful life studying 
and translating ancient texts. He never returned to his beloved hometown 
and died in 1462, being buried in the church of Santa Maria del Bettleme 
which was later destroyed in 1808. 





P AW e ł  F .   N O WA K O W S K I
Akademia Ignatianum w Krakowie

Wątki weneckie w reformatorskich  
czechach końca średniowiecza

Wenecja średniowieczna to dominujący ośrodek handlowy, ale 
i polityczny gracz na scenie przekraczającej rozmiarem Europę – dla 
wielu wzorzec dyplomacji oraz fascynujące swą niepowtarzalnoś-
cią miasto. Jako organizm polityczny pociągała specyficzną formą 
rządów, a jako miasto inspirowała niepowtarzalnym charakterem – 
drugiego takiego miejsca nie było. Choć pojawiały się porównania – 
okraszane zwykle tytułem „Wenecji Północy”, to dla każdego wiado-
me było, że mają one na celu nobilitowanie tak nazwanego miasta, 
a nie ukazanie faktycznego podobieństwa. Do Wenecji powracano 
więc w nazewnictwie, szukano odniesień ustrojowych, ale także spo-
glądano na nią jako na potencjalnego sojusznika politycznego, a nie 
tylko partnera handlowego. Takie odniesienia – choć nieliczne – 
można też znaleźć w Czechach końca średniowiecza. Warto zwrócić 
uwagę na kilka z nich i przybliżyć ich charakter.

Ruch reformatorski w Czechach końca średniowiecza rozpoczął 
się od wystąpień o charakterze moralizatorskim. Rys etyczny na 
trwałe zresztą wpisał się w jego charakter. Niezależnie od odłamów 
czeskiej reformy XIV i XV wieku, jej główne nurty zawsze skupiały 
się na odnowie moralnej chrześcijańskiego świata. Czy to kaznodzieje 
doby przedhusyckiej, sam Jan Hus, czy też umiarkowani utrakwiści, 
taboryci albo późniejsi radykałowie z Jednoty Braterskiej – wszyscy 
w pierwszym rzędzie mieli na uwadze przywrócenie rządów „prawa 
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Bożego”, co w praktyce oznaczało odnowę moralną w duchu wyob-
rażenia o Kościele pierwszych wieków1. Znaczące miasta handlowe, 
zamieszkiwane przez bogatych kupców i ich rodziny, przyzwyczajone 
do zbytków oraz troski o dobra doczesne, w małym stopniu paso-
wały do tej wizji. Jeśli nawet najbogatsze miasto Królestwa Czech, 
czyli Praga, było początkowo uznane za jedno z wybranych miast, 
to w konfrontacji ze stylem życia i przyzwyczajeniami jego miesz-
kańców jawiło się radykałom w negatywnym świetle2. Pokazała to 
krótka koegzystencja prażan (w niemałej części nastawionych re-
formatorsko) oraz napływających do miasta sił taboryckich w lecie 
1420 roku3. Także Pilzno, początkowo uznane za „miasto-słońce”, 
stało się ośrodkiem katolickim i w oczach husyckich głównym punk-
tem wrogich sił na terenie zachodnich Czech4. Wenecja nie mogła 

1  S. Bylina, Hussitica, Warszawa 2007, s. 51-54; M.S. Fousek, The Perfectionism 
of the Early „Unitas Fratrum”, „Church History”, t. 30, nr 4 (1961), s. 393-413; 
G. Ryś, Jan Hus wobec kryzysu Kościoła doby wielkiej schizmy, Kraków 2000, 
s. 37-80; M. Wernisch, Husitství, raně reformační příběh, Brno 2003, s. 47 i n.

2  V. z Březove, Kronika husitská, w: Fontes Rerum Bohemicarum, red. J. Goll, t. 5, 
Praha 1893, s. 371-372. Kronikarz husycki ukazuje taborytów jako tych, któ-
rzy próbują zaprowadzić własny porządek w Pradze, kierując się rygoryzmem 
moralnym, do którego mieszkańcy stołecznego miasta są nieprzyzwyczajeni – 
obcinano pannom warkocze i niszczono czepce niewiastom.

3  Nagłe zestawienie dwóch społeczności musiało podkreślać kontrasty, zwłaszcza 
że napływający obrońcy Pragi byli głównie pochodzenia wiejskiego. Choć wojsk 
taboryckich było zdecydowanie mniej, niż podają kronikarze, to stanowili liczną, 
zapewne kilkutysięczną grupę, co mogło dawać w sumie blisko 20% mieszkańców 
Pragi. Dla oceny liczebności napływających wojsk zob. P. Čornej, Tajemství českých 
kronik. Cesty ke kořenům husitské tradice, Praha 2003, s. 136 et al. O rozbieżnoś-
ciach stron zob. także: W. Iwańczak, Babilon czy Jeruzalem. Praga w literaturze i pro-
pagandzie czasów husyckich, „Przegląd Historyczny”, t. 84, nr 3 (1993), s. 279-281. 
Trzeba przy tym pamiętać, że opozycyjne zestawienie Pragi i Tabora jest pewnym 
uproszczeniem, bo sama Praga była niejednolita, o czym przypomina J. Kejř, zob. 
idem, Husité, Praha 1984, s. 63.

4  S. Bylina, Rewolucja husycka. Przedświt i pierwsze lata, t. 1, Warszawa 2011, 
s. 64-65; O roli Pilzna w okresie husyckim pisał także późniejszy przeciwnik 
utrakwistów, administrator archidiecezji praskiej, Hilary z Litoměřic, zob. 
J. Hejnic, M. Polívka, Plzeň v husitské revoluci. Hilaria Litoměřického Historie 
města Plzně, její edice a historický rozbor, Praha 1987.
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więc stanowić wzorca dla reformatorów w tym właśnie sensie. Nie 
interesowało ich spojrzenie na miasto jako centrum wymiany han-
dlowej przysparzającej zamożności mieszkańcom. Nie taki był punkt 
odniesienia. Można nawet powiedzieć, że był on zupełnie odwrotny.

W istotny sposób Wenecja zapisała się jako symbol w historii 
związanej z najbarwniejszym z kaznodziejów doby przedhusowej – 
Janem Milíčem z Kroměříže. Jest on, obok działającego wcześniej 
Konrada Waldhausera i aktywnego kaznodziejsko nieco później Ma-
cieja z Janowa, uznawany za jednego z trzech najważniejszych pre-
kursorów czeskiej reformy5. Jan Milíč żył w przekonaniu o nadejściu 
czasów Antychrysta i głosił tę swoją wizję prażanom. Antychryst miał 
już być obecny wśród ludzi – kaznodzieja przekonywał o tym, opie-
rając się na wyliczeniach hiszpańskiego teologa i myśliciela – Arnalda 
de Villanova6. Inaczej niż późniejsi reformatorzy nie identyfikował 
tej postaci z papieżem. Przeciwnie – właśnie w strukturach kościel-
nych widział szansę na przeciwstawienie się złu rozprzestrzeniające-
mu się po świecie. Jego teorie wzbudziły jednak kontrowersje na tyle, 
że Milíč został wezwany do Rzymu, gdzie musiał się tłumaczyć z po-
glądów. Przez pewien czas pozostawał w uwięzieniu, lecz gdy do Rzy-
mu przybył papież, został przez niego uwolniony i mógł wrócić do 
Pragi bez podejrzenia herezji. Jeszcze pod sam koniec życia ponownie 
podano w wątpliwość prawowierność jego poglądów – sprawa miała 
być wyjaśniona w Awinionie, jednak jej zakończenia Milíč już nie 
dożył, zmarł w 1374 roku7. Poglądy kaznodziei, który miał okazję 
głosić je między innymi w kościele Najświętszej Marii Panny przed 

5  S. Bylina, Czeska myśl reformatorska drugiej połowy XIV wieku i jej echa na 
Śląsku, „Zeszyty Naukowe KUL”, t. 21, nr 3-4 (1987), s. 63-83; idem, Re-
ligijność późnego średniowiecza, Warszawa 2009, s. 68-70; Kcmn, Milíč Jan,  
w: Ottův Slovník Naučný, t. 17, Praha 1901, s. 337 i n.; M. Kopecký, Jan Milič 
z Kroměřiže a Jan z Jenštejna, Žďár nad Sázavou 1999, s. 6-7, passim.

6  M. z Kroměříže, Poslání papeži Urbanu V. Spisek o Antikristovi, Praha 1948, 
s. 19; informacja o źródle wyliczeń, zob. tamże w przypisie końcowym;  
A. de Villanova, Der tractatus de tempore adventus Antichristi, w: Vorreformation-
sgeschichtliche Forschungen, red. H. Finke, t. 2: Aus den Tagen Bonifaz VIII. Fun-
de und Forschungen, Münster 1902.

7  M. Kopecký, Jan Milič z Kroměřiže a Jan z Jenštejna, s. 6.
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Tynem, a więc w jednej z najważniejszych świątyń stolicy królestwa, 
nie były jedynym elementem, z którego stał się znany. Być może na-
wet bardziej wymowne stały się dla mieszkańców stolicy praktyczne 
działania, które podjął Jan Milíč. I to one właśnie przywodzą nam, 
choć zaledwie symbolicznie – wątek wenecki.

Niedaleko miejsca, gdzie dziś mieści się odbudowana kaplica Bet-
lejemska – centralny punkt reformatorskiej Pragi, gdyż tam właśnie 
kazania głosił Jan Hus – w XIV wieku rozpościerała się część dzielni-
cy, do której zaglądano, by szukać przygody i rozrywki wykraczającej 
poza kanon chrześcijańskiej moralności. Nazywano ją Benátky, czyli 
Wenecja. Kaplicy Betlejemskiej jeszcze wówczas nie było, ale nieco 
dalej znajdowały się dwa istotne punkty życia religijnego ówczesnej 
Pragi – idąc w stronę Rynku Starego Miasta, dochodziło się do klasz-
toru Dominikanów, zaś kierując się ku Nowemu Miastu – zaledwie 
dwie przecznice dalej można było się znaleźć przy kościele św. Mar-
cina w murach (Sv. Martína ve zdi). I to właśnie w takim sąsiedz-
twie powstało siedlisko grzechu, które Jan Milíč postanowił zwalczyć 
w swoisty sposób. Zdolności oratorskie połączył z organizatorskimi, 
tworząc ośrodek dla upadłych niewiast. Zamiast trudnić się dotych-
czasową profesją, panie miały odkrywać drogę prostolinijnego życia, 
pobożności i niehańbiącej pracy. Milíč prowadził je w tej drodze, 
zapewniając opiekę duszpasterską i organizując pracę. Ośrodek na-
zwano praskim Jeruzalem, co miało zatrzeć skojarzenia przywodzo-
ne przez „Benátky”8. Czego należało jednak oczekiwać, działalność 
Milíča wzbudziła nie tylko zainteresowanie i poklask, ale również 
wątpliwości. Zgromadzenie w jednym miejscu kobiet żyjących z nie-
rządu musiało wywoływać emocje. Szybko znaleźli się powątpiewa-
jący w prostolinijność misji praskiego kaznodziei. Milíč miał się po-
nownie tłumaczyć ze swoich działań, tym razem jednak zmarł, nim 
sprawa dojrzała w pełni do wyjaśnienia. Wraz z jego śmiercią upadła 
też idea nawracania grzesznych niewiast w ten oryginalny sposób. Co 
się z nimi stało, nie wiadomo, ale już niedługo potem to powstała 
w pobliżu kaplica Betlejemska będzie skupiać uwagę. Benátky prze-
miną zupełnie, a powstała w ich miejscu ulica Konviktská w żaden 

8  T.Č. Zelinka, Husitskou Prahou, Blahoslav 1955, s. 25.
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już sposób nie przypomina dawnej grzesznej dzielnicy. W miejscu, 
gdzie niegdyś mieściło się Milíčowe Jeruzalem, obecnie stoją później-
sze o kilka stuleci kamienice. 

Benátky praskie są chyba najbardziej znane i to właśnie dzięki 
upamiętnieniu przez wyjątkową działalność Jana Milíča z Kroměřiže. 
Ale to nie jedyne miejsce nazywane tak w Czechach w tym okresie9. 
Wśród pięciu husyckich miast, które miały się ostać w czasie osta-
tecznego starcia w apokaliptycznej wizji dziejów, jaka dominowała 
u progu rewolucji husyckiej, były Louny. Wraz z czterema innymi 
miastami tworzyły związek miast wybranych, wiernych prawdzie 
Bożej. W jego skład wchodził też Žatec, Slaný, Klatovy i Pilzno10. 
Zwłaszcza obecność tego ostatniego jest tu znamienna, gdyż wkrótce 
się okazało, że Pilzno stanie się katolickim ośrodkiem oporu przeciw 
husyckim reformatorom i funkcję tę będzie pełnić trwale przez cały 
czas rewolucji. Louny nie stały się tak sławne jak wiele innych zna-
miennych miejsc, które wiązały się z dziejami husytyzmu (np. Kut-
na Hora, Tabor, Sudomierz, pomijając już oczywiście wspomniane 
Pilzno czy stolicę królestwa), historiografia nie znalazła dla tej miej-
scowości tak wyrazistego miejsca. A jednak i tu przykuwa uwagę 
wydarzenie, które pociąga za sobą ślad wenecki. Husycki kronikarz 
Wawrzyniec z Brzezowej z dużą dbałością podawał informacje z po-
czątku rewolucji. Chociaż jego dzieło powstawało później, zapewne 
ponad dziesięć lat od opisywanych wydarzeń, wielość szczegółów 
i ich wiarygodność budzi uznanie. Nie umknęła kronikarskiej do-
kładności także fala wystąpień antyklasztornych, która przyniosła 
niszczące żniwo u progu rewolucji. Wawrzyniec wyliczał niszczone 
posiadłości zakonne, podawał miejscowości, gdzie do takich wy-
stąpień doszło. Dwukrotnie wspomniał przy tym Louny. Według 

9   Na terenie Czech nazwa Benátky pojawiała się na określenie różnych miejsco-
wości, głównie wsi. Do średniowiecznych przykładów należą z pewnością Stare 
Benátky, obecnie część miasta Benátky nad Jizerou. Miejscowość ta zyskała jed-
nak znaczenie w późniejszym okresie, gdy już odnowiona była miejscem dzia-
łalności astronoma Tycho Brahe. P. Demetz, Prague in Black and Gold. Scenes 
from the Life of a European City, New York 1997, s. 189.

10  S. Bylina, Na skraju lewicy husyckiej, Warszawa 2005, s. 35; J. Kejř, Husité, 
s. 77; F. Šmahel, Husitská revoluce, t. 1-4, Praha 1993, s. 397-398.
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jego informacji zniszczono tam dwa klasztory należące do zakonów 
żebraczych. Dodał także, że jeden klasztor żeński został zniszczony 
pomiędzy miejscowościami Louny i Žatec11. Niewykluczone, że 
jednym ze zniszczonych był klasztor św. Anny należący do zgroma-
dzenia magdalenek. Usytuowany na przedmieściach pozostał pusty 
także po okresie rewolucji i już z rozkazu Jerzego z Podiebradów na 
jego założeniu stworzono szpital z przytułkiem12. Kronikarz nigdzie 
nie wspomina nazwy przedmieścia, które w Lounach mieściło żeński 
klasztor. Ogranicza się do nazwy miejscowości. Wiemy jednak, że 
wspomniany klasztor św. Anny znajdował się w miejscu nazywanym 
Benátky, a więc znów – Wenecją13. Jest tu pewna symetria historycz-
na – w Pradze, na Benátkach swój ośrodek założył Jan Milic, nie 
przetrwał on jednak po śmierci założyciela. W Lounach, na dawnych 
Benátkach, powstał klasztor magdalenek, ale i on nie przetrwał re-
wolucyjnej burzy w czasach czeskiej reformy. Skojarzenia, jakie mogą 
budzić przedmieścia Loun czy rozrywkowa ulica w Pradze, nieko-
niecznie będą dobrym tropem, by odczytywać zainteresowanie We-
necją. Czasem droga różnych skojarzeń była zupełnie przypadkowa. 
Znacznie późniejszy przykład, polskiego podróżnika Teodora Bille-
wicza, pokazuje to znakomicie. W swoim diariuszu z podróży do 
Rzymu, którą odbył w latach 1677-1678, napisał, że po wyjeździe 
z Pragi wędrujący przenocowali w pobliskiej Weronie14. Miał tu na 
myśli oczywiście Beroun, a nie miasto Romea i Julii. Podobnie za-
tem znacznie wcześniejsze nazywanie Wenecją części czeskich miast 
świadczy po prostu o zainteresowaniu Italią i chęcią stosowania do-
brze brzmiących nawiązań. 

Wenecja, mimo rozwiniętych podróży i pielgrzymek, stanowiła 
pewną egzotykę. Najdobitniej widać to na przykładzie manifestu, 
jaki husyci wystosowali do władz i mieszkańców tego właśnie miasta. 

11  V. z Březove, Kronika husitská, s. 371.
12  V. z Březove, Kronika husitská. Píseň o vítězství u Domažlic, Praha 1979, s. 349-

350, zob. informacje w przypisach objaśniających tekst kroniki.
13  Ibidem, s. 349.
14  Zob. T. Billewicz, Diariusz z podróży po Europie w latach 1677-1678, Warszawa 

2004, s. 124-125.
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W lecie 1420 roku Czechy stały w obliczu krucjaty ogłoszonej na 
wiosnę tego roku we Wrocławiu. Bullą Omnium plasmatoris domini 
papież Marcin V wzywał do wyplenienia herezji z Czech15. Realizato-
rem tego wyzwania miał być król rzymski Zygmunt Luksemburski16. 
Wobec faktu, że wyprawa miała charakter międzynarodowy, Czesi 
niebezpodstawnie obawiali się o przyszłość państwa. Dodajmy do 
tego, że w samym królestwie nie brakowało gotowych do stanięcia 
po stronie Luksemburga. Nawet jeśli nie pałali doń osobiście sym-
patią, wśród statecznych mieszkańców jeszcze większe wątpliwości 
mogło budzić wiązanie oporu wobec niechcianego władcy z rady-
kalizującymi się postulatami reformy. W królestwie wrzało, jednak 
udało się zmobilizować niemałe poparcie dla idei przeciwstawienia 
się Zygmuntowi i krucjacie. Wśród sygnatariuszy wiosennego ma-
nifestu z kwietnia 1420 roku odnajdziemy obok reformatorów także 
przedstawicieli możnych, patrzących na sprawę z perspektywy poli-
tycznej, a nie religijnej17. 

Nim jeszcze główny trzon wojska Zygmunta zjawił się pod Pragą, 
podjęto kroki dla obrony stolicy. Do miasta zaczęły ściągać posiłki, 
sformowane z radykalnych taborytów pod wodzą Jana Žižki z Troc-
nova18. Nie zapomniano jednak i o akcji dyplomatycznej. W tym 
celu należało poszukać potencjalnego sojusznika, który miałby inte-
resy zbieżne z czeskimi, a przynajmniej doznał od Zygmunta jakichś 
niesprawiedliwości. Biorąc pod uwagę wynik niedawnego procesu 

15  V. Martinus, Omnium plasmatoris domini, w: Urkundliche Beiträge zur Geschi-
chte des Hussitenkrieges vom Jahre 1419 an., red. F. Palacký, t. 1, Prag 1873, 
s. 17-20.

16  S. Bylina, Rewolucja husycka. Przedświt i pierwsze lata, t. 1, s. 118; J. Grygiel, 
Contra Bohemos – wokół problemu krucjat antyhusyckich w XV-wiecznej Europie, 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne”, z. 126 
(1999), s. 62; F. Šmahel, Husitská revoluce, t. 1-4, s. 36-38.

17  Poprawiona wersja współczesna, zob. Páni a Pražané všem Čechům, w: Husitské 
manifesty, red. A. Molnár, Praha 1980; Páni Čeští a Pražané rozpisují ke wšem 
Čechům a Morawanům, w: F. Palacký, Archiv český čili staré písemné památky 
české i moravské, t. 1-4, Praha 1840, s. 210.

18  A. Paner, Jan Žižka z Trocnova, Gdańsk 2002, s. 113-115; V. Verney, Warrior of 
God. Jan Žižka and the Hussite Revolution, London 2009, s. 70-71.
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wrocławskiego i prokrzyżacką postawę króla rzymskiego, natural-
nym sojusznikiem wydawały się Polska i Litwa. I oczywiście w tę 
stronę zwróciła się uwaga czeska wyrażona przez poselstwo19. Ale 
nie był to jedyny kierunek obrany przez próby dyplomatyczne. Zyg-
munt Luksemburski od lat pozostawał w konflikcie z Wenecją20. Jego 
przedmiotem były ziemie dalmatyńskie, odległe od Czech i od bez-
pośrednich zainteresowań nadwełtawskich polityków. Zasada „nie-
przyjaciel naszego nieprzyjaciela jest naszym przyjacielem” budziła 
jednak pewne nadzieje. W dniu 10 czerwca 1420 roku skierowano 
więc do Wenecji manifest, jeden z najciekawszych pośród manife-
stów wystawianych przez husytów. Warto mu się przyjrzeć, mając 
świadomość specyfiki tych dokumentów, które stanowiły propagan-
dowy wyraz reformatorów głównie w latach rewolucji. 

Specyficzne źródło, jakim są manifesty husyckie, doczekało się 
różnych badań i wydań. Z zebranych listów tego typu wynika, że 
zwłaszcza w latach 1420-1421 i 1430-1431 powstawało ich więcej21. 
Taka produktywność wiązała się z poczuciem większego zagrożenia 
i kontrofensywą ideową, którą reformatorzy prowadzili najpierw wo-
bec krucjat, a następnie także wobec spodziewanego soboru w Bazy-
lei. Wystawiały je różne grupy i środowiska – od mieszanych przed-
stawicieli możnych, mieszczan praskich i mistrzów uniwersyteckich 

19  J. Grygiel, Zygmunt Korybutowicz. Litewski książę w husyckich Czechach 
(ok. 1395 – wrzesień 1435), Kraków 2016, s. 18, 20 i n. Obszernie na ten 
temat zob. rozdział 3 pracy: J. Nikodem, Polska i Litwa wobec husyckich Czech 
w latach 1420-1433. Studium o polityce dynastycznej Władysława Jagiełły i Wi-
tolda Kiejstutowicza, Poznań 2004; J. Nikodem, Od Brna do Igławy. Husyckie 
misje dyplomatyczne z lat 1419-1436, „Kwartalnik Historyczny”, t. 121, nr 1 
(2014), s. 112-115.

20  K. Szende, Between Hatred and Affection : Towns and Sigismund in Hungary and 
the Empire, w: Sigismund von Luxemburg : Ein Kaiser in Europa. Tagungsband 
des internationalen historischen und kunsthistorischen Kongress in Luxem-
burg, 8.-10. Juni 2005, Mainz 2006, s. 199-210.

21  K. Hruza, Schrift und Rebellion: Die hussitischen Manifeste aus Prag von 1415-
1431, w: Colloquia Mediaevalia Pragensia. Geist, Gesellschaft, Kirche im 13.-
16. Jahrhundert. Internationales Kolloqium Prag 5.-10. Oktober 1998,  
red. F. Šmahel, t. 1, Praha 1999, s. 81-108.
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po bardziej jednolite mieszczańskie, uniwersyteckie czy taboryckie22. 
Główny cel manifestów był apologetyczny, stąd powtarzająca się obec-
ność programu husyckiego w postaci tak zwanych czterech artyku-
łów praskich. W przypadku manifestów kierowanych do odbiorców 
niemieckich wskazuje się głównie na niewłaściwy obraz Czechów, 
negatywne cechy Zygmunta Luksemburskiego i niesprawiedliwość 
organizowanych przeciwko królestwu wypraw. Manifest do Wenecji 
jest wyjątkowy. Wiąże bowiem w sobie cel ideowy – przedstawienie 
głównych zasad ruchu, który staje oporem wobec najeźdźcy, wraz 
z celem dyplomatycznym – uzyskaniem życzliwości, a być może tak-
że pomocy w walce ze znienawidzonym monarchą.

Manifest skierowany do Wenecji skupia się na zdyskredytowa-
niu następcy czeskiego tronu. Zygmunt Luksemburski przedstawio-
ny jest w najciemniejszych barwach. Zarzuty dotyczące monarchy 
obejmują kilka grup. Do pierwszej należy występek przeciw wie-
rze chrześcijańskiej. Jako taki autorzy ukazują zaangażowanie króla 
w przebieg soboru w Konstancji, a zwłaszcza w odrzucenie komunii 
pod dwiema postaciami23. W początkowej partii manifestu sprawa 
ta zyskuje zaledwie zarys, pozbawiony szczegółów, które odkrywa 
się w dalszej części. Ukazanie Zygmunta jako przeciwnika prawdy 
Chrystusowej łączy się ściśle z przedstawieniem go jako wroga Króle-
stwa Czeskiego. Król swoimi działaniami chce „zamienić Królestwo 
Czeskie w pożar i popiół”24. Do tej ogólnej charakterystyki dodano 
argumenty szczegółowe – istotniejsze w przypadku tego manifestu 
niż w innych tego typu dokumentach. Wymienia się więc odłączenia 
Marchii Brandendburskiej i Starej Marchii jako naruszenie integral-
ności ziem Korony Królestwa Czeskiego. Inną przewiną monarchy 

22  F.M. Bartoš, Manifesty Města Prahy z doby husitské, Praha 1932, s. 253 i n.; 
J. Nikodem, Język propagandy manifestów husyckich 1430-1431, w: Wielkopol-
ska – Polska – Czechy. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesorowi Bro-
nisławowi Nowackiemu, red. Z. Górczak, J. Jaskulski, Poznań 2009, s. 257-278.

23  Manifest husitské Prahy do Benátek, w: Husitské manifesty, red. A. Molnár, Praha 
1980. Spośród wcześniejszych wydań manifestu warto odnotować: F.M. Bar-
toš, Pražský manifest do Benátek, w: Manifesty Města Prahy z doby husitské, Praha 
1932.

24  Manifest husitské Prahy do Benátek, s. 86.
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staje się jego współpraca z Janem, księciem bawarskim, oraz mar-
grabiami miśnieńskimi. Wspieranie żywiołu niemieckiego, bo tak 
należy rozumieć poruszoną tu kwestię, zostaje opatrzone barwnym 
opisem kutnohorskich mieszkańców niemieckiego pochodzenia. Au-
torzy manifestu wyraźnie traktują ich jak piątą kolumnę w państwie 
i oskarżają o różne niegodziwości. Zygmunt – wbrew powołaniu 
władcy – dobrego gospodarza i sprawiedliwego sędziego – przyzwala 
na niesprawiedliwości, w tym gwałty, grabieże i inne krzywdy25. 

Wątki dyplomatyczne mieszają się w manifeście do wenecjan 
z ideowymi i zwykłymi skargami. Autorzy rozważają status króla, 
który jeszcze nie był „za czeskiego króla ani powołany, ani korono-
wany, lecz tylko przez niektórych pożądany, nie był według praw 
królestwa uznany”, gdy już dopuszczał się niesprawiedliwości, wyko-
rzystując formalną władzę królewską26. W późniejszej części dorzuca-
ją, by nie stwarzać wątpliwości, że „dziś już nie chcemy go za swego 
króla i pana i chcemy mu się oprzeć”27. Zapewnienie o niechęci dla 
Zygmunta jest wzmacniane emfazami. Autorzy stosują apostrofy, 
z najbardziej wyrazistą w samym środku dokumentu: „o zło, więcej 
niż zło! Kto się nie zgorszy patrząc na ciebie? Kto nie zasmuci, gdy 
Ciebie uświadomi, kto nie rozpłacze, gdy ma na ciebie patrzeć?”28. 
Nie brakuje też literackich podkreśleń odcięcia się od władcy wzbo-
gaconych metaforami („jest jak kij między dębami”). Wszystkie te 
zabiegi wykorzystuje się po to, by uwiarygodnić stanowisko czeskie 
w oczach adresatów. Autorzy nie mają bowiem wątpliwości, że ich 
sprawa zostanie kłamliwie i stronniczo przedstawiona, mogąc wpły-
nąć na dotychczasowy sąd o czeskich motywach oporu29. 

Do czysto ideowych wątków należą bez wątpienia dwa. Już 
w pierwszej części manifestu wspomina się sprawę Jana Husa. Król 
Zygmunt zostaje tu bezpardonowo oskarżony o zbrodnię, za jaką 
uznaje się spalenie czeskiego kaznodziei. To jemu przypisuje się 

25  Ibidem, s. 87.
26  Ibidem, s. 88.
27  Ibidem, s. 90.
28  Ibidem, s. 88.
29  Ibidem, s. 90-91 et al.
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potępienie i nakaz spalenia mistrza Jana, wbrew listowi żelaznemu, 
który został wydany30. Jest to ciekawy motyw, gdyż praktycznie nie 
występuje w manifestach kierowanych do odbiorców spoza Czech. 
O ile mieszkańcy królestwa przyjmowali, że Zygmunt ponosi od-
powiedzialność (przynajmniej moralną) za śmierć Jana Husa, o tyle 
trudno było tego argumentu używać poza granicami. List żelazny, 
który dotyczył bezpieczeństwa przejazdu i pobytu, był respektowany, 
nie mógł jednak chronić Husa przed podleganiem prawu i rozpoczę-
temu już wcześniej procesowi31. Autorzy nie wspominają też o pró-
bach, jakie podejmował Zygmunt, żeby ochronić Husa przed proce-
sem. W świetle manifestu staje się on osobą, która czyhała na życie 
kaznodziei i skutecznie doprowadziła do jego śmierci. Autorzy roz-
szerzają ten zarzut o wspomnienie Hieronima z Pragi, który podzielił 
los Husa rok później, a także dorzucają informację o śmierci Jana 
Krasy. Ten ostatni przypadek, który wpisano do krótkiego katalogu 
zbrodni przeciw sprawiedliwości, był najświeższym, bo poprzedzał 
wydanie listu zaledwie o kilka miesięcy. Krasa zginął wleczony koń-
mi w marcu 1420 roku we Wrocławiu32. Manifest zawiera barwny 
w okrucieństwie opis sposobu śmierci. Autorzy wspominają o sposo-
bie śmierci, nie szczędząc szczegółów, także tego, że mięso skazanego 
oddzieliło się od kości i że ciało Krasy zostało spalone33. 

Drugim elementem ideowym jest prezentacja programu husyc-
kiego w postaci czterech artykułów praskich. Jak niemal w każdym 
manifeście, także w tym skierowanym do wenecjan przedstawia się 
podstawowe postulaty czeskiej reformy. Autorzy robią to w sposób 
zwięzły i jasny, nie rozwodząc się (jak np. w wydanym niedługo póź-
niej manifeście do wojska miśnieńskiego) nad podstawami biblijnymi 

30  Ibidem, s. 86.
31  J. Kejř, Husův proces, Praha 2000, s. 150.
32  J. Grygiel, Contra Bohemos – wokół problemu krucjat antyhusyckich w XV-wiecz-

nej Europie, s. 62; H. Kaminsky, A History of the Hussite Revolution, Eugene – 
Oregon 2004, s. 364; F. Šmahel, Dějiny Tábora, t. 1, České Budějovice 1988, 
s. 264; F. Šmahel, Husitská revoluce, t. 1-4, s. 36–37.

33  Manifest husitské Prahy do Benátek, s. 86.
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poszczególnych punktów34. Jako pierwszy wymieniają nakaz udziela-
nia komunii pod dwiema postaciami wraz z płynącymi stąd łaskami. 
Po drugie wskazują, że słowo Chrystusa powinno być głoszone bez 
ograniczeń (dosłownie – bez spętania) przez wiernych posługujących 
zgodnie z rozumną potrzebą tak, aby stawało się dostępne dla wszyst-
kich. Jako trzeci postulat reformatorzy przewidują życie duchownych 
według wzoru św. Grzegorza, w powściągliwości i skromności, zgod-
nie z przykładem apostolskim, bez wpływu świeckiej pychy. Wreszcie 
jako ostatnie wymieniono żądanie, aby „niewinne Królestwo Cze-
skie” zostało oczyszczone ze złorzeczeń i obwiniania oraz zachowa-
ne w swej niegdysiejszej sławie i czci. Jego prześladowcom, zdaniem 
autorów, winny być zamknięte usta35. 

Cztery artykuły praskie są programem znanym, analizowanym 
szczegółowo przez badaczy36. Wzmianka o nich znajduje się nie tyl-
ko w opracowaniach dotyczących husytyzmu czy historii Czech, ale 
i w podręcznikach historii dla szkół. Tym bardziej istotne jest, by 
spojrzeć, w jaki sposób formułowano artykuły w liście do tak cie-
kawego partnera zewnętrznego, jakim była w XV wieku Republika 
Wenecji. Artykuł utrakwistyczny nie budzi wątpliwości, może nie do 
końca wyraziście zaakcentowano, iż ma dotyczyć wszystkich wiernych 
uprawnionych do przyjmowania komunii (nie ma też nic o komunii 
dzieci), ale jego zasadniczy trzon jest jasny. Głoszenie słowa Bożego 
także oddano w sposób najczęściej przedstawiany – jego istota została 
zachowana. Oba te artykuły w różnych zestawieniach występują naj-
częściej na pierwszym i drugim miejscu, czasem wymiennie. Trzeci 
z artykułów, dotyczący porzucenia władzy świeckiej przez duchow-
nych, został podany w złagodzonej formie. Mówi się o apostolskim 
wzorcu, skromności i powściągliwości. Trudno odebrać ten punkt 

34  Do vojska míšenského markraběte, w: Husitské manifesty, red. A. Molnár, Praha 1980.
35  Manifest husitské Prahy do Benátek, s. 91.
36  F.M. Bartoš, Do čtyř pražských artikulů : z myšlenkových a ústavních zápasů let 

1415-1420, w: Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy, t. 5, Praha 
1932; L. Lancinger, Čtyři artikule pražské a podíl univ. mistrů na jejich vývoji, 
„Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis”, 
z. 3-2 (1962), s. 3-61.



67WątKI WeNecKIe W ReFORMAtORSKIch cZechAch 

jako wyraz sekularyzacji majątków i pozbawienia duchownych władzy 
świeckiej, do czego par excellence dążyli husyci. Jeszcze bardziej eufe-
mistycznie brzmi ostatni z artykułów. W większości zestawień mówi 
się w tym przypadku o karaniu publicznych grzechów śmiertelnych 
przez władzę, której to przysługuje. Takiej wymowy owego punktu 
trudno się doszukać w brzmieniu skierowanym do wenecjan. Niezna-
jący skądinąd programu husyckiego czytelnik dostrzeże w nim jedynie 
walkę o dobre imię, a więc przeciwstawienie się zniesławieniu, jakie 
dotknęło w mniemaniu autorów manifestu ich ojczyznę.

Specyficzne sformułowanie czterech artykułów praskich może 
wynikać z dwóch przyczyn. Sygnatariusze tego dokumentu wywo-
dzili się z różnych środowisk. Nie był to manifest radykałów, którzy 
w sposób jasny i wyraźny pisaliby o sekularyzacji majątków i twardo 
stawiali sprawę karania grzechów śmiertelnych przez władzę świec-
ką. Stąd łagodna wymowa zwłaszcza trzeciego artykułu. Ale jeszcze 
istotniejszy zdaje się w tym przypadku adresat. Autorzy musieli być 
świadomi, że kontrowersyjne brzmienie dwóch ostatnich artykułów 
może zniechęcić do ich sprawy władze bogatej republiki. Karanie 
publicznych grzechów śmiertelnych mogło działać chłodząco na 
sympatie doży weneckiego. Niezupełnie do gustu mógł też przypaść 
radykalizm majątkowy – nigdy nie można było mieć pewności, co 
jeszcze kryje się za postulatem odebrania majątków klasztorom. Stąd 
też, by nie zrazić sobie potencjalnego sojusznika, zdecydowano się 
zapewne na dyplomatyczne brzmienie tych artykułów, które mogły 
nie być dobrze odebrane lub właściwie zrozumiane w Wenecji. Swo-
bodne głoszenie słowa Bożego i przyjmowanie komunii pod dwiema 
postaciami nie niosło ze sobą już takiego zagrożenia. 

Trudno dziś powiedzieć, jakie nadzieje wiązano z wydaniem 
manifestu do Wenecji. Z jego treści końcowej wynika wyraźnie, że 
husyci oczekiwali wsparcia nie tylko moralnego. Wskazywali na ko-
nieczność aktywnego udziału w oporze przeciw Zygmuntowi. Aby 
podkreślić wagę tego wezwania, autorzy dodali przewidywania – je-
śli sami ulegną przemocy króla rzymskiego, on z pewnością skieruje 
dalsze ataki na Wenecję37. Nawet jeśli nie spodziewano się jednak 

37  Manifest husitské Prahy do Benátek, s. 93.
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aktywnego wystąpienia Wenecji przeciwko Zygmuntowi w czasie, 
gdy ten oblegał Pragę, był to najlepszy moment, by skierować tego 
typu list podkreślający wspólnotę interesów i przedstawiający własne 
intencje w dobrym świetle. 

Wenecja jako odległy wzorzec, który inspirował w nadawaniu 
nazw ulic i przedmieść, a wreszcie potencjalny partner w zmaganiach 
z Zygmuntem Luksemburskim – w takich okolicznościach można 
natknąć się na to miasto, śledząc losy czeskiej reformy późnego śred-
niowiecza. Manifest do wenecjan z 1420 roku pozostaje najbardziej 
wyrazistym i doniosłym potwierdzeniem ważności miasta-republiki. 
Pojedyncze, osobiste kontakty Czechów, a także wspominanie spraw 
weneckich w tle obrad w czasie soboru bazylejskiego, choć występu-
jące, nie miały już chyba takiego znaczenia. 
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SuMMARy

Venetian Themes in early-reformation Bohemia  
at the end of the Middle Ages

The article presents several remarks on Venice in the history of the Czech 
reform in the late medieval period. First, the city is mentioned as a source 
of names for streets and districts in the Czech Kingdom. The most signifi-
cant are: Benátky in Prague, with the shelter organized for former prosti-
tutes by Jan Milic of Kromeriz and the former suburb of Louny, where 
there once existed a cloister which was later ravaged by the Hussites. The 
author also describes a Hussite manifesto published in the summer of 1420 
and adressed to Venice as a potential ally in the coming confrontation with 
King Sigismund of Luxembourg.





B O h D A N  M A ł y S Z
uniwersytet Jagielloński

Aspekt religijny w kontaktach  
czesko-hiszpańskich w średniowieczu

W sensie geograficznym, a poniekąd także kulturowym, stosunki 
Czech z Hiszpanią w średniowieczu były relacjami wschodniej pery-
ferii Zachodu (rozumianego jako łacińska christianitas) z zachodnią 
peryferią Zachodu. Toteż nie były one tak częste, jak kontakty Cze-
chów z tymi krajami romańskimi, które współtworzyły rdzeń karo-
lińskiej Europy, czyli z Francją, a szczególnie z Włochami. Były one 
natomiast nieporównywalnie ważniejsze niż kontakty z jeszcze odleg-
lejszą Portugalią. Wzajemną odległość, obcość, tajemniczość i nie-
pojętość symbolizuje powiedzenie żywe do dziś w języku czeskim: 
„To je pro mne španělská vesnice” (To dla mnie hiszpańska wioska). 
Podobnie zresztą Niemcy używają sformułowania „Das kommt mir 
spanisch vor”1, analogicznego do angielskiego „It’s all greek to me”. 

W okresie średniowiecza sfera religijna tak mocno zrośnięta była 
z pozostałymi sferami życia publicznego, że jeśli mówimy o kontak-
tach między dwoma odległymi krajami, trudno o jednoznaczne roz-
graniczenie, które z nich miały charakter ściśle religijny, które miały 
go w pewnym stopniu, a które nie posiadały go wcale. W wyniku 

1  Zob. np. tytuł publikacji o stosunkach niemiecko-hiszpańskich: „Das kommt 
mir spanisch vor“. Eigenes und Fremdes in den deutsch-spanischen Beziehungen des 
späten Mittelalters, red. K. Herbers, N. Jaspert, Münster 2004.
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prześledzenia całokształtu stosunków czesko-hiszpańskich w śred-
niowieczu2 można pozwolić sobie na wysnucie dosyć luźnego wnio-
sku, że mniej więcej połowa spośród kontaktów, o których cokolwiek 
wiemy, podbarwiona była w znacznym stopniu motywem religijnym. 
Postaramy się tu przedstawić te rodzaje kontaktów, w których aspekt 
religijny widoczny był najwyraźniej.

Wczesne odniesienia czesko-hiszpańskie starano się wyśledzić 
w sferze legend. Spekulacje do dziś wzbudza sporna kwestia ewen-
tualnego czeskiego bądź morawskiego pochodzenia św. Eurozji (lub 
też Orozji), patronki aragońskiego miasta Jaca. Jedna wersja legendy 
mówi, że Eurozja urodziła się w francuskim Bayonne i zamordowana 
została przez Maurów w Jace w 714 roku. Istnieją też jednak tra-
dycyjne przekazy proweniencji hiszpańskiej, zgodnie z którymi była 
ona Bohemiae regis filia, córką króla Czech. Wedle nich Eurozja uro-
dziła się jako Dobroslava i była córką, bądź przybraną córką, Borzy-
woja i jego żony, św. Ludmiły3. Legenda o św. Eurozji mówi, że kiedy 

2  M.in. na podstawie takich podstawowych prac jak: B. Baďura, Styky mezi Če-
ským královstvím a Španělskem ve středověku, „Táborský archiv”, t. 7 (1995-
1996), s. 5-87; O. Kašpar, Nástin dějin česko-španělských vztahů, w: A. Ubieto 
Arteta, J. Reglá Campistol, J.M. Jover Zamora, C. Seco Serrano, Dějiny Španěl-
ska, Praha 1995, s. 781-787; P. Štěpánek, Žižka, husité a Španělé, w: Jan Žižka 
z Trocnova a husitské vojenství v evropských dějinách, red. M. Drda, Z. Vybíral, 
Tábor 2007, s. 131-159; idem, Kontakty přímé a nepřímé mezi českými zeměmi 
a Iberským poloostrovem v době jagellonské (1471-1526), w: Doba jagellonská v ze-
mích České koruny (1471-1526), red. V. Kubík, České Budějovice 2005, s. 65-
85; idem, Morava a Iberský poloostrov. Vztahy Moravy ke Španělsku a Portugalsku 
v letech 1400-1550, w: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 
1400-1550, red. I. Hlobil, M. Perůtka, t. 1, Olomouc 2002, s. 49-54; idem, 
Kontakty mezi Moravou a Iberským poloostrovem v době jagellonské (1471-1526), 
w: Historická Olomouc. Úsvit renesance na Moravě za vlády Matyáše Korvína 
a Vladislava Jagellonského (1479-1516) v širších souvislostech, red. I. Hlobil, 
M. Perůtka, Olomouc 2009, s. 349-362; idem, Čechy a Španělsko ve středověku. 
Dějiny umění, Olomouc 2008; idem, Relationes checho-españolas en la Edad Me-
dia. Iconografía y arte, w: Las relaciones checo-españolas, red. J. Opatrný, Praha 
2007, s. 23-32.

3  Tradycja ta żywa była bardzo długo. Najstarszy brewiarz diecezji Huesca i Jaca 
z XIII wieku zawiera wzmiankę: „Eurosia igitur, illustrissima clarissimi regis Bo-
hemiae filia”, a brewiarz z roku 1547 podaje: „inclita virgo et martyr Eurosia 



75ASPeKt ReLIgIJNy W KONtAKtAch cZeSKO-hISZPAńSKIch W ŚReDNIOWIecZu 

arcy biskup morawski Metody przebywał w roku 880 w Rzymie, pa-
pież Jan VIII poprosił go o znalezienie odpowiedniej małżonki dla 
następcy tronu Aragonii i Nawarry. Kiedy szesnastoletnia Eurozja 
jako odpowiednia kandydatka na przyszłą królową udała się do Hi-
szpanii, jej świta została w Pirenejach zaatakowana przez Maurów 
i wymordowana. Jedyną ocalałą Eurozję nakłaniano do przejścia na 
islam i poślubienia muzułmańskiego dowódcy. Wolała jednak poddać 
się męczeńskiej śmierci. Jej relikwie odnaleziono w XI wieku i odtąd 
przechowywano je w mieście Jaca, ówczesnej stolicy Aragonii. Kult 
św. Eurozji rozprzestrzenił się po całej północno-wschodniej Hiszpa-
nii, przeniósł się też na francuską stronę Pirenejów i do północnych 
Włoch. Na grunt czeski legenda o niej dotarła z kilkuwiekowym 
opóźnieniem. Dziś nie jest tu praktycznie w ogóle znana, podczas 
gdy w Hiszpanii co roku 25 czerwca obchodzi się Fiesta de Santa 
Orosia. Próby obrony czeskiego pochodzenia owej świętej obecne 
są do dziś zarówno w hiszpańskiej, jak i czeskiej historiografii4. Bez 
względu na to, czy rację mają przeciwnicy, czy obrońcy czeskiego 

serenissimi Bohemiae regis filia”. Dopiero w połowie wieku XVII odezwał się 
głos kwestionujący starodawną legendę o czeskim pochodzeniu Eurozji; A. Pod-
laha, Novější španělské spisky o sv. Orosii (Eurosii), domněním dceři knížete českého 
Bořivoje a sv. Ludmily, „Časopis katolického duchovenstva”, R. 58, nr 9 (1917), 
s. 912-913.

4  Historie sv. Dobroslavy, zvané Eurosia, také Orosia, královny, panny a mučednice, 
patronky Jacy, jak ji sepsal Juan Francisco Aznárez (López), arcikněz a děkan kate-
drály v Jace, Španělsko, red. J. Kachlík, w: Moravský historický sborník. Ročenka 
Moravského národního kongresu, Brno 2006, s. 408-424; J. Svoboda, Tajemná 
svatá Orosie, w: Přes propasti věků. Tři kapitoly z našich nejstarších dějin. Hradisko 
sv. Klimenta. Tajemná svatá Orosie. Královna Fritigil, red. B. Svoboda, Praha 
2004; A. Galatík, Svatá Orosie je možná z Moravy, „Farní občasník. Časopis farní 
společnosti v Otrokovicích”, R. 19, nr 3 (2008), s. 5; Eurosie (hasło), w: Český 
slovník bohovědný, t. 3, Praha 1926, s. 919-920; A. Podlaha, Novější španělské 
spisky, s. 909-915; K. Vinařický, Zpráva o české kněžně sv. Eurosii, paně a muče-
nici ctěné ve Špaňhelích, „Časopis katolického duchovenstva”, R. 4, nr 2 (1863), 
s. 143-153; F. Vacek, Orosia (jinak Eurosia) (hasło), w: Ottův slovník naučný, 
t. 18, Praha 1902, s. 891; F. Caraffa, Eurosia (hasło), w: Bibliotheca Sanctorum, 
t. 5, Roma 1964, kol. 240-241; B. Baďura, Styky, s. 7-8; V. Novotný, České ději-
ny, t. 1, cz. 2: Od Břetislava I. do Přemysla I. (1034-1197), Praha 1913, s. 596 
(stwierdza, że „święta ta nie ma z naszą [czeską] historią nic wspólnego”). 
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pochodzenia czczonej w Hiszpanii świętej, ważny jest sam fakt, że 
takie właśnie pochodzenie przypisywała jej tamtejsza średniowieczna 
tradycja, dzięki czemu odległe Czechy mogły zacząć funkcjonować 
w świadomości zbiorowej Hiszpanów. W księdze statutów i przywi-
lejów aragońskiego miasta Jaca czytamy, że w 1493 roku przybył do 
tego miasta pewien mnich, Jan z Góry Oliwnej w Królestwie Cze-
skim5, by odwiedzić tu grób błogosławionej Eurozji, którą uważał za 
swą rodaczkę6. Tajemnicza postać Eurozji symbolicznie więc otwiera 
nam i zamyka chronologię wzajemnych relacji w wiekach średnich. 
Eurozja przybyć bowiem miała z Czech do Hiszpanii jeszcze we 
wczesnym średniowieczu, a jej grób – jak widzimy przynajmniej na 
jedynym źródłowo poświadczonym przykładzie – zwabił tu jeszcze 
na przełomie średniowiecza i nowożytności pątnika z jej domniema-
nej ojczyzny.

Kolejna legenda, która zdaje się łączyć środowisko czeskie i hi-
szpańskie, mówi o tym, że w sytuacji największego zagrożenia przy-
będzie Czechom z pomocą Święty Wacław. Wersja ta znana jest 
z przekazu Kanonika Wyszehradzkiego, który przy okazji zwycię-
skiej bitwy księcia Sobiesława nad królem niemieckim Lotharem III 
(1126) wspomina o zbawiennym pojawieniu się czeskiego patrona 

5  Chodzi o klasztor premonstratensów zwany Górą Oliwną (Mons Olivetti) 
w mieście Litomyšl; por. J. Svoboda, Tajemná svatá Orosie, s. 65.

6  Jego wywód nt. pochodzenia Eurozji, który odnotowano w księdze statutów 
miasta Jaca, jest dosyć szczegółowy, niewiele jednak pomaga w rozszyfrowaniu 
tej zagadkowej świętej, gdyż trudno powiązać imiona i nazwy własne podane 
przez Jana z realnymi postaciami historycznymi i miejscami (A. Podlaha wnio-
skuje, że brat Jan był raczej „kłamliwym awanturnikiem”). Fragment księgi 
przytacza J. Castan, El devoto de santa Orosia, Madrid 1903; cyt. za J. Svoboda, 
Tajemná svatá Orosie, s. 65 i A. Podlaha, Novější španělské spisky, s. 913: „Die 
XX Februarii, Anno MCCCCLXXXXIII.F. Joannes de Monte Qjjveti Regni 
Bohemiae venit ad civitatem Jaccae ad visitandum corpus g Eurosiae et dixit: 
Quod nomen patris B. Eurosiae erat Ioannes Lodici, Rex Bohemiae, Sclavoniae 
et Albaniae; et nomen matris eius Eulalia; nomen fratris sui Carmioni Lodici; 
nomen suae avunculae Maritiana; nomen civitatis Laspici; et baptizati fuerunt 
in una sanctissima Ecclesia intitulata in honorem S. Eusebii; et sanctissima cor-
pora ipsorum requies- cunt in uno sanctissimo Monasterio S. Benedicti, in ho-
norem Sanctorum Fabiáni et Sebastiani, iuxta civitatem Laspici ad IX milliaria”. 
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w białej szacie i na białym koniu7. W taki sam sposób o losach zagad-
kowej do dziś bitwy chrześcijan z Maurami pod Clavijo (tradycyjnie 
datowanej na 844 rok) przesądzić miał wedle legendy Święty Jakub 
(zwany odtąd Matamoros)8. Podobieństwo to pozwoliło historykom 
snuć przypuszczenia o inspiracji, zaczerpniętej z Hiszpanii9. 

Jakub Apostoł był w średniowiecznych Czechach świętym bardzo 
popularnym, o czym świadczy duża liczba kościołów pod jego wy-
zwaniem, zakładanych tu od XII wieku. Na obszarze całego państwa 
wybudowano ich ponad 20010.

Z kultem Świętego Jakuba nieodzownie łączył się ruch pielgrzym-
kowy do jego grobu w Santiago de Compostela, który jako istotny ele-
ment spajający ideowo i duchowo całą średniowieczną Europę łacińską 
nie ominął – rzecz jasna – również Czech. Pierwsze wzmianki w najstar-
szej czeskiej kronice Kosmasa oraz jego kontynuatorów nie dają nam 
jasnej odpowiedzi, od kiedy można go datować. Jednego z pierwszych 

7   Kanovník Vyšehradský, red. J. Emler, w: Fontes Rerum Bohemicarum, t. 2, Praha 
1874, s. 204; J. Žemlička, Čechy v době knížecí (1034-1198), Praha 2007, 
s. 397-398; M. Bláhová, J. Frolík, N. Profantová, Velké dějiny zemí Koruny 
české, t. 1: Do roku 1197, Praha – Litomyšl 1999, s. 532.

8   C. Sánchez-Albornoz, La auténtica batalla de Clavijo, „Cuadernos de Historia 
de España”, t. 9 (1948), s. 94-139, przedruk w: Orígenes de la nación española, 
t. 3, Oviedo 1975, s. 281-311; P. García Toraño, Historia de el Reino de Astu-
rias. 718-910, Oviedo 1986, s. 249-254; R.A. Fletcher, Saint James’s Catapult: 
The Life and Times of Diego Gelmírez of Santiago de Compostela, Oxford 1984, 
s. 67, 293-294; T.D. Kendrick, Saint James in Spain, London 1960, s. 19-24, 
48, 166; K. Herbers, Politik und Heiligenverehrung auf der Iberischen Halbinsel. 
Die Entwicklung des „politischen Jakobus”, w: Politik und Heiligenverehrung im 
Hochmittelalter, red. J. Petersohn, Sigmaringen 1994, s. 234; F. Cardini, Euro-
pa a Islam. Historia nieporozumienia, Kraków 2006, s. 45; A. Dupront, Saint 
Jacques de Compostelle: La quête du sacré, Paris 1985, s. 9. 

9   V. Ryneš, El culto de Santiago de Compostela en Bohemia, „Ibero-Americana 
Pragensia”, t. 8 (1974), s. 137; P. Štěpánek, Relaciones histórico-culturales entre 
España y la República Checa (La Edad Media), „Butlletí de la Reial Acadèmia 
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi”, nr 6 (1992), s. 178; B. Baďura, Styky, 
s. 27; O. Kašpar, Koruna a srdce Evropy, Praha 1992, s. 9, 21; idem, Nástin 
dějin, s. 784.

10  V. Ryneš, El culto, s. 135; O. Kašpar, Nástin dějin, s. 784; P. Štěpánek, Kontakty 
přímé, s. 69.
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znanych czeskich pielgrzymów, komesa Wznatę, należałoby zaliczyć 
zarazem do najaktywniejszych, gdyby wierzyć interpretacji, zgodnie 
z którą odwiedził on zarówno Jerozolimę, jak i Santiago. Nie ma jed-
nak zgody co do tego, jak rozumieć słowa Kosmasa: „W owym roku 
[1122] w miesiącu marcu wrócił komes Wznata z Jerozolimy a także 
z Galacji i w tym samym roku 16 października zmarł”11. Siedemnasto-
wieczny uczony jezuita Bohuslav Balbin, a także część nowoczesnej hi-
storiografii jednoznacznie utożsamia ową Galację z hiszpańską Galicją 
i mówi wprost o pielgrzymce do grobu św. Jakuba12. 

O ile pierwsza dwunastowieczna wzmianka zawiera niejasne okreś-
lenie punktu docelowego, o tyle druga informuje nas zaledwie o pró-
bie podjęcia pielgrzymki do Santiago. Wyruszył na nią pod koniec 
XII wieku biskup praski, a później zarazem książę czeski, Henryk 
Brzetysław. Znajdywał się on wówczas w niezręcznej sytuacji dłużni-
ka względem cesarza Henryka VI, próbował zatem rozwiązać sprawę, 
wymykając się na pielgrzymkę do dalekiego Santiago de Compostela. 
Jesienią 1192 roku został jednak zatrzymany w Niemczech przez cesa-
rza, który dopiero na wiosnę roku następnego pozwolił mu wrócić do 
Pragi. Kronikarz informuje, że niedoszła pielgrzymka podjęta została 
z pobożności (causa orationis), domniemywać można jednak, że spo-
wodowana była też chęcią uniknięcia przykrego obowiązku zapłaty13. 

11  Kosmas, Kronika Czechów, red. M. Wojciechowska, Warszawa 1968, s. 390; 
Kosmův letopis český, red. J. Emler, w: Fontes, t. 2, s. 183: „eodem anno [1122] 
mense Martio comes Bznata de Jerosolimi et de Galatia rediit, et eisdem anni 
XVII Kal. Novembris obiit”; R. Röhricht, Die Deutschen im Heiligen Lande, 
Innsbruck 1894, s. 22. 

12  Bohuslav Balbín pisze: „Hroznatam (utożsamił Wznatę z inną osobą – Hrozna-
tą) Comitem Cosmas nominat inter alios (…) qui Hierosolymis et Gallaecia  
a. S. Jacobi Sepulchro rediens, in octobri decessit”. Cyt. za B. Baďura, Styky, 
s. 27, przypis 104. Sam Baďura kwestii nie rozstrzyga, natomiast m.in. M. Blá-
hová (Možnosti a formy cestování ve středověkých Čechách a jejich odraz v soudobé 
historiografii, w: Cesty a cestování v životě společnosti, red. L. Bobková, M. Neu-
dertová, Ústí nad Labem 1995, s. 45, 52) pokazuje na przykładzie Wznaty, 
że nie brakowało wówczas pielgrzymów pragnących w ciągu życia odwiedzić 
więcej miejsc świętych.

13  Výpisky z Vincencia, Gerlacha a jiných starších letopisců českých, red. J. Emler, 
w: Fontes, t. 2, s. 281: „Dominus quoque episcopus ad liminam sancti Jacobi 
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Już jako książę Henryk Brzetysław przedsięwziął udział w kolej-
nej dalekiej wyprawie, tym razem w kierunku wschodnim, do Ziemi 
Świętej. Na sejmie Rzeszy w Wormacji w 1195 roku przyobiecał swój 
udział w krucjacie temuż cesarzowi, Henrykowi VI. Ten jednak wy-
prawy ostatecznie nie poprowadził. Jeśli więc w przypadku wzmian-
kowanego wyżej Wznaty mogliśmy mieć wątpliwości, czy odwiedził 
on dwa, czy tylko jedno spośród najważniejszych miejsc świętych, 
to o Henryku Brzetysławie możemy powiedzieć z całą pewnością, 
że mimo dalekosiężnych zamiarów pielgrzymkowo-krucjatowych ani 
jednego z tych przedsięwzięć nie udało mu się zrealizować. 

Również XIII wiek nie przynosi nam jeszcze jednoznacznych do-
wodów na pielgrzymki Czechów do Santiago de Compostela, acz-
kolwiek miejsce to było już w tym czasie znanym ośrodkiem kultu. 
Świadczy o tym chociażby testament sporządzony pomiędzy laty 
1238-1241 przez Zbraslava, cześnika króla Wacława I, w którym 
zmarły ofiaruje kwotę sześciu marek temu z jego ludzi, który chciał-
by w zastępstwie pielgrzymować ad limina sancti Jacobi za zbawienie 
jego duszy14. Czy propozycja ta została przez kogokolwiek zrealizo-
wana, nie wiadomo.

apostoli causa orationis viam tenuit, quem imperator propter pecuniam sibi 
polliticam detinuit, et sic impeditus reversus est in Bohemiam”; o sprawie dłu-
gu pisał również kronikarz Jarloch: Letopis Jarlocha, opata kláštora Milevského, 
red. J. Emler, w: Fontes, t. 2, s. 509, nie wspomina jednak o próbie „ucieczki” 
na pielgrzymkę. Z literatury zob.: V. Novotný, České dějiny, t. 1, cz. 2, s. 1130-
1131; J. Žemlička, Čechy, s. 328, 367-368; M. Bláhová, J. Frolík, N. Profan-
tová, Velké dějiny, t. 1, s. 666-668; B. Baďura, Styky, s. 27. O stosunku biskupa 
Henryka Brzetysława i jego władztwa do cesarza: J. Kejř, O říšském knížectví 
pražského biskupa, „Český časopis historický”, R. 89, nr 4 (1991), s. 481-492. 

14  Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, t. 2: 1253-1310, 
red. J. Emler, Praha 1882, nr 2786, s. 1219: „Item in Psou, quod hereditarie 
deservivi a d. rege, do pro anima mea, ita quod uxor mea vendat, vel ultra mare 
pecuniam transmittat, et si quis de hominibus meis vellet pro anima mea ad 
limina sancti Jacobi, teneatur uxor mea de eadam pecunia ei assignare sex mar-
cas”. Dalej w swym testamencie zobowiązał się m.in. do zaopatrzenia kościoła 
św. Jakuba w Pradze: „Et in Praga fratribus de sancto Jacobo commito dare ele-
mosinam, quantum uxori mee secundum deum videbitur”; V. Novotný, České 
dějiny, t. 1, cz. 3: Čechy královské za Přemysla I. a Václava I (1197-1253), Praha 
1928, s. 955; B. Baďura, Styky, s. 27-28. 
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Z kolei wedle wyroku, który zapadł w Pradze w 1312 roku, spraw-
cy zabójstwa mieli odbyć peregrynacje pokutne. Główny winowajca 
miał zaraz po zwolnieniu z królewskiego więzienia pielgrzymować 
do grobów apostołów Piotra i Pawła w Rzymie. Jeden zaś z jego po-
mocników udać się miał do grobu św. Jakuba w Composteli, drugi 
do niezlokalizowanego w źródle grobu Świętego Jodoka, trzeci do 
Akwizgranu15. Co ciekawe, dwu znakomitych czeskich historyków 
przełomu XIX i XX wieku umiejscawia grób św. Jodoka w hiszpań-
skiej Estremadurze, co nie znajduje potwierdzenia w innych źródłach 
bądź literaturze16. 

15  Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, t. 3. 1311-1333, 
red. J. Emler, Praha 1890, nr 70, s. 29: „Ceterum prefatus Nycolaus, postquam 
de captivitate domini regis liberabitur, illo anno limina beatorum apostolorum 
Petri et Pauli in persona propria peregrinando visitare debebit. Preterea Ulri-
cus de Brandiss similiter in persona propria peregrinando limina beati Jacobi 
eodem anno, postquam a captivitate solutus fuerit, visitabit. Item Gerhardus 
famulus eodem anno ad limina beati Jost in persona eciam propria in peregri-
nacione ire tenetur et debet. Item Blahut famulus similiter eodem anno limina 
beate Virginis Aquis granis pro remedio anime prefati defuncti peregrinan-
do personaliter visitabit; quibus quidem peregrinacionibus peractis quilibet 
ipsorum peregrinancium debet secum testimonioales literas reportare”. Tło 
polityczne zabójstwa zob. V.V. Tomek, Dějepis města Prahy, t. 1, Praha 1855, 
s. 493-494; J. Šusta, Dvě knihy českých dějin. Kus středověké historie našeho kraje, 
księga 2: Počátky lucemburské. 1308-1320, Praha 1935, s. 216-217. 

16  V.V. Tomek, Dějepis, t. 1, s. 494, pisze, że drugi miał pielgrzymować „k sw. Joštu 
(s. Just) w Estremaduře we Španělích”, co miałoby bardzo istotne znaczenie dla 
naszego tematu, jednakże kult św. Jodoka (Jodocus, Joos, Jobst, Jost, Josse) nie 
jest powiązany z Hiszpanią. Jodok pochodził z północnej Francji, żył jako eremita 
w VII wieku. Był patronem pielgrzymów, jeszcze zanim stał się nim św. Jakub. 
Jego szczątki wywieziono na początku IX wieku do Anglii, gdzie znacznie później 
odnaleziono je i w 977 roku przewieziono do Saint-Josse-sur-Mer, które stało się 
odtąd znaczącym ośrodkiem pielgrzymkowym. W średniowieczu funkcjonowało 
nawet hasło: „Komu Santiago jest za daleko, ten idzie do Saint Josse!”. To zdaje 
się potwierdzać, że wzmianka Tomka o pielgrzymce do św. Jodoka w hiszpańskiej 
Estremadurze jest raczej chybiona, bo to przecież prawie tak daleko jak do Com-
posteli. Także B. Baďura, Styky, s. 28 nie podchwycił myśli Tomka, którego pracę 
cytuje, a z pewnością by tak zrobił, gdyby uważał ją za prawdziwą, gdyż mia-
łoby to fundamentalne znaczenie dla tematyki stosunków czesko-hiszpańskich 
w średniowieczu. (Przytacza jednak pogląd o Estremadurze, nie próbując go oba-
lić, ibidem, s. 44.) Także żadna z poniższych prac nie wspomina, jakoby kult  
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Wyraźna i narastająca od drugiej połowy XII wieku obecność 
kultu Świętego Jakuba w Czechach jest więc poświadczona również 
w źródłach pisemnych. Wszelako jak dotąd przytoczyliśmy jedynie 
informacje bądź to o zamiarach podjęcia pielgrzymki do Compo-
steli, bądź takie, których nie sposób zinterpretować w pełni jedno-
znacznie, albo też o pielgrzymkach zaledwie potencjalnych, czyli ta-
kich, które z założenia mogły lub powinny się odbywać. W dodatku 
nieliczne te zapisy charakteryzuje znaczny rozrzut chronologiczny. 
Z narastającą świadomością o odległej Hiszpanii i czcią oddawaną 
apostołowi kontrastuje więc brak wzmianek o bezpośrednim i bez-
sprzecznie zrealizowanym kontakcie. Dysponujemy jednak pewnym 
namacalnym – w dosłownym sensie – dowodem. Dowodem mate-
rialnym, który w świetle skąpego piśmiennictwa nabiera szczegól-
nego znaczenia. Jest nim muszla pielgrzymia, odnaleziona w trakcie 
wykopalisk archeologicznych, prowadzonych w latach 1970-1984 
w mieście Most w północno-zachodnich Czechach. Muszla mał-
ża morskiego gatunku Pecten maximus (przegrzebek wielki) wystę-
pującego przy atlantyckim wybrzeżu Europy znaleziona została na 
dnie studni, gdzie umieszczono ją jako przedmiot kultowy, mający 
chronić wodę zdatną do picia przed zanieczyszczeniem. Muszla opa-
trzona była dwoma charakterystycznymi otworami, służącymi do 
przymocowania jej – jako odznaki pątniczej – do torby, ubrania lub 
kapelusza. Umieszczenie muszli w studni datuje się na drugą połowę 

św. Jodoka miał swe ognisko w Hiszpanii – nie jest ona tam słowem wspomniana. 
Ch. Daxelmüller, Jodokus, hl., w: Lexikon des Mittelalters, t. 5, Stuttgart 1999, 
kol. 493f; K. Mühlek, Jodok, w: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, 
t. 3, Herzberg 1992, kol. 130-131; J. Trier, Der Heilige Jodocus. Sein Leben und 
seine Verehrung. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Namengebung, 
Breslau 1924 (przedruk: Hildesheim 1977 i 2008), passim; J. Baudoin, Grand 
livre des saints. Culte et iconographie en Occident, Brioude 2006, s. 291; H. Fros, 
F. Sowa, Księga imion i świętych, t. 3. H-Ł, Kraków 1997, s. 332-333. Podobnie 
jak Tomek, również F. Tadra, Kulturní styky Čech s cizinou až do válek husitských, 
Praha 1897, s. 196, pisze nieco później: „Podobné pouti [jak do Santiago] konány 
i z Čech také k sv. Joštu v Estramaduře”. Nawet tę klasyczną już pracę można tu 
jednak traktować z przymrużeniem oka, gdyż Tadra również o pielgrzymkach do 
Santiago pisze, że były one częste, choć nie przytacza na to konkretnych dowo-
dów. A tych, jak wiadomo, nie mamy wiele. 
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XIII wieku. Chodzi zatem o najstarszy dowód odbycia pielgrzymki do 
Santiago, jaki znamy dotychczas z ziem czeskich17. Kolejnymi mate-
rialnymi dowodami z późniejszych czasów są zachowane na zamkach 
czeskich naszyjniki z muszelek przegrzebka, tak zwane vieiras18. 

Od drugiej połowy XIV wieku możemy śledzić ruch z Ziem Ko-
rony Czeskiej w kierunku Półwyspu Iberyjskiego na podstawie do-
kumentów aragońskiej kancelarii królewskiej, która wydawała dla 
przejeżdżających przez ten kraj glejty, czyli przepustki19. Jeżeli bierze-
my pod uwagę wszystkie Ziemie Korony Czeskiej – a nie tylko ich 

17  J. Klápště, Poutnická mušle ze středověkého města Mostu, „Dějiny a současnost”, 
R. 12, nr 1 (1990), s. 62-63; idem, Archeologie středověkého domu v Mostě  
(č. p. 226), „Mediaevalia archaeologica”, t. 4 (2002), s. 132; J. Frolík, J. Klápště, 
Z. Smetánka, J. Žeglitz, L’archeologie et la culture: spirituelle du Moyen Age (Quatre 
miniatures), „Památky archeologické”, t. 83, nr 1 (1992), s. 149-173 (tu na 
s. 157-159 „miniatura” J. Klápště, La coquille de pèlerin et ce qu’elle nous apprend). 
Dla porównania, więcej takich znalezisk znamy z terenów Polski; zob. np. 
A.M. Wyrwa, Święty Jakub Apostoł. Malakologiczne i historyczne ślady peregry-
nacji z ziem polskich do Santiago de Compostela, Lednica – Poznań 2009, s. 36-
51; L. Przybylska, I. Sołjan, Polish Pilgrimages to Santiago de Compostela. Ways 
of Saint James in Poland, „GeoJournal of Tourism and Geosites”, t. 6 (2010), 
s. 213-214; J. Gryc, Znalezisko muszli pielgrzymiej z Góry Zamkowej w Cieszy-
nie, „Cieszyńskie Studia Muzealne”, t. 4 (2010), s. 57-66; J. Gryc, A.M. Wy-
rwa, Muszla pielgrzymia z Góry Zamkowej w Cieszynie – nowy punkt na mapie 
dróg do grobu św. Jakuba w Composteli, „Archaeologia Historica”, R. 35, nr 1-2 
(2010), s. 443-449, tu na s. 447 zestawienie ośmiu polskich i trzech czeskich 
znalezisk muszli pielgrzymich. W tym zestawieniu interesuje nas, że w 2006 
roku znaleziono muszlę gatunku Pecten jacobaeus L. (?) w miejscowości Lažany 
we wschodnich Czechach, datowaną na XIII-XV wiek. Żadnego podobnego 
odkrycia nie znamy z terenów dzisiejszej Słowacji czy Węgier; M. Slivka, Stre-
doveký homo viator (Slovensko vo vzťahu k medzinárodným pútnym miestam), 
„Archaeologia Historica”, t. 23 (1998), s. 313.

18  V. Ryneš, El culto, s. 93-115, J. Chalupa, Španělsko. Stručná historie států, Praha 
2005, s. 188.

19  Zajmowali się nimi badacze zachodni, tacy jak Jeanne Vielliard czy Johannes 
Vincke od lat trzydziestych XX wieku, w latach siedemdziesiątych zaś np. Fran-
cisca Vendrell. Imiona polskich pielgrzymów starała się w nich zidentyfikować 
H. Polaczkówna, O podróżnikach średniowiecznych z Polski i do Polski, „Mie-
sięcznik Heraldyczny”, t. 5 (1937), s. 65-72, czeskie zaś B. Baďura, Styky, pas-
sim, który polemizuje z Polaczkówną co do pewnych identyfikacji.
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etniczny trzon – to pierwszymi podróżnikami do Hiszpanii byli Ślą-
zacy. Wśród nich przeważali Niemcy, byli jednak też Czesi i Polacy. 

Pierwszymi źródłowo poświadczonymi mieszkańcami wielonaro-
dowościowego państwa czeskiego w Hiszpanii byli śląscy Niemcy, 
Jan z Borsnitz i Piotr z Schellendorfu, dla których król aragoński 
Piotr IV wydał salvus conductus w 1367 roku. Ich orszak liczył dwu-
nastu jeźdźców oraz pięciu do sześciu pieszych. Konkretny powód 
ich wyprawy nie jest znany, jednakowoż z tego, iż uzyskali oni po-
zwolenie na przejazd (transire per terram nostram), można sądzić, że 
Aragonia nie była ich ostatecznym celem20. 

W niecałą dekadę później widzimy tu już reprezentanta etnicznie 
czeskiej części Śląska, czyli Śląska Opawskiego. W 1375 roku glejt na 
podróż do Francji otrzymał od wspomnianego króla Aragonii książę 
z bocznej linii dynastii Przemyślidów, Mikołaj III Opawski, który pod-
różował z ponad dwudziestoosobową świtą21. Księcia tego możemy za-
tem uznać za pierwszego Czecha, o którym źródła mówią wprost, że 
był w Hiszpanii. O ile mi wiadomo, jak dotąd żaden z badaczy nie 
przypisał mu tej palmy pierwszeństwa, a w ogólniejszych przeglądach 
kontaktów czesko-hiszpańskich najczęściej jest on zupełnie pomijany. 

Mikołaj III był stryjem Wacława II. On zaś, jeszcze jako mło-
dy dziedzic księstwa opawskiego, przebywał na aragońskim dworze 
w 1417 roku, a towarzyszył mu wówczas orszak liczący 50 koni22. 

20  J. Vincke, Zu den Anfängen der deutsch-spanischen Kultur- und Wirtschaftsbez-
iehungen, „Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens”, t. 14 (1959), 
s. 142-143; B. Baďura, Styky, s. 31; S. Selzer, Die Iberische Halbinsel und Italien 
als Ziel bewaffneter Mobilität deutschsprachigen Edelleute im 14. Jahrhundert. 
Eine Skizze, w: „Das kommt mir spanisch vor”, s. 201.

21  J. Vincke, Zu den Anfängen, s. 148-149; B. Baďura, Styky, s. 31-32.
22  W glejtach aragońskich tego okresu zazwyczaj podawano liczbę koni, z któ-

rymi dany obcokrajowiec wjeżdżał i miał prawo wyjechać z królestwa. Wy-
wożenie koni było bowiem zabronione. Rzadziej podawano natomiast liczbę 
osób w orszaku. Z glejtu aragońskiego dowiadujemy się, że Wacław II przybył 
do Hiszpanii z 50 końmi, natomiast Kronika opawska (Chronicon Oppaviense 
z lat sześćdziesiątych XVI wieku) podaje, że wyruszył w podróż z 40 jeźdźcami; 
J. Vincke, Zu den Anfängen, s. 180-181; B. Baďura, Styky, s. 31-32; M. Čap-
ský, Vévoda Přemek Opavský (1366-1433). Ve službách posledních Lucemburků, 
Brno – Opava 2005, s. 164.
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Wyprawę hiszpańską podjął przy okazji posłowania na sobór w Kon-
stancji23. Podobnie uczynił i książę Ludwik II brzesko-legnicki – to 
z kolei polski przedstawiciel politycznie czeskiego wówczas Śląska. 
Ten piastowski książę zasłynął bardziej jako pielgrzym do Jerozoli-
my (1404-1405), natomiast wątek hiszpański często pomijany jest 
w literaturze historycznej24. Chyba żaden z autorów25 nie wspomina 
równocześnie o obu jego dalekich podróżach, toteż nie wysunięto 
dotychczas wniosku, że książę Ludwik jest zapewne jednym z naj-
większych średniowiecznych podróżników z ziem czeskich, jednym 
z największych podróżników śląskich nacji polskiej oraz wiodącym 
prym w tej dziedzinie wśród Piastów. Z kroniki opisującej rządy kró-
la kastylijskiego Jana II (1406-1454) dowiadujemy się, że Ludwik 
wspólnie z marszałkiem węgierskim Peterem Csehem odwiedził też 
Granadę, Portugalię i Kastylię26.

23  Ulrichs von Richenthal Chronik des Constanzer Concils 1414 bis 1418,  
red. M.R. Buck, Tübingen 1882, s. 191-192; D. Prix, Vévoda Václav II. Opavský 
a Hlubčický. Ve stínu otce, husitů a bezvládí, cz. 1, „Časopis Slezského zemského 
muzea. Série B”, R. 48, nr 2 (1999), s. 159. 

24  Zob. np. F. Szafrański, Ludwik II brzesko-legnicki, feudał śląski z doby późnego 
średniowiecza, Wrocław 1972. Nawet literatura zajmująca się wprost stosunka-
mi polsko-hiszpańskimi czy też polskim pielgrzymowaniem do Santiago często 
pomija Ludwika, jak np. G. Makowiecka, Po drogach polsko-hiszpańskich, Kra-
ków 1984 lub A. Kucharski, Hiszpania i Hiszpanie w relacjach Polaków. Wraże-
nia z podróży i pobytu od XVI do początków XIX w., Warszawa 2007, w podroz-
dziale poświęconym Polakom w Hiszpanii w średniowieczu, s. 110-114. Z kolei 
np. H. Manikowska, Jerozolima – Rzym – Compostela. Wielkie pielgrzymowanie 
u schyłku średniowiecza, Wrocław 2008, s. 57, 107; czy też P. Kalinowski, Mone-
ty książąt legnicko-brzeskich, Kalety 2009, s. 15 (biogram Ludwika) wspominają 
o pielgrzymce do Jerozolimy, pomijając podróż do Hiszpanii, aczkolwiek dane 
o niej znane były już H. Polaczkównej, O podróżnikach, s. 69. Ta z kolei pomija 
pielgrzymkę do Jerozolimy, podobnie jak B. Baďura, Styky, s. 31, 42.

25  Oprócz Wernera Paraviciniego ostatnio, zob. W. Paravicini, Von Schlesien nach 
Frankreich, England, Spanien und zurück. Über die Ausbreitung adliger Kultur 
im späten Mittelalter, w: Adel in Schlesien, t. 1. Herrschaft-Kultur-Selbstdarstel-
lung, red. J. Harasimowicz, M. Weber, München 2010, s. 146, 164 et al.

26  Crónica del señor rey don Juan, segundo de ester nombre en Castilla y en Leon, 
compilada por el noble caballero Fernand Perez de Guzman, Valencia 1779, 
s. 143, 146-147; R. Salicrú i Lluch, Caballeros cristianos en el Occidente europeo 
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U wyżej wspomnianych podróżników nie mamy jeszcze źród-
łowej wzmianki o motywacji religijnej, o chęci odwiedzenia grobu  
św. Jakuba, ale można się jej zasadniczo domyślać. U Ludwika tym 
bardziej, że 10 lat wcześniej zadał sobie trud pielgrzymowania do 
Ziemi Świętej. Na dodatek wiemy, że odwiedził nie tylko aragoń-
ski dwór w Walencji, a później w Perpignan, lecz także królestwa 
zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego. Jak wiemy od niedawna, 
w rejonach tych przebywał również ojciec Ludwika, książę brzeski 
Henryk VII z Blizną (1343/5-1399). W jego wypadku motywacja 
pobożna nie może być podawana w wątpliwość, gdyż jak wynika 
z pewnego holenderskiego rachunku, 14 lipca 1371 roku w Halle 
nieopodal Brukseli zatrzymał się Henryk w drodze powrotnej z San-
tiago de Compostela27. Polska literatura historyczna – nawet ta naj-
nowsza – rozpoczyna zwykle wyliczenia pielgrzymów polskich w Hi-
szpanii od 1379 roku, od kiedy to mówią o nich glejty aragońskie28, 

e islámico, w: „Das kommt mir spanisch vor”, s. 244, 261; M. de Riquer, Cabal-
leros andantes españoles, Madrid 1967, s. 103.

27  W. Paravicini, Von Schlesien, s. 152. Paravicini zaczerpnął tę informację z ho-
lenderskiej pracy D.E.H. de Boera, Venster op een ruitenheer. Albrecht van Beie-
ren en Halle in de tweede helft van de veer tien de eeuw, „Hallensia”, t. 5 (1997), 
s. 11. Notabene Henryk VII z Blizną powiązany był w tym czasie z dworem 
praskim Karola IV, któremu towarzyszył w licznych podróżach po Rzeszy, 
Francji i Włoszech i w którego dokumentach po raz pierwszy wzmiankowany 
jest jako świadek w roku 1360. Do roku 1381 przebywał też w otoczeniu na-
stępcy Karola, Wacława IV. C. Grünhagen, Heinrich VIII. mit der Schramme 
(Stigmatias), w: Allgemeine Deutsche Biographie, t. 11, 1880, s. 616; R. Rößler, 
Das Leben Herzog Heinrichs VIII. von Brieg (1344-1399). Ein Beitrag zur schle-
sischen Geschichte, Breßlau 1869, s. 2-5. Tym pracom nie jest jeszcze znana 
hiszpańska podróż Henryka VII z Blizną, w historiografii niemieckiej nazywa-
nego Henrykiem VIII.

28  Por. H. Polaczkówna, O podróżnikach, s. 65-72; L. Przybylska, I. Sołjan, Polish 
Pilgrimages, s. 211-218; A. Kucharski, Las peregrinaciones a Santiago de Com-
postela a la luz de los relatos polacos (hasta finales del siglo XIX), „Itinerarios”, 
t. 11 (2010), s. 103-120; idem, Hiszpania, s. 110-111; M. Wilska, Mazowiec-
cy pielgrzymi do Composteli, w: Pielgrzymki w kulturze średniowiecznej Euro-
py, red. J. Wiesiołowski, Poznań 1993, s. 57-61; eadem, Pielgrzymim szlakiem 
z Mazowsza do Composteli, w: Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej 
Europy, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa 1995, s. 165-172; 
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toteż drobna wzmianka o jeszcze wcześniejszym pobycie polskiego 
Piasta w Santiago nabiera w tym kontekście sporej wagi29. 

Umykała też długo naszej historiografii postać, którą moglibyśmy 
określić mianem pierwszego źródłowo poświadczonego przedstawicie-
la Czech właściwych (Bohemii) na Półwyspie Iberyjskim. Fakt niezna-
ny dotychczasowej literaturze czeskiej przytoczył na marginesie swego 
najnowszego gruntownego studium o polskich rycerzach w Hiszpa-
nii Maciej Wilamowski. Pisze on: „W wydanych rejestrach jałmużn 
króla Aragonii Piotra IV z lat 1378 i 1381-1384 wymienionych jest 
z imienia co najmniej 25 pątników (w tym jedna kobieta) nazwanych 

M. Wilamowski, Polscy rycerze w Hiszpanii w latach 1379-1439, w: Memo-
ria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej, red. G. Rut-
kowska, A. Gąsiorowski, Warszawa – Poznań 2015, s. 502-548, zwł. s. 507, 
511, 547; I. Mieck, Polska a pielgrzymka do Santiago de Composteli (XII-XIV 
wiek), w: Kult św. Jakuba Większego Apostoła w Europie Środkowo-Wschodniej,  
red. R. Knapiński, Lublin 2003, s. 189; K. Wyleżoł, Górnośląskie szlaki  
św. Jakuba – próba uzupełnienia, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opol-
skiego”, nr 33 (2013), s. 139-140; A.M. Wyrwa, Stan i potrzeby badań nad śred-
niowiecznymi podróżami z ziem polskich do „grobu” św. Jakuba Apostoła, w: Drogi 
św. Jakuba w Polsce. Stan badań i organizacja, red. A. Jackowski, F. Mróz, I. Ho-
dorowicz, Kraków 2008, s. 32; J. Wiesiołowski, Podróże Polaków do Composteli 
w XIV i XV wieku – stosunki dyplomatyczne i szlachecki model wykształcenia,  
w: Kult św. Jakuba Większego, s. 204 i n.; A. Supruniuk, Pielgrzymi i pielgrzym-
ki z Mazowsza w średniowiecznej Europie, w: eadem, Szkice o rycerstwie mazo-
wieckim XIV/XV wieku, Toruń 2008, s. 117-142; eadem, Ex Oriente ad finem 
terrae. Polish Knights in the Way to Santiago de Compostela in the 14th and 15th 
Century, London 2010; K. Orzechowska-Kowalska, Pielgrzymi Polscy w San-
tiago de Compostela w latach 1631-1716, „Folia Turistica. Turystyka religijna”, 
nr 27 (2012), rozdział Polscy pielgrzymi w Composteli u schyłku średniowiecza 
na s. 112-115; C. Taracha, O polskich pielgrzymkach do św. Jakuba, w: Ca-
mino de Santiago – nie tylko droga. Historia i współczesność Szlaku św. Jakuba, 
red. P. Roszak, Toruń 2011, s. 185-200; P. Roszak, O jakiej liturgii toledańskiej 
mówi Diarjusz peregrynacji włoskiej, hiszpańskiej i portugalskiej (1595), „Teolo-
gia i Człowiek”, t. 15 (2010), s. 144.

29  Więcej na temat podróży księcia brzeskiego: B. Małysz, Pierwszy znany z imienia 
polski pielgrzym do Santiago de Compostela (1371). Podróże Henryka VII z Bli-
zną po Europie Zachodniej na tle powiązań międzynarodowych Piastów legnicko- 
-brzeskich, w: Polonia – Italia – Mediterraneum. Studia ofiarowane Pani Profe-
sor Danucie Quirini-Popławskiej, red. Ł. Burkiewicz, R. Hryszko, W. Mruk, 
P. Wróbel, Kraków 2018, s. 39-56.
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Niemcami (alamanys), a w 1378 r. jałmużnę pieniężną otrzymu-
je wracający z Composteli do Czech duchowny Piotr z Rožmberku  
(de Rosauberch), brak jednak informacji o Polakach”30. Wzmianka ta 
jest o tyle ważna, że pozwala nam przesunąć obecność przedstawicieli 
Bohemii na Półwyspie Iberyjskim aż o 11 lat wstecz, gdyż w świetle 
dotychczasowej czeskiej historiografii można było uznać, że pierwszym 
z nich był dopiero w 1389 roku czeski rycerz Beneš z Hořovic, który 
wtedy otrzymał glejt na okres jednego miesiąca od Jana I Aragońskie-
go. Zarówno czeski przykład Piotra z Rožmberku, jak i polski przykład 
Henryka VII z Blizną, dobitnie ilustrują, że nie tylko glejty kancelarii 
aragońskiej, ale również drobne rozproszone źródła pozwalają kory-
gować dotychczasowe ustalenia na temat najstarszych śladów czeskiej 
bądź polskiej obecności w Hiszpanii. 

Jak wynika z glejtu dla Beneša z Hořovic z 2 sierpnia 1389 roku, 
w drodze towarzyszyło mu dwu giermków z Moraw, Bohuš z Šumval-
du i Artleb z Popovic31. Możemy ich uznać za pierwszych znanych 
z imienia Morawian w Hiszpanii. Podróżowali oni razem z 12 końmi 
z Francji, przez Aragonię do Kastylii „w swoich sprawach” (por sus af-
feres). Tak lakonicznie ujął cel ich podróży Jan I Aragoński w swym po 
katalońsku zredagowanym liście polecającym dla króla Kastylii i Le-
onu oraz króla Portugalii – co świadczy o tym, że zamierzali dotrzeć 
również do tych krajów32. Prawdopodobnym ich celem było też San-
tiago de Compostella. Beneš z Hořovic był również kronikarzem, choć 
wypadałoby go nazwać raczej tłumaczem czy kompilatorem. O jego 
życiu ani podróżach nie wiemy nic bliższego, tyle tylko, że był w Jero-
zolimie i z tego też względu nazwał sam siebie rytieř zámořský33. Obok 

30  M. Wilamowski, Polscy rycerze, s. 503, przypis 6; rejestr jałmużn, na który po-
wołuje się polski badacz, wydał A. Altisent, L’Almoina reial a la cort de Pere 
el Cerimoniós. Estudi i edició dels manuscrits de l’almoiner fra Guillem Deudé, 
monjo de Poblet (1378-1385), Poblet 1969, imię Pere de Rosauberch na s. 44.

31  „Bones de Horzouoyts, miles de Boemie partibus, Robusse de Senuald et Arlet 
de Popouoyts, scutiferi partium de Morave”, B. Baďura, Styky, s. 32 oraz glejt 
w języku łacińskim na s. 61 (wraz z identyfikacją imion giermków).

32  Ibidem, s. 32; dwa glejty (łaciński i kataloński) wydane tamże na s. 61 i 62.
33  J. Kunský, Čeští cestovatelé, t. 1, Praha 1961, s. 25; J. Jireček, Rukověť k dějinám 

literatury české, t. 1, Praha 1875, s. 254-255; Z. Tichá, Jak staří Čechové 
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wyżej wspomnianego Ludwika brzeskiego, Beneš z Hořovic należy do 
tych podróżników, którzy zasłynęli jako pielgrzymi do Jerozolimy, co 
zasadniczo przysłoniło świadomość kolejnych pokoleń o ich wojażach 
hiszpańskich, nie mniej w tych czasach egzotycznych i uciążliwych.

Dziesięć lat po Benešu z Hořovic przybył do Hiszpanii kolej-
ny Beneš, tym razem z Dubé. Na dworze aragońskim wydano mu 
glejt (1399) na okres dwu miesięcy, stwierdzający, że zamierza on 
odwiedzić Kastylię et alies partes. Według listu polecającego króla 
aragońskiego Marcina I do króla kastylijskiego Henryka III miał on 
podążać do Composteli movido de gran devocion do San Hiago oraz 
w celu uzyskania odpustów (por ganar los santos perdones). Podobny 
list polecający wydano tegoż dnia dla Henryka de Esterberch, rycerza 
de partibus Alamannie, możliwe zatem, że podróżowali razem34. 

Podróży powrotnej z Aragonii do Francji dotyczy glejt z 1400 
roku dla dwu bliżej niezidentyfikowanych szlachciców „del reino 
de Bohemia” (w glejcie występują pod imionami Enricus de Stre-
belle i Vencheslaus Misco de Radicli), z których każdy wiózł z sobą 
po 20 koni35. 

Wspólnie udawali się do Santiago również dwaj czescy szlachcice 
(według źródła de partibus Alamannie), którzy otrzymali glejt od króla 
aragońskiego Marcina I w 1405 roku. Byli to Ctibor z Libiše i Vilém 
Zajíc z Valdeka, których świta liczyła 15 koni36. W postaci zapisanej 
w aragońskim glejcie jako Stiborios de Liboze polska historiografia od 
lat trzydziestych XX wieku37 aż do współczesności38 dopatrywała się 

poznávali svět, Praha 1986, s. 9; K. Sabina, Dějepis literatury československé staré 
a střední doby, Praha 1866, s. 358; V. Flajšhans, Písemnictví české slovem i obra-
zem od nejdávnějších dob až po naše časy, Praha 1901, s. 209.

34  B. Baďura, Styky, s. 30, 32, glejt s. 70-72; R. Salicrú i Lluch, Caballeros, s. 276.
35  Jak podano w przypisie 22, w glejtach aragońskich odnotowywano przede 

wszystkim liczbę koni, tak więc liczby podróżujących osób można się jedynie 
domyślać; R. Salicrú i Lluch, Caballeros, s. 276; B. Baďura, Styky, s. 32.

36  B. Baďura, Styky, s. 32, na s. 72 list Marcina I; J. Vincke, Zu den Anfängen, 
s. 176.

37  Za przykładem H. Polaczkówny, O podróżnikach, s. 66.
38  Zob. np. J. Wiesiołowski, Podróże, s. 206: „25 listopada 1405 r. glejt do Santia-

go dostał Ścibor ze Ściborzyc” lub L. Przybylska, I. Sołjan, Polish Pilgrimages, 
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słynnego Ścibora ze Ściborzyc, herbu Ostoja (1347-1414), szlachcica 
kujawskiego, wojewodę siedmiogrodzkiego, komesa komitatów gór-
nowęgierskich („pan całego Wagu”) i bliskiego stronnika Zygmun-
ta Luksemburskiego39. Jednakże w latach dziewięćdziesiątych czeski 
badacz Bohumil Baďura odniósł się krytycznie do tej identyfikacji 
i w sposób dosyć przekonujący wykazał, że Stiboriosa de Liboze na-
leży utożsamić raczej ze szlachcicem czeskim, Ctiborem z Libiše40. 
Towarzyszący mu w pielgrzymce do Santiago Vilém Zajíc z Valdeka 
był obytym w świecie morawskim szlachcicem, rycerzem i dyploma-
tą. Być może studiował na uniwersytecie w Heidelbergu, w 1403 

s. 213: „In 1405, a «credential» was issued to Ścibor from Sciborzyce, the su-
preme governor of Transylvania”; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce 
późnośredniowiecznej (XIV-XV wiek), Warszawa 2000, s. 124. 

39  Z najnowszej literatury zob. biografię słowacką: D. Dvořáková, Rytier a jeho 
kráľ. Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský. Sonda do života stredovekého 
šľachtica s osobitým zreteľom na územie Slovenska, Bratislava 2003. Z pro-
dukcji polskiej: S. Sroka, Ścibor ze Ściborzyc. Rys biograficzny, w: Polska i jej 
sąsiedzi w późnym średniowieczu, red. K. Ożóg, S. Szczur, Kraków 2000, 
s. 139-158.

40  B. Baďura, Styky, s. 37-38. Na przełomie XIV i XV wieku w źródłach pojawia 
się w różnych wersjach (może więc chodzić o kilka różnych osób) imię Ctibor 
z Libiše, a także imię innej osoby, Ctibora z Liboce. Mamy zatem kilku czeskich 
kandydatów, którzy mogli towarzyszyć rodakowi Vilémowi Zajícowi w drodze 
do Composteli. Skoro nazwa miejscowa „Liboze”, występująca w źródle, bar-
dziej przypomina czeskie miejscowości Libiše lub Liboce, nie trzeba chodzić tak 
daleko, by interpretować ją jako „de Ściborze”. Wydaje się zatem bardziej praw-
dopodobne, że chodziło o jakiegoś szlachcica czeskiego. Dlaczego Vilémowi 
Zajícowi z Valdeka dodawać na siłę towarzysza polskiego, skoro równie łatwo 
można mu w źródłach z początku XV wieku znaleźć jego własnego rodaka –  
dodatkowo o bardziej zbliżonym nazwisku? Pewien Ctibor z Libiše został 
w 1386 roku doktorem nauk i sztuk i pełnił funkcje dyplomatyczne na usługach 
Wacława IV. Jego kandydatura na utożsamienie ze źródłowym „Stiboriosem de 
Liboze” wydaje się zatem dość przekonująca. Do obiegu polskiej literatury 
naukowej sprostowanie B. Baďury wprowadził niedawno M. Wilamowski, 
Polscy rycerze, s. 509, korzystając m.in. z mego referatu (zob. ostatni przypis), 
który stał się podstawą niniejszego artykułu. Ja z kolei, przygotowując ten 
referat do druku, zdążyłem uwzględnić nowsze odkrycia zawarte w artykule 
M. Wilamowskiego (w szczególności dotyczące wyżej wzmiankowanego Pio-
tra z Rožmberku).
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roku odbył pielgrzymkę do Rzymu, w dwa lata później do Santiago, 
w 1407 roku przebywał z misją dyplomatyczną we Francji, a później 
w Luksemburgu, posłował też na sobór w Konstancji41. 

Niejeden uczestnik tego soboru decydował się na przedłużenie 
swej podróży w kierunku Francji, a także Hiszpanii. Niejeden uznał 
pełnienie swej politycznej misji za dobrą okazję do podjęcia piel-
grzymki do Santiago. Toteż właśnie drugie dziesięciolecie XV wieku 
jest najbogatsze w ilość udokumentowanych podróżników z ziem 
czeskich do Hiszpanii. Chyba nie pomylimy się, jeżeli podróżników 
tych nazwiemy również pielgrzymami. 

W lutym 1415 roku w Walencji jednakowo brzmiące glejty 
otrzymali Václav z Donína oraz Ctibor z Kozího dla siebie i siedmiu 
konnych. Ich celem było królestwo Kastylii, Granada, a także inne  
– „barbarzyńskie” – ziemie. Ferdynand I wydał im salvus conductus na 
sześć miesięcy, równocześnie wysyłając listy polecające do władców 
Kastylii i Nawarry. Pisze, że chcą odwiedzić „groby świętych i ich 
kościoły”, więc prawdopodobnie też Santiago. Wyprawa do Granady 
i „krajów barbarzyńskich” wskazuje zaś na motyw ciekawości świata 
i żądzy przygód42. 

41  Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia, t. 5, cz. 2, red. K. Krofta, 
Pragae 1905, nr 2067, s. 1207; J.V. Šimák, Studenti z Čech, Moravy a Slez-
ska na německých universitách v XV.-XVIII. století, „Časopis Musea Království  
českého”, t. 79 (1905), s. 295; V. Štěpán, Moravský markrabě Jošt (1354-1411), 
Brno 2002, s. 538, 479; P. Zajíc, Zajícové z Valdeka na Moravě, Valašské Me-
ziříčí 2007 (niewydana praca dyplomowa, Uniwersytet Masaryka w Brnie), 
s. 10-14, http://is.muni.cz/th/146701/ff_b/Zajicove_z_Valdeka_na_Morave.
pdf (dostęp: 05.06.2016).

42  B. Baďura, Styky, s. 33-35, 40-42, 75-79; P. Čornej, Velké dějiny zemí Koruny 
české, t. 5: 1402-1437, Praha – Litomyšl 2000, s. 146, 682; F. Šmahel, Dějiny 
Tábora, t. I/1, České Budějovice 1988, s. 203; R. Salicrú i Lluch, Caballeros, 
s. 244, 260, 279; H. Polaczkówna, O podróżnikach, s. 66. Źródłowe zapisy 
imienia Ctibora z Kozího – Estiborius (Estibor, Stibor) de Cosi (lub de Cusi) – 
skłoniły Polaczkównę do ponownej próby utożsamienia go ze Ściborem ze Ści-
borzyc. Polska badaczka była nawet skłonna przypuszczać, że mogłoby chodzić 
o jego drugą – po dziesięciu latach – podróż do Santiago, „gdyby nie trudność 
wyszukania wśród jego dóbr polskich i węgierskich jakiejś zbliżonej nazwy do 
niewiadomego Cosi, oraz ta okoliczność, że musiał w tym czasie 15 lutego 
1415 roku towarzyszyć Zygmuntowi, dążącemu na sobór do Konstancji, gdzie 
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W maju 1415 roku w Walencji gościł morawski szlachcic Jin-
dřich z Kravař, wyposażony w listy polecające od króla rzymskiego 
Zygmunta oraz króla Francji Karola VI. Podobnie jak inni Czesi, 
a także Polacy, nazywany jest rycerzem de partibus Almanie, czyli 
z Niemiec. Wystawiony dla niego glejt nosi tę samą datę, co wcześ-
niej wzmiankowany list polecający dla księcia Ludwika brzeskiego. 
Obaj byli uczestnikami soboru w Konstancji, razem też przebywali 
na dworze francuskim i aragońskim. W tym samym dniu otrzymali 
również glejt na okres jednego miesiąca, mający zapewnić im bez-
pieczeństwo na terenie królestwa Aragonii. Ludwikowi towarzyszył 
orszak 50-osobowy, Jindřichowi 20-osobowy. Identyczny dokument 
otrzymali w tym samym czasie jeszcze najwyższy marszałek węgierski 
Peter Cseh dla siebie i 24 konnych oraz rycerz niemiecki Georg Cert-
tess, jadący z siedmioma osobami. Jak wynika z liczby listów pole-
cających, w najdalszą podróż spośród tego międzynarodowego towa-
rzystwa, które spotkało się w Walencji, wybierał się Czech, Jindřich 
z Kravař. Otrzymał listy dla króla i królowej Kastylii, króla Portuga-
lii, arcybiskupa Santiago, władcy Granady, a także władcy północno-
afrykańskiego Fezu (Rey de Benamarin e de Ffez). Wyprawa rzeczywi-
ście mogła być zakrojona na tak szeroką skalę, zważywszy, że Jindřich 
spędził w tych stronach niemal dziewięć miesięcy43. W historiografii 
nie brak też przypuszczeń o jego możliwym udziale w zdobyciu Ceu-
ty przez Portugalczyków w sierpniu 1415 roku44. Motyw religijny 
mógł więc w wypadku tego morawskiego szlachcica dojść do głosu 
dwukrotnie, nie tylko pod postacią pielgrzymki do grobu apostoła, 
lecz także w formie udziału w dogorywającej już rekonkwiście, czy 
raczej w początkowej fazie portugalskiej konkwisty. Jindřich z Kravař 

obecność ich jest stwierdzona we współczesnych aktach i kronikach. Odlicza-
my więc drugiego Ścibora na korzyść nacji czeskiej, wśród której imię to mogło 
znachodzić się podobnie jak w Polsce”. Jak wykazał B. Baďura, nie tylko owego 
drugiego, ale również pierwszego, domniemanego Ścibora (a właściwie Ctibo-
ra) odliczyć należy na korzyść nacji czeskiej.

43  T. Baletka, Páni z Kravař. Z Moravy až na konec světa, Praha 2003, s. 117-119, 
360-361; B. Baďura, Styky, s. 34-37, 42, 79-85. 

44  R. Salicrú i Lluch, Caballeros, s. 244, 245, 263 i przypis 178.
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zresztą odnalazł później śmierć w obronie wiary katolickiej, w walce 
z husytami (w tej samej bitwie co wcześniej wzmiankowany Vilém 
Zajíc z Valdeka – pod Wyszehradem w 1420 roku)45.

Nie do końca pewne są wiadomości o młodzieńczych podró-
żach późniejszego przywódcy husyckiego, następcy Żiżki, Prokopa 
Wielkiego, zwanego też Łysym. Mówi o nich tylko jedno źródło: 
Historia Bohemica Eneasza Sylwiusza Piccolominiego, późniejszego 
papieża Piusa II. Według niego Prokop (ok. 1380-1434) pochodził 
z praskiego środowiska mieszczańskiego. Gdy jego matka owdowia-
ła, chłopca adoptował jego wuj, jeden z najbogatszych patrycjuszy 
praskich, Jan de Aquis, czyli z Akwizgranu. Ten zapewnił Prokopowi 
dobre wykształcenie i – co więcej – zabierał go ze sobą w dalekie 
podróże kupieckie. Eneasz Sylwiusz pisze: „Wśród prażan był dość 
zamożny rycerz o nazwisku Aqua, cieszący się wielkim poważaniem 
swych współobywateli. Ten, pozostając bezpotomnym, adoptował 
syna swojej siostry, Prokopa i zabrał go jako młodzieńca ze sobą do 
Francji, Hiszpanii, Italii i do Jerozolimy, a powróciwszy kazał go 
wyświęcić na księdza”46. Nie mamy powodu, by nie ufać Eneaszowi 
Sylwiuszowi – znakomitemu znawcy problematyki czeskiej – i nie 
ma tu znaczenia, że Historia Bohemica jego autorstwa pełna jest anty-
husyckich uprzedzeń. Zwłaszcza że Eneasz poznał Prokopa osobiście 
w trakcie obrad soboru bazylejskiego w 1433 roku. Informacje po-
siadał zatem z pierwszej ręki. Mógł więc późniejszy lider ruchu hu-
syckiego – przeciwnego idei pielgrzymowania – odwiedzić za młodu 
wszystkie trzy najważniejsze loca sacra, Jerozolimę, Rzym i Santiago.

Wspominając Historię Bohemicę Eneasza Sylwiusza, warto nad-
mienić, że bodaj aż do XVIII wieku było to najważniejsze źródło, 

45  Vavřince z Březové Husitská kronika, red. J. Goll, w: Fontes Rerum Bohemica-
rum, t. 5, Praha 1893, s. 440; P. Zajíc, Zajícové z Valdeka, s. 26.

46  Aeneas Sylvius, Historie česká, red. J. Vičař, Praha 1926, s. 111; Aeneae Silvii 
Historia Bohemica – Enea Silvio Historie česká, red. D. Martínková, A. Hadra-
vová, J. Matl, wstęp F. Šmahel, Praha 1998, s. 130 (lat.) i 131 (cz.); F.M. Bartoš, 
Světci a kacíři, Praha 1949, s. 120-123; idem, Několik záhad v životě Prokopa 
Velikého, „Sborník historický”, t. 8 (1961), s. 157 i n; J. Macek, Prokop Veliký, 
Praha 1953, s. 19-21; F. Palacký, Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, 
Praha 1998 (faksimile vydání z roku 1907), s. 613; P. Štěpánek, Žižka, s. 131.
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z którego Hiszpanie czerpali wiedzę o Czechach. Ta antyhusycka, 
a tym samym i antyczeska kronika, zadedykowana została królowi 
aragońskiemu Alfonsowi, a rękopis przechowywany jest w bibliote-
ce narodowej w Madrycie. Przekład hiszpański pojawił się w Sewilli 
w 1509 roku47. 

Z odosobnionego przekazu z drugiej połowy XV wieku wynika-
łoby sądzić, że oznaką, którą można się było szczycić po odbyciu 
pielgrzymki do Santiago, był tak zwany „Hyšpánský štrych”. Nie do 
końca wiadomo, co rozumieć pod tym nieco zagadkowym pojęciem, 
które jeden tylko raz pojawia się w źródłach czeskich. Nosicielem 
owego „Hyšpánskiego štrychu” był Bořita z Martinic48, uczestnik 
wielkiego poselstwa dyplomatycznego na dwory królów i książąt eu-
ropejskich z lat 1465-1467. Poselstwo to wysłał „król husycki” Je-
rzy z Podiebradów, by przeciwdziałać akcji papieża, starającego się 
o detronizację „kacerza” i zorganizowanie przeciwko niemu krucjaty. 
Poselstwo pod wodzą szwagra królewskiego Lva z Rožmitálu przewę-
drowało między innymi Hiszpanię i Portugalię, docierając aż na „ko-
niec świata”, do przylądka Finisterrae. Rzecz jasna nie ominęło też 
Santiago. Cała podróż została opisana w obszernej relacji pióra Vác-
lava Šaška z Bířkova49. Jest ona zarazem pierwszym czeskim opisem 
Hiszpanii, jednym z najdokładniejszych w dziejach średniowiecz-
nej literatury podróżniczej. Autor przedstawił całe przedsięwzięcie 
jako podróż za rycerską sławą. Ważnym jej aspektem miało być też 

47  O. Kašpar, Nástin dějin, s. 787; F. Šmahel, Enea Silvio Piccolomini a jeho Histo-
rie česká, w: Aeneae Silvii Historia, s. XL, XLV.

48  A. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království Českého, t. 8, Praha 1891, s. 134; 
J. Macek, Víra a zbožnost jagellonského věku, Praha 2001, s. 279; R. Urbánek, 
Věk Poděbradský, t. 4: Čechy za kralování Jiříka z Poděbrad. Léta 1460-1464,  
w: České dějiny, t. 3, Praha 1962, s. 751; P. Štěpánek, Kontakty přímé, s. 69. 

49  Commentarius brevis et iucundus itineris atque peregrinationis, pietatis et religio-
nis causa susceptae ab Illustri et Magnifico Domino, Domino Leone, libero barone 
de Rosmital et Blatna, red. K. Hrdina, B. Ryba, Praha 1951. Relację, napi-
saną pierwotnie w języku staroczeskim, znamy jedynie z szesnastowiecznego 
przekładu łacińskiego. Równoległą relację z tej podróży napisał w języku nie-
mieckim norymberski mieszczanin Gabriel Tetzel. Na temat obu dzieł istnieje 
pokaźna literatura. 
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zwiedzanie miejsc świętych. W rzeczywistości główny cel wyprawy 
był dyplomatyczny – z czego autor relacji może nawet nie zdawał 
sobie sprawy – a dyplomacja była tu mocno powiązana z religią, gdyż 
właśnie z powodu husytyzmu papież zamierzał pozyskać w Europie 
jakieś ramię zbrojne przeciwko królowi czeskiemu. Co ciekawe, inte-
resu społeczeństwa czeskiego – w większości husyckiego – bronili na 
dworach Europy Zachodniej (w tym w Hiszpanii) posłowie czescy 
wyznania katolickiego. 

Poza członkami świty Lva z Rožmitálu, dla którego grób św. Ja-
kuba nie był celem samym w sobie, z drugiej połowy XV wieku nie 
znamy konkretnych imion ewentualnych dalszych czeskich pielgrzy-
mów. Mimo to możemy zakładać, że najpóźniej od końca tego stu-
lecia peregrynacje do Composteli zaczęły odzyskiwać popularność –  
przynajmniej na jakiś czas. Ważnym tego dowodem jest powstanie 
w 1498 roku bractwa św. Jakuba przy dominikańskim kościele klasz-
tornym pw. św. Małgorzaty w Pilznie. W dokumencie założycielskim 
bractwa wspomina się, że ołtarz poświęcony apostołowi wstawili tu 
„pielgrzymi Świętego Jakuba”. Na czele wspomnianego zgromadze-
nia miało stać czterech braci, z których co najmniej trzech odby-
ło pielgrzymkę do jego grobu50. Fakt, że w ramach jednego miasta 
pielgrzymi mogli stworzyć taką wspólnotę, świadczy o tym, że było 
ich znacznie więcej, niż wynikałoby to z bezpośrednich przekazów 
źródłowych. 

Obok pielgrzymek do Santiago, innym przejawem możliwego za-
angażowania religijnego na Półwyspie Iberyjskim była rekonkwista. 
Udział w niej rozważał w latach dwudziestych XIV wieku król czeski 
Jan Luksemburski. ów król-rycerz obiecał papieżowi wzięcie udzia-
łu w krucjacie, w wyniku czego czerpał pewne korzyści materialne. 
Pierwszym kierunkiem krucjaty, który zarówno papież, jak i król 

50  Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad, t. 2, 1450-1526,  
red. J. Strnad, Plzeň 1905, s. 384-387; J. Macek, Víra, s. 279; R. Urbánek, 
Věk, t. 4, s. 751; B. Baďura, Styky, s. 43; V. Ryneš, El culto, s. 141; P. Štěpánek, 
Kontakty přímé, s. 69; por. idem, Za sv. Jakubem na konec světa přes Plzeň. Po-
známka ke třem sochám sv. Jakuba a k jeho kultu u nás, w: Gotika v západních 
Čechách (1230-1530). Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého symposia, 
red. J. Fajt, Praha 1998, s. 80-87.
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mieli na myśli, była Ziemia Święta. Nawiązawszy jednak kontakty 
z posłem króla aragońskiego, Jan Luksemburski zaczął myśleć o tym, 
by rzucić swe rycerskie siły nie na południowo-wschodnie wybrze-
ża Morza Śródziemnego, lecz na wybrzeża południowo-zachodnie, 
również będące we władaniu muzułmanów. Ostatecznie nie wybrał 
ani jednego, ani drugiego. Jednakże z samej idei walki z niewiernymi 
nie zrezygnował, obróciwszy się w końcu na północ – przeciwko po-
gańskiej Litwie. Rycerską śmierć poniósł jednak w walce wewnątrz 
łacińskiej christianitas, w wojnie stuletniej (w bitwie pod Crécy 
w 1346 roku)51. 

Syn jego, cesarz rzymski i król czeski Karol IV, jeszcze bliższy 
był realizacji swego planu udziału w rekonkwiście. Było to w dobie 
chrześcijańskiego zwycięstwa nad Maurami nad rzeką Salado w 1340 
roku, które to zwycięstwo głośnym echem odbiło się również w cze-
skich kronikach52. Paradoksalnie Karola IV, który zasłynął bardziej 
jako roztropny władca niż wielki wojownik, z drogi do Hiszpanii 
zawrócił sam jego ojciec – ten, który większość życia spędził w siodle 
konia, na zagranicznych polach walki. Karol IV pisze o tym w swej 
autobiografii Vita Caroli: „W tych dniach mój ojciec, który stracił 
już wcześniej jedno oko, a poczuł, że zaczyna mu słabnąć i drugie, 
pojechał potajemnie na kurację do lekarzy w Montpellier, niestety 
w tym czasie oślepł. Ja udałem się na pomoc królowi hiszpańskiemu 

51  W. Iwańczak, Jan Luksemburski, Warszawa 2012, s. 187-194; idem, Krucjaty 
Jana Luksemburskiego, w: Rycerstwo Europy środkowowschodniej wobec idei kru-
cjat, red. W Peltz, J. Dudek, Zielona Góra 2002, s. 113-121; J. Šusta, České 
dějiny, t. 2, cz. 2: Král cizinec, Praha 1939, s. 477-480; J. Spěváček, Jan Lu-
cemburský a jeho doba 1296-1346. K prvnímu vstupu českých zemí do svazku se 
západní Evropou, Praha 1994, s. 429; B. Baďura, Styky, s. 13-15; P. Soukup, 
Karel IV. Jako obránce víry. Souvislosti neuskutečněného španělského tažení z roku 
1340, w: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám pro-
fesorky Lenky Bobkové, red. L. Březina, J. Konvičná, J. Zdichynec, Praha 2006, 
s. 204; por. N. Housley, The Avignon Papacy and the Crusades. 1305-1378,  
Oxford 1986, s. 57-58.

52  Kronika Beneše z Weitmile, red. J. Emler, w: Fontes Rerum Bohemicarum, t. 4, 
Praha 1884, s. 490; Kronika Františka Pražského, red. J. Zachová, w: Fontes 
Rerum Bohemicarum. Series Nova, t. 1, Praha 1997, s. 171-172; P. Soukup, 
Karel IV., s. 201.
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przeciw królowi Grenady, Feragaciowi, a wcześniej już wysłałem 
przodem swoich ludzi i sprzęt wojskowy do Montauban. Mój ojciec 
jednak po kryjomu zatrzymał mnie w Montpellier, nie pozwalając 
mi wyruszyć”53.

Kontakty między oboma krajami zintensyfikowały się w czasach 
husyckich, kiedy to Czechy znalazły się – bardziej niż kiedykolwiek 
wcześniej, a może i później – w centrum wydarzeń europejskich 
i powszechnego zainteresowania. Hiszpańscy duchowni udzielali się 
wtedy aktywnie w życiu soborowym, jak również w polityce papie-
skiej. Oba te rywalizujące ze sobą podmioty władzy kościelnej teraz 
siłą rzeczy zwracały baczną uwagę na problematykę czeską, starając 
się nie dopuścić do rozszczepienia świata zachodniochrześcijańskie-
go. Hiszpanie zaprawieni w walce z „niewiernymi” w swoim kraju 
energicznie włączali się teraz w zwalczanie herezji. Spotykali się więc 
Czesi jako zwolennicy reformy z Hiszpanami jako obrońcami istnie-
jącego porządku częściej niż przedtem na gruncie neutralnym: geo-
graficznie rzecz biorąc gdzieś pomiędzy tymi skrajnie usytuowanymi 
krajami łacińskiej Europy, na przykład na soborze w Konstancji czy 
w Bazylei. 

Aż do Katalonii dotarł manifest taborytów z 1431 roku, mówią-
cy o potrzebie sekularyzacji majątków kościelnych i powrotu Koś-
cioła do ewangelicznego ubóstwa54. W Sewilli natomiast odnalezio-
no antyhusyckie traktaty55. Żywa była w Hiszpanii, podobnie jak 
na całym Zachodzie, zła sława nieprzejednanego wroga katolików, 
Jana Żiżki56. 

53  Vita Caroli, red. J. Emler, w: Fontes Rerum Bohemicarum, t. 3, Praha 1882, 
s. 362; tłumaczenie polskie za W. Iwańczak, Jan Luksemburski, s. 304; dalej zob. 
J. Šusta, České dějiny, t. 2, cz. 3: Karel IV. Otec a Syn. 1333-1346, Praha 1946, 
s. 326; P. Soukup, Karel IV., s. 198-209.

54  A. Neubauer, Kněz Prokop Holý, „Český časopis historický”, t. 16 (1910), s. 265; 
J. Albert, Husitství a evropská společnost, w: Co daly naše země Evropě a lidstvu, 
t. 1, red. V. Mathesius, Praha 1998, s. 163; F.M. Bartoš, Ohlas táborského mani-
festu ze Španělska, „Jihočeský sborník historický”, t. 7 (1934), s. 56-59.

55  F.M. Bartoš, Protihusitský sborník sevillský, „Jihočeský sborník historický”, t. 8 
(1935), s. 16; P. Štěpánek, Žižka, s. 132; J. Chalupa, Španělsko, s. 188.

56  P. Štěpánek, Žižka, s. 133.
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Już przed wybuchem rewolucji pojawił się w Pradze jedyny stu-
dent hiszpański na tutejszym uniwersytecie, o którym mamy w śred-
niowieczu jakąkolwiek wzmiankę. Był to Piotr z Walencji, zwolen-
nik poglądów Jana Husa i Hieronima Praskiego, który w 1409 roku 
uzyskał na uczelni praskiej stopień bakałarza57. W Pradze dwukrot-
nie przyłączył się do protestów przeciwko paleniu ksiąg reformato-
ra angielskiego Jana Wiklefa58, za co został ekskomunikowany. ów 
Petrus Hispanus de Valencia lub de Aragonia wspominany jest też 
na soborze w Konstancji w akcie oskarżenia Hieronima Praskiego 
jako ten, który miał być jego pomocnikiem (famulus) przez sześć czy 
siedem lat59. On też znajdywał się wśród doręczycieli ośmiu listów 
z pieczęciami 452 czeskich i morawskich szlachciców, protestują-
cych w Konstancji przeciwko spaleniu na stosie Jana Husa. Jako że 
Piotr z Walencji był wówczas już od lat obłożony ekskomuniką, jego 
zjawienie się w Konstancji uznano za przejaw bezczelności i jeszcze 
pogorszyło sytuację jego nauczyciela, Hieronima Praskiego, który 
za niedługo miał się stać drugim czeskim męczennikiem, spalonym 
z wyroku soboru na stosie60.

Reprezentanci obu narodów stawali przeciwko sobie nie tylko 
w dysputach na soborach. W mniejszym stopniu rywalizowali też 
na polu walki. W XV wieku po raz pierwszy spotykamy się z jakąś 
formą obecności militarnej przedstawicieli jednego kraju na terenie 
kraju drugiego. Jak wiemy, nie doszły do skutku czternastowiecz-
ne plany udziału w rekonkwiście dwu Luksemburgów, Jana i Ka-
rola. Natomiast w następnym stuleciu Hiszpanie przyszli walczyć 

57  V. Novotný, Jan Hus. Život a dílo, t. I/1, Praha 1919, s. 347, 411; B. Baďura, 
Styky, s. 50; P. Štěpánek, Žižka, s. 132-133; F. Šmahel, Život a dílo Jeronýma 
Pražského, Praha 2010, s. 45, 321, 323.

58  M. Jana Husi korespondence a dokumenty, red. V. Novotný, Praha 1920, s. 58-
69; F. Šmahel, Život a dílo, s. 36, 46; V.V. Tomek, Dějepis města Prahy, t. 3, 
Praha 1893, s. 462, 483, 485; por. J. Kejř, Husův proces, Praha 2000, s. 30, 52; 
A. Paner, Program odnowy Kościoła i życia duchowego w nauce i pismach Jana 
Husa, „Gdański Rocznik Ewangelicki”, t. 4 (2010), s. 29-30.

59  F. Šmahel, Život a dílo, s. 36, 131.
60  V. Novotný, Hus v Kostnici a česká šlechta. Poznámky a dokumenty, Praha 1915, 

s. 31-32; F. Šmahel, Život a dílo, s. 81.
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z heretykami na ziemie czeskie, między innymi w obronie roszczeń 
do tronu czeskiego ostatniego Luksemburga, Zygmunta. Oba więc 
kraje były w średniowieczu arenami walk z różnorodnie pojętymi 
„wrogami prawdziwej wiary”. 

W otoczeniu króla Zygmunta poruszały się liczne osobistości zwią-
zane z papieżem lub soborem, w tym również Hiszpanie. Ingerencja 
w sprawy kraju opanowanego przez husytów była dla nich rzeczą wiel-
kiej wagi. W 1419 roku legatem papieskim w sprawie zorganizowania 
akcji antyhusyckiej został biskup z galicyjskiego miasta Lugo, Fernan-
do de Palacios61. To on na sejmie Rzeszy we Wrocławiu w 1420 roku 
w imieniu papieża Marcina V uroczyście ogłosił wyprawę krzyżową62. 
Dwa dni wcześniej legat Fernando miał być inicjatorem spektakular-
nego ukarania znakomitego praskiego mieszczanina Jana Krásy, któ-
ry przebywając we Wrocławiu, odmówił zrzeczenia się przyjmowania 
komunii z kielicha oraz uznania słuszności wyroku nad Janem Hu-
sem. Za to został włóczony końmi, a w końcu spalony na stosie63. Już 

61  W. Baum, Císař Zikmund. Kostnice, Hus a války proti Turkům, Praha 1996, 
s. 178; F. Kavka, Poslední Lucemburk na českém trůně, Praha 1998, s. 38; 
P. Štěpánek, Žižka, s. 138. 

62  J. Drabina, Kontakty Wrocławia z Rzymem w latach 1409-1517, Wrocław 1981, 
s. 174-175; idem, Legaci papiescy w Polsce piętnastowiecznej, „Zeszyty Nauko-
we Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologia”, t. 9 (1983), s. 21-28; 
F. Šmahel, Husitské Čechy. Struktury – Procesy – Ideje, Praha 2008, s. 81, 371, 
438, 442; idem, Husitská revoluce, t. 3: Kronika válečných let, Praha 1996, s. 36-
37; idem, Husitská revoluce, t. 2: Kořeny české reformace, Praha 1996, s. 311; 
P. Čornej, Velké dějiny, t. 5, s. 203, 226, 229; F. Kavka, Poslední Lucemburk, 
s. 46, 47, 53; J. Grygiel, Contra Bohemos – Wokół problemu krucjat antyhusy-
ckich w XV-wiecznej Europie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Prace Historyczne”, z. 126 (1999), s. 62.

63  F. Kavka, Poslední Lucemburk, s. 44, 46, 53; P. Čornej, Velké dějiny, t. 5, s. 229; 
idem, 30.7.1419. První pražská defenestrace. Krvavá neděle uprostřed léta, Praha 
2010, s. 167; idem, Bitva na Vítkově a zhroucení Zikmundovy křížové výpra-
vy v létě 1420, „Husitský Tábor”, t. 9 (1986-1987), s. 107-110; F. Šmahel, 
Husitská revoluce, t. 3, s. 36-37; F.M. Bartoš, Husitská revoluce, t. 1: Doba 
Žižkova. 1415-1426, Praha 1965, s. 85. Opis egzekucji w: Vavřince z Březové 
Husitská kronika, s. 358; J. Grygiel, Contra Bohemos, s. 62; S. Bylina, Okru-
cieństwo w rewolucji husyckiej oczyma jej kronikarza, w: idem, Hussitica. Studia, 
Warszawa 2007, s. 89.
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w pierwszej krucjacie antyhusyckiej w 1420 roku obok Niemców, Wę-
grów, Polaków, Włochów, Anglików i Francuzów brali udział również 
Aragończycy64. W tymże roku inny Hiszpan, aragoński teolog Mar-
tin Talayero, uczestniczył w Pradze w dyskusji dotyczącej programu 
husyc kiego, tak zwanych czterech artykułów praskich, zajmując stano-
wisko im przeciwne65.

Dwóch hiszpańskich kardynałów odegrało szczególną rolę w pró-
bach doprowadzenia Czechów do jedności kościelnej. W końcowej 
fazie rewolucji husyckiej był to Juan Palomar, w dobie porewolucyj-
nej zaś Juan Carvajal. Juan Palomar z Barcelony – wysoki urzędnik 
papieski i reprezentant króla aragońskiego – był jedną z najznamie-
nitszych postaci soboru w Bazylei. Historycy czescy często uważają 
Palomara za pierwszego Hiszpana, który znacząco zaważył na losach 
ich ojczyzny. Jako bystry teolog, znakomity strateg i znawca proble-
matyki czeskiej aktywnie wpływał na politykę Kościoła powszechne-
go względem wyłamującego się kraju. W Bazylei prowadził uczone 
dysputy z delegacją husycką w 1433 roku. Należał do czterech teo-
logów, którzy mieli wywracać poszczególne artykuły praskie, będące 
podstawowym programem husyckim. Jego przeciwnikiem w kwestii 
świeckiego panowania księży był husyta pochodzenia angielskiego, 
Peter Englisz Payne. Z delegacją husycką, którą w Bazylei wpierw 
osobiście powitał, Palomar udał się po zakończeniu kilkumiesięcz-
nych dyskusji do Czech. Kraj ten odwiedzał w ciągu następnych 
trzech lat jeszcze co najmniej dwukrotnie. Uczestniczył w uroczystym 

64  Vavřince z Březové Husitská kronika, s. 384; F. Palacký, Dějiny, s. 548; 
P. Štěpánek, Žižka, s. 133-134; J. Grygiel, Contra Bohemos, s. 63; P. Čornej, 
Tajemství českých kronik, Praha – Litomyšl 2003, s. 133; idem, Bitva na Vítkově, 
s. 117; por. Bartošek z Drahonic, Kronika, w: Ze zpráv a kronik doby husitské, 
red. I. Hlaváček, Praha 1981, s. 232.

65  J. Kadlec, Magister Martin Talayero aus Tortosa im Kampf gegen die Hussiten, 
„Annuarium Historiae Conciliorum”, t. 12 (1980), s. 269-314; F. Šmahel, Hu-
sitská revoluce, t. 3, s. 48, 89; P. Čornej, Bitva na Vítkově, s. 135-138. Martin 
Talayero był później m.in. wysłannikiem Zygmunta w Polsce, gdzie 22 kwiet-
nia 1421 roku spotkał się w Skarbimierzu z Władysławem Jagiełłą. Z kolei jako 
wysłannik Zygmunta w Rzymie w roku 1421 opowiadał w Kurii, że prażanie 
mieli zamiar wyprawić się do Włoch i wypędzić papieża, F. Kavka, Poslední 
Lucemburk, s. 67.
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ogłoszeniu kompaktatów bazylejskich w Jihlawie 5 lipca 1436 roku. 
Kompaktaty były umową kompromisową pomiędzy husyckimi Cze-
chami a soborem, w drodze wyjątku zezwalającą husytom między 
innymi na przyjmowanie komunii pod obiema postaciami. Później 
Palomar niemal do końca roku pozostał w Pradze, by nadzorować 
ich dotrzymywanie66. 

Z przewodniczącym czeskiej delegacji Wilhelmem Kostką z Po-
stupic dyskutował w Bazylei na temat komunii pod obiema postacia-
mi kolejny Hiszpan, kardynał Juan Cervantes67. Zaś na temat trans-
substancjacji spierał się z Prokopem Wielkim Juan de Torquemada68, 
za młodu uczestnik soboru w Konstancji, późniejszy kardynał i wuj 
słynnego inkwizytora, Tomasa de Torquemada. Informacje o tym 
czerpiemy z dzieła kolejnego Hiszpana, kronikarza soboru bazylej-
skiego, Jana z Segowii. W swej historii soborowej opisuje między 
innymi porażkę ostatniej krucjaty antyhusyckiej pod Domażlicami 
(1431) oraz jej wpływ na zmianę nastawienia ojców soboru wobec 
kwestii czeskiej. Kardynał Cesarini, przewodniczący soboru, a zara-
zem dowódca nieudanej krucjaty, stwierdził po fatalnej porażce, że 
husytów nie sposób pokonać militarnie i otworzył się na negocjacje, 
które rzeczywiście wkrótce wszczęto69.

Dwa lata po ogłoszeniu kompaktatów bazylejskich, będących 
wynikiem owych negocjacji, przybył do Pragi kastylijski szlachcic, 
podróżnik i późniejszy kronikarz, Diego de Valera (1412-1488?)70. 
Podczas pobytu we Francji doszły go bowiem słuchy, że w Czechach 
będzie miał okazję wsławić się w walce z heretykami – husytami. 

66  A. Krchňák, Čechové na basilejském sněmu, Svitavy 1997, passim; P. Štěpánek, 
Žižka, s. 146-150; F. Šmahel, Basilejská kompaktáta. Příběh deseti listin, Praha 
2011, passim; R. Urbánek, Věk Poděbradský, t. 1, w: České dějiny, t. 3, Praha 
1915, passim; P. Čornej, Velké dějiny, t. 5 (strony wg indeksu); O. Odložilík, 
The Hussite King. Bohemia in European Affairs 1440-1471, New Brunswick 
1965, s. 5, 8, 10.

67  A. Krchňák, Čechové, s. 85.
68  Ibidem, passim.
69  Ibidem, s. 212-213; P. Štěpánek, Žižka, s. 144.
70  C. Blaylock, Diego de Valera’s Crónica Abreviada, „Essays in Medieval Studies”, 

t. 6 (1989), s. 88-93.
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Motywacja Valery, zaprawionego już w zmaganiach z muzułmań-
skim Emiratem Granady w jego ojczystych stronach, była więc przy-
najmniej po części religijna, związana z ideą krucjaty przeciwko nie-
wiernym. Jak widać, mógł ją on realizować w latach trzydziestych  
XV wieku w obu jakże odległych od siebie krajach, Hiszpanii i Cze-
chach. Minęły już co prawda cztery lata od decydującej bitwy pod 
Lipanami (1434), kończącej de facto wojny husyckie, mimo to spo-
sobności do walki z heretykami młodemu hiszpańskiemu rycerzowi 
nie zabrakło. Nowo obrany czeski król, Albrecht Habsburg, którego 
koronacji praskiej (1438) Diego de Valera był świadkiem, szykował 
właśnie wyprawę przeciwko taborytom. Ci radykalni zwolennicy ut-
rakwizmu nie uznali praw Albrechta do czeskiej korony, oferując ją 
Kazimierzowi Jagiellończykowi71. W wyprawie wziął udział również 
Diego de Valera, odmawiając przyjęcia żołdu, proponowanego mu 
osobiście przez króla Albrechta. Do wydarzeń z Pragi i spod Tabora 
powrócił Valera 40 lat później w swym dziele Crónica abreviada. Frag-
ment ten można uznać za pierwszy opis Czech z autopsji w języku 
hiszpańskim. Gdy Crónicę abreviadę wydano w Sewilli w 1482 roku, 
były to zarazem pierwsze ogłoszone tu drukiem informacje o Cze-
chach. Największe wrażenie wywarła na autorze Praga, która jego 
zdaniem liczyła przed wojnami husyckimi powyżej 50 tysięcy miesz-
kańców72. Nawet jeśli stolica bardzo ucierpiała w wyniku zmagań 

71  Aspekt polityczny zob. R. Heck, Tabor a kandydatura jagiellońska w Czechach 
(1438-1444), Wrocław 1964, zwł. s. 121-136; M. Šandera, Hynce Ptáček 
z Pirkštejna. Opomíjený vítěz husitské revoluce, Praha 2011, s. 47-69; P. Čornej, 
M. Bartlová, Velké dějiny zemí Koruny české, t. 6: 1437-1526, Praha – Lito-
myšl 2007, s. 42-55; V.V. Tomek, Dějepis města Prahy, t. 6, Praha 1885, s. 59-
62; R. Urbánek, Věk, t. 1, s. 345-367; F. Šmahel, Dějiny Tábora, t. I/2, České 
Budějovice 1990, s. 505-510.

72  Ocena kastylijskiego podróżnika była całkiem trafna. Przed wojnami husyc-
kimi szacuje się liczbę mieszkańców Pragi – najludniejszego ośrodka ówczesnej 
Europy Środkowej – na około 40 tysięcy, zaś po roku 1500 na około 30 tysię-
cy. P. Čornej, Velké dějiny, t. 5, s. 32; idem, První pražská defenestrace, s. 31; 
F. Hoffmann, České město ve středověku, Praha 1992, s. 81-82; L. Bobková, 
Velké dějiny zemí Koruny české, t. 4 b: 1310-1402, Praha – Litomyšl 2003, 
s. 106; P. Horská, E. Maur, J. Musil, Zrod velkoměsta: urbanizace českých zemí 
a Evropa, Praha – Litomyšl 2002, s. 61-62; F. Šmahel, Husitská revoluce, t. 1: 
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wojennych, Valera nie szczędzi superlatywów na jej temat i stwier-
dza: „Doprawdy zdaje mi się, że większego miasta nie widziałem”73.

Przez około dwa dziesięciolecia (co najmniej od roku 1445) an-
gażował się w kwestie sporów między katolikami i husytami kardy-
nał hiszpański i legat papieski w Europie Środkowej, Juan Carvajal 
(ok. 1400-1469). Stał się on jednym z czołowych znawców kwestii 
czeskiej przy Kurii Rzymskiej i zapalonym wykonawcą jej antyhusyc-
kiej polityki. W latach 1447 i 1462 dyskutował z delegacjami cze-
skimi w Rzymie, zajmując nieprzychylne stanowisko względem rosz-
czeń utrakwistów. Gdy w 1448 roku przybył jako legat papieski do 
Pragi, miejscowi utrakwiści żądali od niego potwierdzenia ważności 
kompaktatów bazylejskich (które uznał wcześniej tylko sobór, nigdy 
zaś papież) i zatwierdzenia wyboru na arcybiskupa praskiego Jana 
Rokycany. Nieprzejednana postawa Carvajala wywołała w stolicy 
rozruchy, w wyniku których Hiszpan skwapliwie wycofał się z mia-
sta. Kontynuował jednak batalię przeciwko odstępstwom husyckim, 
odgrywając ważną rolę w ostatecznym zniesieniu kompaktatów przez 
Piusa II (1462), jak również w procesie zmierzającym do pozbawie-
nia tronu „króla husyckiego” Jerzego z Podiebradów74.

Doba vymknutá z kloubů, Praha 1996, s. 356, 466; idem, Husitské Čechy, s. 83; 
J. Macek, Jagellonský věk v českých zemích, t. 3. Města, Praha 2002, s. 27. 

73  Słowa Valery „yo estuve en ella (Praga) con el rey Alberto e sin duda me parece 
yo non aver visto otra mayor ciudad” przytacza m.in. R. Slabý, Checoslovaquia. 
Su presente, su passado. Sus relaciones culturales con España y los países iberoameri-
canos, Madrid 1933, s. 83; dalej zob. P. Štěpánek, Žižka, s. 140-143; B. Baďura, 
Styky, s. 54-57; J. Polišenský, Tisíciletá Praha očima cizinců, Praha 1999, s. 14.

74  Czeski wątek w działalności Juana Carvajala jest bardzo rozległy i równie sze-
roką uwagę poświęciła mu historiografia. L. Gómez Canedo, Don Juan de Car-
vajal, cardenal de Sant’Angelo legado en Alemania y Hungria (1399?-1469). Un 
español al servicio de la Santa Sede, Madrid 1947; R. Urbánek, Věk Poděbradský, 
t. 2-4, w: České dějiny, t. 3, Praha 1918-1962 (strony wg indeksu); P. Čornej, 
M. Bartlová, Velké dějiny, t. 6 (wg indeksu); A. Kalous, Plenitudo potestatis in 
partibus? Papežští legáti a nunciové ve střední Evropě na konci středověku (1450-
1526), Brno 2010 (wg indeksu); J. Smołucha, Polityka Kurii Rzymskiej za pon-
tyfikatu Piusa II (1458-1464) wobec Czech i krajów sąsiednich. Z dziejów dyplo-
macji papieskiej w XV wieku, Kraków 2008 (wg indeksu); F.G. Heymann, Geo-
rge of Bohemia. King of Heretics, Princeton 1965 (wg indeksu); O. Odložilík, 
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Ogólnie rzecz biorąc, Hiszpanie jako legaci soborowi, a także jako 
legaci papiescy, w znacznym stopniu przyczyniali się do ustawicz-
nego spychania husytyzmu do defensywy. Efektem tych usiłowań, 
w których tak aktywnie uczestniczyli Hiszpanie, było między innymi 
załamanie się idei swoistej tolerancji religijnej, która po wojnach hu-
syckich zaczęła kiełkować w państwie czeskim.

Z powyższego zarysu wynika, że o udokumentowanych, bezpo-
średnich kontaktach czesko-hiszpańskich, mających charakter ściśle 
religijny, możemy mówić właściwie tylko w późnym średniowieczu. 
Jeśli chodzi o kierunek podróży z Czech do Hiszpanii, dominującym 
motywem przewodnim był kult św. Jakuba z Composteli. Poszlaki 
o możliwych pielgrzymkach Czechów do grobu apostoła znane są od 
XII wieku, natomiast bezsprzecznymi dowodami dysponujemy dopie-
ro od drugiej połowy XIV wieku. Największą liczbę pielgrzymek od-
notowują źródła – zwłaszcza glejty kancelarii aragońskiej – w ostatniej 
ćwierci XIV wieku i pierwszej ćwierci XV wieku. Obok odosobnio-
nego przypadku Prokopa Wielkiego – wówczas przedstawiciela rodzi-
ny patrycjuszowskiej z Pragi – widzimy w Hiszpanii książąt śląskich, 
z dynastii Przemyślidów i Piastów oraz kilku reprezentantów szlachty 
czeskiej i morawskiej. Aspektowi pielgrzymkowemu w kontaktach 
czesko-hiszpańskich poświęciłem w niniejszym przeglądzie stosunko-
wo najwięcej miejsca, również z tego względu, że jest on mniej znany 
niż główny motyw, sprowadzający Hiszpanów do Czech. Motywem 
tym była walka z husytyzmem. Udział Hiszpanów w tych zmaganiach  
– w mniejszym stopniu zbrojny, w większym ideologiczny – doczekał się 
już gruntownych studiów, toteż tutaj zaledwie go zasygnalizowałem75.

The Hussite King (wg indeksu); P. Štěpánek, Žižka, s. 153-158; idem, Čechy 
a Španělsko, s. 153-157.

75  Niniejszy artykuł jest uzupełnioną wersją referatu wygłoszonego 6 maja 2013 
roku na Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Hiszpania i chrześcijaństwo. 
Tradycja i tożsamość” zorganizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II. Obszerniej potraktowałem stosunki czesko-hiszpańskie w śred-
niowieczu w I rozdziale pracy doktorskiej pt. Europa Zachodnia w świetle cze-
skich relacji podróżniczych doby Jerzego z Podiebradów na tle kontaktów Czech 
z zachodnimi rubieżami Europy w średniowieczu, powstającej pod opieką prof. 
dr hab. Danuty Qurini-Popławskiej.
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SuMMARy

The Religious Aspect of czech-Spanish Relations  
in the Middle Ages

There is a saying in Czech meaning It’s a Spanish village to me, which is 
analogical to the English It’s all Greek to me. This vivid idiom indicates 
that those countries were usually foreign to each other, resulting from their 
mutual geographical distance. The Czech realm in the Middle Ages was 
located on the eastern periphery of the Latin civilization, whereas north-
western parts of the Iberian Peninsula were known at that time as the end 
of the world (Finis Terrae). Thus, while it is understandable that contacts 
were rare, it is still possible to glean a number of examples of indirect or 
direct contact. This paper concentrates on those which had a religious di-
mension. When we talk about Czech-Spanish relations, the main religious 
motivation for traveling were pilgrimages to the grave of St James in San-
tiago de Compostela. On the other hand, Bohemia awakened the most 
interest in Spain during the Hussite and post-Hussite period. These two  
topics cover the largest part of the presented paper. At the beginning,  
two examples from hagiography are briefly analyzed. Firstly, the question 
of the possibly Czech (Moravian) descent of Santa Orosia, venerated to the 
present day in the Aragonian city of Jaca; secondly – the similarity between 
the legends of Saint Wenceslaus and Saint James “Matamoros.” Crusading 
was also a religiously motivated movement. Two Bohemian Kings from the 
house of Luxembourg, John the Blind and his son Charles IV, seriously 
considered taking part in the late phase of the Spanish Reconquista. Their 
plans are briefly outlined here. The Czech interest in Santiago de Compos-
tela as a pilgrimage destination is traceable from the 12th century, but the 
most evidence about the actual presence of representatives of Czech lands 
in Spain appeared in the last quarter of the 14th century and the first quar-
ter of the 15th century. Those contacts were systematized in the last decade 
of the 20th century by the recently deceased Hispanist, Bohumil Baďura 
(1929-2014), yet we are able to add some new facts here. According to our 
recent knowledge, we can mark the milestones of the presence of the first 
representatives of the Lands of the Bohemian Crown in Spain in the Middle 
Ages as follows:

1367 –  the first representatives of the Czech lands known by name (Ger-
mans from the ethnically non-Czech part of Silesia)
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1371 –  the first Slavonic representative of Silesia (and also of the whole of 
the Czech lands), who could also be considered the first recorded 
Polish Santiago-pilgrim. His trip was unknown in Czech and Polish 
historiography until now.

1375 –  first ethnic Czech (representative of the ethnically Czech part of 
Silesia)

1378 –  first Czech from Bohemia (this fact has not been reflected in Czech 
historiography to date)

1389 –  the first known Moravians in Spain; together with Bohemians who 
were considered to have been the first in Spain until this research

Contacts between Spaniards and Bohemians intensified during the Hussite 
period, when theologians and politicians of the Catholic and Reformed 
party struggled in disputes on Councils – in Constance and especially in 
Basel. A few other examples of contact are mentioned: The Hussite mani-
festos reached even Spain, a Spanish bishop called in the name of Pope 
for the first anti-Hussite crusade, the famous scholar and burned “heretic” 
Jerome of Prague had a Spanish famulus. Two Spanish cardinals played 
a significant role in the attempts to re-unite Bohemians with the universal 
Church organization. In the late phase of the Hussite revolution, this was 
Juan Palomar, whereas in the Podiebradian era – Juan Carvajal. As the pa-
per demonstrates, direct contacts which were both religiously motivated 
and documented, took place actually only during the Late Middle Ages. 



M A t e u S Z  S e K u ł A
Akademia Ignatianum w Krakowie

Konflikt śródziemnomorski  
w latach 1512-1522 i zdobycie Rodos

Zakon św. Jana, potocznie zwany joannitami, został założony 
przez kupców z Amalfi w Jerozolimie około 1070 roku przy szpitalu 
św. Jana Chrzciciela. Jego celem była opieka nad pielgrzymami przy-
bywającymi do Ziemi Świętej. W czasie wypraw krzyżowych zakon 
joannitów utożsamiany był z rycerzami walczącymi na koniach, jed-
nak kiedy w 1291 roku padła Akka, ostatnia twierdza krzyżowców 
w Ziemi Świętej, zostali zmuszeni do zmiany sposobu i taktyki walki. 
Zostali żeglarzami, ludźmi morza, a po opanowaniu wyspy Rodos 
w 1309 roku stali się obrońcami i strażnikami chrześcijaństwa we 
wschodniej części Morza Śródziemnego1. 

1  A. Luttrell, The Hospitallers at Rhodes, 1306-1421, w: A History of the Crusa-
des, red. K.M. Setton, t. 3, Madison – Milwakee – London 1975, s. 278-285; 
R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes Besieged. A New History, Gloucester-
shire 2011, s. 13-17; J. Riley-Smith, The Knights of St. John in Jerusalem and 
Cyprus c. 1050-1310, London 1967, s. 198-216; idem, Krucjaty. Historia, Po-
znań 2008, s. 280-281; N. Housley, The Later Crusades 1274-1580: From Lyons 
to Alcazar, Oxford 1992, s. 204-219; E. Brockman, The Two Sieges of Rhodes 
1480-1522, London 1969, s. 15-20. E. Bradford, The Shield and the Sword. The 
Knights of St. John, London – Sydney – Auckland – Toronto 1981, s. 49-64; 
J. Attard, The Knights of Malta, Malta 2013, s. 1-5; E. Kollias, The Knights of 
Rhodes. The Palace and the City, Athens 2004, s. 12-24; D. Seward, Mnisi wojny. 
Krótka historia zakonów rycerskich, Poznań 2007, s. 168-178; J.D. Brandes, Kor-
sarze Chrystusa. Joannici – władcy Morza Śródziemnego, Kraków 2010, s. 24-30. 
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Głównym wrogiem zakonu byli Turcy osmańscy, którzy w XV 
wieku pod wodzą Murada II podbijali coraz większe terytoria Eu-
ropy Południowej, sięgając swymi granicami po rzekę Dunaj. Za 
rządów syna Murada II, Mehmeda II, w 1453 roku zdobyli Kon-
stantynopol, kończąc tym samym ponad tysiącletnią historię Ce-
sarstwa Bizantyjskiego, a następnie sięgnęli po Półwysep Pelopone-
ski, Albanię oraz włoskie kolonie w basenie Morza Czarnego. Tym 
samym opanowali tereny od Armenii do Zatoki Weneckiej. Wene-
cjanom pozostały jedynie w tym regionie Sporady, Genueńczycy 
zachowali zaś wyspy Chios i Lesbos. W związku z tym kawalerowie 
rodyjscy – jak teraz nazywano joannitów – stali się praktycznie je-
dynymi znaczącymi obrońcami chrześcijaństwa we wschodniej czę-
ści Morza Śródziemnego i już w 1480 roku byli atakowani przez 
wojska tureckie pod dowództwem Mesiha Paszy, zwycięsko odparli 
oblężenie Rodos2. 

Po spektakularnej obronie wyspy w 1480 roku joannici zyskali 
duży prestiż, zaś liczba młodych mężczyzn, którzy chcieli wstąpić 
w szeregi zakonu, znacząco wzrosła. Sytuacja na wyspie Rodos, 
która nie dość, że ucierpiała w wyniku niedawnego oblężenia, to 
jeszcze została nawiedzona przez trzęsienia ziemi, była jednak trud-
na. Konieczne stały się na dużą skalę zakrojone prace budowlane 
i naprawcze, których koszty przekraczały możliwości finansowe za-
konu. Nie można było liczyć na pomoc Zachodu, ponieważ rozpo-
częły się właśnie wojny włoskie, angażujące władców francuskich 
oraz wszystkie państwa włoskie. Stolicą Apostolską władał w latach 

2  N. Housley, The Later Crusades, s. 95-100, 225-226; R. Douglas Smith, 
K. DeVries, Rhodes, s. 23-31; T.M. Vann, The Fifteenth-Century Maritime Ope-
rations of the Knights of Rhodes, w: The Military Orders – On Land and by Sea, 
red. J. Upton-Ward, t. 4, Aldershot 2008, s. 215-217; E. Bradford, The Shield, 
s. 86-99; J. Attard, The Knights, s. 6-8, H. Inalcik, The Ottoman Turks and the 
Crusades, 1451-1522, w: A History of the Crusades, red. K.M. Setton, t. 6, Ma-
dison – Milwakee – London 1984, s. 312-316; D. Seward, Mnisi, s. 198-204; 
J.D. Brandes, Korsarze, s. 47-50, 55-60; J. Riley-Smith, Krucjaty, s. 302-304, 
E. Kollias, The Knights, s. 26-32, 44-51; R. Crowley, Morskie imperia. Bata-
lia o panowanie na Morzu Śródziemnym 1521-1580, Poznań 2012, s. 28-29; 
A. Clot, Sulejman Wspaniały i jego wspaniałe stulecie, Warszawa 2017, s. 35-36.
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1492-1503 osławiony Rodrigo Borgia – Aleksander VI, niecieszący 
się poważaniem i autorytetem3. 

Duże zmiany polityczne zachodziły także w Turcji. W 1481 roku 
zmarł sułtan Mehmed II. Jego śmierć spowodowała wszczęcie brato-
bójczej wojny o sukcesję pomiędzy jego dwoma synami, Bajazydem 
II a Dżemem (Jemem). Początkowo Bajazyd, zapewne chcąc za-
bezpieczyć się przed atakami rycerzy, nawiązał nawet rozmowy ze 
szpitalnikami, próbując odnowić rozejm4. Wznowiono dzięki temu 
podróże i handel pomiędzy Rodos a wybrzeżem anatolijskim aż do 
Palatii. Zakon wysłał także swojego ambasadora Mosco do subashi 
w celu zawarcia pokoju z sułtanem, pod warunkiem nieuiszczania 
jakiegokolwiek trybutu przez którąkolwiek ze stron. Formalne za-
wieszenie broni podpisano 26 listopada i ponowiono 2 lub 7 grud-
nia 1482 roku. Był w nim między innymi zapis o rocznej płatności 
35 000 weneckich dukatów na utrzymanie Dżema (poniżej informa-
cje, w jaki sposób młody syn sułtana znalazł się w rękach joannitów) 
i dodatkowych 10 000 dla wielkiego mistrza za gościnę młodego suł-
tana. Joannici natomiast zobowiązali się nie prowadzić wojny z Baja-
zydem II w imieniu Dżema5. 

3  E. Rossi, The Hospitallers at Rhodes, 1421-1523, w: A History of the Crusades, 
red. K.M. Setton, t. 3, Madison – Milwakee – London 1975, s. 328; R. Dou-
glas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 63; E. Brockman, The Two Sieges, s. 93; J. Sar-
nowsky, Macht und Herrschaft im Johanniterorden des 15. Jahrhunderts. Verfas-
sung und Verwaltung der Johanniter auf Rhodos (1421-1522), Münster 2001, 
s. 24-26; A. Luttrell, Earthquakes in the Dodecanese: 1303-1513, w: Studies on 
the Hospitallers after 1306. Rhodes and the West, Farnham 2007, s. 149.

4  R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 64; K.M. Setton, The Papacy and the 
Levant, t. 2, Philadelphia 1978, s. 371; N. Vatin, The Hospitallers at Rhodes and 
the Ottoman Turks, 1480-1522, w: Crusading in the Fifteenth Century. Message 
and Impact, red. N. Housley, Hampshire – New York 2004, s. 150; E. Rossi, 
The Hospitallers, s. 325; H. Inalcik, The Ottoman Turks, s. 331; N. Housley, The 
Later Crusades, s. 112; E. Bradford, The Shield, s. 102; A. Clot, Sulejman, s. 36; 
C. Oman, Sztuka wojenna w XVI wieku, t. 2, Oświęcim 2015, s. 171-172. 

5  R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 64-65; K.M. Setton, The Papacy, t. 2, 
s. 384; E. Rossi, The Hospitallers, s. 326-327; E. Brockman, The Two Sieges, 
s. 94; G. Bottarelli, Storia Politica e militare del Sovrano ordine di S.Giovanni 
di Gerusalemme detto di Malta, t. 1, Milano 1942, s. 244; J. Sarnowsky, The 
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Niemal w tym samym czasie o pomoc do szpitalników zwró-
cił się Dżem. 29 lipca 1482 roku przybył na Rodos na pokładzie 
statku joannitów. 22 sierpnia podpisał z mistrzem wieczny pokój 
dla siebie, zobowiązując się słowem honoru, iż jeśli odzyska tron, 
kawalerowie będą mogli swobodnie handlować na terenie Turcji. 
Badacz dziejów zakonu Ettore Rossi stwierdził, że dodatkowo za-
kon otrzymał zezwolenie od Dżema na pertraktacje w jego imieniu 
z Bajazydem II. Obawiając się o swoje życie, 1 września 1482 roku 
opuścił on Rodos. Wpływ na to miały zapewne sugestie ze strony 
rycerzy zakonnych, którzy woleli pozbyć się go z wyspy i wysłać 
do Europy, aby tym łatwiej użyć go jako zakładnika w rozmowach 
z Bajazydem6. 16 października Dżem dotarł do Sabaudii, gdzie spę-
dził cztery miesiące w Nicei. Następnie został wysłany do stolicy 
Sabaudii Chambéry oraz kolejno do zamków joannitów znajdują-
cych się w regionie Dauphiné, Prowansji i Owernii7. Co ciekawe, 
o Dżema zabiegało wielu władców europejskich, chcąc wykorzystać 
go jako narzędzie przetargu w rozmowach z Turkami. Po licznych 
perypetiach Dżem dostał się na dwór papieża Aleksandra VI, który 
przekazał go następnie królowi Francji Karolowi VIII, a ten zabrał 
go do Italii. Towarzyszył wojskom francuskim w ich marszu przez 
Italię i dotarł z nimi aż do Królestwa Neapolitańskiego. Tu w Kapui 
Dżem zachorował i niespodziewanie zmarł 25 lutego 1495 roku. 

Late medieval military orders and the transformation of the idea of holy wars,  
w: On the Military Orders in Medieval Europe. Structures and Perceptions, Farnham 
2011, s. 5; H.J.A. Sire, Kawalerowie maltańscy, Warszawa 2000, s. 93; D. Seward, 
Mnisi, s. 205; A. Clot, Sulejman, s. 36-37; J.D. Brandes, Korsarze, s. 60.

6  K.M. Setton, The Papacy, t. 2, s. 382-383; R. Douglas Smith, K. DeVries, Rho-
des, s. 65-66; E. Brockman, The Two Sieges, s. 95; H.J.A. Sire, Kawalerowie, 
s. 93; E. Rossi, The Hospitallers, s. 326-327; H. Inalcik, The Ottoman Turks, 
s. 331-332; G. Bottarelli, Storia, s. 246-247; E. Bradford, The Shield, s. 103; 
N. Vatin, The Hospitallers, s. 151; J.D. Brandes, Korsarze, s. 60-61; J. Riley-
-Smith, Krucjaty, s. 283.

7  K.M. Setton, The Papacy, t. 2, s. 383-384; R. Douglas Smith, K. DeVries, 
Rhodes, s. 67; E. Brockman, The Two Sieges, s. 98; E. Rossi, The Hospitallers, 
s. 327; H.J.A. Sire, Kawalerowie, s. 93; K.M. Setton, The Papacy, t. 2, s. 357-
363; G. Bottarelli, Storia, s. 247; N. Housley, The Later Crusades, s. 112-113; 
E. Bradford, The Shield, s. 103; E. Kollias, The Knights, s. 52.
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Jego ciało zabalsamowano i po podjętych pertraktacjach przekaza-
no je w 1499 roku Bajazydowi II, który pochował brata w meczecie 
w Bursie8. 

W 1498 roku został zawarty rozejm pomiędzy Turkami a ryce-
rzami, w którym znalazł się zapis o gwarancjach wolności handlu, 
co faktycznie nie było przestrzegane. Europa nie zapomniała jednak 
o grożącym jej niebezpieczeństwie i w 1501 roku zorganizowano 
ligę państw chrześcijańskich, do której akces zgłosili między innymi 
wenecjanie, Francuzi, Hiszpanie, Portugalczycy, papież oraz kawa-
lerowie z Rodos9. Rycerze zobowiązali się wyposażyć cztery uzbro-
jone galery pod wodzą admirała zakonu, a wielki mistrz, kardynał 
Pierre d’Aubusson, został wyznaczony przez papieża na dowódcę 
floty chrześcijańskiej. W rezultacie przygotowań latem 1502 roku 
zjednoczona flota wenecko-papiesko-rodyjska w liczbie 15 jednostek 
zebrała się przy weneckiej wyspie Kithira10. Wielki mistrz miał jesz-
cze plan, aby wysłać część statków na wody w pobliżu Rodos w od-
wecie za spustoszenie przez Osmanów wyspy Chalki, lecz wenecki 
kapitan Benedykt Pesaro i dowodzący papieskimi okrętami Jakub 
Pesaro skierowali całą flotę na jońską wyspę Lefkadę (inaczej San-
ta Maura, położoną między Korfu a Kefalonią). Po tygodniowym 
oblężeniu, w którym wyróżnili się joannici, Lefkada została zdobyta 

8  K.M. Setton, The Papacy, t. 2, s. 384-416; E. Rossi, The Hospitallers, s. 327; 
R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 79; E. Brockman, The Two Sieges, 
s. 95-103; N. Vatin, The Hospitallers, s. 155; H. Inalcik, The Ottoman Turks, 
s. 332; N. Housley, The Later Crusades, s. 115; E. Bradford, The Shield, s. 104-
106; A. Clot, Sulejman, s. 37; J.D. Brandes, Korsarze, s. 61.

9  I. Bosio, Dell’ Istoria della sacra religione et illustrissima militia di San Giovanni 
Gierosolimitano, cz. 2, Roma 1594, s. 441-442; E. Brockman, The Two Sieges, 
s. 105; K.M. Setton, The Papacy, t. 2, s. 526-533; P. Brummett, The Overrated 
Adversary: Rhodes and Ottoman Naval Power, „The Historical Journal”, t. 36, 
nr 3 (1993), s. 518-519; R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 82, 84; 
E. Rossi, The Hospitallers, s. 329. Wenecjanie już od 1499 roku toczyli wojnę na 
Morzu Egejskim z Turcją trwającą do 1503 roku. 

10  P. Brummett, The Overrated Adversary, s. 519-521; E. Rossi, The Hospitallers, 
s. 329; K.M. Setton, The Papacy, t. 2, s. 533; N. Vatin, The Hospitallers, s. 152. 
Wenecka nazwa wyspy to Cerigo.
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29 sierpnia 1502 roku11. Następnie mistrz pospiesznie uzbroił galerę, 
która pochwyciła wielu tureckich korsarzy działających na wodach 
rodyjskich; część jeńców zabito, a innych wykorzystano do pracy 
przy pogłębianiu fos na Rodos12.

W lipcu 1503 roku zmarł wielki mistrz Pierre d’Aubusson. Nie-
mal w tym samym czasie Wenecja zawarła pokój z Turkami, czego 
skutkiem było pozostawienie kawalerów samych na placu boju. 
Nowym wielkim mistrzem wybrano przeora Francji Emery’ego de 
Amboise, który przybył na Rodos dopiero w 1504 roku. Jeszcze 
w sierpniu 1503 roku tureccy korsarze splądrowali wybrzeże Rodos, 
ale w akcji odwetowej joannici w pobliżu tureckiego Fethiye (mia-
sto Fethiye położone jest na wybrzeżu tureckim około 200 kilo-
metrów na zachód od Antalyi) zatopili osiem osmańskich statków, 
dwa zdobyli z dużymi łupami, tracąc jednak jedną swoją galerę13.

Rok 1504 upłynął na nieustających atakach joannitów na ture-
ckich korsarzy. W jednej z takich interwencji pojmali nawet Kemala 
Bega, posłańca Kurkuta Celebi, który był synem Bajazyda II i za-
rządcą południowej Anatolii14. W kwietniu natomiast flota admirała 

11  E. Rossi, The Hospitallers, s. 329; K.M. Setton, The Papacy, t. 2, s. 533; N. Va-
tin, The Hospitallers, s. 153. Jeszcze końcem 1501 roku i w początkach 1502 
roku flota rodyjska schwytała pewną liczbę statków osmańskich, głównie ku-
pieckich. Było to o tyle istotne, że zdobyto dużą liczbę cennego i kosztownego 
towaru, co w części pokryło wielkie wydatki, jakie rycerze musieli ponieść, żeby 
uzbroić do walki swoje galery. 

12  I. Bosio, Dell’ Istoria, s. 457-464; P. Brummett, The Overrated Adversary, 
s. 520-523; E. Rossi, The Hospitallers, s. 329–330; H. Inalcik, The Ottoman 
Turks, s. 350; G. Bottarelli, Storia, s. 256; E. Dupuy, T.N. Dupuy, The Encyc-
lopedia of Military History from 3500 B.C. to the present, London 1986, s. 439.

13  I. Bosio, Dell’ Istoria, s. 472-474; R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 84; 
P. Brummett, The Overrated Adversary, s. 524; N. Vatin, The Hospitallers, s. 153; 
K.M. Setton, The Papacy, t. 2, s. 533; E. Brockman, The Two Sieges, s. 105-106; 
G. Bottarelli, Storia, s. 257-258; E. Rossi, The Hospitallers, s. 330; E. Bradford, 
The Shield, s. 107; H. Inalcik, The Ottoman Turks, s. 351-352; T.W. Lange, 
Szpitalnicy, Joannici, Kawalerowie Maltańscy, Poznań 1994, s. 30; H.J.A. Sire, 
Kawalerowie, s. 93; J.D. Brandes, Korsarze, s. 61-63.

14  R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 85; P. Brummett, The Overrated Ad-
versary, s. 526; E. Rossi, The Hospitallers, s. 330; G. Bottarelli, Storia, s. 258. 
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tureckiego Kemala Reisa uderzyła na Rodos, ale atak został odpar-
ty15. Pomimo nieustających napadów Kemala w 1505 roku na wy-
spy archipelagu Dodekanez należące do joannitów: Nisyros, Tilos 
i Symi, a w 1506 roku na Leros, nie spowodowało to całkowitego 
przerwania zawieszenia broni pomiędzy rycerzami św. Jana a Os-
manami. Zakon pozostawał w kontakcie także z sułtanem Egiptu 
Kansuh’em al-Ghūrī, który mimo że obawiał się Turków, zwrócił 
się do rycerzy o pomoc w walce z Portugalią o panowanie nad Mo-
rzem Czerwonym. Od joannitów, którzy w ten sposób chcieli osłabić 
Turcję, otrzymał zapasy żywności na wojnę oraz drewno na statki. 
Wsparli go nawet wenecjanie, których handel przyprawami został 
zniszczony przez portugalską ekspansję kolonialną16. W odpowiedzi 
na poczynania zakonu sułtan Bajazyd wypowiedział zawieszenie bro-
ni, jednakże do ataku na wyspę nie doszło. Tymczasem joannici, zda-
jąc sobie sprawę, że zbyt silny Egipt to również duże zagrożenie dla 
nich samych, dla ich bytu, postanowili osłabić nieco rosnące w siłę 
państwo mameluckie. Między innymi w 1506 roku niedaleko wyspy 
Kos szpitalnicy zajęli siedem statków egipskich, które przybyły, aby 
złupić wyspę. Natomiast w 1507 roku nieopodal Krety kawalerowie 
opanowali duży statek kupiecki, który służył do przewozu przypraw 
z Aleksandrii do Tunisu i do zaopatrywania całego Maghrebu. Okręt 
przyholowano na Rodos, na którym znajdowały się ogromne ilości: 

Kemal jako niewolnik dotarł na Rodos, gdzie w nocy 20 lipca wraz z 12 
innymi jeńcami zdołał zmylić czujność strażników. Próbował uciec na stat-
ku hiszpańskim, ale wpadł do morza i utonął. Kurkut wielokrotnie pisał po 
grecku ze swojej rezydencji w Leodicea, żądając uwolnienia swojego posłańca 
i grożąc poinformowaniem o tym zajściu sułtana. Joannici odpowiedzieli, 
wyjaśniając, co stało się z Kemalem, i wyrazili swoje ubolewanie nad jego 
śmiercią, a na groźby Kurkuta odparli, iż zakon ciągle atakowany jest przez 
Turków i ich korsarzy.

15  I. Bosio, Dell’ Istoria, s. 475; P. Brummett, The Overrated Adversary, s. 526-
527; E. Rossi, The Hospitallers, s. 330.

16  P. Brummett, The Overrated Adversary, s. 528-529; E. Rossi, The Hospitallers, 
s. 331. Sułtan egipski przetrzymywał także syna sułtana Dżema (prawdopodob-
nie nazywał się Murad). Ten, obawiając się, że zostanie przekazany Bajazydowi, 
uciekł z Kairu na Rodos. Po zdobyciu wyspy przez Turków został wraz ze swo-
imi dwoma synami uśmiercony. 
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przypraw, ubrań, dywanów, a także podróżnicy, za których Egipcja-
nie zapłacili wysokie okupy17.

W 1510 roku egipski sułtan Kansuh wysłał flotę po drewno do 
portów w Zatoce Aleksandretta (dziś Iskenderum na południowo-
-wschodnim wybrzeżu Turcji), która należała do Turków. O jego pla-
nach dowiedzieli się rycerze św. Jana i 6 sierpnia 1510 roku wielki 
mistrz Amboise rozkazał komandorom floty zakonu Andrzejowi 
d’Amaral i Filipowi Villiers de l’Isle Adam, aby popłynęli do tej zatoki. 
Żeby jednak wyprawa pozostała tajemnicą, mieli ominąć Cypr. W re-
zultacie okręty nieprzyjacielskie spotkały się 23 sierpnia 1510 roku 
w pobliżu Aleksandretty. W wyniku starcia pochwycono 11 egipskich 
statków towarowych i 4 galery, resztę natomiast spalono18. Dzięki temu 
siły mameluckie zostały znacznie osłabione i zagrożenie z ich strony 
oddalono. Po tych wydarzeniach wielki mistrz był prawie pewny od-
wetowego ataku na Rodos ze strony, wspierającej bądź co bądź Egipt, 
Turcji. W celu obrony wyspy wezwał nawet wszystkich kawalerów ro-
dyjskich i napisał do papieża oraz królów chrześcijańskich o pomoc. 
Wyspa Rodos nie była jednakże w tym czasie głównym celem, ponie-
waż Bajazyd skierował swoją armię przeciwko szachowi Iranu Ismaîlo-
wi Safavî, zaś flotę wysłał na pomoc Mamelukom, którzy walczyli na 
Morzu Czerwonym z Portugalczykami19.

W maju 1512 roku zmarł sułtan Bajazyd II, z tą chwilą skończy-
ły się w miarę poprawne stosunki kawalerów rodyjskich z Turcją. 

17  I. Bosio, Dell’ Istoria, s. 490-491; P. Brummett, The Overrated Adversary, 
s. 530-531; E. Brockman, The Two Sieges, s. 106-107; E. Rossi, The Hospitallers, 
s. 331; D. Seward, Mnisi, s. 207; J.D. Brandes, Korsarze, s. 65.

18  I. Bosio, Dell’ Istoria, s. 492-494; P. Brummett, The Overrated Adversary, 
s. 534-535; Royal Malta Libray, Valletta: Archives of the Order of St. John, 
codex 400, f. 224; R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 86; E. Brockman, 
The Two Sieges, s. 107; N. Vatin, The Hospitallers, s. 153-154; E. Rossi, The 
Hospitallers, s. 331-332; G. Bottarelli, Storia, s. 262; N. Housley, The Later 
Crusades, s. 230; E. Bradford, The Shield, s.108-109; D. Seward, Mnisi, s. 208; 
J.D. Brandes, Korsarze, s. 66.

19  P. Brummett, The Overrated Adversary, s. 535. Najważniejszymi celami Osma-
nów w 1510 roku i kolejnych latach był Iran, Egipt, Bałkany, a dopiero potem 
Rodos.
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Jego następca Selim I (1512-1520), nastawiony wojowniczo, 
mógł się stać niebezpieczny dla Rodos20. W tym samym roku po 
śmierci wielkiego mistrza Guya z Blanchefort jego następcą zo-
stał Fabrizio del Carretto, który zasłynął bohaterską obroną fortu 
św. Mikołaja w czasie oblężenia Rodos w 1480 roku21. Na Stolicy 
Piotrowej zasiadał natomiast Leon X, który sprzyjał joannitom, 
jednak z powodu toczących się na terenie Italii walk z udziałem 
władców francuskich nie był w stanie udzielić pomocy zakonowi. 
Dla Wenecji i Genui najważniejsze było utrzymanie poprawnych 
stosunków z Turcją, aby móc nadal prowadzić interesy handlowe 
na Wschodzie22. 

Selim I, prawie natychmiast po objęciu tronu, rozpoczął podboje 
i w 1514 roku skierował swoje wojska do Persji przeciw szachowi 
Ismaîlowi, który zagrażał jego wschodnim terenom. Ismaîl porozu-
miewał się z chrześcijańskimi państwami w celu obalenia sułtana. 
Pokonany w bitwie pod Chaldiran (równina Czałdyran) 23 sierp-
nia 1514 roku, zmuszony do zawarcia pokoju z Osmanami, pla-
nował zemstę. W 1515 roku napisał nawet do joannitów, prosząc, 
aby oddali mu Murada, syna sułtana Dżema, którego chciał użyć do 
wzniecenia buntu przeciwko sułtanowi Selimowi. Planów nie udało 
się zrealizować, a Ismaîl stracił poparcie swoich ludzi23. Następnie 

20  I. Bosio, Dell’ Istoria, s. 501-503; V.J. Parry, The Reigns of Bayezid II and Selim 
I, 1481-1520, w: A History of the Ottoman Empire to 1730, red. M.A. Cook, 
Cambridge – London – New York – Melbourne 1976, s. 69-70; R. Douglas 
Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 83; P. Brummett, The Overrated Adversary, s. 538; 
K.M. Setton, The Papacy and the Levant, t. 3, Philadelpia 1984, s. 122-123; 
E. Rossi, The Hospitallers, s. 332; D. Seward, Mnisi, s. 208-209; A. Clot, Su-
lejman, s. 38; J.D. Brandes, Korsarze, s. 67; J.S. Łątka, Sulejman II Wspaniały, 
Warszawa 2004, s. 28. Przeciwko Bajazydowi wystąpił jego syn Selim i jan-
czarzy, co przyczyniło się do jego ustąpienia 24 kwietnia 1512 roku, a miesiąc 
później, 26 maja, Bajazyd zmarł.

21  I. Bosio, Dell’ Istoria, s. 509; P. Brummett, The Overrated Adversary, s. 538; 
E. Rossi, The Hospitallers, s. 332; E. Brockman, The Two Sieges, s. 108-109; 
J.D. Brandes, Korsarze, s. 70; E. Kollias, The Knights, s. 52.

22  N. Housley, The Later Crusades, s. 120.
23  P. Brummett, The Overrated Adversary, s. 538; R. Douglas Smith, K. DeVries, 

Rhodes, s. 83; E. Rossi, The Hospitallers, s. 332; K.M. Setton, The Papacy, t. 3, 
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swoją ekspansję skierował Selim w kierunku Syrii, Egiptu i Arabii, 
co nie tylko poszerzyłoby znacznie obszar państwa tureckiego, ale 
pozwoliło na przejęcie kontroli nad handlem lewantyńskim. W wy-
niku tureckiej ekspansji w lecie 1516 roku poddało się Aleppo, a 24 
sierpnia pod Marj Dābiq został pokonany mamelucki sułtan Syrii 
i Egiptu Kansuh, wkrótce w ręce sułtana Selima I wpadł Damaszek 
i Jerozolima24. W kolejnym roku, 28 stycznia, atakując miasto jedno-
cześnie z morza i lądu, Selim zagarnął Kair, a wraz z nim wkrótce cały 
Egipt25. Dzięki tym zwycięstwom Egipt i Syria stały się częścią Impe-
rium Osmańskiego. 17 lipca 1517 roku także święte miasta Mekka 
i Medyna poddały się Selimowi26. We wszystkich tych przedsięwzię-
ciach sułtan uczestniczył osobiście. 

Jedyną pozostałą siłą, która stała na drodze Selima do podporząd-
kowania sobie wschodniej części Morza Śródziemnego, byli rycerze 
św. Jana z Rodos. Zdawali sobie oni sprawę z zagrożenia i rozpo-
częli intensywne przygotowania do obrony wyspy, zaopatrując się 
między innymi w prowiant. Wzmocnili także obwarowania i mury 
miasta oraz zamienili armaty z żelaznych na działa z brązu. Wielki 
mistrz wysłał prośbę do władców europejskich o przysłanie posił-
ków do walki z wrogiem chrześcijaństwa, co jednak nie przyniosło 

s. 146-148; N. Housley, The Later Crusades, s. 120; E. Dupuy, T.N. Dupuy, The 
Encyclopedia, s. 494; C. Oman, Sztuka, s. 173-177; A. Clot, Sulejman, s. 38.

24  R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 83, 86; P. Brummett, The Overrated 
Adversary, s. 539; E. Rossi, The Hospitallers, s. 332; E. Brockman, The Two 
Sieges, s. 109-110; V.J. Parry, The Reigns of Bayezid, s. 70; N. Housley, The Later 
Crusades, s. 121; D. Abulafia, The Great Sea. A Human History of the Mediterra-
nean, New York – London 2011, s. 414; D. Seward, Mnisi, s. 209; C. Oman, 
Sztuka, s. 178-181; A. Clot, Sulejman, s. 39; J. Hathaway, Arabowie pod pa-
nowaniem Osmanów 1516-1800, Warszawa 2012, s. 55; J.S. Łątka, Sulejman, 
s. 29. W bitwie zginął Kansuh. 

25  R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 83, 86; P. Brummett, The Overrated 
Adversary, s. 539-540; K.M. Setton, The Papacy, t. 3, s. 165; E. Rossi, The 
Hospitallers, s. 333; J.D. Brandes, Korsarze, s. 67; V.J. Parry, The Reigns of Baye-
zid, s. 73-74; C. Oman, Sztuka, s. 182-185; J. Riley-Smith, Krucjaty, s. 307; 
R. Crowley, Morskie imperia, s. 31; J. Hathaway, Arabowie, s. 56.

26  R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 83; A. Clot, Sulejman, s. 40.
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większych efektów27. Sułtan również poczynił plany podboju Rodos, 
ale nie zdążył poprowadzić kampanii, gdyż zachorował i zmarł we 
wrześniu 1520 roku. Jego następcą został syn Sulejman, którego 
w Europie uważano za człowieka łagodnego jak owca. Jak się wkrótce 
okazało, miał to być największy władca w historii imperium turec-
kiego określany przydomkiem Wspaniały28. Niemal w tym samym 
czasie także na Rodos zaszły zmiany, gdyż nowym mistrzem został 
22 stycznia 1521 roku przeor Francji Filip Villiers de l’Isle Adam. 
Sulejman wiedział, że państwa chrześcijańskie uwikłane były w woj-
nę pomiędzy Karolem V a Franciszkiem I, dlatego zawarł 1 grudnia 
1521 roku porozumienie z Wenecją, co w praktyce zagwarantowało 
Turcji neutralność Republiki św. Marka29.

Pierwszym celem młodego sułtana stał się Belgrad, który już 
wcześniej był dwukrotnie atakowany przez Osmanów w latach 1440 
i 1456. Tym razem wojska tureckie natarły z większą zaciętością 
i przypuszczały atak za atakiem na mury, wspomagane nieustającym 
ostrzałem artyleryjskim. W rezultacie 29 sierpnia 1521 roku Belgrad 

27  R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 86-88; E. Rossi, The Hospitallers, 
s. 333-334; H.J.A. Sire, Kawalerowie, s. 95. Istotne jest zapewne to, że właśnie 
wielki mistrz Carretto, mimo iż stał na czele zakonu tylko osiem lat, dokonał 
znaczącej przebudowy i umocnień murów wokół miasta Rodos, przygotowując 
je do ostatecznej obrony. To głównie jemu zawdzięczamy dzisiejszy widok po-
tężnych obwarowań miasta. W dodatku znacząco zwiększył liczbę dział i zebrał 
duże ilości produktów spożywczych i materiału niezbędnego do obrony.

28  R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 83, 88; E. Rossi, The Hospitallers, 
s. 335; H.J.A. Sire, Kawalerowie, s. 97; K.M. Setton, The Papacy, t. 3, s. 198; 
N. Housley, The Later Crusades, s. 126 i 230; E. Bradford, The Shield, s. 109; 
V.J. Parry, The Reign of Sulaiman the Magnificent, 1520-1566, w: A History of 
the Ottoman Empire to 1730, red. M.A. Cook, Cambridge – London – New 
York – Melbourne 1976, s. 79; C. Oman, Sztuka, s.186-187; D. Seward, Mni-
si, s. 209; A. Clot, Sulejman, s. 46-48; J.D. Brandes, Korsarze, s. 71; J.S. Łątka, 
Sulejman, s. 30-31.

29  I. Bosio, Dell’ Istoria, s. 519, 524-526; K.M. Setton, The Papacy, t. 3, s. 203-
204; E. Rossi, The Hospitallers, s. 335; E. Brockman, The Two Sieges, s. 111-
112; E. Bradford, The Shield, s. 110; H.J.A. Sire, Kawalerowie, s. 97; J.D. Bran-
des, Korsarze, s. 72; P. Czerwiński, Zakon Maltański i stosunki jego z Polską na 
przestrzeni dziejów, London 1965, s. 23.
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poddał się sułtanowi30. Wiosną 1522 roku mógł on zatem spokojnie 
przygotowywać atak na Rodos, żeby zdobyć to, co nie udało się jego 
pradziadowi Mehmedowi II. W październiku wielki mistrz de l’Isle 
Adam otrzymał list od sułtana informujący o zajęciu przez niego Bel-
gradu, Šabac, Semlin i pięciu innych miejsc. W tej sytuacji wyspa 
Rodos została zupełnie osamotniona i okrążona przez potęgę osmań-
ską. Rycerze św. Jana blokowali bowiem swobodny handel pomiędzy 
Egiptem a Turcją, na co Sulejman nie chciał się zgodzić31. 

Od 5 czerwca 1522 roku flota osmańska zaczęła zbierać się w Kon-
stantynopolu. Sam Sulejman objął dowodzenie armią lądową liczącą 
około 100 tysięcy ludzi, z czego prawdopodobnie 10 tysięcy stanowili 
janczarzy. Armada turecka, według Jacques’a de Bourbon, jak uwa-
ża większość badaczy, naocznego świadka wydarzeń, który w rzetelny 
sposób opisał dzieje kawalerów, złożona była z około 250 okrętów32. 

30  R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 83; K.M. Setton, The Papacy, t. 3, 
s. 199; E. Rossi, Assedio e conquista di Rodi nel 1522. Secondo le relazioni edite ed 
inedite dei Turchi, Roma 1927, s. 14-15; E. Brockman, The Two Sieges, s. 114-
115; E. Kollias, The Knights, s. 52; C. Oman, Sztuka, s. 187-190; A. Clot, 
Sulejman, s. 57-60; J.S. Łątka, Sulejman, s. 34-41.

31  I. Bosio, Dell’ Istoria, s. 522; E. Brockman, The Two Sieges, s. 117-118; A. Clot, 
Sulejman, s. 61-62.

32  I. Bosio, Dell’ Istoria, s. 544; M. Sanuto, Diarii, t. 33, Venezia 1892, s. 359-
364; R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 95-96; E. Brockman, The Two 
Sieges, s. 121; K.M. Setton, The Papacy, t. 3, s. 205; E. Rossi, The Hospitallers, 
s. 335; idem, Assedio, s. 15; V.J. Parry, The Reign of Sulaiman, s. 80; E. Brad-
ford, The Shield, s. 113; E. Kollias, The Knights, s. 55; D. Seward, Mnisi, s. 209-
210; E. Dupuy, T.N. Dupuy, The Encyclopedia, s. 495; A. Clot, Sulejman, s. 62; 
P. Czerwiński, Zakon, s. 23; R. Crowley, Morskie imperia, s. 34. Jacques de 
Bourbon podaje, że główną armadę stanowiły 103 okręty. Nie wliczył w tę licz-
bę statków, które zostały wysłane nieco wcześniej na wody rodyjskie w liczbie 
25 lub 30. Reszta okrętów to 35 galeasów, 15 mahonnes, 20 tafforees, 60 fuste 
lub więcej. W dodatku brygantyny, barki, galeony, statki do transportu koni 
i okręty, które przewoziły artylerię, co dało liczbę około 250. Podobne licz-
by jak Bourbon w swoich zapisach umieszczają kronikarze Jacobus Fontanus 
i Marino Sanuto, bo było to około 300 statków. Badacz Ettore Rossi, który 
opisywał oblężenie z tureckiego punktu widzenia, podał natomiast liczbę około 
200 tysięcy ludzi, którzy uczestniczyli w oblężeniu. Trzeba jednak przyjąć, że 
liczby te są znacznie zawyżone. 
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Flotylla pod dowództwem Mustafy Paszy wyruszyła 18 czerwca 
z Konstantynopola i przypłynęła na wody Rodos 26 czerwca, zakła-
dając blokadę wyspy33, a gdy 28 lipca przybył sam sułtan, rozpoczęło 
się oblężenie wyspy. Jacques de Bourbon podaje, że końcem czerwca 
lub początkiem lipca dołączyły jeszcze okręty z Syrii, powiększając 
liczbę statków do około 40034.

W tym czasie na Rodos, według Jacques’a de Bourbon, który po-
wołuje się na list wielkiego mistrza Filipa Villiers de l’Isle Adama 
do wenecjan, było tylko około 16 tysięcy mężczyzn, z czego 8 tysię-
cy ustawiono w czterech rogach miasta, 2 tysiące miało służyć jako 
jednostki mobilne, a 6 tysięcy stanowić miało rezerwę35. Wydaje się 
pewne, że z całkowitej liczby obrońców około 600 to rycerze joan-
nici wraz z serwientami, a około 5 tysięcy to ludzie uzbrojeni i zdol-
ni do walki. Reszta obrońców to osoby nieprzygotowane do walki, 

33  I. Bosio, Dell’ Istoria, s. 544; R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 97; 
K.M. Setton, The Papacy, t. 3, s. 205; E. Brockman, The Two Sieges, s. 122; 
E. Rossi, The Hospitallers, s. 335; E. Dupuy, T.N. Dupuy, The Encyclopedia, 
s. 495; C. Oman, Sztuka, s. 193. J.D. Brandes, Korsarze, s. 75-78. Statki 
osmańskie zobaczono wcześnie rano ze wzgórza św. Stefana, które znajdowało 
się ok. mili na zachód od murów miasta. Ettore Rossi uważa, że flota dopłynęła 
do Rodos 24 czerwca.

34  I. Bosio, Dell’ Istoria, s. 550-551; K.M. Setton, The Papacy, t. 3, s. 206; 
E. Brock man, The Two Sieges, s. 126; E. Bradford, The Shield, s. 114; D. Se-
ward, Mnisi, s. 210; E. Kollias, The Knights, s. 55; J. Riley-Smith, Krucjaty, 
s. 283. Najpierw flota wyruszyła do Gallipoli, gdzie połączyła się ze statkami 
Pilaqa Mustafy, kapudana Gallipoli i Kartoglu. Następnie popłynęła na Chios, 
skąd udała się do Marmaris i ostatecznie na Rodos. W tym czasie armia lądo-
wa Sulejmana podążała z Konstantynopola, przez Bosfor do Scutari, potem 
Yenişehir i Kütahya, co miało za cel zebrać wojska. Całość sił pomaszerowała 
do Marmaris.

35  R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 99; K.M. Setton, The Papacy, t. 3, 
s. 206; E. Rossi, The Hospitallers, s. 335; N. Housley, The Later Crusades, s. 230; 
E. Bradford, The Shield, s. 113; E. Kollias, The Knights, s. 55; D. Abulafia, The 
Great Sea, s. 414-415; H.J.A. Sire, Kawalerowie, s. 98; R. Crowley, Morskie 
imperia, s. 34; C. Oman, Sztuka, s. 191-192. Naoczny świadek, Jacobus Fon-
tanus, uważał, że tylko około 5 tys. mężczyzn było zdolnych do noszenia broni, 
wśród nich 600 szpitalników i 500 Kreteńczyków. Resztę stanowili żeglarze, 
wioślarze i marynarze.
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wykorzystywane raczej do pomocy. Jak wynika z tych wyliczeń, siły 
nieprzyjacielskie były niewspółmiernie większe.

Pojawienie się Sulejmana oznajmiono głośnymi fanfarami. 
W drodze do swego obozu, położonego w Megasandra około 7 do 
9 km na południe od miasta Rodos, otoczony był grupą janczarów, 
którzy głośno śpiewali i strzelali z pistoletów na jego cześć. Z pew-
nością obrońcy widzieli całą tę maskaradę36. Następnie sułtan doko-
nał przeglądu wojsk i baterii armat. Dowódcy osmańscy ustawieni 
byli do ataku w następujący sposób: wielki wezyr Piri Mehmed Pasza 
dowodził oddziałami po wschodniej stronie murów miasta od morza 
do prawdopodobnie tak zwanej Wieży Włoskiej; obok niego Qasim 
Pasza od Wieży Włoskiej do Wieży św. Jana (Koskino); dalej żołnie-
rze drugiego wezyra Mustafy Paszy (od Wieży św. Jana do Wieży Hi-
szpańskiej); całość od strony zachodniej i północnej zamykał Ahmed 
Pasza i bejlerbej Rumeli Ayas Pasza. Na czele oddziałów janczarów 
stał Bali Agha, a dowódcą okrętów wojennych był Kortoglu37. 29 lip-
ca rozpoczęło się oblężenie. Początkowo muzułmanie skupili swój 
atak na nieustającym ostrzeliwaniu zachodnich i południowych mu-
rów fortecy, pamiętając, że w trakcie oblężenia w 1480 roku atako-
wali głównie Fort św. Mikołaja w porcie, co nie dało zadowalającego 
rezultatu. W czasie tego oblężenia podjęli również próbę zdobycia 
Fortu św. Mikołaja, ale był to raczej epizod niż znaczące uderzenie. 
Natomiast kawalerowie rodyjscy, aby zabezpieczyć port przed wpły-
nięciem floty tureckiej, w poprzek niego, tj. od tak zwanej Wieży Na-
illaca do Wieży Wiatraków i dalej do Fortu św. Mikołaja, rozciągnęli 
ciężki łańcuch, który tworzył podwójną barierę i skutecznie ochronił 
port przed wpłynięciem wrogich okrętów38. Tymczasem obrona mu-
rów podzielona była na osiem głównych stref, odpowiednio wydzie-
lonych sektorów z bramami i wieżami, zajmowanych przez rycerzy 
ustawionych wedle ich narodowego pochodzenia: Francji, Niemiec, 

36  R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 106.
37  Ibidem, s. 106, E. Rossi, Assedio, s. 15-16; E. Brockman, The Two Sieges, 

s. 126-127.
38  R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 106-107; K.M. Setton, The Papacy, 

t. 3, s. 206; E. Brockman, The Two Sieges, s. 125 i 129.
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Owernii, Hiszpanii, Anglii, Prowansji, Italii oraz Kastylii z Portuga-
lią. W ten sposób każdy rycerz walczył wraz ze swoimi rodakami39. 

Równocześnie z atakiem artyleryjskim Turcy rozpoczęli pracę nad 
budową podejścia i rowów, które umożliwiłyby im zbliżenie armat do 
murów miasta, a następnie ostrzeliwanie pozycji obrońców. W czasie 
prac szpitalnicy nieustająco obrzucali pociskami muzułmanów, po-
wodując u nich wielkie straty. Jednakże pomiędzy sektorem Ower-
nii i Hiszpanii Turcy ukończyli budowlę, z której następnie rażono 
ogniem mury, powodując znaczne zniszczenia40. Widząc zagrożenie, 
wielki mistrz zarządził prace naprawcze, które szybko zakończono. 
Jednocześnie trwał ciężki ostrzał murów wzdłuż odcinków angiel-
skiego i hiszpańskiego, który spowodował wyłom w części bronionej 
przez rycerzy angielskich. Sułtan kazał także umieścić baterię armat 
przy obwarowaniach prowansalskich i włoskich, gdzie również po-
czyniono pewne zniszczenia41. W dodatku 10 sierpnia w północno-
-zachodniej części miasta w sektorze Owernii, rażona nieustającym 
ogniem, uległa zburzeniu dzwonnica kościoła św. Jana, która była 
znakomitym punktem obserwacyjnym42. Aby skutecznie oblegać 
miasto Rodos, Sulejman przywiózł ze sobą wielką liczbę minerów. 
Początkowo ich zadaniem była budowa rowów i podejścia, jak wcześ-
niej wspomniano. Po osłabieniu niektórych fragmentów obwarowań 
ciągłym ostrzałem Turcy przystąpili do prac minerskich przy pod-
stawie murów. Na szczęście dla joannitów jeszcze przed oblężeniem 
przybył na Rodos z Krety inżynier wojskowy Gabriel Tadini di Mar-
tinengo pochodzący z Brescii43. Jego wiedza okazała się nieodzowna 

39  K.M. Setton, The Papacy, t. 3, s. 207; E. Rossi, The Hospitallers, s. 336; 
V.J. Parry, The Reign of Sulaiman, s. 80; C. Oman, Sztuka, s. 194-195; A. Clot, 
Sulejman, s. 63.

40  R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 107-108.
41  Ibidem, s. 108-109.
42  I. Bosio, Dell’ Istoria, s. 554; M. Sanuto, Diarii, t. 33, s. 567; E. Rossi, Assedio, 

s. 16-17 i mapa s. 49; K.M. Setton, The Papacy, t. 3, s. 208; G. Bottarelli, 
Storia, s. 323-324. 

43  I. Bosio, Dell’ Istoria, s. 545, 548-549, 557-558; M. Sanuto, Diarii, t. 33, 
s. 566; K.M. Setton, The Papacy, t. 3, s. 206; R. Douglas Smith, K. DeVries, 
Rhodes, s. 109; E. Brockman, The Two Sieges, s. 123; E. Bradford, The Shield, 
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dla szpitalników w nadchodzących miesiącach. Obmyślił sposób 
wykrywania tureckich podkopów minerskich dzięki wynalezieniu 
podziemnego urządzenia do nasłuchu, wykorzystującego naprężoną 
błonę pergaminową, na której umieszczano dzwoneczki. Najmniej-
szy nawet ruch przy kopaniu tuneli wprawiał w wibracje błonę, która 
poruszała dzwoneczkami. Dzięki temu Tadini, budując poprzeczne 
tunele, mógł wysadzać w powietrze saperów próbujących podłożyć 
ładunki. Potrafił także poprzez drążenie spiralnych kanałów rozpro-
szyć siłę wybuchu min44. Jego zmysł inżynierski był także wykorzy-
stywany przez rycerzy przy naprawie zniszczonych murów i budowie 
nowych. 

Obrońcy walczyli z wielką determinacją, pamiętając o tureckiej 
przegranej z 1480 roku. Tym razem ponownie łacinnicy i Grecy 
walczyli ramię przy ramieniu. Osmańscy saperzy nieustająco drążyli 
tunele, dzięki którym 4 września 1522 roku doszło do dwóch groź-
nych wybuchów: pomiędzy sektorem hiszpańskim a owernijskim 
oraz w części angielskiej. Pierwszy nie wyrządził większych szkód, ale 
drugi spowodował sześć wyłomów w murze. Umożliwiło to Turkom 
dokonanie szturmu, który dzięki silnemu ostrzałowi i walce wręcz, 
którą prowadził osobiście wielki mistrz, udało się odeprzeć45. Dnia 
9 września Sulejman nakazał kolejny atak, który był skutkiem po-
nownej eksplozji w części angielskiej. Początkowo obrońcy ratowa-
li się ucieczką, ale kiedy emocje opadły, przystąpili do kontrataku 

s. 115; H.J.A. Sire, Kawalerowie, s. 98; D. Seward, Mnisi, s. 209; C. Oman, 
Sztuka, s. 194; A. Clot, Sulejman, s. 63.

44  M. Sanuto, Diarii, t. 33, s. 566; R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 109-
110; E. Brockman, The Two Sieges, s. 128; H.J.A. Sire, Kawalerowie, s. 98-99; 
K.M. Setton, The Papacy, t. 3, s. 206; E. Bradford, The Shield, s. 115-116; 
G. Bottarelli, Storia, s. 316-319; E. Rossi, The Hospitallers, s. 335; D. Seward, 
Mnisi, s. 210; C. Oman, Sztuka, s. 195; T.W. Lange, Szpitalnicy, s. 30. Tadini 
za swoją odwagę i chęć pomocy kawalerom przy obronie Rodos został uhono-
rowany tytułem rycerza szpitalnika dwa lub trzy dni po przybyciu na wyspę.

45  I. Bosio, Dell’ Istoria, s. 556; R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 110; 
K.M. Setton, The Papacy, t. 3, s. 209; E. Rossi, The Hospitallers, s. 336; idem, 
Assedio, s. 18; E. Brockman, The Two Sieges, s. 131-132; H.J.A. Sire, Kawalero-
wie, s. 99; A.Clot, Sulejman, s. 64; C. Oman, Sztuka, s. 195; D. Seward, Mnisi, 
s. 210. Turcy w tym ataku stracili około 2 tysięcy żołnierzy.
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zakończonego śmiercią 2 lub 3 tysięcy Turków46. Ci nie zrezygnowali 
łatwo z walki i 17 września na rozkaz sułtana ponownie zaatakowa-
li. Wówczas śmierć poniosło wielu żołnierzy zarówno chrześcijań-
skich, jak i muzułmańskich47. W dniach 22 i 23 września wojska 
półksiężyca nacierały powtórnie na część angielską i hiszpańską, aby 
24 września przypuścić, największy jak do tej pory, szturm na część 
obwarowań: włoską, prowansalską, angielską i aragońską. Wtedy 
swoich oddziałów użył Bali Agha, dowódca janczarów. Kiedy mistrz 
l’Isle Adam usłyszał, że część obwarowań hiszpańskich została zaję-
ta, pospieszył z pomocą, trzymając w ręku święty sztandar szpital-
ników. To wzbudziło w obrońcach jeszcze większą wolę walki i atak 
został odrzucony, powodując śmierć tysięcy muzułmanów48. Fakt ten 
spowodował wielkie niezadowolenie sułtana, który zdymisjonował 
głównodowodzącego Mustafę Paszę. W dodatku Turcy byli zmęczeni 
oblężeniem, które pomimo licznych ataków nie przynosiło oczeki-
wanych szybkich rezultatów49. Także sami obrońcy byli na skraju wy-
czerpania. Wydawało się, że jedynie cud może uratować Rodos przed 
upadkiem. U chrześcijan oblężenie wywoływało straszliwe, nie do 
zniesienia napięcie. Pojawiały się pogłoski o zdradach, nawet wśród 

46  R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 110-111; E. Rossi, The Hospitallers, 
s. 336; idem, Assedio, s. 18; E. Brockman, The Two Sieges, s. 132-133; R. Crow-
ley, Morskie imperia, s. 40.

47  E. Rossi, The Hospitallers, s. 336; idem, Assedio, s. 18; E. Brockman, The Two 
Sieges, s. 133.

48  I. Bosio, Dell’ Istoria, s. 558-569; M. Sanuto, Diarii, t. 33, s. 567; R. Douglas 
Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 111; E. Brockman, The Two Sieges, s. 134-136; 
E. Bradford, The Shield, s. 116; E. Rossi, Assedio, s. 19; idem, The Hospitallers, 
s. 336; E. Kollias, The Knights, s. 56; C. Oman, Sztuka, s. 196; D. Seward, 
Mnisi, s. 211; A. Clot, Sulejman, s. 64; J.D. Brandes, Korsarze, s. 81; R. Cro-
wley, Morskie imperia, s. 40. Szturm odparty został dzięki męstwu wielkie-
go mistrza, efektywności artylerzystów i umocnieniom Tadiniego. Jacques de 
Bourbon podał, że odparto jeszcze trzy ataki, o których tak naprawdę nic nie 
wiadomo. Całość spowodowała śmierć 12-14 tys. muzułmanów.

49  I. Bosio, Dell’ Istoria, s. 570. Iacomo Bosio podaje, że 27 października główno-
dowodzącym został Ahmed Pasza; R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, 
s. 112; E. Rossi, The Hospitallers, s. 336-337; idem, Assedio, s. 20; E. Bradford, 
The Shield, s. 116-117; E. Brockman, The Two Sieges, s. 136.
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samych rycerzy50. Przykładem jest kanclerz Andrea d’Amaral, który 
30 października został oskarżony o zdradzieckie komunikowanie się 
z wrogiem. Został aresztowany z rozkazu wielkiego mistrza i uwięzio-
ny w Forcie św. Mikołaja. Następnie był przesłuchiwany, a jako że był 
człowiekiem wyniosłym i ogólnie nielubianym, zeznania przeciwko 
niemu składało wielu świadków. Zaprzeczył on jednak oskarżeniom 
nawet pod wpływem tortur. Uznany za winnego został pozbawiony 
krzyża i habitu 7 listopada, a następnego dnia stracony51.

W październiku, po dziewięciu tygodniach ciągłego ostrzeliwa-
nia i niezliczonych atakach, obrońcy zaczęli słabnąć. Mury w wielu 
miejscach zostały osłabione i uszkodzone. Od 1 do 13 października 
Turcy szturmowali pięciokrotnie, ale zostali odepchnięci. Jednakże 
10 października w części murów bronionych przez hiszpańskich ry-
cerzy pojawił się wyłom. Wielki mistrz postanowił oczyścić tuż przed 
nim fosę z kamieni i ziemi oraz użyć ich do niezbędnych napraw. Jak 
się okazało, skutek tego był tragiczny, gdyż umożliwiło to Osmanom 
wspinanie się na mury i dokonanie wyłomu. Rycerze próbowali ich 
ostrzeliwać, ale napór był coraz większy, poza tym Turcy nie liczyli 
się ze stratami, zaś chrześcijan było coraz mniej. Tadini wpadł na 
nieco ryzykowny pomysł, aby rozburzyć mur u podstawy i poprzez 
otwory razić nieprzyjaciela ogniem z pistoletów. To miało wydłużyć 

50  R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 112; C. Oman, Sztuka, s. 198. Jed-
nym ze zdrajców okazał się pewien Żyd Apella Renato, który znalazł się na 
Rodos jeszcze z polecenia sułtana Selima i został nawet ochrzczony. Do chwili 
oblężenia nie przekazywał żadnych informacji. Potem się uaktywnił. Ostatecz-
nie został wykryty i ścięty. Drugim szpiegiem był pewien Albańczyk, który 
przedostał się do obozu tureckiego i zachęcał Osmanów do ataku, wskazując na 
słabość i zmęczenie obrońców.

51  I. Bosio, Dell’ Istoria, s. 576-577; E. Rossi, The Hospitallers, s. 337. Ettore Rossi 
pisze, że Amaral został oskarżony o najczarniejszą zdradę, gdyż wystrzelił z łuku 
strzałą, która zawierała komunikat mówiący o złej kondycji obrońców i zachę-
cający ich do kontynuowania ataku; K.M. Setton, The Papacy, t. 3, s. 210; 
E. Bradford, The Shield, s. 117-118; R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, 
s. 112-113; E. Brockman, The Two Sieges, s. 139-147; E. Kollias, The Knights, 
s. 57; H.J.A. Sire, Kawalerowie, s. 89, 99; K.M. Setton, The Papacy, t. 3, s. 210; 
G. Bottarelli, Storia, s. 342-343; C. Oman, Sztuka, s. 198; D. Seward, Mnisi, 
s. 211; J.D. Brandes, Korsarze, s. 79, 81-82.
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ewentualne zajęcie tej części obwarowań przez wojska tureckie. 
W międzyczasie Tadini nadzorował budowę umocnień wewnątrz 
miasta, które zostały obsadzone ciężkimi i średnimi działami52. Walki 
ciągnęły się dzień za dniem bez wytchnienia. 20 października mu-
zułmanie podjęli nieudaną próbę wysadzenia części umocnień, nato-
miast 23 października doszło do wybuchu miny, która spowodowała, 
że mur się pochylił i nie można się było na niego wspinać, lecz ostrzał 
artyleryjski trwający kilka dni sprawił, że uległ on zniszczeniu. Utwo-
rzył się wyłom, który otworzył drogę do miasta. Wielki mistrz l’Isle 
Adam wycofał się więc za zaimprowizowane mury, gdzie pozostał 
przez 34 dni aż do ustania walk53.

Pomimo luki z obwarowaniach Turcy nie spieszyli się ze szturmem, 
torując sobie drogę próbami jego powiększania. Ataki nieprzyjaciela 
nasiliły się końcem listopada. W tym czasie umocnienia bronione 
przez rycerzy włoskich, rażone ogniem z 17 wielkich dział, uległy 
znacznemu osłabieniu. Mistrz l’Isle Adam, zdając sobie sprawę, że 
i tędy do miasta mogą wedrzeć się muzułmanie, rozkazał zburzenie 
części kościołów Naszej Pani i Świętego Pantaleona. Kamienie miały 
zostać użyte do odbudowy zniszczonych murów. Prace nie szły jednak 
tak szybko jak zakładano, co potwierdzało, że wielu spośród obroń-
ców było kupcami i żeglarzami, a nie ludźmi przydatnymi w walce54. 
Muzułmanie kontynuowali także podkopy pod umocnieniami an-
gielskimi, lecz joannici umieścili tam beczki z prochem. Kiedy Turcy 
znaleźli się na murach, kawalerowie podpalili proch, grzebiąc dużą 

52  R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 113-114; K.M. Setton, The Papacy, 
t. 3, s. 209; E. Brockman, The Two Sieges, s. 137; E. Bradford, The Shield, 
s. 117; E. Dupuy, T.N. Dupuy, The Encyclopedia, s. 496; D. Seward, Mnisi, 
s. 211-212; R. Crowley, Morskie imperia, s. 42. W czasie tych prac Tadini, 
obserwując Turków, został ranny w oko od postrzału, co niemal pozbawiło go 
życia. Szczęśliwie wyzdrowiał, ale nie mógł uczestniczyć w walkach przez sześć 
tygodni.

53  R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 113; E. Brockman, The Two Sieges, 
s. 138.

54  R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 115; E. Rossi, The Hospitallers, s. 337; 
D. Seward, Mnisi, s. 212. Kenneth Setton podaje, że w ataku na sektor włoski 
22 listopada zginęło około 400-500 Turków.
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liczbę nieprzyjaciół. Jak się okazało, było to tylko tymczasowe zwy-
cięstwo, gdyż wkrótce pojawili się nowi atakujący, którzy zajęli tę 
część obwarowań i utrzymali aż do końca oblężenia55. 28 listopada 
przez cały dzień i noc artyleria muzułmańska zasypywała gradem kul 
wały w części hiszpańskiej na południowym zachodzie. Wystrzelono 
wtedy 150 pocisków, próbując zrobić wyłom. Dzień później Turcy 
po raz ostatni w czasie całego oblężenia przypuścili szturm general-
ny. Tym razem prowadzili ofensywę na hiszpańskie i włoskie mury, 
ale znów zostali odparci, ponosząc ogromne straty56. Zapał muzuł-
manów został na jakiś czas ostudzony nie tylko dzięki waleczności 
obrońców, ale także w wyniku ulewnych deszczów. Cztery miesiące 
ciężkich walk spowodowały jednak straty wśród obrońców, mury 
były nieustająco ostrzeliwane, a zapasy prochu zaczęły się kurczyć. 
Brakowało też ludzi, by dopilnować wszystkich posterunków. 

3 grudnia 1522 roku Turcy wysłali posła, genueńczyka Girolamo 
Moniglia, który zaproponował obrońcom poddanie się, ale został 
oddalony. Powrócił jednak dwa dni później, twierdząc, że ma list od 
samego sułtana Sulejmana. Obrońcy ponownie odmówili negocjacji. 
Dzień lub dwa później pojawił się inny poseł, tym razem Albańczyk, 
którego również nie wpuszczono do miasta. W mieście natychmiast 
rozeszły się jednak głosy namawiające do podjęcia rozmów, a nawet 
poddania. W tej sytuacji przedstawiciele mieszkańców wraz z kilko-
ma rycerzami udali się do mistrza l’Isle Adama na rozmowy. Ten 
pozostał niezłomny w swojej decyzji, za namową swoich rycerzy po-
stanowił jednak zwołać radę, której sam przewodniczył. W trakcie 
jej trwania wysłuchał opinii lorda Saint Gilles, który trzymał pieczę 
nad amunicją, o możliwości dalszej walki. Głos zabrał także Tadini, 

55  R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 115.
56  I. Bosio, Dell’ Istoria, s. 579; M. Sanuto, Diarii, t. 34, s. 85-86; R. Douglas 

Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 115-116; E. Brockman, The Two Sieges, s. 148; 
E. Rossi, Assedio, s. 20-21; idem, The Hospitallers, s. 337; K.M. Setton, The 
Papacy, t. 3, s. 210-211. Kenneth Setton podaje, że było to 1 grudnia; G. Bot-
tarelli, Storia, s. 344-346; E. Dupuy, T.N. Dupuy, The Encyclopedia, s. 496; 
K.M. Setton, The Papacy, t. 3, s. 210; E. Dupuy, T.N. Dupuy, The Encyclope-
dia, s. 496; R. Crowley, Morskie imperia, s. 44; J.D. Brandes, Korsarze, s. 85. 
Jacques de Bourbon pisał, że ponad 2 tys. Osmanów zginęło w tym ataku.
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opowiadając o zniszczeniach w umocnieniach i stratach wśród obroń-
ców. Następnie swoją mowę wygłosił wielki mistrz, stwierdzając, że 
jest przeciwny poddaniu. Decydujący głos miał należeć do rady. Po 
długich debatach zadecydowano, żeby przyjąć warunki Sulejmana57. 
Wysłano zatem ambasadorów i zarządzono trzydniowy rozejm. Sulej-
man postawił warunki kapitulacji; joannici w zamian za odstąpienie 
od heroicznej obrony mogli bezpiecznie opuścić wyspę wraz z do-
bytkiem. Sułtan dodał, że jeśli kawalerowie odrzucą jego propozycję, 
będzie atakować, póki forteca nie padnie lub nie straci wszystkich 
żołnierzy58. Na odpowiedź mieli trzy dni. Rada rycerzy zadecydo-
wała o przyjęciu warunków. Mieszkańcy, obawiając się, że Turcy nie 
dotrzymają warunków, nie chcieli się jednak poddać. Mistrz l’Isle 
Adam obiecał, że uzyska gwarancję od samego sułtana, i ponownie 
wysłał do niego swoich ambasadorów. Zniecierpliwiony Sulejman 
odmówił i rozkazał wznowić ostrzeliwanie fortecy, na które chrześci-
janie nie mogli już odpowiedzieć, gdyż zabrakło im amunicji. Działo 
się to 15 lub 16 grudnia. Wielki mistrz rozkazał wszystkim miesz-
kańcom stawić się na murach i bronić miasta. W dniach 17 i 18 
grudnia Osmanowie przypuścili silny szturm na część obwarowań 
bronioną przez Hiszpanów. Pierwszy atak odparto, jednak podczas 
drugiego Turcy zajęli mury59. Wtedy większość Rodyjczyków zrozu-
miała, że dalszy opór jest raczej niemożliwy, i poprosiła l’Isle Ada-
ma o ponowne pertraktacje. Po krótkiej wymianie listów pomiędzy 
rycerzami a Turkami ustalono warunki. 20 grudnia miasto Rodos 

57  I. Bosio, Dell’ Istoria, s. 580-582; M. Sanuto, Diarii, t. 33, s. 87-89; R. Dou-
glas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 116-117; E. Rossi, The Hospitallers, s. 337; 
E. Bradford, The Shield, s. 118; H.J.A. Sire, Kawalerowie, s. 100; D. Seward, 
Mnisi, s. 212-213; J.D. Brandes, Korsarze, s. 86-87; E. Kollias, The Knights, 
s. 57; C. Oman, Sztuka, s. 198-199; A. Clot, Sulejman, s. 65.

58  R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 118; E. Rossi, The Hospitallers, s. 337-
338; E. Brockman, The Two Sieges, s. 148-150.

59  I. Bosio, Dell’ Istoria, s. 586-587; M. Sanuto, Diarii, t. 33, s. 89; R. Dou-
glas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 118; K.M. Setton, The Papacy, t. 3, s. 212; 
E. Rossi, The Hospitallers, s. 338; idem, Assedio, s. 21; E. Brockman, The Two 
Sieges, s. 152-153; E. Dupuy, T.N. Dupuy, The Encyclopedia, s. 496; C. Oman, 
Sztuka, s. 199.
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poddało się60. Szpitalnicy zostali zobligowani do opuszczenia Rodos 
w ciągu 10 do 12 dni, zabierając ze sobą broń i dobra. Padła obietni-
ca, że jeśli będzie taka potrzeba, ich statki zostaną wyposażone w za-
pasy wystarczające na dopłynięcie na Kretę. W dodatku kawalerowie 
musieli opuścić warownię na wyspie Kos i zamki Feraklos, Lindos 
i Monolithos znajdujące się na wyspie Rodos.

1 stycznia 1523 roku wielki mistrz Filip Villiers de l’Isle Adam 
wsiadł na galerę i z resztą swoich rycerzy i ludźmi, którzy chcieli 
mu towarzyszyć, odpłynął na Kretę, a potem na Sycylię61. Kolejne 
miesiące upłynęły na szukaniu pomocy i rozmowach z cesarzem Ka-
rolem V Habsburgiem, co zaowocować miało przekazaniem w ręce 
rycerzy św. Jana wyspy Malty. Na wieść o upadku wyspy, która tak 
długo broniła dostępu do centrum Morza Śródziemnego, w Europie 
zapanował strach i obawa przed kolejnymi, nieuchronnymi atakami 
niewiernych. Władcy europejscy zaangażowani w walki dynastyczne 
pozostawili rycerzy praktycznie samych na placu boju, nie zdając so-
bie sprawy, kto jest ich prawdziwym wrogiem. Młody sułtan jedno-
znacznie pokazał natomiast, jaki jest jego cel i co zamierza osiągnąć.

Tak zakończyła się historia kawalerów rodyjskich i ich ponad 
200-letniej egzystencji na Rodos. Obfitowała w chwile doniosłe 
i wielkie, co ukazały dwa oblężenia wyspy. Pierwsze zakończyło się 
powodzeniem i zakon stał się jeszcze silniejszy, drugie, w którym 
zabrakło jakiejkolwiek pomocy ze strony państw chrześcijańskich, 
okazało się fatalne w skutkach. Jak to jednak miały pokazać lata 

60  I. Bosio, Dell’ Istoria, s. 587; R. Douglas Smith, K. DeVries, Rhodes, s. 118-
119; K.M. Setton, The Papacy, t. 3, s. 212; E. Rossi, The Hospitallers, s. 338; 
idem, Assedio, s. 22; E. Brockman, The Two Sieges, s. 153; V.J. Parry, The Reign 
of Sulaiman, s. 80; E. Bradford, The Shield, s. 119; J. Attard, The Knights, s. 8; 
E. Kollias, The Knights, s. 57; C. Oman, Sztuka, s. 199; J. Riley-Smith, Krucja-
ty, s. 283; A. Clot, Sulejman, s. 65.

61  M. Sanuto, Diarii, t. 33, s. 89; K.M. Setton, The Papacy, t. 3, s. 213-214; 
E. Rossi, Assedio, s. 22; E. Brockman, The Two Sieges, s. 155; E. Bradford, The 
Shield, s. 120; N. Housley, The Later Crusades, s. 230; E. Kollias, The Knights, 
s. 58-59; H.J.A. Sire, Kawalerowie, s. 100; D. Seward, Mnisi, s. 213-214; 
C. Oman, Sztuka, s. 200; J.D. Brandes, Korsarze, s. 90; P. Czerwiński, Zakon, 
s. 23; R. Crowley, Morskie imperia, s. 46; A. Clot, Sulejman, s. 66.
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następne, rycerze św. Jana nie na darmo uchodzili za zakon wojowni-
ków i ludzi budzących strach w muzułmanach.
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SuMMARy

Mediterranean Conflict in Years 1512-1522  
and the Siege of Rhodes

The Order of Saint John was founded circa 1070 in Jerusalem by merchants 
from Amalfi. Their main aim was to help the pilgrims in the Holy Land. 
When Akka, the last fortress of crusaders, was defeated in 1291, they were 
forced to change their fighting style and tactics. They became seamen, sail-
ors and, after conquering Rhodes, they became protectors and guardians of 
Christianity in the eastern part of the Mediterranean Sea.

The main enemy of the Order were the Ottoman Turks who, in the 15th 
century under the command of Murad II, seized a part of Southern Europe 
reaching as far as the Danube. Under the rule of Mehmed II in 1453, they 
conquered Constantinople, the Peloponnese Peninsula, Albania and the 
Italian colonies on the Black Sea. The Order of Saint John, called ‘The 
Knights of Rhodes’, who were the only obstacle in their way to conquering 
the eastern part of the Mediterranean Sea, heroically defended their island 
against the Ottoman attacks in 1580. 

Following the death of Mehmed II, the Order’s relationship with the new 
sultan, Bayezid II, became less tense. The situation changed after Selim 
the Grim came to power. During his reign, Rhodes found itself in danger 
again. In 1517, after defeating the Mamluk army, he conquered Egypt, 
Syria, Palestine and Jordan. It became clear to the Knights of Rhodes that 



the Sultan’s next move would be an attack on their island. However, Selim 
died soon before the conquest and was succeeded by Suleiman the Magnifi-
cent – the greatest sultan in the history of the Turkish empire. Meanwhile, 
in 1521, the French prior Phillipe’a Villiers de l’Isle Adam was elected as 
the new master of the Order of Saint John.

In June 1522, a huge Turkish fleet left Constantinople to conquer Rhodes. 
The siege lasted half a year. The Turkish forces were numerically superior 
but the Christian forces had the advantage of powerful walls and some of 
the most advanced fortifications in the world. However, the long-awaited 
help from Eastern Europe did not arrive, and on the 20th December, the 
exhausted Order of Saint John surrendered and left Rhodes on 1st January 
1523. Thus the over two-hundred-year existence of the Knights of Rhodes 
came to an end. It was rich in grand and significant moments, examples 
being the two sieges of the island. The first siege ended in victory and 
strengthened the Order. The second one, which lacked the support of the 
eastern countries, resulted in the Order losing the island.
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Wenecja na trasie peregrynacji  
Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” 

do egiptu i Ziemi Świętej

Spektakularna peregrynacja Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła zwa-
nego „Sierotką” (1549-1616) do Ziemi Świętej i Egiptu, którą nie-
świeski magnat odbył w przedostatniej dekadzie XVI stulecia, była 
już przedmiotem dość szczegółowych badań, zarówno obejmujących 
całość przedsięwzięcia, jak i  – osobno – niektóre z jego najważniej-
szych etapów1. Pośród nich brak jednak osobnej uwagi poświęconej 

1  O trasie zob. np. H. Kaczmarek, Mikołaja Radziwiłła „Sierotki” podróż po sta-
rożytnym świecie. I. Bałkany i wyspy, „Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia”, 
t. 4 (1989), s. 275-288; warto przypomnieć także np.: B. Rutkowski, Radziwił-
ła „Sierotki” podróż na Kretę, „Archeologia”, t. 19 (1968), s. 109-116; A. Saj-
kowski, La „Hierosolimitana peregrinato” di Niccolo Radziwill detto Sierotka  
e i „Viaggi di levante” Pietro della Valle il pellegrino: due sguardi sul mondo islamico,  
w: Cultura e nazionale in Italia e Polonia dal Rinascimento all’ Illuminismo. 
Atti del VII seminario di studi (Venezia, 15-17 novembre 1983), red. V. Branca, 
S. Graciotti, Firenze 1986, s. 279-297; A. Okońska, Starożytności wysp greckich, 
Syrii, Palestyny i Egiptu w relacji Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”, w: 
Z dziejów miłośnictwa antyku w Polsce, red. A. Sadurska, Warszawa 1989, s. 15-
23; T. Schneider, Der Ägyptenbesuch des Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka von 
1583, „Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde”, t. 117 (1990), 
s. 157-171; E. Lechniak, Litewski książę w państwie faraonów, czyli z nieznanych 
doświadczeń peregrynacyjnych Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła zwanego Sierotką, 
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związanemu z tym przedsięwzięciem pobytowi w Wenecji. Pobytowi 
dwukrotnemu, ponieważ Radziwiłł zatrzymał się w mieście na lagunie 
zarówno w drodze ku Afryce i Lewantowi, jak i w powrotnej. Wskutek 
rozmaitych komplikacji przebywał on wówczas w Wenecji po kilka 
miesięcy, lecz z jakichś powodów skrupulatnie spisujący podróżne wra-
żenia „Sierotka” zbagatelizował je, w diariuszu niemal pominął.

Naturalnie pobyt Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła w Wenecji 
(nie pierwszy dla niego skądinąd), nim zatrzymamy się nad spe-
cyfiką samej relacji, postrzegać należy w szerszym kontekście po-
wiązań polsko-włoskich tamtego czasu2 czy staropolskiej recepcji 

„Kresy”, t. 23 (1995), s. 209-212. Omówienie pielgrzymki na tle całej biogra-
fii nieświeskiego magnata znaleźć można również w monografii biograficznej 
T. Kempy, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka (1549-1616). Wojewoda wi-
leński, Warszawa 2000 (zwłaszcza rozdział IV). Zob. też H. Kaczmarek, Polacy 
w Egipcie do 1914 roku, Szczecin 2008, s. 19 (wskazówki bibliogr.) i passim; 
także starsze opracowanie A. Sajkowskiego, Od Sierotki do Rybeńki. W kręgu ra-
dziwiłłowskiego mecenatu, Poznań 1965, s. 32-39.

2  Temat, choć „niewyczerpany”, jest naukowo badany od wielu dekad; roz-
maitymi aspektami dawnych polsko-włoskich relacji kulturowych zajmowali się, 
przypomnijmy, m.in. profesorowie: Henryk Barycz (zmarły w 1994 roku; au-
tor m.in. zbioru studiów Spojrzenia w przeszłość polsko-włoską, Wrocław 1965), 
Alojzy Sajkowski (zmarły w 2003 roku; autor książki Włoskie przygody Polaków. 
Wiek XVI-XVIII, Warszawa 1973), Tadeusz Ulewicz (zmarły w 2012 roku; Iter 
Romano-Italicum Polonorum, czyli O związkach umysłowo-kulturalnych Polski 
z Włochami w wiekach średnich i renesansie, Kraków 1999), a ze strony włoskiej 
np. Sante Graciotti czy Pietro Marchesani. Osobną pozycję wśród polskich na-
ukowców badających związki polsko-włoskie zajmuje Danuta Quirini-Popław-
ska, która obok studiów nad dziejami i rolą średniowiecznej Wenecji również 
prowadzi badania nad relacjami Polski z Italią, zarówno w wiekach średnich, jak 
i we wczesnej epoce nowożytnej; zob. ostatnio zebrane w ponad pięciusetstroni-
cowym tomie jej prace: D. Quirini-Popławska, Italia Mia. Studia z dziejów Italii 
i powiązań polsko-włoskich w późnym Średniowieczu i Renesansie, Kraków 2016; 
również nieco starsza praca tejże, Związki artystyczne dworu medycejskiego z Eu-
ropą Środkową w ostatniej ćwierci XVI wieku. Wybrana korespondencja z Archivio 
di Stato we Florencji, Kraków 2006. Warto tu dodać, że Wenecję odwiedził kilka 
lat przed Mikołajem Krzysztofem jego brat, Jerzy: zob. J. Radziwiłł, Dziennik 
podróży do Włoch biskupa Jerzego Radziwiłła w 1575 r., opr. H. Barycz, „Kwar-
talnik Historyczny”, t. 49 (1935), s. 340-356; D. Antanavičius, Jurgio Radvi-
lo pirmosios kelionės į Italiją dienoraščio originalas, „Senoji Lietuvos Literatūra”  
19, 2005, s. 201-241. O Wenecji Jerzy Radziwiłł pisał z niekłamanym 
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Italii, choć przecież nie miejsce w tym krótkim tekście na włącza-
nie tej nadzwyczaj rozległej panoramy. Zwłaszcza północne regiony 
Półwyspu Apenińskiego postrzegano niemal jako „swojskie” (liczne 
– i z czasem coraz liczniejsze – podróże edukacyjne, poznawcze, 
pielgrzymkowe); jak trafnie zauważa Andrzej Litwornia, Polacy we 
Włoszech nie czuli się „przybyszami z dalekiego kraju” (tym więcej 
od czasów królowej Bony) nie tylko mentalnie, lecz nawet geogra-
ficznie – wszak odległość z Krakowa do Trentino, Veneto czy Friuli 
była niemal taka sama, jak dalsza droga, na przykład do Neapolu, 
nie wspominając już o Kalabrii, a stałą linię pocztową pomiędzy 
stołecznym miastem Rzeczpospolitej a Wenecją zainaugurowano 
w 1573 roku3. Jeszcze za życia „Sierotki” ukazał się drukiem pol-
skojęzyczny przewodnik pod tytułem Pielgrzym włoski, albo krót-
kie Rzymu i miast przedniejszych włoskich opisanie (Kraków 1614), 
w którym nasi wojażerowie znaleźć mogli wiele praktycznych i po-
żytecznych informacji, a nazwy wielu miast spolszczano w zakresie 
nawet większym aniżeli współcześnie4.

Choć szlaków komunikacyjnych z Europy ku Lewantowi było 
kilka – w rozmaitym stopniu wygodnych i bezpiecznych, właśnie 
Wenecja uważana była przez wiele stuleci za „bramę Wschodu”, 
ostatni przystanek na lądzie Starego Kontynentu. Port w Genui 
próbował z miastem dożów niekiedy rywalizować, proponując piel-
grzymom i podróżnikom dogodne warunki żeglugi do Aleksandrii 
bądź Jaffy (trwało to zazwyczaj około pięciu tygodni), nigdy jednak 
nie udało się dorównać popularności czy, rzec nawet można – oczy-
wistości planowania pobożnych i poznawczych marszrut wypraw 

zachwytem: „…veni …Venetias, urbem ob puchretudinem et situm, totius or-
bis terrarum facile primam”, cyt. za Antanavičius, Jurgio Radvilo, s. 216.

3  La porta d’Italia: diare e viaggiatori polacchi in Friuli – Venezia Giulia dal XVI al 
XIX secolo, red. L. Burello, A. Litwornia, Udine 2000, s. 45 i passim.

4  A. Litwornia, La prima guida di Roma in lingua polacca (1614), „Alma Roma. 
Bollettino d’informazioni”, t. 22 (1991); także A. Litwornia, Staropolski prze-
kład Palladia, w: idem, W Rzymie zwyciężonym Rzym niezwyciężony. Spory 
o Wieczne Miasto (1575-1630), „Studia Staropolskie”, Series Nova, t. 3, War-
szawa 2003, s. 94-126.
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Europejczyków ku Orientowi5. O takim właśnie kontekście postrze-
gania Wenecji (bo wszak bywała ona również, nie tylko jako miasto 
ogromnej doniosłości na gospodarczej czy historycznej mapie ów-
czesnego świata, ale i dla niezwykłej urody, również osobną desty-
nacją podróży, zwłaszcza w formującym się od XVII wieku modelu 
Grand Tour), już od późnego średniowiecza, a przede wszystkim 
w XIV i XV wieku, pisała na przykład Danuta Quirini-Popławska6.

Wenecja, utrzymując od stuleci dobre kontakty ze światem 
Orientu (jako jedno z pierwszych miast europejskich zyskała osobną 
nazwę w języku arabskim: ‘al-Bundukija’), choć naturalnie podle-
gające zmiennej dynamice koniunktur polityczno-militarnych oraz 
handlowych7, dostrzegała potencjał owej „transgresyjności”; miej-
sca, w którym Europejczycy, zwłaszcza pielgrzymi, przekraczali nie-
jako granicę świata Zachodu i Wschodu. Bardzo trafna wydaje się 
obserwacja Michele Bacciego, że miasto umiejętnie – posługując 
się językiem współczesnego marketingu – dyskontowało także ten 
aspekt, na przykład starannie wzbogacając zasoby swoich kościołów 
w relikwie i rozmaite pamiątki związane z Ziemią Świętą, by poboż-
nych wędrowców ku Jeruzalem i Palestynie „wprowadzać w klimat” 
dalszych etapów peregrynacji i utwierdzać w pielgrzymiej gorliwości 
przy okazji oczekiwania na wypływające z portu statki8. 

W największym skrócie przypomnieć należy tutaj najpierw kon-
tekst przybycia Radziwiłła „Sierotki” do Wenecji podczas peregrynac-
kiego przedsięwzięcia. Mikołaj Krzysztof, syn Mikołaja Radziwiłła 

5  Zob. np.: N. Chareyron, Pilgrims to Jerusalem in the Middle Ages, tłum. 
W.D. Wilson, New York 2005; zwłaszcza rozdz. 2: All Roads Lead to Venice, 
s. 16-25.

6  D. Quirini-Popławska, Pobyt w Wenecji pielgrzymów udających się do Ziemi Świę-
tej w XIV i XV w., „Peregrinus Cracoviensis”, z. 6 (1998), s. 27-45. 

7  Literatura referencyjna jest obfita; np. G. Luzzatto, Storia economica di Venezia 
dall’ XI al XVI secolo, Venice 1995; F. Apellániz, Venetian Trading Networks in 
the Medieval Mediterranean, „Journal of Interdisciplinary History”, t. 44, nr 2 
(2013), s. 157-179.

8  M. Bacci, A Power of Relative Importance: San Marco and the Holy Icons, „Convi-
vium. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, 
and the Mediterreanean”, t. 2, nr 1 (2015), s. 126-147.
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zwanego „Czarnym”, wychowywał się w środowisku kalwińskim9. 
Dwa lata po śmierci ojca (który zmarł w 1565 roku) konwertował 
się na katolicyzm; bez wątpienia decydującą rolę odegrały tu pobyt 
w Rzymie oraz starania Piotra Skargi i Stanisława Hozjusza. Wówczas 
także podjął postanowienie odbycia pokutnej, zarazem dziękczynnej 
pielgrzymki do Jerozolimy10, ale dotrzymał tego zobowiązania znacznie 
później. Z rodzinnego zamku w Nieświeżu wyruszył bowiem w drogę 
dopiero 16 września 1582 roku11, by po niemal dwóch latach, pod-
czas których przemierzył trzy kontynenty (poprzez Dalmację, greckie 
wyspy Kefalonia i Zakyntos, Kretę, Cypr, Tripoli, syryjski Damaszek, 
samą Palestynę, Egipt – a właściwie zaledwie deltę Nilu, wyznacza-
ną przez Damiettę, Kair i Aleksandrię; Rodos, znowu szlakiem wysp 
jońskich i wschodnim wybrzeżem Italii, znów ku Wenecji), powrócić 
w rodzinne strony 7 lipca 1584 roku. W XVI stuleciu, mimo długiej 
już tradycji pielgrzymkowej, taki szlak był wyprawą wielką i niebez-
pieczną, co słusznie przysporzyło „Sierotce” sławy wykraczającej da-
leko poza granice Rzeczpospolitej12. Radziwiłł bez wątpienia notatki 
sporządzał na bieżąco (stąd zapewne układ diariusza), lecz zebrał je 
w ciągłą relację kilka lat później. Jeden z pierwszych badaczy tekstu, 
Kazimierz Hartleb, sugeruje, iż redakcję swoich wspomnień Radziwiłł 
przeprowadził w latach 1588-1595, a wydana drukiem po raz pierw-
szy w 1601 roku Hierosolymitana Peregrinatio wznawiana była wielo-
krotnie, przekładana na kilka języków nowożytnych13. Żywą narrację 

9  H. Lulewicz, Radziwiłł Mikołaj Krzysztof „Sierotka”, h. Trąby (1549-1616) 
marszałek nadworny, następnie wielki litewski, kasztelan, potem wojewoda trocki, 
wojewoda wileński, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 30, Wrocław 1987, s. 349-
361; T. Kempa, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka. 

10  T. Kempa, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka, s. 106.
11  Radziwiłłowi towarzyszyli w pielgrzymce Ślązak Abraham Dunin, Jerzy Kos, 

Michał Konarski, Andrzej Sorulski, Piotr Bylina oraz, rzecz jasna, grupa roz-
maitych służących (cyrulik, kucharz itp.).

12  M.M. Kalfatovic, Nile Notes of a Howadji: a bibliography of travellers’ tales from 
Egypt, from the earliest time to 1918, New York – London 1992, odnotowuje 
podróż Radziwiłła z kolejnym numerem 0058 (s. 21).

13  K. Hartleb, Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła pielgrzymka do Ziemi Świętej,  
w: Prace Historyczne w 30-lecie działalności profesorskiej Stanisława Zakrzew-
skiego, Lwów 1934, s. 16-17; w nowszym opraco waniu S. Alexandrowicza, 
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„Sierotki” porównać możemy nawet w wielu miejscach do rodzaju 
dynamicznego reportażu, osobistego a zarazem znakomicie ilustru-
jącego ówczesne stereotypy postrzegania i recepcji kulturowej14. 
Taka refleksja, chociaż z założenia zindywidualizowana, subiektyw-
na, często obfituje w charakterystyczne dla epoki stereotypy po-
strzegania innego narodu, krajobrazu, kultury. 

Ciekawostkę może stanowić fakt, iż w czasie gdy Radziwiłł wy-
ruszał w podróż, wprowadzany był właśnie kalendarz gregoriański, 
wskutek czego po 4 października 1582 roku nastąpił 15 październi-
ka, co zachwiało nieco chronologią diariusza – tym sposobem „Sie-
rotka” zawitał nad włoską granicę już w listopadzie. Zabawiwszy czas 
jakiś w Lombardii;

(…) ósmego grudnia, w dzień Poczęcia Najświętszej Panny, do-
jachałem do Wenecji, gdziem już był prosto pierwej sługi z We-
rony zasłał. Tam przyjachawszy, naprzód byłem u książęcia15 
z listem od króla, w którym pilnie zalecał, aby starszym swoim 

Peregrynacja do Ziemi Świętej księcia Radziwiłła Sierotki. Czas powstania rękopi-
su, w: Ars historica, Poznań 1976, sugestia czasu redagowania przez „Sierotkę” 
rękopisu zawężona jest do okresu 1588-1592 (s. 585 i n.). Losy tekstu diariusza 
„Sierotki” są skądinąd zdumiewające. Rękopis w języku polskim został przeło-
żony (z licznymi zmianami) na łacinę przez Tomasza Tretera i tę właśnie wersję 
wtórnie spolszczył (!) Andrzej Wargocki w 1607 roku; pierwotna postać została 
opublikowana dopiero naukowo w edycji Czubka w „Archiwum do Dziejów 
Literatury i Oświaty w Polsce”, t. 15, cz. 2, Kraków 1925. Zob. też Bibliografia 
literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 3, Warszawa – Kraków – Wrocław 1965, 
s. 153-155.

14  Por. interesujące uwagi R. Krzywego, Wędrówki z Mnemozyne. Studia o topice 
dawnego podróżopisarstwa, Warszawa 2013, s. 147. Wśród najciekawszych szes-
nastowiecznych opisów podróży do Italii wskazać należy bez wątpienia łaciński 
Diariusz podróży do Rzymu (1540-1541) Jana z Ocieszyna Ocieskiego (znamy 
niestety tylko cytowane wtórnie fragmenty); Dziennik podróży do Włoch, który 
wyszedł spod pióra biskupa Jerzego Radziwiłła (zob. Dziennik podróży do Włoch 
biskupa Jerzego Radziwiłła w 1575 r., opr. H. Barycz, „Kwartalnik Historyczny” 
R. 49, 1935, s. 340-347), a przede wszystkim diariusz Stanisława Reszki z po-
dróży odbytej w 1584 roku.

15  Chodzi o dożę; urząd ten w latach 1578-1585 sprawował Nicolò Da Ponte 
(1491-1585).
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[gubernatorom], które w Grecji i tam w tamtych zamorskich zie-
miach mają Wenetowie, mnie zalecił; co z chęcią wszystko uczy-
niono, znając też już pierwej i mnie i dom mój. Potem udałem 
się do prokuratora Ziemie Świętej, który jest zawsze w klasztorze 
św. Franciszka Alla Vigna16; zwano go frater Ioannes de Candia. 
Z tym i z drugim, który był natenczas tam g[w]ardianem, frater 
Hieremias de Bressa, że po dwakroć był starszym nad zakonnikami 
w Świętej Ziemi i dwanaście lat w Hieruzalem mieszkał, rozmówi-
łem o swej drodze, którzy też ukazowali mi, jako sobie będę miał 
postępować17.

„Sierotka” zaznacza, zauważmy, że w Wenecji był już osobą zna-
ną. W istocie, miało to nawet związek z wcześniejszą próbą podjęcia 
wyprawy do Ziemi Świętej; w lutym 1580 roku wyruszył na kurację 
do Włoch, w okolice Padwy i Lukki, a przełom 1580-1581 spędził 
w Wenecji, oczekując na sprzyjającą okazję rozpoczęcia pielgrzymki 
do Jerozolimy. Ponieważ tam doszły go wieści o rozprzestrzeniają-
cej się na Bliskim Wschodzie epidemii, w kwietniu 1581 wrócił do 

16  Właśc. San Francesco della Vigna (‘na Winnicy’; wybudowano go na terenie 
uprzednio wykorzystywanym pod uprawę winorośli) położony jest w dzielnicy 
Castellona; jeden z najpiękniejszych renesansowych kościołów Wenecji, wy-
budowany według projektu Jacopo Sansovino w latach 1534-1554, z fasadą 
autorstwa Palladia, ukończoną w 1568 roku; zob. S. Onda, La chiesa di San 
Francesco della Vigna e il convento dei Frati Minori, Venezia 2008.

17  Wszystkie tu i dalej przywołane cytaty za wydaniem: M.K. Radziwiłł „Sie-
rotka”, Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu 1582-1584, opr. L. Kukulski, 
Warszawa 1962 (dalej jako Podróż); s. 11. Nb. tekst właściwie domaga się 
prawdziwie naukowej edycji, z pełnym aparatem krytycznym; zob. też re-
cenzję S. Drewniaka i M. Kaczmarka, „Pamiętnik Literacki”, t. 54/3 (1963), 
s. 196-199. O tradycyjnej służbie („kustodii”) Braci Mniejszych w Ziemi 
Świętej por. np.: A.J. Szteinke, Polscy Bracia Mniejsi w służbie Ziemi Świętej 
1342-1995, Poznań 1999 („Studia Franciszkańskie”, t. 9); M. Paczkowski, 
Powstanie i początek Kustodii Ziemi Świętej, „Scriptura Sacra. Studia Biblijne 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego”, t. 13-14 (2009-2010), 
s. 71-94; por. także J. Podolska, Pielgrzymi polscy w Ziemi Świętej 1350-
1450, „Peregrinus Cracoviensis”, z. 4 (1996), s. 213-223; S. Jankowski, „Do 
kraju tego…”. Pielgrzymowanie do Ziemi Świętej jako praktyka religijna, „Pa-
edagogia Christiana”, z. 1/23 (2009), s. 63-78; T. Kempa, Mikołaj Krzysztof 
Radziwiłł Sierotka, s. 118-119.
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kraju18. Kolejna próba, opisana już w diariuszu, wydawała się z po-
czątku szczęśliwsza:

Potem starałem się, abym z pierwszym okrętem mógł wyjachać, 
gdyż zaraz po Trzech Królach (…) wychodzą niektóre okręty, kiedy 
potrzeba pilna; a to dlategom się spieszył, abym mógł być na Wielką 
Noc w Hieruzalem. Takżeć za radą znajomych moich i świadomych 
ludzi podali mi najpierwej galion19, który zwano Tornelli (bo też tak 
kupca zową, czyj to galion był), acz niewielki, bo jeno na sześćset kuf 
[beczek] i przystarz [stary], gdyż mu już trzynaście lat było, jednak 
że pojemny i fortunny, a żeglarz na nim był człowiek umiejętny, 
Augustinus de Giacomo, zaraz począłem z nim stanowić [umawiać], 
a najwięcej, że skoro po Trzech Królach miał wyjachać, w czym też 
Pan Bóg ze mną osobliwie z łaski swej postąpił, bo w nadzieję ry-
chłego wyjazdu jego, gdyż obiecał, że miał być pierwszy, opuściłem 
insze naczynia [inne statki]20.

Warto tu dodać, że zarówno wspomniany wyżej pierwszy, jak 
i kolejny, „diariuszowy” pobyt Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła 
w Wenecji miały jeszcze inny wątek, interesujący z perspektywy ów-
czesnych zawirowań kontrreformacyjnych i zaangażowania w nie 
nieświeskiego magnata. Otóż zabiegał on o zakładanie i ekspansję 
wspólnot jezuickich na Litwie, zwłaszcza w aspekcie edukacyjnej 
misji zakonu. W tym celu podtrzymywał kontakty z dyplomatą 
i papieskim legatem Antoniem Possevinem21, z Wenecji także wy-
słał listy do papieża Grzegorza XIII oraz kardynała Tollomea Gallia 
o wsparcie w staraniach, czynionych u ówczesnego generała zakonu, 

18  T. Kempa, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka, s. 114-115; zob. też S. Kali-
nowski, Pielgrzymki Radziwiłłów w XVI i XVII wieku, „Peregrinus Cracovien-
sis”, z. 15 (2004), s. 65-74. 

19  Galeon, najczęściej trójmasztowiec (w tym dwa maszty rejowe) handlowy; 
uzbrojone służyły jako okręty, zwłaszcza w XVI-XVII w. Galionem (wł. polena) 
nazywano właściwie okazałą rzeźbę na dziobie statku.

20  Podróż, s. 11-12.
21  Zob. np. pracę zbiorową Antonio Possevino SJ (1533-1611). Życie i dzieło,  

red. D. Quirini-Popławska, Kraków 2013; tu m.in. Ł. Burkiewicz, Sylwetka  
o. Antonia Possevina SJ (1533-1611), s. 155-184.
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Klaudiusza Acquavivy22. Niewiele więcej wiemy o kilku weneckich 
miesiącach przełomu 1582 i 1583 roku. Za to zasadniczy etap wy-
prawy zaczął się z wielkimi kłopotami i omal nie skończył – u same-
go początku – dramatycznie:

Zaczem wyszedł okręt wielki, Rudzina [Ruggine], zaraz w końcu 
miesiąca stycznia roku tysiąc pięćset ośmdziesiąt trzeciego, o com się 
barzo frasował; aliżci ledwie z portu się wychylił, nazajutrz uderzył 
zaraz szturm, że maluczko pod Chiozzą23 miastem się nie rozbił, aż 
wszystkie kotwice wyrzucili i maszt musieli upiłować, tak iż ledwo 
do Istrii doszedł, kilkanaście mil od Wenecji, i cała zimę tam stał (że 
aż ci, co na nim byli, do Wenecji się wracali), i tylko dzień przedtem 
wyszedł do Tripoli z Cypru, nimeśmy tam przyjachali (…)24.

Radziwiłła i dalej jednak szczęście nie opuszczało; planował prze-
siąść się bowiem na jeden z dwóch kolejnych statków odpływających 
wcześniej do Aleksandrii, lecz zrezygnował – oba rozbiły się podczas 
burz morskich.

Tymczasem gotowaliśmy się w drogę i co czas czekając wyjazdu, 
a już i rzeczy mając na okręcie; a to tak się przedsię przewłó-
czyło [przeciągnęło] za Bożą wolą, gdyż wszędzie pokazało się 
przez wszystkę drogę z różnych przyczyn, iż lepiej było, że ten 
okręt później wyszedł, niźli był umyślił. Przeto przez post i święta 
wielkanocne odprawując grzeszne nasze nabożeństwa, aż w sobo-
tę przed Przewodną Niedzielą roku bożego tysiąc pięćset ośm-
dziesiątego trzeciego, szesnastego kwietnia, godziny dwudziestej 
wtórej z Wenecji wyjachawszy na Gunduli, wstąpiliśmy do klasz-
tora S. Mariae Della Grazia zakonu św. Hieronima na insule25 

22  T. Kempa, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka, s. 116 oraz 148. A(c)quaviva 
(1543-1615), generał jezuitów (od 1581 do śmierci); zob. np. ciekawie nakre-
śloną sylwetkę w M. Martin, The Jesuits, The Society of Jesus and the Betrayal of 
the Roman Catholic Church, New York – London 1988, s. 203.

23  Chioggia jest subportem Wenecji u południowego wyjścia z laguny na Adriatyk.
24  Podróż, s. 12.
25  Chodzi o wyspę La Grazia; wyspa została sztucznie utworzona w późnym śred-

niowieczu i ulokowano na niej dom dla pielgrzymów udających się do Zie-
mi Świętej (z charakterystyczną, wysoką wieżą, utrwaloną m.in. na obrazie 
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(gdziem też tegoż dnia rano pierwej przez święte sakramenta Panu 
Bogu już w pielgrzymskim odzieniu drogę swą poruczył), prosząc 
niegodnie, aby to pielgrzymstwo do Świętej Ziemie błogosławić 
raczył26.

Niecały rok później, kończąc pątniczy szlak, 10 lutego 1584 roku 
„Sierotka” na Krecie wsiadł na wenecką galerę, którą dotarł do portu 
w Otranto na południu Włoch, a stamtąd wyruszył dalej lądem do 
Wenecji, gdzie zawitał 3 kwietnia. O powrotnej wizycie wspomniał 
nadzwyczajnie krótko:

Przez ten czas w Wenecji (iżem barzo z słabym zdrowiem się przy-
wlókł) ustawiczniem się leczył; jednak żem już odjachać miał, byłem 
na pałacu. Ale iż książę [doża] stękał, pożegnałem senatory, gdzie też 
oddałem im dwa listy, które mi byli dali do starszych w Zakyncie 
i Cefalonii (…)27.

Może jednak wówczas nabył pamiątkę, tak pięknie opisaną 
w Mic kiewiczowskiej strofie Pana Tadeusza:

Tymczasem goście, potraw czekający w sali,
Z zadziwieniem na wielki serwis poglądali,
Którego równie drogi kruszec jak robota.
Jest podanie, że książę Radziwiłł Sierota
Kazał ten sprzęt na urząd w Wenecji zrobić
I wedle własnych planów po polsku ozdobić28.

Giacomo Guardiego, oraz cudownym obrazem Madonny, przywiezionym 
z Konstantynopola, namalowanym według legendy przez samego św. Łuka-
sza), wkrótce przekształcony w klasztor. Notabene w czasach napoleońskich 
ulokowano tam magazyny prochu, który eksplodował w 1849 roku, niszcząc 
zabudowania.

26  Podróż, s. 16.
27  Ibidem, s. 246.
28  A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, ks. 12, w. 25-30.
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SuMMARy

Venice on the Route of the Pilgrimage  
of Mikołaj Krzysztof “the Orphan” Radziwiłł  

to egypt and the holy Land

The paper discusses the Venice stage of the journey of the Polish-Lithua-
nian nobleman Nicholas Christopher Radziwill, nicknamed “the Orphan,” 
to the Holy Land, Syria and Egypt (1582-1584). The question posed by the  
paper is why this part of the pilgrimage was downplayed, in contrast to  
the lavish descriptions of the diary under the title Hierosolymitana Peregri-
natio [‘A Jerusalem Trip’].



S y L W I A  W y S Z O g R O D Z K A
Akademia Ignatianum w Krakowie

Rola preceptora w podróżach edukacyjnych 
młodzieży z Rzeczpospolitej w XVI wieku

W dziejach podróżnictwa europejskiego i polskiego już od XVI 
wieku następował proces stopniowej ewolucji tych zjawisk w kierunku 
coraz doskonalszych form, realizujących znacznie większą liczbę celów 
oraz założeń1. Już w średniowieczu rodzime wędrówki za granicę cha-
rakteryzowały się kilkoma różnorodnymi typami, do których zaliczano 
wyprawy religijne, dyplomatyczne, wojskowe bądź handlowe. W epo-
ce nowożytnej wraz z rozpowszechnieniem się idei renesansowych oraz 
humanistycznego kultu wiedzy dużą popularność zyskały peregrynacje 
naukowe, stając się cechą charakterystyczną epoki2.

Wpływ odrodzenia wraz z towarzyszącym mu humanizmem 
przyczynił się do rozbudzenia ruchliwości społeczeństw europej-
skich, w tym także polskiego, skłaniając do podejmowania podróży, 
spośród których największym uznaniem cieszyły się te o charakterze 
kulturalnym i edukacyjnym. Zgodnie z renesansową ideologią do-
radzano obserwację otaczającego świata, poznawanie obcych kultur, 

1  A. Kucharski, Poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce późnego baroku, 
Toruń 2013, s. 49.

2  D. Żołądź-Strzelczyk, Radzę pomknąć go dalej w świat, do Włoch aby i pierwsze 
studia przepolerował. Wyjazdy młodych do Italii w staropolskiej teorii i praktyce 
edukacyjnej, w: Iter italicum. Sztuka i historia, red. M. Wrześniak, Warszawa 
2011, s. 277.
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jak również społeczeństw. Jeden z największych ówczesnych auto-
rytetów pedagogicznych, flamandzki uczony, filozof i filolog Justus 
Lipsius, zalecał w swych pismach:

Tylko przyziemne, plebejskie umysły przebywają w domu, przykute 
do ziemi, natomiast ten jest wznioślejszy, kto naśladuje niebo i cie-
szy się ruchem3.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż celem niniejszego artykułu 
jest omówienie roli preceptora w podróżach edukacyjnych młodzieży 
z Rzeczpospolitej w XVI wieku. Niezwykle ważne w tym względzie 
będzie przybliżenie przygotowań do podjęcia peregrynacji edukacyj-
nych, czynników decydujących o wyborze konkretnego pedagoga, 
jak również zadań i obowiązków, jakie przed nim stawiano. Ukazane 
zostaną również sylwetki kilku najsłynniejszych polskich opiekunów 
młodych szlachciców i magnatów oraz omówione ich dalsze losy, już 
po powrocie do ojczyzny.

Zmiany polityczne oraz społeczno-ekonomiczne zachodzące 
w Królestwie Polskim na przełomie XV i XVI wieku wpłynęły na 
zmianę programu edukacyjnego oraz sposób wychowania młodzie-
ży4. Duże znaczenie w tym względzie miało oddziaływanie idei re-
nesansowych i humanistycznych na ziemie Rzeczpospolitej, które 
oprócz bogatej kultury przyniosło zainteresowanie społeczeństwa 
staropolskiego zagadnieniami pedagogiczno-wychowawczymi. 
Coraz większą uwagę zaczęto skupiać na wszechstronnym rozwo-
ju człowieka, który stał się możliwy poprzez uczestnictwo w życiu 
kulturalnym nie tylko własnego kraju, ale również całej Europy. 
Nauka i oświata stały się przedmiotem systematycznych rozważań 
oraz filozoficznych refleksji, na bazie których zaczęła powstawać 
bogata literatura pedagogiczna. Podstawowym tematem porusza-
nym w tych dziełach było zagadnienie szkół, ich roli i znaczenia  
 

3  K. Dobrowolski, Umysłowość i moralność społeczeństwa staropolskiego, w: Kultura 
staropolska, red. R. Pollak, Kraków 1932, s. 187.

4  J. Orzeł, Edukacja szlachcica – ideały i postulaty w staropolskim piśmiennictwie 
pedagogicznym, „Kultura i Edukacja”, t. 2/81 (2011), s. 61.
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w Polsce, jak również braki w rodzimym programie i systemie 
nauczania5.

Narastające niezadowolenie z poziomu edukacji w Polsce oferowa-
nej przez szkoły miejskie, a także Akademię Krakowską, która znajdo-
wała się w tym czasie w stanie pewnego upadku, sprawiły, iż zaczęto 
szukać nowych form uzupełnienia poziomu wykształcenia. Umocnio-
na społecznie i politycznie warstwa szlachecka dążąca do hegemonii 
w sprawowaniu rządów za podstawę swego programu ideologicznego 
wysunęła postulat uzyskania przez młode pokolenie właściwych kwali-
fikacji i umiejętności otwierających mu drogę do sprawowania najważ-
niejszych funkcji w państwie. Również zamożne mieszczaństwo w pro-
gramie studiów akademickich upatrywało szansę awansu społecznego 
oraz możliwość dostępu do ważniejszych stanowisk i godności.

Jak zaznacza Dorota Żołądź-Strzelczyk, od lat czterdziestych XVI 
wieku peregrynacje naukowe zaczęły cieszyć się szczególną popular-
nością w Polsce, natomiast już w drugiej połowie tego stulecia osiąg-
nęły one swe apogeum6. Zdaniem Antoniego Mączaka to w tym stule-
ciu zaczęła rozwijać się turystyka, rozumiana w nowoczesnym ujęciu, 
albowiem wówczas edukacja zagraniczna stała się dla określonych 
grup społecznych swoistym obowiązkiem. W konsekwencji miało 
to bezpośredni wpływ na stopniowy rozwój regionów turystycznych 
oraz infrastruktury obliczonej na utrzymanie tego ruchu7. Podróże do 
zagranicznych uniwersytetów odgrywały szczególną rolę w programie 
pedagogicznym doby staropolskiej, albowiem oprócz uzupełnienia 
posiadanego wykształcenia i uzyskania stopnia naukowego pozwalały 
one zapoznać się z czołowymi myślicielami epoki, zyskać ogładę kultu-
ralną, odwiedzać najznakomitsze dwory europejskie, zwiedzać zabytki 
oraz pomniki natury8. Dość szybko stały się także główną platformą, 

5  J. Freylichówna, Ideał wychowawczy szlachty polskiej w XVI i początku XVII wie-
ku, Warszawa 1938, s. 63.

6  D. Żołądź-Strzelczyk, Podróże edukacyjne w staropolskiej myśli pedagogicznej, 
„Chowanna”, t. 2 (1998), s. 38.

7  A. Mączak, Turystyka europejska: wieki XVI- XIX, „Folia Turistica. Historia tu-
rystyki”, t. 19 (2008), s. 5.

8  A. Mączak, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku, 
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poprzez którą przenikały do Rzeczpospolitej najważniejsze inspiracje 
i prądy umysłowo-kulturalne. Pozwoliły one ponadto wciągnąć pań-
stwo polskie w orbitę zachodnioeuropejskiego życia cywilizacyjnego9. 
Jak podają Władysław Czapliński i Józef Długosz, główną zaletą wo-
jaży do obcych szkół było poszerzenie horyzontów umysłowych mło-
dzieży szlacheckiej i mieszczańskiej, jak również uzyskanie pożytecznej 
wiedzy, chociaż moda na ich podejmowanie była wyrazem swoistego 
snobizmu, który ogarnął ówczesne społeczeństwo10. Zwiększająca się 
długość wędrówek zagranicznych, liczba obejrzanych w ich trakcie 
obiektów, możliwość słuchania wykładów najsłynniejszych profeso-
rów, jak również pobierania prywatnych lekcji u nich pozwalała za-
spokoić rosnące w tym czasie zapotrzebowanie społeczeństwa staropol-
skiego w zakresie naukowym, estetycznym i kulturalnym11.

Peregrynacje edukacyjne, które w omawianym okresie osiągnę-
ły względnie masową skalę, biorąc pod uwagę ich elitarny charakter 
oraz pochodzenie scholarów, były w rzeczywistości nowoczesnym 
i wyprzedzającym swoją epokę sposobem zdobywania wiedzy12. Ich 
głównym zadaniem było umacnianie młodzieży w dobrych oby-
czajach, a także kreowanie poloru i ogłady13. W rzeczywistości ich 
organizacja stanowiła jednak skomplikowane logistycznie przedsię-
wzięcie, które wymagało niemałej determinacji ojców, długotrwa-
łych przygotowań, jak również sporych obciążeń finansowych. Jak 
zaznacza Alojzy Sajkowski, podstawowym zagadnieniem, przed któ-
rym stawał nestor rodu, była decyzja dotycząca wyboru odwiedza-
nych krajów, w tym ośrodków akademickich, jak również wyłonienie 
odpowiedniego preceptora, który miał sprawować w trakcie podróży 

Warszawa 1980, s. 145.
9  H. Barycz, Spojrzenia w przeszłość polsko-włoską, Wrocław – Warszawa – Kra-

ków 1965, s. 17.
10  W. Czapliński, J. Długosz, Podróż młodego magnata do szkół. Studium z dziejów 

kultury XVI i XVII wieku, Warszawa 1969, s. 27.
11  A. Kucharski, Poznawcze aspekty, s. 49.
12  W. Tygielski, Europejskie inspiracje, czyli o dawnych „podróżach do szkół w cu-

dzych krajach”, „Studia Europejskie”, nr 4 (2000), s. 11.
13  J. Freylichówna, Ideał wychowawczy, s. 86.
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opiekę nad powierzonymi mu młodzieńcami. Kierunki peregryna-
cji były zależne od wielu czynników, do których zaliczały się trady-
cja, doświadczenia młodzieńcze głowy rodziny lub opiekuna, moda, 
wyznanie, możliwości finansowe, sława, a także znaczenie naukowe 
poszczególnych uniwersytetów14. Opierano się nie tylko na osobi-
stych doświadczeniach z odbytych kilkadziesiąt lat wcześniej wojaży 
edukacyjnych, ale zasięgano również rady krewnych, przyjaciół lub 
miejscowego duchownego, który nierzadko mógł się pochwalić także 
wiedzą i praktyką w tym względzie15.

Przygotowania do trwających kilka lat wędrówek edukacyjnych 
definiowano w szczegółowo opracowanym schemacie, którego głów-
nym trzonem były słowne lub pisemne zalecenia rodzicielskie, zawar-
te w tak zwanych „instrukcjach”. Tradycja tworzenia zaleceń ojcow-
skich sięga połowy XVI stulecia, a wiązała się z rosnącą popularnością 
tej formy edukacji. Rodzice finansujący wyjazdy synów do krajów 
Europy Zachodniej i Południowej pragnęli w ten sposób mieć wpływ 
na tok nauki, a także zachować pewnego rodzaju kontrolę, pomimo 
odległości dzielącej ich z potomkami. Zawarte w pismach wskazówki 
dotyczyły zatem wielu istotnych elementów, które w konsekwencji 
miały doprowadzić do sukcesu przedsięwzięcia, jakim było zdoby-
cie odpowiedniego wykształcenia i umiejętności16. W instrukcjach 
uwzględniano ponadto zalecenia moralne, rady dotyczące postępo-
wania w nowym otoczeniu, zasady zachowania bezpieczeństwa oraz 
sposoby dostosowania się do obcych obyczajów. Nie mniej ważną 
kwestią były pouczenia dotyczące czynienia różnorodnych obserwa-
cji naukowych, kulturalnych oraz tych o charakterze gospodarczym 
lub wojskowym17. Piotr Myszkowski, starosta lubelski, pisał do swo-
jego syna, wyruszającego na studia zagraniczne, następujące słowa:

14  D. Żołądź-Strzelczyk, Radzę pomknąć, s. 278.
15  A. Sajkowski, Włoskie przygody Polaków. Wiek XVI- XVIII, Warszawa 1973, 

s. 15.
16  W. Tygielski, Na cóż te koszta i trudy. W jakim celu w XVII wieku wysyłano mło-

dzież szlachecką na zagraniczne studia?, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 
t. 50 (2006), s. 153.

17  Historia wychowania, red. Ł. Kurdybacha, t. 1, Warszawa 1965, s. 380-381.
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Skoro w dzieciństwie nabrałeś nieco nauki, postarałem się, abyś 
i w wojnach brał udział, i przypatrzył się burzliwym sejmikom, i aby 
ci się otwarł dostęp do przyjaznych stosunków z najwybitniejszymi 
ludźmi, a uczyniłem to niejako w tym zamiarze, abyś w pierwszych 
zaraz latach poznał i w dość surowe przepisy ujął to, co trzeba sobie 
przygotować na resztę życia, a czego uniknąć. Teraz trzeba ci po-
nownie zabrać się do filozoficznych zajęć, ale filozofować tak samo 
niedługo, oszczędzając jak najbardziej czas, bo krótki termin, w któ-
rym masz przebywać za granicą, musisz nadrobić gorliwością i jak 
największym wysiłkiem18.

Niewątpliwie najważniejszą decyzją, przed jaką stawał nestor 
rodu, był jednak wybór odpowiedniego preceptora, który miał za-
pewnić bezpieczeństwo w trakcie podróży zagranicznych młodych 
szlachciców i magnatów, realizację programu edukacyjnego, jak 
również powodzenie całego przedsięwzięcia. Wymagano zatem, aby 
kandydat posiadał doświadczenie w podróżach po Europie, a także 
odznaczał się odpowiednimi kwalifikacjami intelektualnymi i mo-
ralnymi. Temat ten budził duże zainteresowanie w społeczeństwie 
polskim, czego wyrazem były liczne traktaty pedagogiczne oraz in-
strukcje zawierające pouczenia i wskazówki dotyczące cech, jakimi 
powinien odznaczać się pedagog. Jak pisał kanclerz koronny Stani-
sław Żółkiewski: „Jakiego kto chce mieć syna, takiego ma mu dać 
inspektora”19. Sebastian Petrycy z Pilzna za najodpowiedniejszego 
uważał pedagoga starszego wiekiem, o szerokiej kulturze umysłowej 
i obyczajowej20. Pisarz Piotr Mieszkowski, opierając się na własnych 
doświadczeniach pedagogicznych, w swym dziele pt. Institutio pere-
grinationum podkreślił, iż odpowiedni wychowawca powinien stano-
wić wzór do naśladowania dla młodych paniczów, a w razie potrze-
by kierować ich uwagę na właściwe tory. Dlatego zalecał rodzicom 

18  P. Myszkowski, Instrukcja dla syna, w: Wybór pism pedagogicznych Polski doby 
odrodzenia, oprac. J. Skoczek, Wrocław 1956, s. 389-390.

19  Pisma Stanisława Żółkiewskiego, kanclerza koronnego i hetmana, wyd. A. Bie-
lowski, Lwów 1861, s. 10.

20  S. Petrycy z Pilzna, Przydatki do ekonomiki i polityki Arystotelesowej, Kraków 
1956, s. 41, 57.
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dokładne przemyślenie wyboru wychowawcy, przede wszystkim 
zaś przeznaczenie odpowiednich zasobów pieniężnych oraz dbałość 
o właściwy dobór towarzyszy podróży21. Zdaniem Mariana Pawlaka 
istotny wpływ na poglądy rodziców dotyczące zadań wychowawców 
w kształceniu umysłowym młodych paniczów mieli pisarze anty-
czni i renesansowi, tacy jak Arystoteles, Pseudo-Plutarch, Kwinty-
lian, Cyceron, Eneasz Sylwiusz Piccolomini, Paweł Piotr Vergeius, 
Erazm z Rotterdamu, a także Jan Ludwik Vives22. Zapoznawano się 
z ich radami, korzystając bezpośrednio z dzieł starożytnych twór-
ców lub czerpiąc wiedzę z prac polskich autorów pedagogicznych, to 
jest Marcina Kwiatkowskiego, Marcina Kromera, Andrzeja Frycza- 
-Modrzewskiego, Szymona Marycjusza lub Wawrzyńca Goślickiego.

Każdemu wyruszającemu w dalekie peregrynacje magnatowi, 
szlachcicowi lub zamożnemu mieszczaninowi towarzyszył zatem nie-
wielkich rozmiarów orszak, składający się ze sług i towarzyszy. Na 
jego czele stał preceptor, zwany również guwernerem, ochmistrzem, 
mentorem, inspektorem, gubernatorem, dyrektorem lub eforusem23. 
To w zakresie jego obowiązków leżała odpowiedzialność za bezpiecz-
ny przebieg wędrówek, a także zapewnienie pozostałym uczestnikom 
godziwych warunków życia w podróży i podczas nauki. Decyzja 
o powierzeniu opieki nad młodzieżą obcej osobie miała zasadnicze 
znaczenie ze względu na młody wiek podróżników, oscylujący za-
zwyczaj pomiędzy 12. a 14. rokiem życia24. Szukano zatem człowie-
ka budzącego zaufanie, najczęściej wśród zaprzyjaźnionych rodzin 
szlacheckich lub magnackich, mieszczan z własnych miast lub osób 

21  J. Freylichówna, Ideał wychowawczy, s. 129-129.
22  M. Pawlak, Kilka uwag o opiekunach polskich peregrynantów w XVI i XVII wie-

ku, w: Między wielką polityką a szlacheckim partykularyzmem. Studia z dziejów 
nowożytnej Polski i Europy ku czci profesora Jacka Staszewskiego, red. K. Wajda, 
Toruń 1993, s. 118.

23  B. Obtułowicz, Guwernerzy XVI-XVII wieku w praktyce wychowawczej, litera-
turze pedagogicznej i obyczajowej, w: Wokół Wacława Potockiego. Studia i szkice 
staropolskie w 300. Rocznicę śmierci poety, red. J. Malicki, D. Rott, Katowice 
1997, s. 22.

24  S. Kot, Historia wychowania, t. 1, Warszawa 1996, s. 246; W. Czapliński, 
J. Długosz, Podróż, s. 31.
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protegowanych przez znajomych. Czasem powierzano tę funkcję do-
stojnikowi państwowemu bądź kościelnemu25. Oprócz sprawowania 
kontroli nad podopiecznymi wybrany pedagog miał pomagać w do-
stosowaniu się do warunków panujących w innych krajach, dbać 
o poprawność obyczajów oraz właściwy program treści edukacyj-
nych26. Zdaniem Wojciecha Tygielskiego relacja nauczyciel-uczeń 
miała o tyle duże znaczenie, że przywiązanie i więzi emocjonalne 
powstałe w trakcie peregrynacji kształtowały w dużej mierze później-
szą formację moralno-intelektualną podopiecznych27. W kwestiach 
praktycznych obecność ochmistrza była niezbędna ze względu na 
znajomość języków obcych, wiedzę na temat funkcjonujących za 
granicą systemów monetarnych, jak również operowanie większymi 
sumami pieniędzy28. To do jego obowiązków należało gospodarowa-
nie powierzonymi zasobami finansowymi, w tym oszczędzanie na 
zbytkach oraz przeznaczanie niezbędnych kwot na bieżące potrzeby 
podopiecznego. Często oprócz pedagogów młodzieńcom, szczegól-
nie tym wywodzącym się z najzamożniejszych rodzin szlacheckich 
i magnackich, towarzyszyli starsi studenci, z którymi uczęszczali na 
wykłady akademickie.

Jak podaje Marian Chachaj, w dawnej Polsce protektorami mło-
dych adeptów nauki mogli być zarówno świeccy, jak i duchowni. Ci 
pierwsi stanowili dominującą grupę do lat siedemdziesiątych XVI 
stulecia. Kler wysunął się na czoło w ostatnim ćwierćwieczu wieku, 
co wynikało z faktu, iż poszczególne wyznania po uzgodnieniu włas-
nych konfesji rozpoczęły walkę o wpływy w społeczeństwie29. Skład 
duchownych katolickich zajmujących się wychowaniem i opieką nad 
staropolskimi peregrynantami był stosunkowo zróżnicowany. Do 
ich grona zaliczali się zarówno kanonicy, jak również profesorowie 

25  M. Pawlak, Kilka uwag, s. 119.
26  W. Tygielski, Na cóż, s. 153.
27  Ibidem.
28  B. Obtułowicz, Guwernerzy, s. 22.
29  M. Chachaj, Duchowni jako opiekunowie staropolskich studentów w obcych kra-

jach, w: Itinera clericorum: Kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchow-
nych, red. D. Quirini-Popławska, Ł. Burkiewicz, Kraków 2016, s. 206.
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uniwersyteccy, proboszczowie, opaci, a nawet wikariusze. Znaczącą 
rolę odgrywali także zakonnicy, wśród których na czoło wysunęli się 
jezuici30.

Świeccy opiekunowie synów szlacheckich i magnackich rekruto-
wali się przeważnie z grona wykształconych na rodzimym gruncie 
mieszczan, a prowadzone wojaże oprócz obowiązków pedagogicz-
nych zapewniały im formę utrzymania, dawały sposobność uzupeł-
nienia wykształcenia w najlepszych europejskich akademiach, uczest-
niczenia w wykładach wybitnych uczonych, jak również nawiązania 
kontaktów z najsłynniejszymi ówczesnymi humanistami31.

Jednym z bardziej znanych mentorów młodzieży polskiej był An-
zelm Eforinus, lekarz krakowski, syn mieszczanina ze Śląska. W 1515 
roku został immatrykulowany do Akademii Krakowskiej na Wydział 
Sztuk Wyzwolonych, a w 1526 roku uzyskał tam stopień mistrzow-
ski sztuk wyzwolonych32. W 1528 roku dzięki wydanym w Krakowie 
przedrukom dzieł Erazma z Rotterdamu pt. Epistola consolatoria in 
adversis oraz modlitwie Pańskiej ad Virginis filium Jesum zyskał roz-
głos w kręgach tamtejszych humanistów33. Owocem popularności była 
przyjaźń zawarta z przedstawicielem potężnego rodu Bonerów, kasz-
telanem bieckim Sewerynem Bonerem34, który powierzył mu funk-
cję pedagoga swego syna Jana. Wkrótce dołączył do nich także młody 
Stanisław Aichler, syn mieszczanina krakowskiego Jana35. Pierwszym 
etapem podróży, która rozpoczęła się w 1531 roku, były odwiedziny 
uniwersytetu w Erfurcie. Następnie grupa przeniosła się do Norym-
bergi, w której Eforinus zawarł znajomości z gronem tamtejszych 

30  Ibidem, s. 207.
31  D. Żołądź, Możliwości i potrzeby edukacyjne mieszczan polskich w XVI i XVII 

wieku, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. 33 (1999), s. 39.
32  J. Lachs, Anselmus Ephorinus, Sylwetka lekarza humanisty, „Archiwum Historii 

i Filozofii Medycyny”, t. 4 (1926), s. 41.
33  H. Barycz, Ephorinus Anzelm, w: Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. 6, 

Kraków 1948, s. 281.
34  J. Lachs, Anselmus, s. 43.
35  H. Barycz, Z dziejów polskich wędrówek naukowych za granicę, Wrocław – War-

szawa – Kraków 1969, s. 207.
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humanistów36. W tym samym roku zawitali do Fryburga badeńskiego, 
a potem do Bazylei, w której ugościł ich sam Erazm z Rotterdamu37. 
Kilkumiesięczny pobyt w jego posiadłości został przeznaczony na po-
głębienie studiów humanistycznych, do których zaliczało się między 
innymi recytowanie scen z komedii Terencjusza.

Na wiosnę 1532 roku grupa przeniosła się do Padwy, w której 
Eforinus uzyskał 11 kwietnia 1534 roku stopień doktora medycy-
ny38. Po pewnym czasie uczestnicy wyprawy skierowali się do Bo-
lonii, gdzie Stanisław Aichler rozpoczął studia prawnicze39. W roku 
następnym opiekun grupy wraz ze swymi współtowarzyszami, do 
których dołączył pochodzący ze Śląska poeta łaciński Jerzy Logus, 
skierowali się na południe Italii, odwiedzając kolejno Rzym oraz Ne-
apol, do którego zawitali ściągnięci sławą starożytnego poety Wergi-
liusza40. Stanisław Aichler promowany na doktora nauk prawniczych 
w Bolonii po powrocie do kraju rozpoczął pracę jako pisarz miejski. 
Po uzyskaniu wsparcia finansowego zdołał wydać w 1544 roku część 
swego dorobku pisarskiego. Od 1562 roku został starszym zboru 
ewangelickiego. Zmarł pomiędzy 1581 a 1585 rokiem41.

Znanym preceptorem, wielokrotnie towarzyszącym młodzieży 
polskiej w podróżach zagranicznych jako guwerner, był Jan Łasicki, 
historyk oraz polemista religijny. Pochodził ze wsi Łasice w woje-
wództwie mazowieckim. Pierwsze szlify edukacyjne uzyskał w kraju, 
uczęszczając prawdopodobnie do Kolegium Lubrańskiego w Pozna-
niu lub pobierając nauki w szkole Marii Magdaleny42. W 1556 roku 

36  H. Barycz, Ephorinus Anzelm, s. 282.
37  H. Barycz, Z epoki renesansu, refotmacji i baroku. Prądy – idee – ludzie – książki, 

Warszawa 1971, s. 9.
38  H. Barycz, Ephorinus Anzelm, s. 282.
39  H. Barycz, Polacy na studiach w Rzymie w epoce Odrodzenia (1440-1600), 

Wrocław – Warszawa – Kraków 1965, s. 95.
40  L. Hajdukiewicz, Historia nauki polskiej. Dokumentacja bio-bibliograficzna, 

t. 6, Wrocław 1974, s. 55.
41  K. Pieradzka, Aichler Stanisław, w: PSB, t. 1, Kraków 1935, s. 34.
42  H. Barycz, Łasicki Jan, w: PSB, t. 18, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 

1973, s. 219.
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po raz pierwszy jako opiekun Wojciecha Gnojeńskiego oraz Stani-
sława Lipnickiego udał się w podróż do Strasburga, w którym miał 
sposobność słuchać wykładów wielkiego reformatora pedagogicz-
nego Jana Sturma. Następnie zwiedził wraz ze swymi wychowanka-
mi Lozannę i Genewę, która zainteresowała Łasickiego pod kątem 
zapoznania się z jej stosunkami polityczno-religijnymi. Na przeło-
mie 1556 i 1557 roku powrócił do Lozanny, a następnie skierował 
się do Zurychu. Wiosną 1558 roku Łasicki immatrykulowany zo-
stał do uniwersytetu w Bazylei, a w 1560 roku zawitał do Padwy43, 
w której studiował prawo, a także mianowano go konsyliarzem na-
cji polskiej44. Jak zauważa Henryk Barycz, ta pierwsza peregrynacja 
naukowo-pedagogiczna ukształtowała profil umysłowy uczonego, 
który – jak można założyć – miał wpływ także na kierunki studiów 
jego podopiecznych.

W 1561 lub w 1562 roku Łasicki wyruszył z Krakowa w kolej-
ną wędrówkę, tym razem do uniwersytetu w Heidelbergu wraz ze 
swymi nowymi wychowankami: Janem i Jostem Paczkami, synami 
patrycjuszowskimi, oraz Stanisławem Pikiem Zawadzkim, później-
szym doktorem medycyny promowanym w Padwie. Dnia 7 kwiet-
nia 1562 roku zostali wpisani do metryki uniwersytetu w Heidel-
bergu, a w roku następnym ze względu na rozprzestrzeniającą się 
zarazę wraz z Wacławem i Janem Ostrorogami oraz ich nauczycielem 
Franciszkiem Nadarzyńskim z Gosławic przenieśli się do Bazylei45. 
Tam zamieszkali w posiadłości profesora grecystyki Sebastiana Caste-
liona46. Kolejnymi przystankami w ich podróży po europejskich 
ośrodkach humanistycznych w latach 1564-1565 były kolejno Ge-
newa, Francja oraz Anglia47. Po powrocie do kraju Łasicki nawiązał 
współpracę z Janem Erazmem Krotoskim, wojewodą inowrocław-
skim oraz dobrodziejem Jednoty Braci Czeskich. Ten powierzył mu 
opiekę nad swym synem Janem, z którym uczony wyruszył w trzecią 

43  H. Barycz, Spojrzenia, s. 56.
44  D. Żołądź-Strzelczyk, Peregrinatio academica, Poznań 1996, s. 189.
45  H. Barycz, Z dziejów, s. 277-278.
46  H. Barycz, Łasicki Jan, s. 219.
47  Ibidem.
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podróż zagraniczną do najważniejszych europejskich wszechnic48. Po 
wpisaniu się do metryki heidelberskiej 3 kwietnia 1567 roku młody 
wojewodzic wraz ze swym pedagogiem pozostał w tamtejszej uczel-
ni ponad trzy lata. Latem 1571 roku Łasicki zmienił miejsce swego 
pobytu, peregrynując przez Frankfurt nad Menem, Lipsk i Witten-
bergę do Paryża. Po pewnym czasie skierował się do Italii, w której 
na kilka miesięcy osiadł w Padwie.

W latach 1578-1580 odbyła się ostatnia wędrówka zagraniczna 
Łasickiego jako guwernera. Dotyczyła ona dwóch młodszych synów 
Jana Krotoskiego, czyli Jakuba i Andrzeja, a objęła Altdorf oraz Stras-
burg, czyli ośrodki dotychczas nieodwiedzane przez doświadczonego 
preceptora. Zakończyła się ona w 1581 roku przekazaniem pieczy 
nad wychowankami Janowi Broniewskiemu. Łasicki powrócił do 
kraju, kończąc tym samym trwającą 25 lat funkcję mentora młodzie-
ży polskiej49.

Księgi peregrynanckie (1584-1587) Macieja Rywockiego są nie-
zwykle interesującym zapisem trwającej około trzy lata podróży do 
szkół w Niemczech i we Włoszech odbytych przez wojewodziców 
Kryskich. Autor, będący zarazem preceptorem młodych magnatów, 
wywodził się z drobnoszlacheckiej rodziny herbu Prus zamieszkują-
cej Rywocin w Prusach Książęcych. O latach jego wczesnej młodości 
nie posiadamy żadnych informacji, albowiem nie zachowały się do 
naszych czasów dokumenty dotyczące tego okresu jego życia. Wiado-
mo, iż w czasach młodości sporo podróżował po Europie, zwiedza-
jąc między innymi Niemcy, Morawy, Włochy i Hiszpanię. Istnieje 
sugestia, iż w 1574 roku towarzyszył on Szymonowi Rudnickiemu, 
późniejszemu biskupowi warmińskiemu, w wędrówce do Italii50. 
Kilka lat później, w 1584 roku, powierzona mu została przez woje-
wodę mazowieckiego Stanisława Kryskiego misja opieki nad synami 

48  J. Dworzaczkowa, Konwersje na katolicyzm szlachty ewangelickiej wyznania cze-
skiego w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 
t. 50 (2006), s. 90.

49  D. Żołądź-Strzelczyk, Peregrinatio, s. 190.
50  A. Sołtan, Rywocki Maciej, w: PSB, t. 33, Wrocław – Warszawa – Kraków 

1991, s. 595.
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wysyłanymi za granicę w celu uzupełniania wykształcenia i nabra-
nia ogłady kulturalnej. Głównym powodem objęcia tej funkcji było 
doświadczenie podróżnicze Rywockiego zdobyte w młodzieńczych 
latach, w niewielkim zaś stopniu jego kwalifikacje pedagogiczne lub 
wykształcenie51.

Powróciwszy do kraju w 1587 roku, po trwającej cztery lata po-
dróży z młodymi Kryskimi, Rywocki przez pewien czas przybywał na 
dworze królewskim w Krakowie, następnie osiadł w rodzinnej miej-
scowości w Prusach Książęcych, gdzie założył rodzinę. Wcześniejszy, 
kilkumiesięczny pobyt w Rzymie miał decydujący wpływ na jego 
konwersję na katolicyzm, jak również uczynił go gorącym szermie-
rzem wyznawanej wiary. Wyrazem aktywności religijnej była podjęta 
przez pamiętnikarza walka o przywrócenie świątyni w Wielkim Łęc ku 
Kościołowi rzymskokatolickiemu. Wsparli go w tym przedsięwzięciu 
w 1609 roku bracia Maciej, Jakub i Marcin Rywoccy oraz zaprzy-
jaźnieni z nimi Rościszewscy z Przełęka, wstępując na drogę prawną 
celem odzyskania prawa patronatu. Po kilku bezskutecznie ponawia-
nych próbach osadzenia siłą w Łęcku ministra luterańskiego, władze 
księstwa pruskiego wytoczyły w dniach 22-24 stycznia 1610 roku 
obu rodzinom proces przed sądem w Królewcu52. Od pozwanych za-
sądzono grzywnę w wysokości 500 florenów węgierskich, nakazując 
im jednocześnie przywrócenie do służby usuniętego wcześniej pasto-
ra. Zamiar wniesienia przez skazanych apelacji do biskupa chełmiń-
skiego Wawrzyńca Gembickiego skłonił elektora brandenburskiego 
do wywarcia nacisku na pamiętnikarza za pośrednictwem podkan-
clerzego Feliksa Kryskiego, pilnującego interesów pruskich w Rzecz-
pospolitej. Podjęte próby mediacji skończyły się jednak niepowo-
dzeniem, gdy Rywocki otrzymał poparcie od króla Zygmunta III 
listem z 3 marca 1610 roku. Na Wielkanoc tego roku sprowadził 
on księży katolickich do Wielkiego Łęcka, co doprowadziło do no-
wych sankcji ze strony Królewca53. Sytuacja uległa zmianie dopiero 
po przyznaniu równouprawnienia katolikom w Prusach Książęcych. 

51  Ibidem.
52  Ibidem.
53  Ibidem.
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Postanowieniami komisji królewieckiej z 1612 roku działacz uzyskał 
możliwość sprowadzenia do parafii leżącej w jego dobrach księdza ka-
tolickiego. Rywocki zmarł w 1629 roku, pozostawiając trzech synów, 
to jest Jana, Zygmunta i Marcina, oraz trzy córki, z których Katarzy-
na wydana została za Bystrama, sędziego ziemskiego michałowskiego, 
a Anna za Adama Wilczewskiego z Gulbia koło Iławy.

Księgi peregrynanckie są zapisem podróży edukacyjnej odbytej do 
Dillingen i na Półwysep Apeniński w latach 1584-1587 przez mło-
dych Kryskich wraz z ich preceptorem Maciejem Rywockim54. Wo-
jaż rozpoczął się 2 listopada 1584 roku od pobytu trójki braci, a więc 
Wojciecha, Szczęsnego i Piotra, w kolegium jezuickim w Dillingen55. 
Po pozostawieniu tam najmłodszego z nich, dwaj starsi magnaci 
udali się ze swym ochmistrzem w dalszą wędrówkę przez Augsburg, 
Innsbruck i Bremer do Italii. Poczynione przez Rywockiego w trak-
cie wojaży zapiski koncentrują się wokół informacji o odwiedzanych 
miejscach, zabytkach oraz uroczystościach, w których brali udział, 
jak również o naukach pobieranych przez młodych wojewodziców56. 
Kwestią równie istotną są dane przekazane przez autora utworu 
o wydatkach poczynionych w poszczególnych miastach.

Pierwszym etapem podróży do Włoch, osiągniętym 22 grudnia 
1584 roku, była Padwa, słynąca z funkcjonującego tam uniwersy-
tetu57. Peregrynanci zatrzymali się w tym ośrodku miejskim na pięć 
miesięcy, aby pogłębić i usystematyzować nauki pobierane w Dillin-
gen. Studiowali tam logikę i retorykę, uczyli się języka włoskiego, 
a także pobierali lekcje tańca i gry na lutni. Autor zawarł również 
pewne wzmianki o zwiedzaniu Padwy oraz o oferowanych przez nią 
atrakcjach. W międzyczasie podróżnicy odwiedzili Wenecję ze wzglę-
du na możliwość bezpośredniej obserwacji funkcjonujących tam roz-
wiązań polityczno-instytucjonalnych oraz największych osobliwości 
turystycznych Rzeczpospolitej:

54  A. Sajkowski, Włoskie przygody, s. 31.
55  A. Sołtan, Rywocki Maciej, s. 595.
56  M. Rywocki, Księgi peregrynanckie (1584-1587), wyd. J. Czubek, „Archiwum 

do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. 12 (1910), s. 190.
57  Ibidem, s. 193.
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Wenecya barzo piękne miasto w morzu, do ktoregom przyjechali 
anno 84 die 29 Decemb. To miasto dwie mili od lądu w morzu się 
pobudowało; w tym mieście po ulicach okręty chodzą58.

Dnia 6 maja 1585 roku peregrynanci przez Ferrarę i Bolonię uda-
li się do Florencji. W XVI wieku miasto Medyceuszy dla polskiego 
podróżnika nie przedstawiało większego znaczenia, będąc zazwyczaj 
jednym z etapów wędrówek do ważniejszych ośrodków miejskich. 
Na autorze Ksiąg peregrynanckich, który pojawił się tam wraz z Kry-
skimi 11 maja 1585 roku, miejsce to wywarło pozytywne wrażenie, 
co zanotował w swym diariuszu: „Miasto barzo piękne, którego nie 
masz piękniejszego we wszystkiej włoskiej ziemi”59. Kolejnym etapem 
wojaży był pobyt w Sienie, który miał spore znaczenie ze względu na 
walory językowe; pisał o tym sam Rywocki: „Mowa najpiękniejsza 
w tem mieście włoska; dla tej mowy mieszkalim”60.

20 września 1585 roku podróżnicy przybyli do Rzymu, będące-
go właściwym celem ich peregrynacji61. Wieczne Miasto zachwyci-
ło ich nie tylko zabytkami i pomnikami starożytności, ale również 
odbywającymi się tam uroczystościami religijnymi, festiwalami oraz 
zabawami miejskimi, takimi jak zawody rycerskie lub konne62. Po-
mimo długiego pobytu tam autor Ksiąg peregrynanckich nie unik-
nął zasadniczych pomyłek. Było tak w przypadku Dioskurów znaj-
dujących się na Kwirynale i ich rzymskich kopii z Kapitolu, które 
pamiętnikarz nazwał błędnie posągami Aleksandra Wielkiego63. Co 
znamienne, podróżnicy, korzystając z oferowanych przez miasto roz-
rywek i możliwości, zapoznając się z obyczajami Włochów i obcych 
przybyszów, jedynie w niewielkim stopniu zrealizowali polecenia 

58  Ibidem, s. 194.
59  A. Sajkowski, Włoskie przygody, s. 103.
60  M. Rywocki, Księgi, s. 195.
61  H. Barycz, Polacy, s. 248.
62  M. Rywocki, Księgi, s. 236-237.
63  M. Wrześniak, Włochy w relacjach polskich podróżników z XVI i XVII wieku, 

„Saeculum Christianum”, t. 12 (2005), s. 162.



SyLWIA WySZOgRODZKA172

ojcowskie dotyczące edukacji64. Dopiero po około rocznym pobycie 
w Rzymie pojawiły się pierwsze wzmianki Rywockiego o słuchaniu 
przez młodych wojewodziców wykładów z fizyki.

Kolejnym odcinkiem podróży była wędrówka do Neapolu pod-
jęta 29 stycznia 1587 roku65. Jak zaznacza Henryk Barycz, Neapol 
w okresie renesansu był niezwykle popularnym miejscem pielgrzy-
mek, wabiąc turystów pięknem krajobrazu oraz malowniczością 
swych okolic. Ich zwiedzanie obejmowało trasę od podnóża Wezu-
wiusza, poprzez Sorrento, Capri, Przylądek Miseński aż do Puzzuo-
li. Ponadto przyciągał on rzesze humanistów dzięki rozbudzonemu 
w okresie renesansu kultowi najsłynniejszego klasycznego poety, 
Wergiliusza66. Głównym celem wędrówek był jego grób, który już 
od czasów starożytnych cieszył się powszechnym poważaniem oraz 
pietyzmem. W 1326 roku Petrarka zasadził tam drzewo laurowe, 
a w następnych stuleciach umieszczone zostały w ścianie dwie tablice 
zawierające fragment dwuwiersza antycznego twórcy.

Na ziemiach Rzeczpospolitej wędrówki do Neapolu charakte-
ryzowały się szczególnym rysem. Przede wszystkim szerokie masy 
społeczeństwa porwało uwielbienie dla dzieł Wergilego i głoszonej 
w nich pochwały zajęć ziemiańskich i rycerskich, jak również umi-
łowanie dla swojskości oraz rodzinności67. W drugiej połowie XVI 
wieku wyjazdy na południe Italii stały się zjawiskiem niezwykle 
popularnym oraz modnym. Ośrodek ten odwiedzały liczne rze-
sze scholarów przebywających we Włoszech, a już od 1519 roku 
rezydowali tam na stałe dyplomaci polscy, starając się o wypłatę 
posagu królowej Bony. Po jej śmierci w Neapolu ustanowiona zo-
stała stała placówka dyplomatyczna, której organizacją zajął się se-
kretarz królewski Paweł Stempowski68. Szczególną popularnością 

64  A. Przyboś, Kryski Wojciech, w: PSB, t. 40, Wrocław – Warszawa – Kraków 
1970, s. 490.

65  A. Sołtan, Rywocki Maciej, s. 595.
66  H. Barycz, Podróże polskie do Neapolu w wiekach XV-XVIII, Kraków 1939, s. 7.
67  H. Barycz, Spojrzenie, s. 86.
68  S. Kot, Z dziejów propagandy polskiej w wieku XVI. Dyplomaci polscy w Neapolu, 

Kraków 1928, s. 7.
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wśród podróżników przybywających z Rzeczpospolitej cieszył się 
grób poety. Jednocześnie przyglądano się z zaciekawieniem nie-
znanym zwyczajom, takim jak noszenie w lektykach, przepycho-
wi życia tamtejszej szlachty i wspaniałej przyrodzie69. Wyprawa na 
Wezuwiusz zajęła młodym magnatom i towarzyszącemu im Rywo-
ckiemu miesiąc, z czego 10 dni przeznaczyli na zwiedzanie miasta. 
W drodze powrotnej ponownie skierowali się do Rzymu, a następ-
nie przez Loreto, Asyż, Ankonę i Wenecję, w której mieli okazję 
oglądać zaślubiny doży z Adriatykiem, skierowali się do Warszawy, 
gdzie zawitali w sierpniu 1587 roku70.

Dzięki Księgom peregrynanckim Macieja Rywockiego otrzymuje-
my zapis podróży młodych magnatów Kryskich po Dillingen i Wło-
szech, jak również informację o osobistych wrażeniach towarzyszące-
go im preceptora. Autor w swym diariuszu, pomimo pojawiających 
się błędnych informacji, jak również swoistej niekonsekwencji w pro-
wadzeniu zapisów, dotyczących chociażby pominięcia kilku tygodni 
pobytu w Rzymie, w niezwykle ciekawy sposób przedstawia swe 
spostrzeżenia dotyczące poszczególnych etapów wojaży po krajach 
europejskich. Rywocki był dla młodych magnatów przede wszyst-
kim ochmistrzem i opiekunem, nie można jednak nazwać go peda-
gogiem. Jego funkcja sprowadzała się do prób realizacji okreś lonego 
przez Stanisława Kryskiego programu edukacyjnego, który zlecał go 
odpowiednio wykwalifikowanym nauczycielom, oraz dbałości o bez-
pieczeństwo powierzonych mu podopiecznych. Jednocześnie w pro-
wadzonych zapiskach ujawnił się jego talent w ekonomicznym oraz 
oszczędnym zarządzaniu powierzonym mu budżetem. Pozostawiając 
najmłodszego z braci w Dillingen, z dwójką pozostałych magnatów 
udał się w dalszą peregrynację po Italii. W jej trakcie pamiętnikarz 
skrupulatnie odnotowywał koszty pobieranych lekcji logiki, retory-
ki i tańca71. Zestawiał po jednej stronie kartki rejestry przychodów, 
po drugiej zapisy wydatków. Po dokonaniu takiej kalkulacji niejed-
nokrotnie rezygnował, pomimo instrukcji ojca, z solidnej edukacji 

69  H. Barycz, Spojrzenia, s. 108.
70  A. Sołtan, Rywocki Maciej, s. 595.
71  B. Obtułowicz, Guwernerzy, s. 25.
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swych podopiecznych, co finalnie doprowadziło do nauki fragmen-
tarycznej i dorywczej72.

Podsumowując rozważania zawarte w niniejszym artykule, na-
leży pokreślić, iż przedstawione wyżej sylwetki preceptorów miały 
ukazać, jak różnorodna była ich rola w podróżach zagranicznych 
w XVI wieku. Ich głównym obowiązkiem było zapewnienie bez-
pieczeństwa swoim podopiecznym, dbałość o sprawy ekonomicz-
ne i właściwe zarządzenie powierzonym im budżetem, jak również 
zorganizowanie godziwych warunków życia w trakcie peregrynacji. 
Ponadto zgodnie z instrukcjami ojcowskimi mieli oni gwarantować 
realizację programu naukowego oraz dostęp do wartości kultural-
nych oferowanych w odwiedzanych miastach europejskich. Wybór 
odpowiedniego opiekuna miał podstawowe znaczenie ze względu 
na oczekiwania ojca rodziny, wyznawaną religię, tradycję odwie-
dzanych ośrodków akademickich, a także kwalifikacje kandydata. 
W przypadku Anzlema Eforinusa i Stanisława Aichlera, opiekują-
cych się Bonerami, ich główną powinnością było zagwarantowanie 
młodym magnatom zyskania właściwego wykształcenia humani-
stycznego, jak również pobyt w najważniejszych ośrodkach nauko-
wych. W realizacji tego celu pomogła wizyta w Norymberdze, 
w trakcie której zawarte zostały owocne znajomości z tamtejszymi 
czołowymi myślicielami, a także kilkumiesięczny pobyt w Bazylei, 
w której ugościł ich Erazm z Rotterdamu73. Wizyta w jego posiadło-
ści przeznaczona została na pogłębienie studiów humanistycznych, 
do których zaliczało się między innymi recytowanie scen z komedii 
Terencjusza. W trakcie owej peregrynacji ujawniły się także ambicje 
intelektualne Eforinusa, który w Padwie w 1534 roku otrzymał ty-
tuł doktora medycyny74. Podobny efekt możemy zauważyć w przy-
padku Jana Łasic kiego, którego podróż naukowo-pedagogiczna 
ukształtowała profil umysłowy uczonego, jak również miała wpływ 
na kierunki studiów jego podopiecznych, a więc Wojciecha Gnojeń-
skiego i Stanisława Lipnickiego. Jednocześnie długoletnie podróże 

72  M. Rywocki, Księgi, s. 181, 189-190, 195, passim.
73  H. Barycz, Z epoki, s. 9.
74  H. Barycz, Łasicki Jan, s. 200.
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po największych europejskich ośrodkach miejskich zaowocowały 
stworzeniem krótkiej historii Francji oraz dzieła historyczno-religij-
nego o braciach czeskich75. W przypadku Macieja Rywockiego ko-
rzyścią wyciągniętą z odbytych podróży po Niemczech i Włoszech 
było stworzenie dla potomnych diariusza peregrynacji, który rozsła-
wił jego imię. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż peregrynacje po 
Europie były niezwykle ważnym czynnikiem wzbogacającym egzy-
stencję nie tylko młodych adeptów nauki, ale przede wszystkim ich 
preceptorów pod względem materialnym, duchowym i intelektual-
nym. Ponieważ obowiązki kierownika peregrynacji zagranicznych 
nie należały do łatwych zadań, mogli je wypełniać jedynie ludzie ze 
stosownym przygotowaniem i predyspozycjami, jak również cieszą-
cy się dużym zaufaniem rodziców przyszłych studentów. Ci ostatni 
na podstawie tworzących się relacji z ich pedagogami kształtowali 
swój charakter i światopogląd.
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SuMMARy

The Role of the Preceptor in the educational Journeys of 
youth from Poland in the 16th century

In the sixteenth century, educational journeys to foreign universities 
were very popular in Polish society. Noble and aristocratic youth traveled 
abroad, accompanied by their teachers who cared for their safety during 
their travels, helped them to adapt to the foreign conditions and provided 
a suitable educational program. This article shows the tasks that the pre-
ceptor faced, as well as his duties and responsibilities. The profiles of some 
famous youth carers, such as Anzelm Eforinus, Jan Łasicki and Maciej Ry-
wocki, are also presented in this article.



K R Z y S Z t O F  F R A N K O W I c Z
Akademia Ignatianum w Krakowie

grzegorz goliński – profesor i donator 
Akademii Krakowskiej 

Akademia Krakowska w początkach XVII wieku

Z początkiem drugiej połowy XVI wieku Akademia Krakowska 
stała się uczelnią niemal wyłącznie krajową. Spadek prestiżu i zasięgu 
wpłynął również na zmniejszenie się liczby studentów. Z obcokra-
jowców jedynie Morawianie i Ślązacy wiązali się z Krakowem, ale 
stanowili niewielki procent ogółu studiujących. Nie bez wpływu na 
ten stan miało powstanie wielu nowych uniwersytetów mocno zwią-
zanych z humanizmem, pojawienie się uczelni innowierczych oraz 
obniżający się poziom nauczania w Krakowie. Dopiero częściowe 
reformy wprowadzone za czasów Stefana Batorego przyczyniły się 
do większego zainteresowania Akademią Krakowską. W latach dwu-
dziestych XVII wieku, w okresie największych zmagań krakowskich 
profesorów z jezuitami, liczba immatrykulowanych wzrosła do 250 
rocznie1. Spór z zakonem prowadził do wzmocnienia kontaktów 

1   W. Urban, Akademia Krakowska w dobie reformacji i wczesnej kontrreforma-
cji (1549-1632), w: Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764,  
red. K. Lepszy, t. 1, Kraków 1964, s. 253-254. W pierwszej połowie stulecia 
liczba studentów wzrosła do 300. K. Stopka, Od założenia do schyłku XVIII w, 
w: Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. K. Stopka, A.K. Banach, J. Dybiec, 
Kraków 2000, s. 65.
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z częścią szlachty przeciwnej Towarzystwu Jezusowemu. Pomimo 
odejścia od zdobyczy humanizmu i podupadania Wydziału Sztuk 
Wyzwolonych rozwijała się na uniwersytecie nie tylko teologia, ale 
także nauki prawne, medyczne i matematyczno-astronomiczne2. 
Najważniejszym wydziałem uniwersyteckim pozostawał Wydział 
Teologiczny. Na Wydziale Prawnym wprowadzono istotną zmianę, 
bowiem w roku 1618 zainicjowano wykłady z prawa polskiego. Roz-
wijał się także Wydział Medyczny. Jedną z przyczyn słabości Akade-
mii był brak patronatu państwa, przez co nie doszło do koniecznej 
reorganizacji, w tym także zmian w sposobie wynagradzania kadry 
profesorskiej. Pomimo tego krakowska uczelnia doprowadziła do po-
wstania lub przejęcia szkół w wielu miastach królestwa i utworzenia 
sieci szkół nazywanych koloniami akademickimi3. W skład systemu 
szkolnego weszło między innymi Kolegium Nowodworskiego oraz 
Kolegium Lubrańskiego. Pomimo różnych trudności, wewnętrznych 
i zewnętrznych, Akademia Krakowska stanowiła największy poten-
cjał intelektualny w Rzeczpospolitej4.

Największą biblioteką Akademii Krakowskiej była biblioteka 
Collegium Maius. Stanowiła ona główny zasób biblioteczny uczelni. 
Gromadzono w niej księgi wydziałów sztuk wyzwolonych i teolo-
gicznego, a dzieła medyczne znajdowały się w obu zbiorach. Księgi 
gromadzono także przy Collegium Minus i Collegium Iuridicum 
oraz przy katedrach. Przyrost zbiorów opierał się głównie na do-
nacjach księgozbiorów profesorskich, nierzadko formowanych już 
w trakcie studiów. Z czasem rozbudowywano warsztat pracy o nowe 
zbiory odzwierciedlające własne zainteresowania, jak i o literaturę 
niezbędną do prowadzenia wykładów. Po śmierci profesorskie zbio-
ry przekazywane były nierzadko do kolegiackich bibliotek, dzięki 
temu służyły dalej uniwersyteckiej społeczności: studentom, ale też 
nowym profesorskim pokoleniom. W pierwszej połowie XVII wieku 

2  W. Urban, Akademia Krakowska, s. 307.
3   K. Stopka, Od założenia do schyłku, s. 25; H. Barycz, Barok, w: Historia nauki 

polskiej, wstęp i red. B. Suchodolski, t. 2, Wrocław – Warszawa – Kraków 1970, 
s. 61.

4  H. Barycz, Barok, s. 59, 61.
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do biblioteki Collegium Maius trafiły księgozbiory profesorów: Jana 
Muchy z Kurzelowa (1602), Bazylego Goliniusza (1625), Marci-
na Gilewskiego (1630), Macieja Kwaśniewicza (1633), Jana Foxa 
(1636), Adama z Opatowa (1647), Jakuba Witeliusza – rozdzielony 
między trzy kolegia (1648), Pawła Herki (1648), Adama Draskiego 
(1648), Zygmunta Gregorowica (1652) oraz znanego matematyka 
i astronoma, a także namiętnego bibliofila, Jana Brożka (1652)5. 
Pozostałe biblioteki Akademii wzbogacili swoimi legatami Gabriel 
Joannica z Przeworska (1613), Szymon Halicjusz (1625), Maciej 
Buczkowski (1624), Grzegorz Zdziejowski (1641), wspomniany Wi-
teliusz czy też Grzegorz Modliński (1654)6. 

Biblioteka Collegium Maius dzięki ustanowieniu fundacji w roku 
1559 przez profesora Benedykta z Koźmina uzyskała stały dochód. 
Fundator zastrzegł, że należy kupować do biblioteki wyłącznie druki 
nowe, wartościowe, nie tylko w języku łacińskim, ale też greckim 
i hebrajskim7. Dzięki temu nowości naukowe regularnie, choć w nie-
wielkiej liczbie, wpływały do uniwersyteckiego księgozbioru. Kształ-
towany w ten sposób księgozbiór uniwersytecki odgrywał ważną rolę 
w rozwoju życia kulturalnego i naukowego nie tylko królewskiego 
miasta, lecz także całego państwa. Biblioteka Collegium Maius była 
największą w Królestwie Polskim. Sławę jej znano w Europie, a po-
dziw ten był w pełni zasłużony. Bibliotekarz biblioteki watykańskiej 
Angelo Roca w roku 1591 uznał ją za jedną z najwspanialszych bi-
bliotek spoza Italii. Pięć lat później nuncjusz papieski Henryk Gaeta-
no również był pod wielkim wrażeniem najliczniejszego księgozbioru 
uniwersyteckiego. W roku 1644 ukazał się druk o najpiękniejszych 
bibliotekach świata, w którym Pater Loius Jacob podkreślał pięk-
no i znaczenie krakowskiej biblioteki8. Do takiego postrzegania 

5  A. Lewicka-Kamińska, Biblioteka Jagiellońska w latach 1492-1655, w: Histo-
ria Biblioteki Jagiellońskiej, 1364-1775, red. I. Zarębski, t. 1, Kraków 1966, 
s. 165-172. 

6  Ibidem, s. 266.
7  Ibidem, s. 178; H. Barycz, Benedykt z Koźmina, w: Polski Słownik Biograficzny 

(dalej: PSB), t. 1, Kraków 1935, s. 426.
8  A. Lewicka-Kamińska, Biblioteka Jagiellońska, s. 146. 
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biblioteki przyczyniły się legaty profesorskie, a był wśród nich nie-
wielki dar profesora wymowy Grzegorza Golińskiego.

Celem artykułu jest przedstawienie sylwetki i twórczości mało 
znanego profesora na tle krakowskiego środowiska naukowego. 
Część publikacji została poświęcona jego księgozbiorowi, który za-
pisał Akademii Krakowskiej, przyczyniając się ten sposób do zwięk-
szenia naukowego warsztatu dla kolejnych pokoleń krakowskich 
studentów.

życie i sprawy grzegorza golińskiego 

Grzegorz Goliński urodził się w 1593 roku w małym miasteczku 
Nowopole9, obecnie Koniecpol10, w diecezji gnieźnieńskiej. Nic nie 
wiemy o jego wcześniejszym życiu, dopóki nie trafił do najstarszego 
polskiego uniwersytetu, z którym związał niemal całe swoje dojrzałe 
życie. W półroczu letnim w 1611 roku rozpoczął studia w Akademii 
Krakowskiej11. W roku 1615 uzyskał stopień bakałarza12, a trzy lata 
później został magistrem filozofii13. Z szesnastu bakałarzy, którzy wraz 
z Golińskim uzyskali tytuł magistra, pięciu związało się z Akademią 
Krakowską: Paweł Herka – matematyk, bliski współpracownik Jana 

9  L. Hajdukiewicz, Goliński Grzegorz, w: PSB, t. 8, s. 225. Biogram G. Golińskie-
go także w: F. Siarczyński, Obraz wieku panowania Zygmunta III. króla polskiego 
i szwedzkiego zawieraiący opis osób żyiących pod jego panowaniem, znamienitych 
przez swe czyny pokoju i woyny (...) porządkiem abecadła ułożony, cz. 1, Lwów 
1828, s. 143-144.

10  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Su-
limierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. 7 ,Warszawa 1888, s. 265-266.

11  Album studiosorum Universitatis Cracoviensist. 4, Continens nomina studiosorum 
ab anno 1607 ad annum 1642, red. G. Zathey; wsp. H. Barycz, Cracoviae 
1950, s. 22.

12  Statuta nec non liber promotionum philosophorum ordinis in universitate studio-
rum Jagellonica ab anno 1402 ad annum 1849, wyd. J. Muczkowski, Craco-
viae1849, s. 277.

13  Ibidem, s. 281.
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Brożka14, Adam Draski – filolog i grecysta15, Stanisław Pudłowski – 
prawnik z wykształcenia, z zamiłowania matematyk, fizyk, astronom, 
a także podkanclerzy i rektor16, Jakub Piotrowicki – profesor wymo-
wy i doktor teologii rzymskiej Sapienzy17, Grzegorz Modliński – teo-
log, prawnik, profesor i rektor Akademii18. W latach 1618-1619 jako 
extraneus przez trzy półrocza wykładał Goliński na Wydziale Sztuk 
Wyzwolonych19. Przed 1 lipca 1619 roku nauczał także w szkole przy 
kolegiacie św. Floriana na Kleparzu20. W tym samym roku Akademia 
wysłała do Poznania pięciu profesorów: Andrzeja Piotrowczyka, ma-
jącego nauczać prawa, Melchiora Porembskiego, uczonego w filozo-
fii, Adama Draskiego wykładającego gramatykę, matematyka Pawła 
Herkę oraz Grzegorza Golińskiego, który miał prowadzić wykłady ze 
sztuki poetyckiej (retoryki)21. Kolegium Lubrańskiego było od roku 
1613 kolonią Akademii Krakowskiej i władze uczelni decydowały 
o kadrze nauczającej w Poznaniu22. Świeżo wypromowani magistrzy 
Wydziału Sztuk Wyzwolonych stanowili kadrę profesorską dla szkół

14  J. Dianni, Herka (Hercius) Paweł, w: PSB, t. 9, s. 457; Historia nauki polskiej, 
red. B. Suchodolski, t. 6, Dokumentacja bio-bibliograficzna. Indeks biograficzny 
tomu I i II, oprac. L. Hajdukiewicz, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 
1974 s. 227.

15  H. Barycz, Draski Adam, w: PSB, t. 5, s. 361-362; Historia nauki polskiej, t. 6,  
s. 133.

16  L. Hajdukiewicz, Pudłowski Stanisław, w: PSB, t. 29, s. 344, 346; Historia 
nauki polskiej, s. 548.

17  L. Hajdukiewicz, Piotrowicki Jakub, w: PSB, t. 26, s. 445-446; Historia nauki 
polskiej, s. 517.

18  L. Hajdukiewicz, Modliński Grzegorz, w: PSB, t. 21, s. 523-524.
19  Rkp. 220, Codex diligentiarum et negligentiarum philosophicae facultatis in 

Academia Crac. professorum (a. 1564-1656), k. 111-113.
20  J. Krukowski, Szkolnictwo parafialne Krakowa w XVII wieku, Kraków 2001, 

s. 391.
21  BJ Rkp. 226 Annalivm Almae Academiae Cracoviensis Centvria I (-IV), avtho-

re M. Martino Radyminski, collegii maioris professore, s. sedis apostolicae 
D.N. protonotario, k. 384 v.

22  W. Urban, Akademia Krakowska, s. 280; M. Nowicki, Akademia Lubrańskiego: 
organizacja szkoły i działalność wychowawcza, Warszawa 2015, s. 85. 
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akademickich23. Zgodnie z fundacją Jana Rozdrażewskiego profesor 
retoryki miał uczyć wymowy na podstawie dzieł Cycerona, Arysto-
telesa i któregoś z historyków. Podstawą nauczania poetyki miała 
być także twórczość Wergiliusza. Do zadań nauczyciela należały ćwi-
czenia w układaniu poezji i mów oraz przygotowywanie co miesiąc 
popisów z deklamacjami24. Z tego okresu zachował się trwały ślad 
nauczycielskiej działalności Golińskiego. Pod jego wpływem bra-
cia Teodor i Ludwik Cieleccy, studenci w Kolegium Lubrańskiego, 
opublikowali pracę Exercitivm rhetoricvm in quaestionem politicam: 
V. Bellum in proprio potiùs, quàm in alieno solo gerendum sit; nec ne? 
à generosis adolescentibvs25. Dzieło to było przykładem retorycznego 
ćwiczenia „za i przeciw” i często polegało na parafrazowaniu stylu 
Cycerona26. 

W Poznaniu zajęcia z wymowy prowadził Goliński do roku 1624, 
kiedy to pojawił się w Dubnie, na dworze książąt Ostrogskich. Przez 
kolejne dwa lata był nauczycielem i wychowawcą księcia Dominika 
Zasławskiego27. Nie osiągnął jednak dużych sukcesów wychowaw-
czych, a przyszłość pokazała, że zarówno wysiłki Golińskiego, jak 
i jego następcy, Herki, nie przyniosły pożądanych efektów. Jeszcze 
wiele lat po śmierci Golińskiego Jan Brożek bronił obu preceptorów 

23  K. Stopka, Od założenia do schyłku, s. 25.
24  J. Nowacki, Akademia Lubrańskiego, w: Jan Lubrański i jego dzieło, „Kronika 

Miasta Poznania”, nr 2 (1999), s. 166.
25  Cielecki Teodor i Ludwik, Exercitivm rhetoricvm in quaestionem politicam: 

V. Bellum in proprio potiùs, quàm in alieno solo gerendum sit; nec ne? à generosis 
adolescentibvs Theodoro et Lvdovico Cielecijs studiosis Collegii Lubransciani ha-
bitum in eodem Collegio anno M.DC.XXIII. IV. nonas Januarij. Posnaniae, in 
officina Joannis Rossowski.

26  Z. Rynduch, Nauka o stylach w retorykach polskich XVII wieku, Gdańsk 1967, 
s. 71.

27  L. Hajdukiewicz, Goliński, s. 225. W historiografii uczeń Golińskiego występu-
je jako Władysław Dominik Zasławski: magnat, spadkobierca ordynacji książąt 
Ostrogskich, koniuszy wielki koronny, wojewoda sandomierski i krakowski, 
starosta łucki, regimentarz wojsk koronnych w roku 1648. J. Bartoszewicz, 
Zasławscy, w: Encyklopedia powszechna, t. 28, Warszawa 1868, s. 346-349; Za-
sławski Władysław Dominik, w: Enciklopediâ ìstorìï Ukraïni, red. V.M. Litvin et 
al., t. 3, Kiïv 2005, s. 284.
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oskarżanych o nieudolność28. Do ponownego spotkania ucznia i jego 
mistrza doszło w roku 1629, kiedy to trzech braci Zasławskich przy-
było studiować do Krakowa29. 

Do Akademii Krakowskiej Goliński wrócił w roku 1626. Zo-
stał wówczas mianowany kolegą mniejszym i podjął wykłady jako 
profesor wymowy30. W tym samym roku rektor Jakub Najmanowic 
powołał go do komisji, której zadaniem było wprowadzenie w szko-
łach parafialnych diecezji krakowskiej zarządzenia biskupa Piotra 
Tylickiego Modus Instituendi iuventutis31. Nie odkryto innych prze-
jawów aktywności Golińskiego w życiu akademickim. Jedyną god-
nością kościelną, jaką piastował, była kustodia w kapitule kolegiac-
kiej w Opatowie, którą zawdzięczał rodzinie książąt Zasławskich32. 
Godność tę piastował od 7 stycznia 1630 roku do śmierci33. 

Środowisko naukowe Golińskiego to jednocześnie krąg przyjaciół: 
Paweł Herka, kolega z początków uniwersyteckich studiów, współ-
pracownik Jana Brożka, Szymon Haliciusz, profesor wymowy34, 
i oczywiście najważniejszy z nich, Brożek35. Ten wybitny matematyk 

28  Osąd taki usłyszał Brożek w 1643 roku, a związany był ze sporem, jaki ks. 
Dominik Zasławski prowadził z Janem Mikołajem Daniłowiczowem, podskar-
bim wielkim koronnym: „Żleście uczyli w Akademiej”, (…) „a zwłaszcza że 
i preceptorów miał z Akademiej”. List J. Brożka do Stanisława Pudłowskiego 
z 19 września 1643. J. Brożek, Wybór pism, t. 1, oprac. H. Barycz, Warszawa 
1956, s. 503. Pomimo takich opinii Paweł Herka zapisał część swoich zbiorów 
bibliotecznych oraz 3 tysiące zł księciu Dominikowi Zasławskiemu w formie 
legatu do jego dyspozycji. J. Dianni, Herka, s. 457.

29  W. Czapliński, J. Długosz, Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, 
Warszawa 1982, s. 171.

30  L. Hajdukiewicz, Goliński, s. 225.
31  Ibidem, s. 226.
32  Ibidem, s. 225; W. Czapliński, J. Długosz, Życie codzienne, s. 171.
33  A. Bastrzykowski, Kolegiata św. Marcina w Opatowie i jej kapituła, cz. 2, Kata-

log prałatów i kanoników kolegiaty opatowskiej od 1212 roku aż do dni naszych, 
Ostrowiec Świętokrzyski 1948, s. 26; W. Gałązka, Kapituła kolegiacka w Opa-
towie w latach 1562-1983, Sandomierz 1997, s. 376.

34  L. Hajdukiewicz, Halicjusz Szymon, w: PSB, t. 8, s. 247.
35  L. Hajdukiewicz, Goliński, s. 226.
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i astronom w latach 1626-1630 był również profesorem wymowy36. 
Przypuszczalnie zbliżyło ich zamiłowanie do ksiąg, które w życiu towa-
rzyskim i kontaktach z ludźmi odgrywały ważną rolę i były najlepszym 
sposobem do zawierania przyjaźni37. Wydaje się, że pomimo młodego 
wieku Goliński był człowiekiem poważanym i lubianym38. Już w roku 
1615, przy okazji uzyskania tytułu bakałarza, został oceniony jako vir 
sanctitatis memorandae39. Do bliskich mu osób zaliczał się bezsprzecz-
nie przedwcześnie zmarły zdolny student Teodor Cielecki. Jemu to 
ofiarował Goliński rzadki druk Paolo Manuzia Epistolae. Praefationes 
(Wenecja 1573)40. Teodor wraz z braćmi, Ludwikiem i Janem, został 
przyjęty w poczet studentów Akademii Krakowskiej 27 października 
1626 roku41. Dwa lata później zmarł i pochowano go w kościele ojców 
dominikanów w Krakowie42. „Drogiemu uczniowi” nagrobek ufundo-
wał i epitafium poświęcił profesor wymowy Grzegorz Goliński. Grono 
jego studentów występujących jako Palæstræ Golinscianæ było autorami 
wierszowanych utworów wydanych w 1627 roku w dziełku Apophoreta 
Parnassia In Charmosynis Egregioru[m] quatuordecim juuenu[m], Prima 
Jn Alma Uniuersitate Cracouien. Laurea decoratorum (…)43.

36  H. Barycz, Brożek (Broscius) Jan, w: PSB, t. 3, s. 1; Historia nauki Polskiej, red. 
B. Suchodolski, t. 6, s. 63.

37  J. Brożek, Wybór pism, s. 106.
38  L. Hajdukiewicz, Goliński, s. 226.
39  Statuta nec non liber promotionum, s. 277.
40  Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, cz. 2, Polonica XVI 

wieku, oprac. A. Kawecka-Gryczowa, Warszawa 1957, s. 71. 
41  Album studiosorum Universitatis Cracoviensi, t. 4, s. 104.
42  Sz. Starowolski, Monvmenta Sarmatarvm, Viam vniuersae carnis Ingressorum. 

Simone Starovolscio PrimicerioTarnouiensi Collectore, Cracoviae, In Officina Vi-
duae & Haeredum Francisci Caesarij, S.R. M. Typog. Anno Domini, M.DC.
LV (1655), s. 146; M. Cercha, S. Cercha, Pomniki Krakowa Maksymiliana i Sta-
nisława Cerchów z tekstem Feliksa Kopery, t. 3, Kraków – Warszawa 1904, s. 268. 
Nagrobek znajduje się w krużgankach klasztoru oo. dominikanów w Krakowie.

43  Apophoreta Parnassia In Charmosynis Egregioru[m] quatuordecim juuenu[m], Pri-
ma Jn Alma Uniuersitate Cracouien. Laurea decoratorum. a Palæstræ Golinscianæ 
Agonistis oblata. Anno D. MDC. XXVII, Cracoviae, Apud Matthiam An-
dreouiensem [post 7 X 1627].
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ILUSTRACJA 1. Wpis Grzegorza Golińskiego w druku Paolo 
Manuzia Epistolae. Praefationes Wenecja 1573 (Biblioteka Publ. 
m. st. Warszawy – Biblioteka Gł. Woj. Mazowieckiego sygn. 
XVI.O.83)

Grzegorz Goliński zmarł 23 października 1631 roku, przeżyw-
szy lat 38. Pochowany został w kościele św. Anny w Krakowie. 
Brożek, który, jak się wydaje, cenił Golińskiego, po śmierci pisał 
o nim: „Czcigodny pan Grzegorz Goliński doktor artium i filozo-
fii Collegium Mniejszego profesor wymowy najuczeńszy (…)”44. 
Epitafium wykute w czarnym marmurze zachowało się do czasów 
dzisiejszych na zewnętrznej ścianie wschodniej kolegiaty św. Anny 

44  BJ Rkp. 242, k. 53 r.
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w Krakowie. Należy do nielicznych, które ocalały z poprzedniej, 
gotyckiej świątyni45:

D.O.M. 
M. Georgius Golinski, Custos Ecclesiae Opatouien.

In Academia Cracouień. professione Ordinarius Orator. 
Vita integer Philosophus vbique probatus, 

Hic quiescit.
Homo officio Professorio inuictus, 

Pauperum supra fortunam nutritor. 
Fælix Nobilitatis in Academia Crac. & Posnanien. 

Educator Etiam Illustr. D. Dominici Ducis
in Zasław fidelis Præceptor, 

Sed dum Philosophicam vmbram : 
insueto Aulæ splendori inuitus permutat, 
Et se multum atterit, Vt Principi & Aulæ, 
Fide, officio, exemplo, prosit plurimum. 

Ante ætatem,
omnium dolore, qui de omnibus meruit, 

occumbit. 
Anno Domini, 1631. die 23. Octobris. Ætatis fuæ 

XXXVIII 46

Śmierć profesora elokwencji Grzegorza Golińskiego uczcili profe-
sorowie szkoły nowodworskiej: Jan Cynerski-Rachtamowicz47, Marcin 
Michoński i Maciej Burszowic48, publikując okolicznościowy druk Cha-

45  J. Żmudziński, Ze studiów nad wyposażeniem kościoła św. Anny do końca XVII wieku, 
w: Studia z dziejów kościoła św. Anny w Krakowie, red. Z. Kliś, T. Węcławowicz, 
Kraków 2009, s. 126-127; M. Cercha, S. Cercha, Pomniki Krakowa, s. 282-283.

46  Odpis epitafium wg: S. Starowolski, Monvmenta Sarmatarvm, s. 188-189. 
Obecny stan zachowania nie pozwala na pełen odczyt.

47  Profesor atrium Akademii Krakowskiej, kanonik krakowski, poeta polsko-
-łaciński (1600-1665). H. Barycz, Cynerski-Rachtamowicz Jan, w: PSB, t. 4, 
Kraków 1938, s. 124-125.

48  Profesor prawa Akademii Krakowskiej. H. Barycz, Burszowic (v. Burszewic) 
Maciej, w: PSB, t. 3, Kraków 1937, s. 140.
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rites Novodworscianae, fvnus Excellentis et adm: Rńdi Domini M. Gregorii 
Goliński, collegae Minoris; ordinarij in Alma Academia Cracovien. Eloqu-
entiae Professoris, Custodis Opatouiensis, Illustrissimorum Ducum in Os-
trog et Zasław, Comitum in Tarnow, fidelissimi Praeceptoris; deplorantes49. 

twórczość grzegorza golińskiego 

Twórczość G. Golińskiego to siedem niewielkiej objętości druków50:

Poema encomiasticum erudissimis viris Licentia secudae laureae in Alma Aca-
demia Cracovien. donatis. A Samvele Korycinski. Stvdioso Eloqu. conscrip-
tum &c. DD. Cracoviae, in Thypographia Matthiae Andreouiensis, Anno 
M DC.XVIII.
[10] k., 4°.

Panegyris Clarissimo ac Doctissimo viro, Domino Andreae Petricovio J.V. Li-
centiatio et Professori: Cum in Alma Academia Cracouien. insignia Doctora-
tus in eodem iure publice assequeretur. A M. Gregorio Goliński, in signum 
obseruantiae perpetuae conscripta. Cracoviae, In officina Typogr. Matthiae 
Andreouiensis Anno Domini 1619. 
[4] k., 4°.

49  Charites Novodworscianae, fvnus Excellentis et adm: Rńdi Domini M. Gregorii 
Goliński, collegae Minoris; ordinarij in Alma Academia Cracovien. Eloquentiae 
Professoris, Custodis Opatouiensis, Illustrissimorum Ducum in Ostrog et Zasław, 
Comitum in Tarnow, fidelissimi Praeceptoris; deplorantes. Cracoviae, in offic: 
Andr: Petricouij, S.R. M. Typographi. Anno D.M.DC.XXXI. 

50  Dzieła G. Golińskiego odnotowywano w: J.A. Jabłonowski, Museum Polo-
num Seu Collectionem in Regno Poloniae et Magno Ducatu Litvaniae srcipto-
rum editorum & edendorum opus bipartitum dicat, Tomus I, Leopoli Typis 
S.R. M. Collegii Societatis JESU, 1752, s. 65; J.S. Bandtkie, Historya dru-
karn w Krolestwie Polskiem i Wielkiem Xięstwie Litewskiem jako i w kraiach 
zagranicznych, w których polskie dzieła wychodziły, t. 1, Kraków 1826, s. 295; 
M.H. Juszyński, Dykcyonarz poetow polskich, t. 1, Kraków 1820; K. Estrei-
cher, Bibliografia polska, t. 17, Kraków 1899, s. 224-225; M. Malicki, Re-
pertuar wydawniczy drukarni Franciszka Cezarego starszego 1616-1651, cz. 1: 
Bibliografia druków Franciszka Cezarego starszego 1616-1651, Kraków 2010, 
s. 250, 308.
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Quaestio de sitv terrae in complexione Vniuersi a M. Gregorio Goliński Ad dis-
putandum in Alma Vniversitate Cracouien. proposita Die .... Men. Aug. hora..., 
Cracoviae in officina Francisci Cesarij Anno Dn̄i, 1625. 
[4] k., 4°.

Epicrotesis Admodum Reverendo et Clarissimo Domino D. Danieli Sigonio Can. 
Cracovien. Die quo Sacrae Theologiae Lauream in aedibus D. Annae publice 
recipiebat. A M. Gregorio Goliński facta, Cracoviae, in officina typographica 
Francisci Caesarij. Anno Domini, 1628. 
[4] k., 4°.

Felix ingressus Illustriss. Domini, D. Thomae in Zamoście Zamoyski, Vice-
cancellarii Regni, Generalis Capitanei Crac. Knyszynen. Goniądz, etc. etc. 
In Capitaneatum Cracovien. A M. Gregorio Goliński Memoriae Con-
secratus, Cracoviae, In officina Andreae Petricouij S.R. M. Typogr. Anno 
D. 1628. 
[6] k., 4°.

Phiala Regia Illustris et Magnifici Domini D. Jacobi Sobieski Haeredis in Zło-
czów supremi Regni Pocillatoris, Capitanei Krasnostauiens etc. Per Magistrum 
Gregorium Goliński Ordinar. in Academia Cracov. Eloq. Professor. felici-
tati ac diuturnitati deuota. Cracoviae, Anno Domini 1628. 
[3] k., 4°.

Epaenesis theologica Admodum Reuerendo & Clarissimo Domino D. Mat-
thiae Blosio Cracov. In sapientia Romana Sac: Theolog: Doctori, Custodi 
S. Floriani & Respondenti pro loco inter S.T. Doctores Almae Universitatis 
Cracov: a M. Gregorio Goliński confecta. Cracoviae in officina Andreae 
Petricouij S.R. M. Typ. [1628]
[1] k., pl.

Dzieła Grzegorza Golińskiego nie należą do wybitnych, chociaż 
sprawnie posługiwał się łaciną, tworząc udane panegiryki. Najcie-
kawsze w jego niezbyt obfitej twórczości są dwa utwory. Pierwszy 
z nich to dzieło z 1618 roku, a więc wydane w czasie uzyskania stop-
nia magistra, Poema encomiasticum erudissimis viris Licentia secudae 
laureae in Alma Academia Cracovien. Donati (…), dedykowane 
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Mikołajowi Korycińskiemu51. Ze strony tytułowej wynikałoby, że 
autorem tekstu był Samuel Koryciński. Na egzemplarzu przecho-
wywanym w Bibliotece Jagiellońskiej przy nazwisku autora znajduje 
się współcześnie umieszczony dopisek per M. Gregorium Goliński52. 
Uznać można, że faktycznym autorem tego utworu był sam Goliń-
ski, a poemat napisał dla Samuela Korycińskiego53 (nie występuje on 
jako student Akademii w początkach wieku XVII). W poemacie tym 
wplątani w poetycką fabułę zostali bakałarze, którzy wraz z faktycz-
nym autorem uzyskali promocję na stopień magistra. 

W roku 1625 Grzegorz Goliński opublikował w oficynie Fran-
ciszka Cezarego najciekawszą swoją pracę: Quaestio de sitv terrae in 
complexione Vniuersi (…). Ta krótka rozprawa z zakresu astronomii 
nie jest dziełem wiele wnoszącym do rozwoju nauki, ale wyróżnia się 
na tle panegirycznej twórczości Golińskiego i jest raczej przejawem 
jego dodatkowych zainteresowań54.

51  Prawdopodobnie Mikołaj Koryciński (1586-1637), starosta ojcowski, kaszte-
lan sądecki, poseł sejmowy. H. Kowalska, Koryciński Mikołaj h. Topór, w: PSB, 
t. 14, s. 128

52  BJ St. Dr. 1144 I.
53  L. Hajdukiewicz za Żegotą Paulim nazywa Samuela Korycińskiego uczniem Go-

lińskiego. L. Hajdukiewicz, Goliński, s. 226; Rkp. 5359 Słownik biograficzno-
-bibliograficzny bakałarzy, magistrów, doktorów i profesorów Uniwersytetu 
krakowskiego, spuścizna Żegoty Paulego, t. 4, k. 53. Koryciński występuje jako 
autor wiersza opublikowanego w okolicznościowym druku z roku 1616 wyda-
nym na część zmarłego biskupa krakowskiego p. Tylickiego. M.M. B. M Lachry-
mae parentales in funere Illustriss. ac Reverendiss. patris et domini D. Petri Tylicki 
Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopi Cracoviensis, Ducis Severien. etc. etc. Acad. 
Crac. Cancellarii et protectoris benignissimi a nobili ac studiosa iuventute humanio-
ris literaturae dotibus in Acad. Crac. insignita sub auspiciis R.D. M. Joannis Jovii 
Leopolien. profess. reg. scholarum privatarum directoris vigilantissimi, concinnatae 
et effusae. Chronosticon: DVM sVperas praesVI TyliCki prodit In oras: Augustus 
quatuor tunc vehebatur equis. Cracoviae, chalcographo Nicolao Lobio [1616]. Co 
ciekawe, również w tym przypadku autorstwo S. Korycińskiego jest podważane. 
Według K. Estreichera seniora autorem całego druku jest Jan Jovius Leopolita. 
K. Estreicher, Bibliografia polska, s. 450-451.

54  Dzieło to umieścił w swojej bibliografii z zakresu matematyki i fizyki Teofil 
Żebrowski: T. Żebrowski, Bibliografija piśmiennictwa polskiego z działu mate-
matyki i fizyki oraz ich zastosowań, Kraków 1873, s. 255.
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Trzykrotnie uczcił Grzegorz Goliński wierszowanym utworem 
osoby związane z Akademią Krakowską: Daniela Sigoniusza, Andrze-
ja Piotrowczyka i Macieja Blosiusa. Jeden ze swych panegiryków po-
święcił chwale Jakuba Sobieskiego, ojca przyszłego króla polskiego. 
Egzemplarzem tego dzieła Goliński obdarował notariusza kapituły 
poznańskiej Macieja ze Zgierza55. Okolicznościowym drukiem uczcił 
także ingres starosty krakowskiego Tomasza Zamoyskiego, syna Jana, 
hetmana wielkiego i założyciela Akademii w Zamościu.

Poza wspomnianymi utworami Goliński umieszczał swoje wiersze 
w publikacjach innych autorów. W większości wywodzą się oni z kręgu 
Akademii Krakowskiej. W roku 1626 Jan Brożek, chcąc uczcić baka-
łarską promocję Tomasza Gembickiego, a przy tym podkreślić swoje 
przywiązanie do rodu Gembickich56, wydał niewielki utwór Nouthe-
tikon, w którym ukazał się także wiersz Golińskiego57. W tym samym 
roku umieścił profesor elokwencji dwa utwory wierszowane w dziełach 
swoich kolegów z czasów studenckich: Qvaestio de elementorvm motv, in 
Alma Acad: Cracov: Publicè ad disputandum proposita, mense Ianuario, 

55  Adm. Rndo D. Domino Matthaeo N. Zgierz Notario Capituli Posnanen. Canto. 
… Domino et Amico meo colen. et observantissimo. Autor M. Gregorius Goliński 
Eloq. Profess. wg Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Os-
solińskich: Polonica wieku XVII, t. 2, D-H, oprac. B. Górska, W. Tyszkowski, 
Wrocław – Warszawa – Kraków 1992, s. 160; J.A. Kosiński, J. Szczepaniec, 
Rękopiśmienne dedykacje autorskie XVI-XVIII w. w zbiorach starych druków 
Biblioteki Ossolineum, „Ze skarbca kultury. Biuletyn Informacyjny Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich Biblioteki PAN”, z. 16 (1964), s. 195. No-
tariusz Mateusz ze Zgierza jest nam osobą bliżej nieznaną. Sam pisał o sobie  
„z upoważnienia Stolicy Apostolskiej notariusz urzędowy dla diecezji poznań-
skiej i akt prześwietnej kapituły poznańskiej”. Kroniki Bernardynów poznań-
skich, oprac. S.B. Tomczak i J. Wiesiołowski, Poznań 2002, s. 182-183, 407.

56  Druk ukazał się dwa lata po śmierci Wawrzyńca Gembickiego, podkanclerze-
go i kanclerza koronnego, biskupa chełmińskiego i kujawskiego, arcybiskupa 
gnieźnieńskiego i prymasa. Brożkowi nie raz przyszło korzystać z jego pomocy. 
J. Brożek, Wybór pism, s. 611.

57  J. Brożek, Nouthetikon Ioannis Broscii Curzeloviensis Doctoris Medicinae, Ordi-
narii Astrologii ad Thomam Gębecium Posnaniensem primam lauream in Acade-
mia Cracovien: sumentem, Cracoviae, typis Caesarianis. (1626).
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die 3. hora Adama Draskiego58 oraz Quaestio de optima Reip. forma ab 
Aristotele definita (…) Jakuba Piotrowickiego59. Wiersz Golińskiego 
znalazł się w wydanym również w roku 1626 utworze Macieja Ma-
zurkiewicza Quaestio de unitate formae substantialis in eodem composito 
(…)60. Rok później krótki wiersz na herb Tęczyńskich opublikowany 
został w okolicznościowym druku dedykowanym wojewodzie krakow-
skiemu Janowi Tęczyńskiemu przez znanego kaznodzieję i dominika-
nina Adama Fabiana Birkowskiego61. Nie zapomniał Goliński o ksią-
żętach Ostrogskich z Zasławia i w druku prawosławnego arcybiskupa 
połockiego, a następnie unickiego biskupa hierapolitańskiego Melecju-
sza Smotryckiego62, umieścił czterowiersz pod herbem Zasławskich63. 

58  A. Draski, Qvaestio de elementorvm motv, in Alma Acad: Cracov: Publicè ad 
disputandum proposita, mense Ianuario, die 3. hora [14. dopisane współcześnie] 
A M. Adamo Draski, Collega Minore. Permissu Magnifici Domini Rectoris.
Cracoviae, typis Matthiae Andreouiensis. Anno D. 1626.

59  J. Piotrowicki, Quaestio de optima Reip. forma ab Aristotele definita. A M. Ja-
cobo Piotrowicki, Contubernij Jagelloniani Seniore, ad disputandum in Alma 
Academia Crac. (28) Julij Hora 9. proposita. Cracoviae in Officina Typogr. 
Matthiae Andreoviensis anno domini 1626.

60  Quaestio de unitate formae substantialis in eodem composito a M. Mathia Ma-
zurkowic Zabnen, w: Alma Academia Cracoviensi publice ad disputandum 
proposita (21 aug. Hora 10). Permissu Adm. Rdi et Magn. Dni D. Jacobi Nay-
manowic, J.U.D. et Professoris, Canonici Crac. Archidiaconi Pilecen., Universi-
tatis Cracouien: Generalia Rectoris, Cracoviae, in officina Andreae Petricouij 
S.R. M. typographi Anno D. M.DC.XXVI (1626).

61  A.F. Birkowski, Ksiąze Krzysztoph Zbáráski, konivszy koronny. Ná pogrzebie 
wspomniány od W.O. X. Fabiana Birkowskiego, z Zakonu Dominiká ś. Kázno-
dzieyskiego, w Krakowie, w kośćiele Troyce przenaświętszey; Roku 1627. dniá 5. 
Máiá, W Drukárni Andrzeiá Piotrkowczyká, K.J. M. typográphá. (1627.); 
M. Dynowska, Birkowski Fabjan, w: PSB, t. 2, Kraków 1936, s. 104-105; 
K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 31, Kraków 1936, s. 450-451.

62  D.A. Frick, Smotrycki Maksym (Maksenty), w: PSB, t. 39, s. 356.
63  Paraenesis, Abo Napomnienie, Od W Bogv Wielebnego Meletivsza Smotrzyskiego, 

Rzeczonego Archiepiskopá Połockiego, Episkopá Witepskiego y Mśćisławskiego, Ar-
chimándrytę Wileńskiego y Dermáńskiego: Do Prżezacnego Bráctwá Wileńskiego, 
Cerkwie S. Duchá; A w osobie iego, do wszystkiego tey strony Narodu Ruskiego 
vczynione, Anno 1628. Decembr: 12. Cum licentia Superiorum. W Krakowie, 
Andrz: Piotrk: Typogr: J.K. M. Roku 1629.
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W aktach miasta Krakowa znajduje się informacja o tym, że rada 
miejska zapłaciła w 1628 roku magistrowi Grzegorzowi Golińskie-
mu 15 złp. za dedykowanie miastu poezji z okazji czterdziestolecia 
panowania króla Zygmunta III Wazy64. Być może wiersz lub poemat 
był wygłoszony i publicznie dedykowany miastu podczas jubileuszo-
wych uroczystości, lecz pozostał jedynie w rękopisie.

testament grzegorza golińskiego

Ostatnią wolę Grzegorza Golińskiego znajdujemy w rękopisie  
BJ Rkp. 242 przechowywanym w Bibliotece Jagiellońskiej. Oryginał 
został wklejony na antefolium tego tomu, zaś wiernie powtórzone 
postanowienia testamentowe zostały przepisane na karcie 53 przez 
Jana Brożka65, który od kwietnia 1631 roku był kustoszem biblioteki 
Kolegium Większego (do grudnia 1638)66. Już w pierwszym zdaniu 
pada najważniejszy zwrot „(…) na cztery części rozdzielam”, po czym 
następuje ciąg dalszy dotyczący tylko jednej części majątku Goliń-
skiego – tej, która trafiła do biblioteki. Część testamentu Golińskie-
go umieszczonego w BJ Rkp. 242 brzmiała:

Rzeczy których mi Pan Bóg z miłosierdzia Swego powierzył na cztery 
części rozdzielam. Naprzód xięgi zyczę y prosze aby tak disponowane 
beły: Opera omnia Divi Thomae Aquinatis Doctoris Angelici lubom 
ich tez po czesci y w Bibliothece Universitatis widział, rozumiejąc jed-
nak ze pro multitudine professorum moze ich bydz jaki usus saltem 
pro incipientibus. Takze 4 Tomus Zuares67 Super tertiam partem 

64  J. Bieniarzówna, Mieszczaństwo krakowskie XVII w.: z badań nad strukturą spo-
łeczną miasta, Kraków 1969, s. 89; M. Rożek, Mecenat artystyczny mieszczań-
stwa krakowskiego w XVII wieku, Kraków 1977, s. 196-197.

65  BJ Rkp. 242 Registrum librorum acceptorum ex libraria maioris Collegi per 
mros ac res eiusdem domus, manu propria vniuscuiusque descripti, antefolium.

66  A. Birkenmajer, Brożek, s. 1; J. Brożek, Wybór pism, s. 105.
67  Francisco Suarez (1548-1617), filozof, teolog, jezuita, komentarze do św. To-

masza zaliczają się do jego głównych dzieł. Enciclopedia italiana di scienze, lette-
re ed arti, t. 32, Roma 1936, s. 905.
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Divi eiusdem Doctoris. Opera Divi Ambrosii in tribus Tomis. Opera 
Pererii Super Genesim et Danielem in duobus Tomis in albo Almae 
Universitati Cracoviensi tanquam altrici et nutrici optimae, cui Deus 
Optimus Maximus uberem gratiam et Superabundantem benedic-
tionem in aevum largiatur. Obsecro autem primores Vniversitatis et 
haec Opera Divi Thomae ad perpetuum usum iuricorum Magistro-
rum ad Theologiam aspirantium libenter amanterque concedant. Do 
mniejszego Collegium pro ordinario Eloquentiae Professore Opera 
Ciceronis in folio albo in duobus Tomis 68. 

[Rzeczy których mi Pan Bóg z miłosierdzia Swego powierzył, na cztery 
części rozdzielam. Naprzód księgi życzę, i proszę aby tak dysponowane 
były: Dzieła wszystkie świętego Tomasza z Akwinu „doktora anielskie-
go”, lubom ich też po części w Bibliothece Universitatis widział, rozu-
miejąc jednak, że z powodu wielkiej liczby profesorów może być z nich 
jaki użytek dla początkujących. Także 4 tomy Suareza, które z trzeciej 
części [dzieł] tegoż świętego doktora. [św. Tomasza] Dzieła świętego 
Ambrożego w trzech tomach. Dzieła [Benedykta] Pererii, w dwóch 
tomach na biało [oprawionych] Uniwersytetowi Krakowskiemu, jako 
kolebce i żywicielce najlepszej, i Bogu Najlepszemu i Największemu 
za obfite łaski aby odpłacił [jej] wiecznym błogosławieństwem. Za-
klinam włodarzy/dostojników Uniwersytetu, by te dzieła świętego 
Tomasza na wieczyste używanie magistrom jurystom i aspirantom 
teologii chętnie i z miłością oddali. Do mniejszego Collegium dla 
zwyczajnego profesora wymowy przeznaczyli dzieła Cycerona in folio 
w dwóch tomach.] 

Testament podpisał nieznany bliżej Joannes Ciastonis praebenda-
rius krakowskiej katedry69. Legowane dzieła dostarczył do biblioteki 
Collegium Maius przyjaciel zmarłego i egzekutor jego ostatniej woli, 
Paweł Herka70: „30 kwietnia [1633 roku] przyjął czcigodny pan [Jan 

68  BJ Rkp. 242 oryginał testamentu wklejony na antefolium oraz przepisany przez 
J. Brożka na karcie 53 r.

69  BJ Rkp. 242 antefolium.
70  BJ Rkp. 242, k. 53 r. P. Herka był także wykonawcą testamentu profesora 

Macieja Kwaśniewicza. A. Lewicka-Kamińska, Biblioteka Jagiellońska, s. 167; 
H. Barycz, Kwaśniewicz (Kwaśniowicz) Maciej, w: PSB, t. 16, Wrocław – War-
szawa – Kraków – Gdańsk 1971, s. 340.
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Brożek] ksiąg 23, wszystkie legowane przez czcigodnego Grzegorza 
Golińskiego (…)”71. Na następnej karcie znajdujemy sumowanie 
wszystkich tomów: 14 tomów św. Tomasza, 3 tomy św. Ambrożego, 
4 tomy Suareza i 2 tomy Pereyry dawało łącznie 23 tomy72. Można 
przypuszczać, że dzieła Cycerona w dwóch tomach trafiły zgod-
nie z wolą Golińskiego do biblioteki Collegium Minus. Nie znamy 
dalszej historii tych ksiąg. Nie wiemy także, jakie były dzieje dzieł  
św. Tomasza. Wiemy tylko, że 11 maja 1633 roku zostały 
umieszczone w pomieszczeniu lub szafie (repositorium) przyrzą-
dów matematycznych (instrumentorum mathematicoru[m]) od 
strony wschodniej73. Dotychczas nie odnaleziono ich w zaso-
bach Biblioteki Jagiellońskiej. Pozostałe dzieła – dziewięć wo-
luminów – zostały zaopatrzone w łańcuchy z pieniędzy fun-
dacji Koźmińczyka, o czym zaświadczył znany nam Herka74. 
Benedykt z Koźmina zakładał bowiem nie tylko zakup ksiąg 
do biblioteki, ale także oprawę i zabezpieczanie łańcuchami75.  
6 maja 1633 roku za taką usługę zapłacił ślusarzowi prowizor fun-
dacji Daniel Sigoniusz76. Z dzieł wymienionych w testamencie uda-
ło się odnaleźć w Bibliotece Jagiellońskiej Opera św. Ambrożego77 

71  BJ Rkp. 242, k. 52 r.
72  BJ Rkp. 242, k. 53 r.
73  BJ Rkp. 242, k. 52 r.
74  BJ Rkp. 242, k. 53 v.
75  J.S. Bandtkie, Historya Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 

Kraków 1821, s. 48. A. Lewicka-Kamińska, Biblioteka Jagiellońska, s. 180; 
F. Matejko, Dzieje Biblioteki Uniwersyteckiej w Krakowie, w: Zakłady uniwer-
syteckie w Krakowie: przyczynek do dziejów oświaty krajowej podany i pamię-
ci pięciuset-letniego istnienia Uniwersytetu Krakowskiego poświęcony, Kraków 
1864, s. 25.

76  AUJ Rkp. 58 Rationes Collegij majoris (UniversitatisCracoviensis) ab 1560 ad 
1643 , k. 144 (122), BJ Rkp. 242 k. 53 v. Sigoniusz był prowizorem od roku 
1615 do śmierci w roku 1638. W. Baczkowska, Sigonius (Sygoniusz, Leloviensis) 
Daniel, w: PSB, t. 37, Warszawa – Kraków 1996-1997, s. 401.

77  Św. Ambroży (ok. 340-397) doktor Kościoła, arcybiskup Mediolanu, autor 
pism teologicznych, Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, t. 2, Roma 
1929, s. 797-800.
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wydane w Paryżu w roku 158678. Egzemplarz należący do Goliń-
skiego to trzy woluminy zawierające komplet pięciu tomów, opra-
wionych w brązową skórę na desce z plakietą – Chrystus Salvator 
mundi. Na wszystkich trzech tomach widać wyraźne ślady po 
mocowaniu łańcucha. Drugim dziełem z testamentu Golińskie-
go wciąż pozostającym w księgozbiorze Biblioteki Jagiellońskiej 
są Commentariorum ac disputationum in tertiam partem diui Tho-
mae jezuity Francisco Suareza. W testamencie wyraźnie napisano, 
że były cztery tomy, taką wartość znajdujemy też w podsumowa-
niu całego legatu. Do naszych czasów dotrwały jednak tylko dwa 
tomy. Również te tomy noszą ślady po mocowaniach do pulpitów. 
Dzieło to od roku 1604 należało do profesora teologii Akademii 
Krakowskiej, Marcina Bularnego Gilewskiego (Gilevius) zmarłego 
w roku 1630. Treść wpisu Golińskiego podkreśla, że książka dosta-
ła się w jego posiadanie po śmierci pierwszego właściciela. Dzie-
ła, których właścicielem był Gilewski, jeszcze za jego życia trafiały 
do innych księgozbiorów profesorskich: Jana Rybkowica, Adama 
z Opatowa i Zygmunta Gregorowica79. Nie zachowały się w zbio-
rach Biblioteki Jagiellońskiej dzieła Benedicto Pereyry z księgozbio-
ru Golińskiego80. Z treści testamentu wynika, że Goliński dobrze 
znał księgozbiór obu kolegiów, większego i mniejszego, i legował te 
dzieła, które jego zdaniem były potrzebne w bibliotekach. 

Dokument umieszczony w Rkp. 242 to część testamentu, a raczej 
odpis fragmentu tyczącego się tylko dzieł przekazanych do Colle-
gium Maius i Minus. Częściowe rozwiązanie interesującej kwestii, 
co stało się z pozostałym księgozbiorem Golińskiego, znajdujemy 
w innym profesorskim testamencie. Paweł Herka, dzieląc swój księ-
gozbiór, w testamencie napisał: 

78  Divi Ambrosii Mediolanensis Episcopi, Opera [t. 1-5], Parisiis, (Iamet Mettay-
er), M.D.LXXXVI. BJ St. Dr. Teologia 6560.

79  A. Lewicka-Kamińska, Biblioteka Jagiellońska, s. 166-167.
80  Z bardzo ogólnego zapisu testamentowego możemy tylko przypuszczać, że mo-

gło chodzić o hiszpańskiego jezuitę i filozofa Benedicto Pereyra (1536-1610) 
(…) Commentariorum et dispvtationum in Genesim, tomi (…) (różne wydania 
przed rokiem 1631) oraz Benedicti Pererij (...) Commentariorum in Danielem 
prophetam libri (...) (różne wydania przed 1631).
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Są też książki między drugimi, na których się podpisał M. Gregorij 
Goliński, tem ia był tanio po nieboszczyku kupił, proszę aby te mię-
dzy ubogie studenty oddane były, oprócz tego że mi też był niebosz-
czyk testamentem legował Controversias Belarmini81, Becani82 y coś 
więcej, owo zgoła niechay będzie bonum communicabilem (…)83. 

W Bibliotece Jagiellońskiej dotychczas odkryto ponad 40 ksiąg 
należących do Herki, lecz na żadnej nie znaleziono wpisu Grzegorza 
Golińskiego. Możemy tylko przypuszczać, które dzieła Roberta Bel-
larmina84 i Martinusa Becanusa85 miał na myśli profesor matematy-
ki. Zapis Herki częściowo wyjaśnia, dlaczego tylko 25 tomów trafiło 
do bibliotek uniwersyteckich. Pozostałą, nieznaną liczbę, Goliński 
rozdysponował między swych przyjaciół, a część została sprzedana. 
Jedną z książek, o których pisze Herka, aby rozdane były ubogim 
studentom, mogło być dzieło Martino Antonio Delria86 Florida 
Mariana, sive De laudibus Sacratissimae Virginis Deiparae panegyrici 
XIII z 1598 roku. Na karcie tytułowej poza podpisem Golińskiego 
widnieją bowiem wpisy innych właścicieli: Mikołaja Trzebińskiego 

81  Roberto Bellarmin (1542-1621), święty, doktor Kościoła, kardynał, jezuita. 
Swoją naukę opierał na dziełach św. Augustyna i św. Tomasza. Enciclopedia 
italiana di scienze, lettere ed arti, t. 6, Roma 1930, s. 548-549.

82  Martin Becanus (1563-1624), teolog, jezuita. Podobnie jak R. Bellarmin uzna-
wał wyższość papieża nad władcami świeckimi. Jego rozprawa Theologia scho-
lastica opierała się głównie na tezach F. Suareza. Enciclopedia italiana di scienze, 
lettere ed arti, t. 6, Roma 1930, s. 459.

83  AUJ Rkp. 36 Liber testamentorum et ordinatoinvm post defunctos Admodum Rdos 
ac Clarissimos dnos professores Academiae Cracouiensis, inchoatus in aano domini 
1647, continuatus ad a. 1758, k. 88.

84  Być może: Roberto Belarmin (1542-1621) Controversiarum Roberti Bellarmi-
ni S.R. E. Cardinalis Amplissimi Defensio, Ingolstadii, (t. 1 1607, t. 2 1609) 
względnie Disputationum Roberti Bellarmini politiani e Societate Iesu ... De con-
troversiis christianae fidei z 1593 lub 1609.

85  Prawdopodobnie: Martinus Becanus (1563-1624), Controversia anglicana de 
potestate regis et pontificis, contra Lancellottum Andream, sacellanum Regis An-
gliae, qui se episcopum Eliensem vocat, pro defensione illustrissimi cardinalis Bel-
larmini, Moguntiae: ex officina J. Albini, 1612 lub 1613.

86  Martin Antonio Delrio (1551-1608), humanista, teolog, jezuita. Enciclopedia 
italiana di scienze, lettere ed arti, t. 12, Roma 1931, s. 569.
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i Piotra Meroszczyńskiego. Jednej proweniencji nie da się odczytać: 
została nie tylko przekreślona, ale wręcz wydarta z karty tytułowej. 
Ostatecznie tom trafił do biblioteki oo. augustianów przy kościele 
św. Katarzyny na Kazimierzu, a następnie w drugiej połowie XX wie-
ku do uniwersyteckiej książnicy. 

ILUSTRACJA 2. Strona tytułowa Martino Antonio Delria Florida 
Mariana…, 1598 (BJ St. Dr. Aug. 5948) 

Poza dziełami wymienionymi w obu wspomnianych testamen-
tach, w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej znajdują się inne księgi, 
które należały do Grzegorza Golińskiego. Dzieło przedstawiciela 
humanizmu, uczonego, znakomitego filologa, grecysty i wybitego 
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znawcy starożytności, Francesco Robortello87, dotyczące chronologii 
Liwiusza De convenientia svppvtationis Livianae Ann. cvm marmoribvs 
Rom. quae in Capitolio svnt. Eivsdem (…), wydane w Padwie w 1557 
roku, zanim trafiło do Grzegorza Golińskiego, wpierw należało do 
biskupa Piotra Wolskiego, wybitnego humanisty, podkanclerzego 
i kanclerza wielkiego koronnego, dyplomaty, kanonika gnieźnień-
skiego, płoc kiego, poznańskiego i krakowskiego, biskupa przemys-
kiego, następnie płockiego, a także bibliofila i właściciela niezwykle 
cennej biblioteki gromadzonej w Pułtusku88. Właścicielem Tragoediæ 
Seneki był, po Golińskim, jeden z najwybitniejszych profesorów 
Akademii w XVII wieku, historiograf uniwersytecki Marcin Rady-
miński89. Następnie tom ten trafił do biblioteki Collegium Minor. 

Dotychczas odnaleziono następujące dzieła należące do Grzego-
rza Golińskiego: 

św. Ambroży (ok. 337-397)
Divi Ambrosii Mediolanensis Episcopi Opera Sacræ Scriptvræ Con-
textvm: Ad Faciliorem lectorum intelligentiam, ex ipsa sancti Doc-
toris lectione, et ex LXX. Interpretum, quos potissimum sequitur, 
translatione erutum, complectentia. Qvae Vitio Vel Jncvria Erant 
Adiecta, Svnt reiecta: quae sublata, restituta (...) omnia ad veterum 
manuscriptorum & emandatorum codicum excusorum fidem sum-
ma cura examinata & aliorum Patrum lectione (...) reddita. Libro-
rum & Enarrationum catalogum, indicabit pagina quinta. Parisiis: 
[Compagnie de la Grand-Navire]: (Excudebat Iamet Mettayer), 

87  D. Quirini-Popławska, K. Frankowicz, Dzieła XVI-wiecznych padewskich pro-
fesorów prawa, filozofów i filologów w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej oraz ich 
proweniencje (praca w druku); Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, 
t. 29, Roma 1936, s. 519. Ten znakomity filolog był bardzo ceniony przez 
polskich studentów w Padwie. Jego wykładów z poezji i retoryki słuchał m.in. 
Jan Kochanowski. J.Z. Lichański, Retoryka od średniowiecza do baroku: teoria 
i praktyka, Warszawa 1992, s. 257.

88  Volsciana: katalog renesansowego księgozbioru Piotra Dunin-Wolskiego, biskupa 
płockiego, oprac. Andrzej Obrębski, Kraków – Warszawa 1999, s. 5 i 208.

89  H. Barycz, Radymiński Marcin, w: PSB, t. 30, s. 32, 35; Historia nauki polskiej, 
s. 553-554.
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M.D. LXXXVI.
T. 1-2 [4] k., 1446 szp., [1] s.; T. 3 [6] k., 1090 szp., [1] s.; T. 4-5 [2] 
k., 1196 sz.p., [1], 60 [k]. ; 2°.
(BJ St. Dr. Teol. 6560)

Martino Antonio Delrio (1551-1608)
Florida Mariana, sive De laudibus Sacratissimae Virginis Deiparae 
panegyrici XIII., Antverpiae, Ex Officina Plantiniana, Apud Ioan-
nem Moretum. M.D. XCVIII.
239, [1] s. ; 8°
(BJ St. Dr. Aug. 5948) 

Justus Lipsius (1547-1606)
Ivsti Lipsi Sapientiae Et Litterarvm Antistitis Fama postuma. Antver-
piae, Ex Officina Plantiniana Apud Ioannem Moretum. M. DC. VII
[4] k., 114 s., [1] k. ; 4°
(BJ St. Dr. 925202 III)

Manuzio, Paolo (1512-1574) 
Epistolarum Pauli Manutii Libri. XI : Uno nuper addito. Eiusdem 
quae Praefationes appellantur Maximiliani II. Venetiis, [M]DLXXIII 
In Aedibus Manutianis.
[8], 557, [1] s., [1] k. ; 136 s., [4] k. ; 8°
(Biblioteka Publ. m. st. Warszawy – Biblioteka Gł. Woj. Mazowiec-
kiego sygn. XVI.O.83)

Gaugericus Rivius. 
Ivsti Lipsi[i] Principatvs Litterarivs a Gavgerico Rivio (...) scriptus ad 
ritum priscum.
Antverpiae: Ex Officina Plantiniana, Apud Ioannem Moretum, [post 
26 I] 1607. 
30 s., [1] k. ; 4°
(BJ St. Dr. 925204 III)

Francesco Robortello (1516-1567)
Francisci Robortelli … De convenientia svppvtationis Livianae Ann. 
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cvm marmoribvs Rom. quae in Capitolio svnt. Eivsdem De arte, sive 
Ratione corrigendi veteres Authores, disputatio. Eivsdem emenda-
tionvm libri dvo, Patavii, Apud Innocentium Olmum. (… Excude-
bat Gratiosus Perchacinus …), MDLVII. 
[8], 59, [1] k. ; 2°
(BJ St. Dr. 393380 III)

Seneca Lucius Annaeus (ca 4 p.n.e.-65).
L. Annæi Senecæ Cordvbensis Tragoediæ: Maiore, quam antehac, 
cura & diligentia recognitæ, & emendatiores redditæ [Genève]: Ex-
cvdebat Iacobvm Stoer, M.D. XCIX.
431, [1] s., [16, 2 ost. cz.] k. ; 16°
(BJ St. Dr. Lat. 1245)

Francisco Sur̀ez (1548-1617)
Commentariorum ac disputationum in tertiam partem diui Thomae. 
Tomus tertius. Qui est primus de sacramentis; in quo ea continen-
tur, quae post praefationem indicantur. Authore P. Francisco Suarez,  
e Societate Iesu, ... Ab ipso authore multis in locis emendatus, deinde 
etiam scholiolis ad marginem illustratus: ...
Moguntiae: ex officina typographica Balthasari Lippij: sumptibus 
Arnoldi Mylij, 1599.
[4] k., 1156 s., [24] k ; 2°
(BJ St. Dr. 948123 IV 3)

Commentariorum, ac disputationum in tertiam partem diui Thom-
ae. Tomus quartus. Accuratam quaestionum D. Thomae, ab 84. 
vsque ad finem; & disputationum de virtute poenitentiae, de claui-
bus, de sacramentis poenitentiae, & extremae vnctionis, de purga-
torio, suffragiis & indulgentiis, expositionum complectens. Auctore 
P.D. Francisco Suarez Granatensi, e Societate Iesu, ... Accesserunt 
indices quinque: ... Opus de nouo in lucem editum, & ̉mendis, qum̉ 
accuratissim r̈epurgatum, Moguntiae ex officina Balthasari Lippij: 
sumptibus Arnoldi Mylii, 1604.
[8] k. , 746 s.,[13] k. ; 2°
(BJ St. Dr. 948123 IV 4)
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Joannes Woverius (1576-1636).
Assertio Lipsiani donarii aduersus gelastorum suggillationes 
Assertio Lipsiani Donari[i] Adversvs Gelastorvm Svggillationes [Io-
annes Wouerius Antuerpiensis]. Antverpiae: Ex Officina Plantini-
ana, Apud Ioannem Moretum, 1607.
30 s., [1 cz.] k. ; 4°
(BJ St. Dr. 925203 III)

ILUSTRACJA 3. Strona tytułowa Seneca Lucius Annaeus Tragoediæ… 
1599 (BJ St. Dr. Lat. 1245)
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Podsumowanie

Zastanawia niewielka liczba dzieł przekazanych przez Grzegorza 
Golińskiego do bibliotek Akademii. Bez wątpienia posiadał większy 
księgozbiór. Był wszak profesorem elokwencji i trudno sobie wyobra-
zić, by nie miał znaczącego zbioru ksiąg. Podczas pobytu w Poznaniu 
jego dochód wynosił 150 zł90. Z pewnością nie mniejsze kwoty prze-
znaczono na kształcenie ks. Dominika Zasławskiego. Również preben-
da w Opatowie należała do dobrze uposażonych91. Na tle zbioru Jana 
Brożka liczącego około dwóch tysięcy dzieł92 legat Golińskiego był nad 
wyraz skromny, lecz ten niewielki dar był dla Akademii wartościowy, 
skoro część tomów od razu zabezpieczono łańcuchami. Z pewnością 
księgozbiór Golińskiego był większy, ale z jakichś powodów tylko nie-
wielką część przekazał Almae Universitati Cracoviensi tanquam alrti-
ci et nutrici optimae alma mater. Można przypuszczać, że wśród jego 
ksiąg znaleziono by więcej prac Cycerona, Seneki, ale też Arystotelesa, 
Demostenesa, Wergiliusza czy Kwintyliana. Ich dzieła stanowiły pod-
stawę nauczania elokwencji. Być może korzystał z któregoś z licznych 
wydań popularnego w tym okresie Cipriano Soareza De arte rhetorica 
libri III93. Należy też pamiętać, że niestety tylko część dzieł, z często bo-
gatych księgozbiorów, dotrwała do naszych czasów94. A może nieznane 

90  Dochód z fundacji Jana Rozdrażewskiego pokrywał koszty zatrudnienia sześciu 
profesorów, które przedstawiały się następująco: profesor kazuistyki lub teolo-
gii moralnej i profesor matematyki – 100 zł, profesor gramatyki, retoryki i fi-
lozofii – 150 zł, profesor prawa 200 zł. J. Michalewicz, M. Michalewicz, Liber 
beneficiorum et benefactorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XV-XVIII, t. 5, 
Beneficia Universitatis Iagellonicae saec. XV-XVIII, p. 1, Cracovia 1991, s. 112.

91  W. Czapliński, J. Długosz, Życie codzienne, s. 171.
92  J. Brożek, Wybór pism, s. 111.
93  Z. Rynduch, Nauka o stylach, s. 34; J.Z. Lichański, Retoryka, s. 91.
94  Jerzy Zathey założył, że z kodeksów czternasto- i piętnastowiecznych zachowało 

się 10%. Pozostałe uznał za stracone i nierozpoznane. W przypadku druków 
z XVI i XVII wieku procent ten winien był większy, ale nie zmienia to faktu, 
że znaczna część kodeksów i starodruków nie zachowała się do naszych czasów. 
J. Zathey, Biblioteka Jagiellońska w latach 1364-1492, w: Historia Biblioteki 
Jagiellońskiej, t. 1, 1364-1775, s. 84-85.
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nam księgi legował kolegiacie w Opatowie? Do obowiązków kusto-
sza należała opieka nad biblioteką i archiwum kapitulnym, a Goliński 
mógł zapragnąć uzupełnić kolegiackie zbiory95. 

Pomimo sporów z Towarzystwem Jezusowym księgi jezuickich 
autorów były licznie reprezentowane w księgozbiorze Golińskiego 
(Benedicto Pereyra, Francisco Suarez, Roberto Bellarmin, Marti-
nus Becanus, Martino Antonio Delrio). Obok klasyków (Cicero, 
Seneka) miał też w swoim zbiorze prace szesnastowiecznych filolo-
gów (Francesco Robortello, Justus Lipsius), a co za tym idzie jego 
warsztat naukowy obejmował nie tylko dzieła klasyczne, lecz tak-
że współczesne komentarze i opracowania. Dary ludzi związanych 
z Akademią Krakowską w znaczący sposób przyczyniały się do po-
większania księgozbiorów bibliotecznych. Dzięki temu utrzymywał 
się naukowy charakter uniwersyteckich zbiorów, a przekazane księgi 
przez wieki służyły akademickiej społeczności. Nawet niewielki dar 
Grzegorza Golińskiego wpisuje się w tę piękną, profesorską tradycję.
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źródła archiwalne:

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
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Biblioteka Jagiellońska
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Rkp. 226 Annalivm Almae Academiae Cracoviensis Centvria I (-IV), 
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tolicae D.N. protonotario.

95  W. Gałązka, Kapituła kolegiacka, s. 243.
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Opracowania:
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Bartoszewicz J., Zasławscy, w: Encyklopedia powszechna, t. 28, Warszawa 1868. 
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Barycz H., Draski Adam, w: PSB, t. 5, Kraków 1939-1946.
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Bieniarzówna J., Mieszczaństwo krakowskie XVII w.: z badań nad strukturą 
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Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. K. Stopka, A.K. Banach, J. Dybiec, 
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Juszyński M.H., Dykcyonarz poetow polskich, t. 1, Kraków 1820.

Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, cz. 2, Polonica 
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szawa – Kraków 1968-1969.



209gRZegORZ gOLIńSKI – PROFeSOR I DONAtOR AKADeMII KRAKOWSKIeJ

Krukowski J., Szkolnictwo parafialne Krakowa w XVII wieku, Kraków 2001.

Lewicka-Kamińska A., Biblioteka Jagiellońska w latach 1492-1655, w: Hi-
storia Biblioteki Jagiellońskiej, t. 1, 1364-1775, red. I. Zarębski, Kraków 
1966.

Lichański J.Z. , Retoryka od średniowiecza do baroku: teoria i praktyka, War-
szawa 1992.

Malicki M., Repertuar wydawniczy drukarni Franciszka Cezarego starszego 
1616-1651, cz. 1: Bibliografia druków Franciszka Cezarego starszego 1616-
1651, Kraków 2010.

Matejko F., Dzieje Biblioteki Uniwersyteckiej w Krakowie, w: Zakłady uniwer-
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SuMMARy

grzegorz golinski – Professor and Donor  
of the cracow Academy

Grzegorz Goliński (1593-1631) was a profesor of speech in the Academy 
of Cracow and a poet known for his panegyrics, some of which appeared in 
the works of other authors. He maintained close ties with Teodor Cielecki, 
Pawel Herka, Szymon Halicjusz and Jan Brożek. In his last will, he donat-
ed 25 volumes from his book collection to both Collegium Maius and Mi-
nus. Recently, another six previously unknown volumes were found in  
the Jagiellonian Library. Traces of Golinski’s collection are also present  
in the testimony of the maths professor Pawel Herka. This recent information 
allows us to presume that his book collection was large and valuable, enabling 
the owner to donate volumes to a large group of people. What was a small gift 
for Grzegorz Golinski, was itself a precious aquisition for the Cracow Academy.
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Akademia Ignatianum w Krakowie

Cyprus est terra Christianorum ultima.  
Wielokulturowy cypr w oczach Polaków 

pielgrzymujących do Ziemi Świętej  
(do 1878 roku)

„Cyprus z Greckiego oznacza piękność”1.
ks. Józef Drohojewski (1739-1811 )

„Cyprus est terra Christianorum ultima” (Cypr jest najdalej wy-
suniętym krańcem chrześcijańskiego świata) – tak napisał niemiecki 
pielgrzym Ludolf von Sudheim, który w latach 1336-1341 przeby-
wał w Lewancie2, i tak też rzeczywiście przedstawiała się sytuacja 

1  J. Drohojewski, Pielgrzymka ks. Józefa Drohojewskiego, reformata, do Ziemi Świę-
tej, Egiptu, niektórych zachodnich i południowych krajów, odbywa w r. 1788, 89, 
90, 91, pobożno-ciekawej publiczności ofiarowana, t. 2, Kraków 1812, s. 59.

2  Ludolphi von Sudheim, rectoris ecclesiae parochialis in Suchem, De itinere 
terrae sanctae liber, red. F. Deycks, Bibliothek des Litterarischen Vereins, t. 25, 
Stuttgart 1851, s. 34: „Item in Cypro sunt ditissimi mercatores et cives, et 
non est mirandum, quia Cyprus est terra Christianorum ultima, itaque om-
nia navigia parva et magna et omnia mercimonia, etiam quaecumque sunt et 
de quacumque parte maris veniunt, semper primum in Cyprum necessario 
veniunt, quod aliquatenus non possunt praeterire. Etiam omnes peregrinos 
de quibuscumque mundi partibus ad partes ultramarinas tendentes oportet 
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polityczna i kulturowa w tej części basenu śródziemnomorskiego. 
W tym okresie Cypr, pomimo że demograficznie zdominowany przez 
ludność grecką, znajdował się pod panowaniem francuskiej dynastii 
Lusignan, która objęła rządy na wyspie w 1192 roku, nabywając ją 
z rąk króla Anglii Ryszarda Lwie Serce3. Co więcej, po upadku Akki 
w 1291 roku – ostatniej stolicy Królestwa Jerozolimskiego – wyspa 
stała się przedmurzem chrześcijaństwa we wschodniej części Morza 
Śródziemnego.

Ziemia Święta stanowiła i stanowi nadal jeden z trzech naj-
ważniejszych (obok Rzymu i Santiago de Compostela) kierun-
ków polskich peregrinationes religiosae4. Położenie Cypru na szlaku 

venire in Cyprum et quotidie a solis ortu usque ad eius occasum ibidem au-
diuntur rumores et nova”.

3  Cypr, stanowiący część Cesarstwa Bizantyńskiego, został podbity w maju 1191 
roku przez udającego się z krucjatą do Ziemi Świętej króla Anglii Ryszarda Lwie 
Serce. Dzięki temu krzyżowcy uzyskali kontrolę nad istotnym strategicznie punk-
tem w lewantyńskiej części Morza Śródziemnego oraz przynieśli tradycje i zwycza-
je łacińskie, które stanęły w obliczu ugruntowanej w poprzednich stuleciach, po-
przez język grecki oraz wyznanie prawosławne, kultury greckiej. Początkowo Cypr 
znajdował się przez krótki okres pod kontrolą Anglików i templariuszy (1191-
1192), aby następnie przejść w ręce dynastii Lusignan (1192-1474) i w końcu 
wenecjan (1474-1571). Zob. m.in. cytowana na kolejnych stronach niniejszego 
artykułu monografia Mariusza Misztala oraz prace Łukasza Burkiewicza.

4  Temat pielgrzymek w kontekście historycznym do Ziemi Świętej jest stosunko-
wo popularnym zagadnieniem. O średniowiecznych pielgrzymach i krzyżow-
cach z Polski zob. m.in. M. Gładysz, The Forgotten Crusaders: Poland and the 
Crusader Movement in the Twelfth and Thirteenth Centuries, Leiden – Boston 
2012; D. Quirini-Popławska, Wenecja jako etap podróży do Ziemi Świętej (XIII-
-XV w.), w: Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. H. Ma-
nikowska, H. Zaremska, Warszawa 1995, s. 126-143; J. Podolska, Pielgrzymi 
polscy w Ziemi Świętej 1350-1450, „Peregrinus Cracoviensis”, z. 4 (1996), 
s. 213-223; W. Szymborski, Pielgrzymka księcia pomorskiego Bogusława X do 
Rzymu u schyłku XV wieku, „Nasza Przeszłość”, t. 99 (2003), s. 367-377; o okre-
sie późniejszym i prace ogólne, zob. m.in. J. Bystroń, Polacy w Ziemi świętej, 
Syrji i Egipcie 1147-1914, Kraków 1930; S.A. Korwin, Stosunki Polski z Ziemią 
Świętą, Warszawa 1958; J. Reychman, Podróżnicy polscy na Bliskim Wschodzie 
w XIX w., Warszawa 1972, s. 131-142; S. Jankowski, „Do kraju tego…”. Piel-
grzymowanie do Ziemi Świętej jako praktyka religijna, „Pedagogia Christiana”, 
t. 23, z. 1 (2009), s. 63-78.
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pielgrzymkowym do Ziemi Świętej sprawiło, że wyspa stała się 
obowiązkowym, ostatnim przystankiem przed dotarciem do por-
tów w Syrii i Palestynie. Niniejsze opracowanie jest próbą przedsta-
wienia aktualnego stanu badań związanego z polskim ruchem piel-
grzymkowym do Ziemi Świętej w kontekście opisów Cypru przez 
przebywających okresowo na wyspie polskich pielgrzymów. Należy 
zaznaczyć, że pomimo istniejących archiwaliów oraz opracowań 
materiał dotyczący badanego zagadnienia jest niezwykle ubogi5. 
Dlatego też dla niniejszego opracowania zostały przyjęte stosun-
kowo szerokie ramy czasowe, które wynikają z niewielkiej liczby 
wzmianek źródłowych na temat polskich pielgrzymów, szczególnie 
w średniowieczu6. Przyjęta data końcowa to 1878 rok, czyli ob-
jęcie na Cyprze administracji przez Brytyjczyków7, co zakończyło 
okres panowania tureckiego nad wyspą8. To zagadnienie staje się 
szczególnie istotne, jeśli spojrzymy na nie w kontekście „wielokul-
turowości”, z którą Cypr był (i jest) związany z uwagi na swoje po-
łożenie geograficzne na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych, 

5  J. Strzelczyk, „Pielgrzymka nie zna granic”. Pielgrzymki w Europie średniowiecz-
nej, w: Mnisi i pielgrzymki w średniowieczu. Ląd na szlakach kulturowych Eu-
ropy, red. M. Brzostowicz, H. Mizerska, J. Wrzesiński, Poznań – Ląd 2007, 
s. 38-39. Dużym utrudnieniem w ocenie całościowej skali polskiego pątnictwa 
do Palestyny jest ilość i jakość materiału archiwalnego, szczególnie dotyczącego 
średniowiecza, gdzie przekaz źródłowy jest lakoniczny i rozdrobniony w ogrom-
nym materiale archiwalnym. Ponadto problemem w przypadku polskich piel-
grzymów, m.in. z uwagi na skomplikowane stosunki lenne w średniowieczu, 
jak i w epoce nowożytnej, jest ustalenie przynależności narodowej, szczególnie 
w przypadku pątników z Pomorza Zachodniego czy Śląska.

6  W. Szymborski, Źródła do dziejów ruchu pielgrzymkowego – próba klasyfikacji, 
„Peregrinus Cracoviensis”, z. 17 (2006), s. 33-43.

7  M. Misztal, Cypr pod panowaniem brytyjskim (1878-1960). Hasło „énosis”,  
w: Cypr: dzieje, literatura, kultura, red. M. Borowska, P. Kordos, D. Maliszew-
ski, t. 1, Warszawa 2014, s. 281-312, zwłaszcza 281-282; idem, Historia Cypru, 
Kraków 2013, s. 377-434.

8  O okresie tureckim na Cyprze zob. m.in. H.C. Luke, Cyprus Under the Turks 
1571–1878: A Record Based on the Archives of the English Consulate in Cyprus 
Under the Levant Company and After, Oxford 1921; lub polskie najnowsze ba-
dania P. Osiewicza, Cypr pod panowaniem Osmanów (1571-1878), w: Cypr: 
dzieje, literatura, kultura, t. 1, s. 265-280.
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które implikowało zmiany dziejowe mające wpływ na tożsamość 
kulturową i historyczną wyspy.

Ostatnie dziesięciolecie przyniosło istotną zmianę w dotychcza-
sowym dorobku polskiej historiografii i kulturoznawstwa w odnie-
sieniu do obecności Polaków na Cyprze, która stała się już przed-
miotem podejmowanych badań, zarówno przeze mnie, aczkolwiek 
w węższym zakresie dotyczącym średniowiecza i epoki nowożytnej9, 
jak i Przemysława Kordosa10 oraz Jacka Knopka11. 

Czy jesteśmy w stanie uchwycić pierwszy udokumentowany po-
byt Polaka na Cyprze? Jest to trudne zadanie, ale pomimo to powini-
niśmy go poszukiwać w ruchu krucjatowym.

Cypr, jako część Cesarstwa Bizantyjskiego, w trakcie I wyprawy 
krzyżowej (1096-1099) pełnił funkcję bazy wypadowej dla działań 
krzyżowców w Syrii i Palestynie. Z czasem jednak zatargi pomiędzy 
uczestnikami krucjaty a Bizantyńczykami stały się na tyle widoczne, 

9   Ł. Burkiewicz, Σχέσεις Κύπρου-Πολωνίας κατά το Μεσαίωνα και την 
Αναγέννηση (ΙΔ’ – ΙΣΤ’ αι.). Στο Γ. Γεωργής και Γ. Καζαμίας, Πολωνία-
Κύπρος: Από τη χώρα του Σοπέν στο νησί της Αφροδίτης. Σχέσεις ιστορίας 
και πολιτισμού. Λευκωσία: Εκδόσεις Εν Τύποις, 2011, σσ. 18-47. Artykuł 
ten został opublikowany w dwujęzycznej (polsko-greckiej) monografii wydanej 
z okazji objęcia przez Cypr Prezydencji Rady Unii Europejskiej w drugiej poło-
wie 2012 roku; zob. polski tytuł publikacji: Ł. Burkiewicz, Polska i Cypr – rela-
cje w Średniowieczu i Renesansie (XIV-XVI w.), w: Polska – Cypr. Z kraju Szopena 
na wyspę Afrodyty. Relacje historyczne i kulturalne, red. G. Georgis, G. Kazamias, 
Nikozja 2011, s. 18-47. W kontekście relacji polsko-cypryjskich w średniowie-
czu obecność Polaków na Cyprze w tym okresie poruszyłem m.in. w artykule 
A Cypriot royal mission to the Kingdom of Poland in 1432, „Crusades”, t. 10 
(2011), s. 103-112; oraz w najnowszej pracy Jadwiga Jagiellonka (1408-1431)  
i jej prawie cypryjska korona, w: Świat kobiet w Polsce i Czechach w średniowieczu 
i w epoce nowożytnej, red. W. Iwańczak, A. Januszek-Sieradzka, J. Smołucha, 
Kraków 2018, s. 15-37. 

10  P. Kordos, Cypr w relacjach polskich podróżników od XVI do XX wieku,  
w: Πολωνία-Κύπρος: Από τη χώρα του Σοπέν στο νησί της Αφροδίτης, s. 49-
81; idem, Polscy podróżnicy na Cyprze i o Cyprze, w: Cypr: dzieje, literatura, 
kultura, t. 1, s. 375-390.

11  Jacek Knopek w monografii Polacy w Grecji – historia i współczesność (Bydgoszcz 
1997) obecność Polaków na Cyprze potraktował przez pryzmat przynależności 
wyspy do greckiego obszaru kulturowego, zob. ibidem, passim.
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że nie gwarantowały bezpiecznego korzystania z portów na wyspie12. 
Właściwie Cypr stał się bezpiecznym przystankiem dla podążających 
do Ziemi Świętej pielgrzymów i krzyżowców dopiero wówczas, kie-
dy wyspa została opanowana przez króla Anglii Ryszarda Lwie Serce 
w maju 1191 roku13.

Dynastia Lusignan, która odegrała najważniejszą rolę w okresie 
dominacji Franków na Cyprze (1191-1571), sprowadziła na wy-
spę kulturę łacińską oraz rozwinęła tam gospodarkę, między inny-
mi uprawę trzciny cukrowej i produkcję cukru oraz pozyskiwanie 
soli z nadmorskich salin. Do portów cypryjskich przybijały galery 
z krzyżowcami i pielgrzymami udającymi się do Ziemi Świętej: Pafos 
było najdalej wysuniętym na zachód portem cypryjskim, położone 
w środkowej części południowego wybrzeża Limassol z kolei stało 
się ważnym punktem handlowym, a najdalej wysunięty na wschód 
port w Famaguście pełnił funkcję centrum gospodarczego regionu. 
W każdym z tych portowych miast mieszkali katolicy i funkcjono-
wały liczne kościoły, z których korzystali również pielgrzymi. W po-
łożonej w centralnej części wyspy Nikozji, centrum administracyj-
nym i politycznym Cypru, także kwitło życie kulturalne i religijne. 
W związku z tym Cypr był ważnym punktem na mapie podróży do 
Ziemi Świętej; tutaj miały swój postój w drodze do portów w Pale-
stynie i Syrii – przeważnie do Jaffy – statki z pielgrzymami. Badają-
ca polski ruch pielgrzymkowy do Ziemi Świętej na przestrzeni XIV 
i XV wieku Jolanta Podolska wskazuje na Nikozję i Limassol jako 
porty, do których przybywały galery z pielgrzymami14. Co prawda 
w przypadku Nikozji jest to niemożliwie – miasto jest oddalone od 
brzegów Morza Śródziemnego o kilkadziesiąt kilometrów – jednak 
do Nikozji mogli się udawać pielgrzymi w celu odwiedzenia najsłyn-
niejszej katedry cypryjskiej, Hagia Sofia, nekropoli władców wyspy 
i miejsca ich koronacji.

12  S. Runciman, Dzieje wypraw krzyżowych, t. 2, Warszawa 1987, s. 40-46, 53.
13  A. Nicolaou-Konnari, The Conquest of Cyprus by Richard the Lionheart and its 

Aftermath. A Study of Sources and Legend, Politics and Attitudes in the Year 1191-
1192, „Έπετηρίς”, t. 26 (2000), s. 25-125.

14  J. Podolska, Pielgrzymi, s. 215.
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Tak jak wspomniałem wcześniej, poszukiwania polskich relacji 
o Cyprze rozpocznę od okresu wypraw krzyżowych, w których udział 
Polaków, aczkolwiek stosunkowo dobrze opracowany w literaturze 
przedmiotu, był znikomy15. Pomimo że już pierwszy apel krucjatowy 
papieża Urbana II został skierowany również do Polski16, idea krucjat 
nie zyskała powszechnego poparcia na ziemiach polskich17, choć już 
w pierwszej krucjacie uczestniczyli nasi południowi sąsiedzi, Czesi18. 
Trochę lepiej było w okresie późniejszym; posiadamy bezpośrednie 
informacje źródłowe o czterech polskich krzyżowcach, z czego zna-
my na pewno imiona tylko dwóch.

W II krucjacie w latach 1147-1149, towarzysząc cesarzowi Kon-
radowi III, uczestniczył razem z krzyżowcami francuskimi i niemiec-
kimi nieznany z imienia „książę lechicki” wraz z oddziałem zbroj-
nych19, co jest udokumentowane enigmatycznym zapisem przez 

15  K. Ratajczak, The Pilgrimages of the Piast Dynasty in the Middle Ages, „Biuletyn 
Polskiej Misji Historycznej”, nr 10 (2015), s. 227-250; K. Olejnik, Wyprawy 
krzyżowe w średniowiecznych źródłach polskich, w: Rycerstwo Europy środkowo-
-wschodniej wobec idei krucjat, red. W. Peltz, J. Dudek, Zielona Góra 2002, 
s. 7-15.

16  B. Urbani II pontificis Romani epistolae, diplomata, ermones, w: Patrolo-
giae Cursus Completus. Series Latina, red. J.-P. Minge, t. 151, Paris 1853, 
kol. 581; szerzej: R. Grodecki, Polska wobec idei wypraw krzyżowych, „Prze-
gląd Współczesny”, nr 7 (1923), s. 103-116; A.F. Grabski, Polska wobec 
idei wypraw krzyżowych na przełomie XI i XII wieku. „Duch krzyżowy” Ano-
nima Galla, „Zapiski Historyczne”, t. 26, z. 4 (1961), s. 39; J. Ossowska, 
The Polish Contribution to the Expeditions to the Holy Land in the Crusades’ 
Era, „Folia Orientalia”, t. 26 (1989), s. 167; B. Wyrozumska, Z dziejów 
polskich pielgrzymek w średniowieczu, „Prace Historyczne Uniwersytetu Ja-
giellońskiego”, z. 89 (1989), s. 79-87; A. Kowalska, Papieskie apele do Polski 
w sprawie pomocy dla Ziemi Świętej (XII-XIV w.), „Folia Historica”, t. 67 
(2000), s. 129-130.

17  B. Zientara, Posłowie, w: S. Runciman, Dzieje wypraw krzyżowych, t. 3, s. 458.
18  W. Iwańczak, Udział Czechów w krucjatach do Ziemi Świętej, w: Peregrinationes, 

s. 118-119.
19  M. Mendys, Udział Władysława II w krucjacie r. 1147, „Rocznik Zakładu Na-

rodowego im. Ossolińskich”, t. 1-2 (1928), s. 423 i n.
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kronikarza bizantyjskiego Jana Kinnamosa20. Początkowo sądzono, 
że był to wówczas panujący w Polsce ks. Bolesław Kędzierzawy lub 
Władysław II Wygnaniec, później jako domniemanego „księcia le-
chickiego” dodano jeszcze jego syna, Bolesława Wysokiego21. Polski 
książę z pewnością nie dotarł jednak na Cypr; krzyżowcy Konrada III 
do Ziemi Świętej podążali drogą lądową przez Anatolię22.

Kilka lat później, w 1154 roku, ks. sandomierski Henryk wyruszył 
do Ziemi Świętej: „Henricus dux de Sandomir ivit Iherosolimam”23. 
Jako jedyny znany z imienia książę piastowski przebywał tam wraz ze 
swym rycerstwem ponad rok i być może spędził jakiś czas na dwo-
rze króla jerozolimskiego, Baldwina III24. W 1163 roku zawitał do 
Jerozolimy możnowładca z rodu Gryfitów, Jaksa z Miechowa, nota-
bene postać mocno dyskusyjna w polskiej historiografii25, z którym 
być może wyprawili się również Wojsław Trojanowic, brat biskupa 

20  Ioannis Cinnami Epitome rerum ab Ioanne et Manuele Commenis gestarum, ad 
fidem Codicis Vaticani recensuit A. Meineke, Corpus Scriptorum Historiae 
Byzantinae, Bonnae 1836, s. 84.

21  B. Zientara, Posłowie, s. 457-460; idem, Bolesław Wysoki – tułacz, repatriant, 
malkontent: przyczynek do dziejów politycznych Polski XII wieku, „Przegląd Hi-
storyczny”, t. 62, nr 3 (1971), s. 371; M. Gładysz, W sprawie udziału polskie-
go księcia w II krucjacie jerozolimskiej (1147-1149), w: Krzyżowcy, kronikarze, 
dyplomaci, red. B. Śliwiński, Gdańsk – Koszalin 1997, s. 33-52; idem, Zapo-
mniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII–XIII wieku, Warsza-
wa 2002, s. 54-55; M. Dworsatschek, Władysław II Wygnaniec, Kraków 2009, 
s. 175.

22  S. Runciman, Dzieje wypraw krzyżowych, t. 2, s. 221-261.
23  Rocznik Lubiński, w: Monumenta Poloniae Historica (dalej: MPH), wyd. A. Bie-

lowski, t. 2, Lwów 1872, s. 775; Rocznik kapitulny krakowski, w: MPH, t. 2, 
s. 833.

24  Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 5-6, oprac. 
tekstu łac. D. Turkowska, M. Kowalczyk, przekł. na jęz. polski J. Mrukówna, 
kom. K. Pieradzka, Warszawa 1973, s. 64; A. Teterycz-Puzio, Henryk Sando-
mierski (1126/1133-18 X 1166), Kraków 2009, s. 65; M. Gładysz, O zapo-
mnianych polskich krzyżowcach – kilka uwag na marginesie wypraw jerozolim-
skich księcia Henryka Sandomierskiego i Jaksy z Miechowa, w: Książęta, urzędni-
cy, złoczyńcy, red. B. Śliwiński, Gdańsk 1999, s. 45-64.

25  M.in. zob.: J. Rajman, Dominus-comes-princeps. Studium o Jaksach w XII w., 
„Studia Historyczne”, t. 33 (1990), s. 347-356.
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krakowskiego Gedki, i Jan Gniewomir26. Niewiele wiemy o ich wy-
prawach oraz o ich ewentualnym, choć raczej mocno niemożliwym, 
pobycie na Cyprze27.

U boku węgierskiego króla Andrzeja II w 1217 roku w V kru-
cjacie uczestniczyła chorągiew bliżej niezidentyfikowanego księcia 
z Polski. Kandydatami są: książę opolski Kazimierz28, książę ujski 
Władysław Odonic29, książę dymiński Kazimierz II, który według 
tradycji miał zginąć w Palestynie30, oraz Henryk Pobożny, siostrze-
niec króla Andrzeja II31. Jest prawdopodobne, że mógł on przebywać 
na Cyprze. Król Węgier, w którego orszaku miał znajdować się polski 
książę, przybył na Cypr w październiku 1217 roku wraz z wojskiem 
na pokładzie weneckich galer32. 

26  M. Gładysz, Zapomniani krzyżowcy, s. 111-112.
27  Następstawami tych dwóch wypraw były istotne fundacje na terenie Polski. 

Jaksa z Miechowa uczynił fundacje dla sprowadzonych z Jerozolimy kanoników 
związanych z bazyliką Grobu Świętego, których w Polsce nazwano bożogrob-
cami, a sam Miechów został im podarowany. Z kolei Henryk Sandomierski 
usadowił w Polsce zakon rycerski joannitów, którym nadał posiadłości w Za-
gości nad Nidą.

28  T. Jurek, Kazimierz I, w: Słownik władców polskich, red. J. Dobosz, Poznań 
1999, s. 210; K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, t. 3: Piastowie opolscy, cie-
szyńscy i oświęcimscy, Wrocław 1977, s. 18; W. Dziewulski, Bułgarka księżną 
opolską, „Śląski Kwartalnik Sobótka”, t. 24 (1969), s. 159-183.

29  K. Jasiński, Genealogia Piastów wielkopolskich. Potomstwo Władysława Odoni-
ca, „Kronika Miasta Poznania”, t. 2 (1995), s. 38; B. Włodarski, O udziale 
Polski w wyprawie krzyżowej Andrzeja II w 1217 roku, „Kwartalnik Historycz-
ny”, t. 38 (1924), s. 29-36; W. Swoboda, Księżna kaliska Bułgarką? Przyczynek 
do rozbioru krytycznego „Annalium” Długosza, „Studia i Materiały do Dziejów 
Wielkopolski i Pomorza”, t. 13, z. 2 (1980), s. 61-78.

30  J. Bystroń, Polacy, s. 4; E. Rymar, Rodowód książąt pomorskich, Szczecin 2005, 
s. 132-133; B. Włodarski, O udziale Polski, s. 36-37.

31  B. Włodarski, O udziale Polski, s. 35.
32  L. de Mas Latrie, Histoire de l’Île de Chypre sous le regne de la Maison de Lusig-

nan, t. 2, Paris 1852-1861, s. 36; G. Hill, A History of Cyprus, t. 2, Cambridge 
1948, s. 82; Ł. Burkiewicz, Na styku chrześcijaństwa i islamu. Krucjaty i Cypr 
w latach 1191-1291, Kraków 2008, s. 78.
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O pozostałych krzyżowcach i pielgrzymach z okresu krucjatowego 
posiadamy pośrednie wzmianki w różnym materiale archiwalnym, 
głównie z uwagi na fakt, że niektórzy rycerze wspominali w doku-
mentach o zamiarze udziału w wyprawie, ale nie posiadamy potwier-
dzenia, że swój zamiar zrealizowali. Na tym gruncie tylko z pew-
nym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że kapłan Otto 
z kościoła św. Michała we Wrocławiu był około 1139 roku w Ziemi 
Świętej, podobnie jak nieznany z imienia krzyżowiec z Kłodzka oko-
ło 1149 roku33. W XIII wieku do Palestyny mogli peregrynować: 
rycerz Sieciech Konradowic z ziemi opolskiej, który wyruszył do 
Ziemi Świętej około 1220-122434; kilka lat później Pakosław Sta-
ry Awdaniec, małopolski możnowładca, który informował w 1232 
roku o przyjęciu krzyża i złożeniu ślubów krucjatowych35; prawdo-
podobny jest także udział w ruchu krucjatowym księcia białogardz-
kiego Racibora, który według tradycji został pochowany na Rodos 
około 1275 roku36; rycerz Wielisław być może brał udział w III kru-
cjacie, o czym świadczy jego przydomek – Jerozolimski37; również 
w tej wyprawie mógł brać udział rycerz Dzierżko, fundator klasztoru 
Premonstratensów w Busku38, choć prawdopodobniej wyprawił się 
on na Jaćwingów, a nie do Ziemi Świętej39.

Z przedstawionych informacji wynika, że polscy rycerze wyruszy-
li na Wschód krótko po odzyskaniu Jerozolimy, Betlejem i Nazaretu 

33  A. Teterycz-Puzio, Henryk Sandomierski, s. 63, przypis 6.
34  M. Cetwiński, Rycerstwo Śląskie do końca XIII w. Biogramy i rodowody, Wrocław –  

Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1982, s. 51.
35  J. Bieniak, Pakosław Stary (Starszy) h. Awdaniec, w: Polski Słownik Biograficzny 

(dalej: PSB), t. 25, Wrocław 1980, s. 59; M. Gładysz, Zapomniani krzyżowcy, 
s. 211-212.

36  J. Powierski, Racibor (ok. 1214 - ok. 1275), książę pomorski na Białogardzie,  
w: PSB, t. 23, Wrocław 1978, s. 586.

37  M. Gładysz, Zapomniani krzyżowcy, s. 131.
38  R. Grodecki, Dzieje klasztoru premonstrateńskiego w Busku w wiekach średnich, 

Kraków 1913, s. 13.
39  Z. Kozłowska-Budkowa, Dzierżek herbu Janina, w: PSB, t. 6, Kraków 1948, 

s. 163-164; A. Teterycz-Puzio, Henryk Sandomierski, s. 63; M. Gładysz, Zapo-
mniani krzyżowcy, s. 137.
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przez krucjatę Fryderyka II Hohenstaufa, który był również mocno 
zaangażowany w politykę wewnętrzną Królestwa Cypru40. Zarówno 
Sieciech Konradowic, książę Racibor, jak i Pakosław, jeśli podróżowali 
drogą morską, przebywali na Cyprze, ale nie posiadamy na to potwier-
dzenia w materiale źródłowym. Nic nie wiemy o ich pobycie w Zie-
mi Świętej, nie mamy itinerariów ich podróży ani żadnych świadectw 
pozwalających na jednoznaczne potwierdzenie każdej z tych wypraw.

Po upadku Akki w maju 1291 roku, i wydawać by się mogło nie-
korzystnej sytuacji dla ruchu pielgrzymkowego, nadal pielgrzymowano 
do Jerozolimy41. W XIV wieku liczba świadectw o polskich pielgrzy-
mach znacznie się zwiększa, szczególnie chętnie wyprawy do Ziemi 
Świętej podejmowali książęta śląscy i pomorscy: Bolko, książę ziembicki 
(1354), Mikołaj, książę ziębicki (1356-1358), Henryk V, książę żagań-
sko-głogowski (1357), książę szczeciński Barnim III (1357)42, Włady-
sław Biały, książę gniewkowski (1363-1365)43, Warcisław VIII, książę 
bardowski, rugijski i wołogoski (1392-1393)44, a nie jak do tej pory 
sądzono książę pomorski Warcisław VII45. Według J.M.A. Delaville le 
Roulx na przełomie XIV i XV wieku w Jerozolimie byli jeszcze, okreś- 
lani przez niego jako Niemcy, „Czaslas IV duc de Peuzig” (niezidenty-
fikowany książę Pucka) oraz „Vratislaus IX duc de Pomeranie” (Wraty-
sław IX, książę wołogoski w latach 1417-1457)46. Innym znanym nam 
przekazem jest wspomnienie o spotkaniu w bazylice Grobu Pańskiego 
w 1347 roku kanclerza króla Cypru Filipa z Mézières z Wojciechem 

40  Zob. Ł. Burkiewicz, Polityka wschodnia Fryderyka II Hohenstaufa ze szczegól-
nym uwzględnieniem jego stosunku do Królestwa Cypru (w świetle kroniki Filipa 
z Novary), „Prace Historyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego”, z. 133 (2006), 
s. 7-29.

41  W. Mruk, Pielgrzymowanie do Ziemi Świętej w drugiej połowie XIV w., Kraków 
2001, s. 5, 28, passim. 

42  J. Podolska, Pielgrzymi, s. 218-219.
43  B. Wyrozumska, Z dziejów, s. 83-84.
44  J. Zdrenka, Pielgrzymki książąt pomorskich do Ziemi Świętej i Rzymu w latach 

1392/1393 i 1406/1407, w: Rycerstwo, s. 91-101.
45  J. Podolska, Pielgrzymi, s. 215.
46  J.M.A. Delaville le Roux, La France en Orient au XIVe siècle, t. 1, Paris 1886, 

s. 160.
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z Pakości, wojewodą brzeskim i kujawskim47. Polak wywarł na Filipie 
wielkie wrażenie swoimi ascetycznymi praktykami związanymi ze ślu-
bami pielgrzymkowymi; kanclerz pisał o nim „grant baron du royau-
me de Polaine”48. Niestety nic nie wiemy na temat pobytu Wojciecha 
na Cyprze, ale podróżując do Ziemi Świętej, musiał przejeżdżać przez 
wyspę, a i Filip z Mézières przebywał wówczas w otoczeniu króla Hu-
gona IV z Lusignan49. Podobnie wymienieni książęta śląscy i pomorscy, 
podążając do Ziemi Świętej, musieli podróżować przez Cypr, który od-
grywał ważną, jak nie najważniejszą rolę na mapie szlaków komunika-
cyjnych we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego.

Pątnikami byli również przedstawiciele szlachty: Otto z Pilicy 
(1354), Andrzej z Czechowa (1359) oraz kasztelan lubelski Piotr 
Kmita (1393). W daleką podróż do Jerozolimy wybierali się tak-
że mieszczanie: krakowianin Mikołaj Rusin (1330); wrocławianin 
Rudger Steynkelir (1346); w 1354 roku ponownie sześciu miesz-
kańców z Krakowa, wśród nich Herman Kracz i Piotr Brzeski50, ale 
prawdopodobnie już nie Mikołaj Wierzynek, jak kiedyś sądzono51; 
lwowianin Piotr Kukalp; następnie Mikołaj Falkinberg (1395); 
w 1398 roku Piotr Meynhardi z Krakowa, a pod koniec wieku kilku 
mieszczan z Kazimierza: Mikołaj kamieniarz i Piotr Conina w 1393 

47  N. Iorga, Philippe de Mézières (1327-1405) et la croisade au XIVe siècle, Paris 
1896, s. 76; J. Hauziński, Polska w „Le songs du Vieil pélèrin” Filipa de Mézières, 
„Roczniki Historyczne”, t. 39 (1973), s. 109; M. Głodek, Utopia Europy zjed-
noczonej. Życie i idee Filipa de Mézières (1327-1405), Słupsk 1997, s. 122, 133-
135; eadem, „Chevalerie de la Passion” Filipa de Mézières na tle dewocyjności 
późnego średniowiecza, „Słupskie Studia Historyczne”, nr 1 (1993), s. 71, 75; 
J. Hauzinga, Jesień średniowiecza, Warszawa 1992, s. 117.

48  N. Iorga, Philippe de Mézières, s. 76; M. Głodek, „Chevalerie de la Passion”, 
s. 71, 75. Filip z Mézières (1327-1405), przyjaciel i doradca władców Cypru 
oraz króla Francji Karola V, był pomysłodawcą powołania zakonu Chevalerie 
de la Passion (Zakon Rycerzy Męki Pańskiej), do którego jako jednego z pierw-
szych przyjął Wojciecha z Pakości. 

49  M. Głodek, Utopia Europy zjednoczonej, s. 122, 133-135.
50  J. Podolska, Pielgrzymi, s. 215-216.
51  T. Węcławowicz, Droga pielgrzyma drogą zbawienia. Mikołaja wierzynka żal za 

grzechy na Kościele Mariackim przedstawiony, „Peregrinus Cracoviensis”, z. 1 
(1995), s. 118; B. Wyrozumska, Z dziejów, s. 84. 
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roku, a później Human (1394) i Meschner (1398)52. W 1391 roku 
pozwolenie na pielgrzymkę do Jerozolimy otrzymał kanonik wroc-
ławski Mikołaj Gleiwitz (Gliwicz)53. Zapewne również w ich przy-
padku przystankiem na drodze do Ziemii Świętej był Cypr.

Wiek XV to kolejne, jeszcze bardziej intensywne, peregrynacje Po-
laków do Ziemi Świętej. Około 1402 roku książę brzeski Ludwik II 
wyruszył na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, podczas której został uwię-
ziony przez Saracenów, a następnie wykupiony przez brata, Henryka 
IX54. Szczególnie często na pielgrzymkę udawali się duchowni: biskup 
krakowski Piotr Wysz, opat tyniecki Mścisław55 i Andrzej Łaskarz 
z Gosławic, późniejszy biskup poznański (1409)56; Jan Długosz z Ja-
nem Elgotem i kilkoma towarzyszami (1450)57; kanonicy poznańscy 
Jakub z Wyganowa i Maciej z Chronina (1453); kanonik kolegiaty 
św. Floriana w Krakowie, Jakub z Boksic (1474, 1484)58; bernardyn 
Jan Tarło z Opatowa i brat Antoni z Biecza (1488); biskup kujawski 
Krzesław z Kurozwęk (1489)59. W latach 1421-1422 pielgrzymkę do 
Jerozolimy odbył franciszkanin Jan Polak z Wrocławia, autor dzieła Pe-
regrinatio ad Terram Sanctam, wydanego dopiero w 1874 roku60, które 

52  B. Wyrozumska, Z dziejów, s. 84.
53  H. Manikowska, Jerozolima – Rzym – Compostela. Wielkie pielgrzymowanie 

u schyłku średniowiecza, Wrocław 2008, s. 58.
54  F. Szafrański, Ludwik II brzesko-legnicki. Feudał śląski z doby późnego średnio-

wiecza, Wrocław 1972, s. 46-49; K. Ratajczak, The Pilgrimages, s. 241.
55  Rocznik miechowski, w: MPH, t. 2, s. 893.
56  L. Zygner, Der Bischof als Pilger. Einige Bemerkungen zu den Wallfahrten der 

Bischöfe aus dem spätmittelalterlichen Polen und Deutschland, „Biuletyn Polskiej 
Misji Historycznej”, nr 10 (2015), s. 271.

57  J. Bystroń, Polacy, s. 6.
58  B. Wyrozumska, Z dziejów, s. 84; W. Szymborski, Uwagi o średniowiecznych 

i wczesnowożytnych paszportach dla pielgrzymów udających się z Polski do Rzymu 
i Jerozolimy, w: Historia vero testis temporum, Księga jubileuszowa poświęcona 
Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. J. Smołu-
cha, A. Waśko, T. Graff, P.F. Nowakowski, Kraków 2008, s. 310.

59  L. Zygner, Der Bischof, s. 271-272.
60  Descriptiones Terrae Sanctae. Ex saeculo VIII, IX, XII et XV.S. Willibaldus. Com-

memoratorium de casis Dei. Bernardus Monachus. Innominatus VII. Johannes 
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według Dariusza Rotta jest pierwszym polskim opisem Palestyny61. 
Pozostawił on krótką relację o pobycie na wyspie, wskazując już jej 
wielokulturowy charakter – „insulam Cyprum, quae est inter graecos 
et sarracenos” – oraz na miejsce przybywania okrętów z pielgrzymami 
– „urbem Papho” – jak i miejsca na wyspie ważne dla peregrynantów – 
„urbem Constantiam” – czyli Salamina, związana ze św. Epifaniuszem, 
biskupem tego miasta62.

Na pielgrzymkę wyruszali również przedstawiciele szlachty, jak 
chorąży sieradzki Jan Łaski, który w połowie XV wieku udał się do 
Ziemi Świętej i stracił wzrok podczas pobytu na Cyprze. Wrócił wraz 
ze swoją świtą w 1450 roku do Polski, gdzie niebawem zmarł:

Miles Ierosolimitanus erat; redeundo ex Ierusalem in Cipris regno, 
civitate Nicomedia [sic], ob egritudinem corporis aliquamdiu com-
moratus, ibidem visum oculorum morbi dolore correptus ammisit et 
in Laszko visu ammisso adductus, breviter mortuus atque sepultus63.

Peregrynantem do Ziemi Świętej mógł być również Piotr z Bni-
na64, rycerz pochodzenia polskiego, który osiadł na Cyprze podczas 

Wirziburgensis. Innominatus VIII. La Citez de Iherusalem. Johannes Poloner, 
nach liand- und druckschriften herausgegeben Titus Tobler, Leipzig 1874.

61  D. Rott, Staropolskie chorografie. Początki – rozwój – przemiany gatunku, Kato-
wice 1995, s. 127. A. Krawiec w swoim artykule wyklucza polskie pochodzenie 
Anzelma, zob. A. Krawiec, Der älteste Bericht eines polnischen Pilgers über seine 
Reise ins Heilige Land: das Itinerarium von Jan Amor Tarnowski (1488-1561), 
„Biuletyn Polskiej Misji Historycznej”, nr 10 (2015), s. 286.

62  Descriptiones Terrae Sanctae, red. T. Tobler, s. 21. „Et inde navigantes venerunt 
in insulam Cyprum, quae est inter graecos et sarracenos, ad urbem Papho, 
et ibi fuerunt tres hebdomadas paschae post anni circulum. Et inde ibant ad 
urbem Constantiam, ubi requiescit sanctus Epiphauius, et ibi morabantur us-
que post natalem sancti Johaunis Baptistae”. O św. Epifaniuszu i jego roli dla 
kultury oraz religii Cypru zob. Ł. Burkiewicz, The beginnings of Christianity in 
Cyprus. Religious and cultural aspects, „Folia Historica Cracoviensia”, t. 23, z. 1 
(2017), s. 13-36, o św. Epifaniuszu s. 26-27, tamże literatura przedmiotu.

63  Spominki o Łaskich 1392-1515, opublikowane przez A. Hieschberga, w: MPH, 
t. 3, Lwów 1878, s. 263.

64  Identyfikacja Piotra z Bnina jest trudna. Zdumiewające i oczywiście niepraw-
dziwe informacje o Piotrze z Bnina, które w pewien sposób da się powiązać 
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swojej podróży po Lewancie pod koniec lat dwudziestych XV wie-
ku, być może właśnie pielgrzymki. W marcu 1432 roku przybył on 
do Wiślicy przed oblicze króla Władysława Jagiełły w poselstwie od 
króla Cypru Janusa z Lusignan prosić o rękę córki Jagiełły, Jadwigi, 
dla syna Janusa65. Piotr z Bnina zapewne posiadał duże wpływy na 
dworze królewskim w Nikozji, co pozwoliło mu przekonać Janusa 
z Lusignan do tego, aby zainteresował się Jadwigą, tym bardziej, że 
władca Polski, pogromca Krzyżaków, był jednym z najpotężniejszym 

z Piotrem wspomnianym przez Długosza, możemy znaleźć w Dyplomacie 
z Wyciągu z Ksiąg Sądu Głównego Gubernji Wołyńskiej Departamentu Cywilnego, 
wystawionego przez króla Kazimierza Wielkiego Piotrowi z Bnina, który w tym 
dokumencie jest wymieniany jako syn króla Cypru Jana (sic!), zob. Herbarz 
Polski Kaspra Niesieckiego S.J., powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rę-
kopisów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza, t. 2, Lipsk 
1839, s. 171-170. W innym miejscu tegoż dzieła jego autor wspomina o Pio-
trze z Bnina, którego nie przedstawia już jako syna władcy Cypru, lecz „mieniąc 
jednak nie synem, lecz tylko w łaskach wielkich u Janusza (Janusa) będącego”. 
Dalej opisuje Piotra jako kasztelana gnieźnieńskiego w 1433 roku oraz doda-
je, że stał się następnie również komesem poznańskim. Zaznacza także, że był 
posłem polskim w sprawie krzyżackiej do cesarza Zygmunta. W ten sposób 
bezpośrednio można go powiązać, pomijając te początkowe informacje o oj-
costwie Kazimierza Wielkiego, z najsłynniejszym w naszych dziejach Piotrem 
z Bnina (zm. 1448), kasztelanem gnieźnieńskim i starostą mosińskim, wystę-
pującym w polskiej historiografii, zob. A. Gąsiorowski, Piotr z Bnina, w: PSB, 
t. 26, Wrocław 1982, s. 385-386. Piotr z Bnina miał dwóch synów o imieniu 
Piotr: młodszy (zm. 1494) był biskupem włocławskim, starszy (zm. 1466) był 
kasztelanem santockim.

65  Okoliczności poselstwa cypryjskiego, które przybyło z propozycją pozyskania 
ręki córki Władysława Jagiełły, opisał Jan Długosz w swoich Rocznikach, zob. 
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 11 i 12, 
1431-1444, oprac. tekstu łac. Cz. Pirożyńska, przekł. na jęz. polski J. Mru-
kówna, weryfikacja przekł. i red. J. Wyrozumski, kom. L. Korczak, Warszawa 
2009, s. 75-76. Do tego zagadnienia powracali kolejni dziejopisarze, jak Ma-
ciej Miechowita (1457-1523), Marcin Kromer (1512-1589) i Maciej Stryj-
kowski (1547-1493), zob. M. de Mechovia, Chronica Polonorum, Cracoviae 
1521, liber IV, c. LII, s. 299; M. Cromer, Polonia: siue de origine et rebus 
gestis Polonorum libri XXX, Cologne 1586, s. 306-307; M. Stryjkowski, Kro-
nika Macieja Stryjkowskiego niegdyś w Królewcu drukowana, Warszawa 1766, 
rozdz. 16, s. 543.
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władców w Europie66. Z dużym prawdopodobieństwem możemy 
przyjąć, że to Piotr z Bnina był spiritus movens całej misji władcy 
Cypru do Jagiełły i to nie tylko jako pomysłodawca samej wyprawy, 
ale również jako przewodnik i tłumacz67. Niestety Piotr z Bnina nie 
pozostawił opisu samej wyspy, jak i swojego pobytu na niej. Zarów-
no jednak jego historia, jak i relacja Jana Polaka potwierdzają, że 
Cypr był obowiązkowym przystankiem dla pielgrzymów podążają-
cych do Ziemi Świętej, szczególnie w XIV-XV wieku.

Należy wspomnieć, że w połowie XV wieku do Ziemi Świętej 
musiała podróżować liczna grupa Polaków, co być może jest związa-
ne z Rokiem Jubileuszowym 1450 roku; wspomina o tym bawarski 
rycerz Stephan III von Gumppenberg, który 14 marca 1450 roku 
(a nie jak Bystroń podaje w 1446 roku) spotkał w Nikozji na Cy-
prze „viele polnische, preussische, niederländische Pilger”, którzy 
właśnie tu przybyli68. Może pielgrzymi bawarscy spotkali chorąże-
go Jana Łaskiego?69 W tym czasie do Palestyny, by odbyć pokutę, 
wyjechał rycerz Jan Winko z Krakowa (1446)70, który przyjął tam 
islam. W 1492 roku do Ziemi Świętej wybrał się szlachcic Krzysztof 
Szydłowiecki, późniejszy kanclerz i powiernik króla Zygmunta Sta-
rego. Również mieszczanie wyruszali w daleką podróż do Palestyny: 
wójt wolbromski Jan (1410); Jan Kisling z Krakowa (1488); kra-
kowianie Paweł Sworcz i Stanisław Morsztyn sporządzili testamenty 
przed wyruszeniem do Ziemi Świętej (1490)71; peregrynowali kupcy 

66  Jana Długosza Roczniki, ks. 11 i 12, s. 75.
67  Ł. Burkiewicz, Jadwiga Jagiellonka (1408-1431) i jej prawie cypryjska korona, 

s. 26.
68  Beschreibung des Wallfahrt zum heiligen Grab Herrn Steffan von Gumpenberg und 

Anderen, w: Reyssbuch dess heyligen Lands (…), durch Johann Feyerabend, in 
verlegung Sigmundt Feyerabendts, Frankfurt am Main 1584, fol. 245 (całość: 
fol. 235-250); Deutsche Pilgerreisen nach dem heiligen Lande, red. R. Röhricht, 
H. Meisner, Berlin 1880, s. 478 (lub nowsze wydanie tegoż z 1900 r., s. 119); 
J. Bystroń, Polacy, s. 6.

69  J. Knopek, Polacy, s. 66.
70  J. Podolska, Pielgrzymi, s. 214.
71  J. Bystroń, Polacy, s. 6, 9; B. Wyrozumska, Z dziejów, s. 84-85.
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z Wrocławia, najpierw Jan72, a później jego brat, Piotr Rindfleisch 
(1496)73. W 1486 roku, być może w trakcie powrotu z Palestyny, 
zmarł na Rodos Michał z Wielunia, mistrz sztuk wyzwolonych 
i bakałarz dekretów74. Wiek XV zamyka pielgrzymka (1496-1498) 
księcia pomorskiego Bogusława X, który zatrzymał się na Cyprze na 
sześć dni75. Pomimo że relacja Stephana von Gumppenberga przy-
nosi nam dowód na obecność (i to liczną) Polaków na Cyprze w po-
łowie XV wieku, nie zachował się niestety żaden opis wyspy będący 
efektem takiej peregrynacji.

Szesnaste stulecie, zwane w literaturze polskiej „złotym wiekiem 
pielgrzymstwa polskiego”, związane ze wzrostem zainteresowania 
światem i podróżami, przyniosło gwałtowny wzrost liczby pielgrzy-
mów i związane z tym liczne relacje76.

Podróżowali przede wszystkim duchowni: arcybiskup gnieź-
nieński Jan Łaski (1500/1501)77; jego brat, Andrzej, kustosz gnieź-
nieński (1511); kanclerz arcybiskupa Dominik z Secemina (1515); 
bratankowie arcybiskupa, Jarosław (1518), wraz z bliżej nieznanym 
Marcinem Broniewskim, oraz Stanisław (1520)78. Gdańszczanin 
Flachsbinder, późniejszy biskup chełmiński i warmiński, poeta, dy-
plomata znany pod nazwiskiem Jan Dantyszek udał się do Świętego 

72  H. Manikowska, Jerozolima, s. 66.
73  Pielgrzymka Piotra Rindfleischa z Wrocławia do Ziemi Świętej w 1496 roku, 

wstępem i komentarzem opatrzyli D. Adamska, J. Szymański, tł. K.J. Sachs, 
Chudów 2005, s. 9, passim.

74  J. Bystroń, Polacy, s. 8.
75  Anonymus, Des Herzogs Bogislaus X. von Pommern Pilgerreise nach dem gelobten 

Land, Berlin 1859; współczesna edycja zob. E. Rymar, Wielka podróż wielkiego 
księcia. Wyprawa Bogusława X Pomorskiego na niemiecki dwór królewski, do Zie-
mi Świętej i Rzymu (1496-1498), Szczecin 2004, s. 119-120.

76  M. Kaczmarek, Wstęp, w: Antologia pamiętników polskich XVI wieku, red. 
R. Pollak, wybór i oprac. S. Drewniak, M. Kaczmarek, Wrocław 1966,  
s. XXVII-XXVIII; A. Jackowski, Pielgrzymowanie, Wrocław 1998, s. 241, pas-
sim; A. Brückner, Encyklopedia staropolska, t. 21, Warszawa 1990, s. 138.

77  M. Kaczmarek, Wstęp, s. XXVIII; H. Kowalska, Łaski Jan, w: PSB, t. 18, Wroc-
ław 1973, s. 237; 

78  J. Bystroń, Polacy, s. 15, 17, 296; S.A. Korwin, Stosunki, s. 74.
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Miasta na początku XVI wieku79. Do Palestyny peregrynują bernar-
dyni: Anzelm Polak, autor relacji z pielgrzymki (1508)80; również 
w tym czasie pielgrzymował gwardian lwowski Łukasz z Rydziny; 
następnie prowincjał ojciec Uriel z Grabowa (1526) i Jakub z Łomży 
(1542). W tym okresie podróżuje do Ziemi Świętej także ksiądz An-
drzej Orzechowski. W 1575 roku peregrynuje maurycjanin Prokop 
Pieniążek81.

Obok duchownych pielgrzymuje szlachta: na początku XVI wie-
ku peregrynuje dworzanin króla Olbrachta, Mikołaj z Rozenbergu82, 
następnie Jan Amor Tarnowski, późniejszy kasztelan krakowski i het-
man wielki (1517)83, który w relacji ze swojej podróży zawarł krótki 
opis Cypru:

(…) wymienia zatem miejscowości urodzin [św. Katarzyny]; nazywała 
się ona Alexandria84, dzisiaj pozostały po niej jeno ruiny. Mała kaplica, 
oddalona o jedno staje od Famagosty, to wonczas była jedyną pamiątką 
dawnych czasów. Wśród ruin i pozostałości miasta samego zwiedzał 
więzienie, w którem trzymano świętą z rozkazu cesarza; nad więzieniem 

79  M. Kaczmarek, Wstęp, s. XXVIII.
80  K. Buczek, Anzelm Polak, s. 145; M. Kaczmarek, Wstęp, s. XXVIII, passim; 

Anzelm Polak, Opisanie Ziemi Świętej (1507-1508), w: Antologia, s. 4-12; 
D. Rott, Opis Ziemi Świętej Anzelma Polaka, w: Peregrinationes, s. 114-117; 
idem, Staropolskie chorografie, s. 124-141; A. Szulc, Anzelma Polaka pobożny 
obraz świata. O opisaniu Ziemi Świętej jako zwierciadle poźnośredniowiecznej 
mentalności, w: Cognitioni gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane 
Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D.A. Sikorski, A.M. Wyrwa, Poznań – 
Warszawa 2006, s. 561–569.

81  J. Bystroń, Polacy, s. 11, 17-20.
82  Ibidem, s. 9.
83  Z. Spieralski, Jan Tarnowski 1488-1561, Warszawa 1977; K. Hartleb, Najstar-

szy dziennik podróży do Ziemi Św. i Syrii Jana Tarnowskiego, „Kwartalnik Histo-
ryczny”, R. 44 (1930), s. 36; A. Krawiec, Der älteste Bericht, s. 285-307.

84  Tarnowski myli się co do miejsca śmierci Katarzyny Aleksandryjskiej (począ-
tek IV wieku). Aleksandria, o której wspominał, leży w Egipcie, a ruiny, które 
oglądał, to być może pozostałości starożytnej Salaminy, gdzie wskazuje się na 
legendarne pozostałości więzienia św. Katarzyny. Zob. P. Kordos, Polscy podróż-
nicy, s. 377.
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dwa kamienne obeliski, na nich koła uzbrojone w wyostrzone żelazo, 
do zadawania tortur okrutnych, za to iż ośmieliła się odepchnąć zaloty 
i propozycje potężnego Maxymina. Kilkakrotnie Maurowie zamierzali 
obalić lub zniszczyć godła męki, ale bezskutecznie.

Na samej wyspie pamiątki ponadto związane z innymi świętymi, 
a więc: kamień okrągły, na którym ścięto św. Marka, mieszkanie  
św. Paby z obrazem NPMarji85, malowanym przez Łukasza. Pokazy-
wano również ciało św. Męczenniczki Mammy86, z której wonczas 
jeszcze płynął olej87.

W latach trzydziestych XVI wieku do Jerozolimy udali się Tęczyń-
scy, najpierw Jan, miecznik krakowski, i niedługo po nim jego brat, 
Andrzej (1533), kasztelan krakowski. Niebawem pątnikiem został ich 
brat, Stanisław, podkomorzy sandomierski88. Peregrynują książęta ślą-
scy: książę legnicki Fryderyk II (1507) i książę brzeski Jerzy II (1550)89. 
W 1532 roku w Palestynie był Janusz Latalski, późniejszy wojewoda 
poznański; w 1534 roku Kiljan z Latoszyna; w tym okresie do Palesty-
ny wyruszył Stanisław Orlik, żupnik ruski. W 1576 roku do Jerozolimy 
dotarł Jan Pudłowski, sekretarz Henryka Walezego i Stefana Batorego; 
w tym czasie pielgrzymował także Krzysztof Dzierżek, tłumacz wielu 
poselstw90. Szlachcic Jan Goryński, znany z pozostawionej relacji, zna-
lazł się w Ziemi Świętej między 1560 a 1570 rokiem i w swojej relacji 
pozostawił opis burzy morskiej, która przytrafiła mu się u wybrzeży 
Cypru91. Należy również dodać, że pielgrzymka do Jerozolimy była dla 

85  P. Kordos sugeruje, że tajemniczym św. Pabą może być św. Barnaba, pod które-
go wezwaniem kościół znajduje się nieopodal Salaminy. Zob. ibidem.

86  Św. Mamas był pustelnikiem z III wieku czczonym na Cyprze w Morfu. Był 
mężczyzną, a nie kobietą, jak sugeruje Tarnowski.

87  K. Hartleb, Najstarszy dziennik, s. 36.
88  J. Bystroń, Polacy, s. 18.
89  K. Ratajczak, The Pilgrimages, s. 241.
90  J. Bystroń, Polacy, s. 18-20; S.A. Korwin, Stosunki, s. 146-147.
91  M. Kaczmarek, Wstęp, s. XXXIII-XXXVI; J. Goryński, Peregrynacja do Ziemi 

Świętej, w: Antologia pamiętników polskich XVI wieku, red. R. Pollak, wybór 
i oprac. S. Drewniak, M. Kaczmarek, Wrocław 1966, s. 13-39; idem, Peregry-
nacja do Ziemi Świętej, w: Dwie peregrynacje z XVI w., oprac. W.T. Baranowski, 
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młodych Polaków, kończących edukację w Italii, pewnym podsumo-
waniem ich obecności poza krajem. W ten sposób pielgrzymem został 
Marian Leżeński (1559), uczeń padewski92.

Szesnaste stulecie przyniosło również istotne zmiany polityczne 
w regionie. Pod naporem osmańskim upada państwo Mameluków 
w Syrii i Egipcie (1516-1517)93, a następnie będąca w rękach zako-
nu joannitów wyspa Rodos (1522)94. W sierpniu 1571 roku Turcy 
zdobywają Famagustę, ostatni punkt oporu wenecjan na Cyprze95. 
W ten sposób rozpoczął się trwający 307 lat okres panowania turec-
kiego na wyspie96. W drugiej połowie XVI wieku państwo osmańskie 
zarzuciło politykę siłowego nawracania na islam i oferowało podbi-
tym ludom tolerancję religijną, o ile nie prowadziła ona do antymu-
zułmańskich zachowań. Jednakże nie dotyczyło to katolików, którzy 
w regionie byli głównie reprezentowani przez zakon joannitów pro-
wadzących z Turkami otwartą wojnę. Świątynie katolickie na Cyprze 
zostały zajęte przez Turków i wraz z biegiem czasu popadały w ruinę. 
Część kościołów zamieniono w meczety, jak symbole łacińskiej kul-
tury na wyspie, katedry w Nikozji i Famaguście, lub też urządzono 
w nich magazyny, stajnie, warsztaty itd.97

Warszawa 1914, s. 263-289; M. Chachaj, Jana Goryńskiego Peregrynacja do 
Ziemi Świętej na tle epoki, w: Staropolski ogląd świata, red. B. Rok, F. Wolań-
ski, Warszawa 2004, s. 15-28; B. Baranowski, Goryński Jan h. Poraj (w. XVI),  
w: PSB, t. 8, Wrocław 1959-1960, s. 322.

92  J. Bystroń, Polacy, s. 18-19.
93  J. Waterson, Wojny mameluków. Władcy i rycerze islamu, Warszawa 2008, 

s. 245-246.
94  G. Hill, A History of Cyprus, t. 3, s. 895-1037; H. İnalcik, Imperium Osmańskie. 

Epoka klasyczna 1300-1600, Kraków 2006, s. 45, 53.
95  G. Hill, A History of Cyprus, t. 2, s. 957, 895-1037.
96  J. Reychman, Historia Turcji, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1973, 

s. 89; J. Parny, The Successors of Sulaimān, 1566-1617, w: A History of the Ot-
toman Empire to 1730, red. M.A. Cook, Cambridge – London – New York –  
Melbourne 1976, s. 109.

97  C.P. Kyrris, The Role of Greeks in the Ottoman Administration of Cyprus,  
w: Πρακτικα του πρώτου Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου, red. Th. Papa-
dopoullos, t. 3A, Nicosia 1973, s. 156-160, 163-166.
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W tej nowej sytuacji dominacji tureckiej w regionie znaleźli się rów-
nież Polacy. W 1581 roku na okręcie weneckim płynącym do Jaffy jest 
Feliks Solejski98. Do Ziemi Świętej pielgrzymuje w latach 1582-1584 
ks. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł99, którego relacja Peregrynacja do Ziemi 
Świętej (1582-1584) uchodzi za pomnik polskiej literatury podróżni-
czej z przełomu XVI i XVII wieku100. Radziwiłł pozostawił również naj-
obszerniejszy obraz Cypru spośród wszystkich polskich pielgrzymów.

Jak zatem wyglądał Cypr i kultura religijna w oczach księcia 
Radziwiłła? 

Dotarł on na wyspę dwukrotnie. Za pierwszym razem, 27 maja 
1583 roku, na galerze weneckiej dopłynął do Lemisso (Limassol), 
przepływając dzień wcześniej koło portu w Pafos. Radziwiłł w swo-
jej relacji pozostawia kilka ważnych szczegółów; wspomniał o naje-
chaniu Limassol przez galery Wielkiego Księcia Toskanii Franciszka 
I Medyceusza, co miało się wydarzyć dzień przed przyjazdem „Sie-
rotki” do miasta (26 maja 1583), i o stratach w mieście101. Podróżni 
byli przestraszeni sytuacją, jaką ujrzeli, ale w końcu zdecydowali się 
zejść na ląd, gdzie spotkali przerażającego „rzezacza”:

Gdym z okrętu dla wypatrzenia położenia miejsca wysiadł, zabiegł 
mu drogę niejaki szaleniec (zowią takich pospolicie masłocznikami), 
w rękach nóż szeroki, brzytwie podobny, mając, który, iż nas piel-
grzymami być sądził (było nas czterech), przystąpił i pytał: „Co mi 
dacie, a ja się za zdrowie cesarza, pana mego, będę rzezał”. Chciał 
grosza, który Turcy zowią majdyn102.

98  J. Bystroń, Polacy, s. 296.
99  M.K. Radziwiłł, Pielgrzymka do Ziemi Świętej, tłum. ks. A. Wargocki, Wrocław 1847; 

idem, Peregrynacja do Ziemi Świętej (1582-1584), oprac. J. Czubek, Kraków 1925; 
idem, Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1962.

100  O podróży Radziwiłła pisali m.in. B. Rutkowski, Radziwiłła „Sierotki” podróż 
na Kretę, „Archeologia”, t. 19 (1968), s. 109-116; H. Kaczmarek, Mikołaja 
Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” „podróż po starożytnym świecie”, „Balcanica Po-
snanensia”, t. 4 (1989), s. 343-351; S. Kalinowski, Pielgrzymki Radziwiłłów 
w XVI i XVII wieku, „Peregrinus Cracoviensis”, z. 15 (2004), s. 65-72.

101  M.K. Radziwiłł, Pielgrzymka, s. 23; zob. G. Hill, A History of Cyprus, t. 4, 
s. 46-47.

102  M.K. Radziwiłł, Pielgrzymka, s. 24.
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28 maja pielgrzymi zwiedzali Limassol, a kolejny dzień, niedzie-
lę, spędzili w kościele103: „29. Dnia, który był niedzielą świąteczną, 
w cerkwi greckiej miał czytaną mszą biskup przerzeczony sydoński; 
mało nie wszyscy z okrętu nie przyjęliśmy Najświętszy Sakrament”104. 
Radziwiłł opisał również saliny w pobliżu Larnaki105, o której mówił, 
że miała przeszło tysiąc domów, ale teraz jakby była wyludniona106. 
„Niedaleko stąd jest miasto Larnika; więcej miało niż tysiąc domów, 
ale teraz jakoby niemal zburzone”107. 1 czerwca w Limassol Radziwiłł 
wynajął statek, na którego pokładzie udał się do Palestyny. Z tej oka-
zji pozostawił relację o spotkaniu z zislamizowanym Grekiem:

Kady turecki, skoro się dowiedział, zaraz z namowy jednego Greka 
(który się pobersumanił przed kilkiem lat, będąc pierwiej zacnego 
domu z Cypru, i gdy Turcy Nikozjej dobywali, barzo mężnie i for-
tunnie z Turki czyniał, wiele ich swą ręką pobiwszy) pobrał żagiel 
i liny, abyśmy odjachać nie mogli, ażbyśmy mu co dali (gdyż Turcy 
z tego żywą, co wydrą a wypotwarzą u chrześcija)108.

Po dwumiesięcznym pobycie w Ziemi Świętej książę Radziwiłł po-
wrócił na Cypr 1 sierpnia 1583 roku. Pielgrzymi przepłynęli obok Fa-
magusty, ale nie zdecydowali się przybić do brzegu w tym porcie. Na-
stępnego dnia byli w pobliżu Larnaki i tam również nie opuścili okrętu:

(…) drugiego dnia nad wieczorem przypłynęła dzerma do Larnika, 
gdzie są słonice albo solnice, co sól zbierają (…); jedno że tam nie-
bezpiecznie nam był wysiadać dla kadego (…)109.

103  Ibidem, s. 23.
104  Ibidem, s. 24. O jakim kościele prawosławnym wspomina Radziwiłł, trudno 

powiedzieć. Bez wątpienia po podbiciu wyspy przez Turków osmańskich za-
równo Grecy, jak i Żydzi witali nowych władców jako oswobowidzicieli spod 
znienawidzonego panowania łacińskiego. Kościoły łacińskie były przejmowa-
ne przez Greków i zamieniane na świątynie prawosławne, zob. M. Misztal, 
Historia Cypru, s. 297-312.

105  M.K. Radziwiłł, Pielgrzymka, s. 24.
106  Ibidem.
107  Ibidem.
108  Ibidem, s. 24-25.
109  Ibidem, s. 132.



łuKASZ BuRKIeWIcZ232

3 sierpnia noc spędzili na brzegu w opuszczonym greckim koś-
ciele. Następnego dnia przypłynęli do Limassol, gdzie zeszli na ląd. 
Radziwiłł zostawił opis praktyk stosowanych przez tureckich urzęd-
ników, które miały zapobiec wyludnianiu się wyspy:

Po zachodzie słońca szliśmy wsiadać, a iż tam na Cyprze pilnują, 
aby nikt nie wsiadał obywatel insuły, tedy na brzegu siedział sam 
subbapszy, doglądając tego110.

Następnie galera Radziwiłła udała się do Egiptu, a później przez 
Kretę do Europy111. Jego relacja jest istotna nie tylko z punktu 
widzenia tego, że jest najdłuższym tego typu dziełem opisującym 
Cypr z perspektywy polskiego pielgrzyma, ale również dlatego, 
że pokazuje życie codzienne na wyspie po jej przejściu pod rządy 
osmańskie.

Prawie w tym samym okresie jeden z dworzan Marcina Kro-
mera, Maurycy Paweł Henik, w 1585 roku udał się do Palestyny, 
podróżując przez Cypr112. Wiek zamyka pielgrzymka Hieronima 
Strzałki, dworzanina Mikołaja Zebrzydowskiego (1599), któ-
ry po powrocie do Polski wniósł swój wkład w rozwój Kalwarii 
Zebrzydowskiej113.

Następne stulecia, XVII i XVIII, były zdecydowanie skromniej-
sze, zarówno jeśli chodzi o liczbę, jak i samych pielgrzymujących do 
Ziemi Świętej, choć polska i litewska szlachta chętnie podróżowała 
za granicę w celach edukacyjnych, naukowych i religijnych114. Pomi-
mo że pielgrzymki do Jerozolimy cieszyły się największym prestiżem, 
tylko niewielu naszych rodaków się na nie decydowało z uwagi na 

110  Ibidem, s. 133.
111  Ibidem, s. 133 i n.
112  L. Hajdukiewicz, Henik Maurycy Paweł (zm. 1623), w: PSB, t. 9, Wrocław 

1960-1961, s. 390-391; J. Knopek, Polacy, s. 72.
113  J. Bystroń, Polacy, s. 44; S.A. Korwin, Stosunki, s. 149-150; J. Knopek, Polacy, 

s. 72.
114  O podróżowaniu w celach edukacyjnych, również w okresie staropolskim 

w różnych kontekstach, pisali m.in.: H. Barycz, W. Czapliński, J. Długosz, 
M. Chachaj, D. Żołądź-Strzelczyk, A. Markiewicz i D. Quirini-Popławska.
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koszt takiej podróży oraz czas, który należało poświęcić na pokona-
nie drogi do Ziemi Świętej. W zamian częściej pielgrzymowano do 
Rzymu i Santiago de Compostela115. W ten sposób również Cypr 
przestał być celem podróży odbywanych przez Polaków.

W XVII stuleciu nikt nie pozostawił relacji z pielgrzymki na wzór 
księcia Radziwiłła. Na Cyprze w połowie tegoż stulecia przebywała 
Dorota Falak (ok. 1630 – po 1682, być może w Stambule), zwana 
al-Hakimą, która w Europie, w tym również na Cyprze, handlowała 
niewolnikami116. Dopiero Tomasz Stanisław Wolski (1700-1736), 
najsłynniejszy polski podróżnik czasów saskich, który w 1726 roku 
odbył pielgrzymkę do Jerozolimy117, pozostawił z niej dzieło Illustris 
peregrinatio Jerosolimitana (…)118. W 1744 roku na Cyprze przeby-
wał w trakcie podróży do Ziemi Świętej gwardian zakonu bernardy-
nów w Kalwarii, Hieronim Lisowski, późniejszy prowincjał mało-
polski, który widział na wyspie wielu pielgrzymów z Polski119. Wiek 
XVIII zamknęła pielgrzymka i relacja franciszkanina reformatora Jó-
zefa Drohojowskiego (1788-1791)120. Pozostawił on relację, w której 

115  T. Ciesielski, M. Sawicki, Pilgrimages of the Polish Gentry to Holy Places in 
the 17th and the 18th Centuries, „Biuletyn Polskiej Misji Historycznej”, nr 10 
(2015), s. 181.

116  Dorota Falak spisała swoje dzieje w formie pamiętnika, który znajduje się w bu-
dapesztańskiej Bibliotece Széchényiego. Jej historię spopularyzował Wojciech 
Sulewski w swojej książeczce zatytułowanej Konterfekty dziwnych Polaków (War-
szawa 1973), s. 17-29. Do tej tematyki powrócił później Jacek Knopek w cyto-
wanej tutaj monografii Polacy w Grecji. Wspomniane opisy są jednak pobieżne  
(choć ten Sulewskiego obszerniejszy) i Dorota Falak nadal oczekuje na odręb-
ną monografię. Stała się ona również bohaterką powieści fantastyczno-histo-
rycznej autorstwa Andrzeja W. Sawickiego pt. Smocze koncerze (Poznań 2016, 
ss. 432), której akcja rozgrywa się w siedemnastowiecznej Turcji. Fabuła przed-
stawia polskie poselstwo przybywające do Stambułu z zamiarem zmniejszenia 
haraczu oraz mające na celu doprowadzenie do uwolnienia jeńców.

117  J. Bystroń, Polacy, s. 49-52.
118  T.S. Wolski, Illustris peregrinatio Jerosolimitana latius protracta per tres insignio-

res mundi partes, nempe per Europam, Asiam, et Africam, Leopoli 1748.
119  J. Knopek, Polacy, s. 76.
120  J. Drohojewski, Pielgrzymka ks. Józefa Drohojewskiego, s. 59-61; J. Bystroń, 

Polacy, s. 64 i n; J. Knopek, Polacy, s. 77.
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opisał swój pobyt na Cyprze; przebywał on na wyspie rok i przedsta-
wił w tekście aktualny obraz społeczny wyspy121.

Cypr wyspa iest zamieszkana od Turków właściwych posiadaczów, 
Greków, i Katolików pozostających pod władzą Ottomańską. To 
szczęście iż większa iest część Chrześcian, niźli Muzułmanów, przeto 
cieszą się bezpieczeństwem122.

W swojej pracy wspomina również o najważniejszych miastach:

Miasto stołeczne z obronną twierdzą i portem: Nikozya123, drugie 
sławne miasto. Famagusta równie z portem i twierdzą. Każda z wy-
mienionych prowincyi ma wiele miasteczek, ale te są drugiego rzędu. 
Miasto Arnika nad wszystkie chlubi się: utrzymywaniem Konsulów 
Europejskich124. 

Drohojowski nawiązał także do kwestii obyczajowych i dziejów 
chrystianizacji:

Obywatele Cypru byli w zbytku i rozpuście zanurzeni, rozkosznym 
życiem i bałwochwalstwem Wenery spodlili się. S. Paweł125 tam Ewan-
gelię opowiadał, a s. Barnabas126 Apost: był Biskupem Act:13127.

Ksiądz Drohojewski zauważył ponadto, że ówczesny Cypr stał się 
miejscem zesłania dla świeckich urzedników tureckich:

Pod czas, moiego rocznego tam mieszkania, dwóch Baszów na wy-
gnanie do Cypru skazanych przywieziono, bo zawsze iest Cypr dla 

121  J. Drohojewski, Pielgrzymka, s. 59-61.
122  Ibidem, s. 60.
123  Nikozja nie posiada dostępu do morza. Być może ks. Drohojewski miał na 

myśli port w Kyrenii, oddalony od Nikozji o około 30 kilometrów. 
124  Ibidem.
125  Św. Paweł w trakcie pierwszej podróży misyjnej (45-48) głosił Ewangelię w cy-

pryjskiej Salaminie i Pafos.
126  Św. Barnaba uznawany jest za pierwszego arcybiskupa Cypru.
127  Ibidem, s. 59. 
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panów, a Patmos128 dla duchownych, od czasów naydawnieyszych 
przeznaczony, na mieysce wygnania129. 

Do interesujących opisów odwiedzanych miejsc i obiektów należy 
również relacja z pielgrzymki do Ziemi Świętej ks. Ignacego Hoło-
wińskiego, późniejszego arcybiskupa mohylewskiego130. Dotarł on 
na Cypr na przełomie lipca i sierpnia 1839 roku i z Rodos podróżo-
wał wraz z tureckim „nowo mianowanym rządcą Cypru”131. W Lar-
nace „nowy rządca” został powitany przez miejscowych urzędników:

Wkrótce potem przybył Arcybiskup grecki tej wyspy ze swoim Su-
fraganem Biskupem Larnaki; obadwa bardzo poważni starcy z ubie-
lonym włosem, i smutno było patrzeć jak ci biedni ludzie w upoko-
rzonej postawie musieli powitać Paszę ucałowaniem nie jego szaty, 
ale trzewików; wtedy Pasza spojrzał dumnie na X. Delegata i na 
mnie, jakby nam chciał dać poznać, co li niego znaczą duchowani132.

Hołowiński, nie posiadając okazji do podróżowania po wyspie, 
dokładnie opisuje, co zobaczył w Larnace:

Grecy tu posiadają dawną cerkiew S. Łazarza, bo utrzymują, że ten 
święty był Biskupem Cypru i tu umarł133; a na dowód pokazują 
w skale grób jego wykuty. Turcy mają dość lichy meczecik, a Kato-
licy piękną kaplicę w domu Konsula francuzkiego. Byliśmy u Kon-
sula pruskiego, bogatego kupca, pana Matthei, który nas zaprosił 
na obiad, gdzieśmy przy szczerem ujęciu i grzeczności europejskiej 
gospodarza, mile czas przepędzili134.

128  Mała wyspa na Morzu Egejskim.
129  Ibidem, s. 61.
130  I. Hołowiński, Pielgrzymka do Ziemi Świętej, Wilno 1842-1845.
131  Ibidem, s. 119.
132  Ibidem, s. 119-120.
133  Tradycja łączy Łazarza z Cyprem; po cudownym wskrzeszeniu przez Jezusa 

w Betanii przybył on na wyspę, aby głosić słowo Boże. Mieszkańcy obrali go 
biskupem i przez następne 30 lat nauczał i nawracał pogan na chrześcijaństwo.

134  I. Hołowiński, Pielgrzymka do Ziemi Świętej, s. 120.
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Dalej pisze:

Larnako niewielkie miasteczko, dość porządnie budowano, z cegły 
robionej z ziemi mieszanej ze słomą i suszonej na słońcu, wznosi się 
na miejscu, gdzie dawniej był smętarz miasta Cytium (…) Lecz naj-
większą ozdobą tego miasteczka jest kościół i klasztor Ojców Ziemi 
świętej, czyli Bernardynów: cały klasztor obwiedziony do koła wyso-
kim kamiennym murem. Kościół piękny, ale nizki: dwie poboczne 
nawy są ścianami zupełnie przedzielone od trzeciej środkowej, a to, 
aby kobiety w czasie nabożeństwa nie były widziane od mężczyzn, 
którzy się mieszczą w środkowej łodzi. Zwyczaj to wschodni, i na-
sze duchowieństwo zastosowało się do niego we wszystkich prawie 
katolickich świątyniach w Syrji, z tą tylko różnicą, że nie ściany, ale 
drobne kratki zasłaniają kobiety. Na chórze umieszczone nie wielkie, 
ale bardzo ładne i porządne organy, które ofiarował Cesarz Leopold. 
Klasztor ogromny, a ogrody ciągnące się obszernie za tą budową, 
upiękniają wielce to siedlisko pokoju. Refektarz przestronny i ład-
ny, ozdobiony obrazami włoskiemi niepospolitego pendzla, gdzie-
śmy z P. Chwalibogiem w powrocie z Syrji obiadowali. Nie zawsze 
mieszka jednakowa liczba zakonników, ostatnią razą zastałem ze 
dwudziestu. Klasztor ten, równie jak inne należące do Ziemi Świę-
tej, zostaje pod rządem przełożonego Jerozolimy, który od siebie 
naznacza Gwardjanów i przenosi zakonników wedle upodobania. 
Grecy w Larnako mają kilka cerkwi, a Turcy jeden meczet, który był 
dawniej łacińskim kościołem135.

Ten ostatni fragment dobrze ukazuje, z jakim tyglem kulturowym 
mieli do czynienia Polacy przybywający na Cypr. Obserwowali nie 
tylko różnice kulturowe, ale przede wszystkim religijne.

W 1878 roku nastąpił moment przełomowy w dziejach Cypru. 
Wówczas, po 307 latach osmańskich rządów, wyspa na mocy tak 
zwanej konwencji cypryjskiej przeszła w ręce Wielkiej Brytanii136. 
Rekapitulacja polskich relacji z pobytu na Cyprze w kolejnych stule-
ciach (po 1878 roku) wymaga odrębnego opracowania.

135  Ibidem, s. 120-121.
136  C.W.J. Orr, Cyprus under British Rule, London 1970, s. 34-36.
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Obszerność i wartość polskich opisów Cypru jest bardzo różna. 
Bez wątpienia tego typu tekstów należy poszukiwać w polskim piś-
miennictwie podróżniczym, a dokładniej w relacjach z pielgrzymek 
do Ziemi Świętej. Tymczasem spoglądając na naszą rodzimą litera-
turę, szczególnie średniowieczną, można stwierdzić brak itinerariów. 
Dopiero w XV wieku pojawiają się relacje o przemieszczaniu się, opisy 
wyglądu zwiedzanych obiektów, panujących zwyczajów, sprawowa-
nej liturgii, z komentarzami i uwagami. Bez wątpienia te pierwsze re-
lacje wpłynęły na rozwój polskiego pątnictwa w kolejnych stuleciach, 
szczególnie w wieku XVI, zwanym „złotym wiekiem pielgrzymstwa 
polskiego”, poszerzając wiedzę na temat otaczającego świata, a prze-
de wszystkim zachęcając do większej aktywności w docieraniu do tak 
odległych miejsc kultu jak Jerozolima. Tak jak wspomnieliśmy po-
wyżej, zdecydowanie najlepszy okres dla polskiego pielgrzymstwa to 
XV i XVI wiek. Jest to zauważalne również w rodzimej historiografii, 
która zaowocowała szczególnie licznymi publikacjami dotyczącymi 
średniowiecza i okresu staropolskiego. Jak na tym tle wypadają opisy 
Cypru? W istniejących relacjach najważniejszym przeżyciem wypra-
wy i pielgrzymki była Jerozolima i Grób Pański, przez co na tych 
dwóch kwestiach skupia się uwaga autorów relacji. Stąd też nieliczne 
wzmianki o innych odwiedzanych miejscach, jak choćby o Cyprze. 
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SuMMARy

Cyprus est terra Christianorum ultima.  
Multicultural cyprus in the eyes of Polish  

Pilgrims heading towards the holy Land (until 1878)

The paper presents studies devoted to the Polish pilgrimage movement to 
the Holy Land in the context of descriptions of Cyprus given by Polish 
pilgrims who stayed there temporarily on their way to Jerusalem. This topic 
seems especially significant if viewed from the perspective of the ‘multicul-
turality’ which Cyprus experienced due to its geographical location at the  
crossroads of transport routes and which led to changes which shaped  
the cultural and historical identity of the island.

Polish descriptions of Cyprus vary in terms of their scope and content. 
They can be found in Polish travel literature, more precisely in accounts 
from pilgrimages to the Holy Land. However, they appear as late as in 
the 15th century (none can be found in earlier Polish medieval texts) as 
descriptions of e.g. travels, places, customs, and liturgy, and are accom-
panied by the authors’ notes and commentaries. Undoubtedly, these first 
accounts positively influenced the development of Polish faith tourism in 
subsequent centuries, especially in the 16th century, called “the Golden Age 
of the Polish Pilgrimage Movement”, extended the knowledge of the world, 
and encouraged people to undertake pilgrimages to such distant cult places 
as Jerusalem. As mentioned above, the 15th and 16th centuries were the best 
period in the Polish pilgrimage movement, which is confirmed by our his-
toriography including numerous publications regarding the Middle Ages 
and the period of Old Poland. As far as the descriptions of Cyprus given in 
them are concerned, the existing accounts reveal that the most important 
experience of the journey and pilgrimage were Jerusalem and the Tomb of 
Jesus, and the authors of the accounts mainly focus on these two elements. 
That is why they do not contain many descriptions of other places visited 
on the way, which also refers to Cyprus.



J A R O S ł AW  K u c h A R S K I
Akademia Ignatianum w Krakowie

Piwo i sfera sacrum – kilka uwag  
o dziejach piwa do końca XVI wieku

Piwo jest nie tylko prawdopodobnie najstarszym napojem alko-
holowym. Z dużą dozą pewności można stwierdzić, że już od po-
czątków swojego istnienia było związane zarówno ze sferą sacrum, 
jak i profanum. Z jednej strony było ofiarowane bogom jako ofiara, 
z drugiej, jako napój alkoholowy, doprowadzało do utraty kontroli 
nad sobą przez pijących. Niniejszy tekst jest próbą prześledzenia mie-
szania się wymiarów świętych i nieświętych w historii piwa. Wska-
zane zostaną różne postawy duchownych wobec piwa, funkcje, jakie 
pełniło w klasztorach, oraz konflikty, jakie ono wywoływało. 

Pierwsze wzmianki o piwie znajdują się w tekstach Sumerów, Ba-
bilończyków i starożytnych Egipcjan. Od czasów wczesnego średnio-
wiecza rośnie liczba wzmianek o piwie w źródłach pisanych. O piwie 
wspominają kroniki Ibrahima Ibn Jakuba, Galla Anonima oraz Jana 
Długosza. W literaturze tematyka historii piwa była poruszana mię-
dzy innymi przez Iana S. Hornseya1, Charlesa Banfortha2 i Richarda 
W. Ungera3. Z polskich prac należy wymienić pracę zbiorową pod 

1  I. Hornsey, A History of beer and brewing, Cambridge 2003.
2  Ch. Banforth, Grape vs. Grains. A historical, technological and social comparison 

of wine and beer, Cambridge 2008.
3  R.W. Unger, A history of brewing in Holland 900-1900. Economy, technology and 

the State, Leiden – Boston – Koln 2001.
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redakcją Haliny Okólskiej pt. Piwo we Wrocławiu. Od średniowiecza 
po czasy współczesne4, książkę Jana S. Bystronia5 oraz niewielkich roz-
miarów artykuł Janusza Bossa6. O piwie pisali również Leszek Rum7, 
Jan Kochańczyk8, Aleksander Strojny9 oraz Maciej i Wojciech Szcze-
repowie wraz z Robertem Primke10. Informacje o historii piwa od-
najdziemy również w licznych opracowaniach encyklopedycznych11. 
Warto wspomnieć też o polskim tłumaczeniu popularnej pracy Mi-
chaela Jacksona12. 

Wytwarzanie złocistego trunku jest charakterystyczne dla ludów 
rolniczych – posiadających możliwość uprawy zbóż i uzyskiwania z 
nich chleba. Najstarsze ślady browarnictwa to pochodząca z około 
3500 p.n.e. tabliczka zapisana pismem klinowym – fragment eposu 
o Gilgameszu – na której szczegółowo przedstawiono proces wytwa-
rzania piwa13. Inny bohater eposu – Enkidu, po zjedzeniu chleba 
i wypiciu piwa staje się podobny do człowieka14. Sumerowie stawia-
li browary przy świątyniach15, można się więc domyślać, że piwo 
wówczas miało pewne związki z kultem bóstw. Sumeryjską boginią 
piwa była Ninkasi. U ich następców Babilończyków w Kodeksie 

4   Piwo we Wrocławiu. Od średniowiecza po czasy współczesne, red. H. Okólska, 
Wrocław 2015. 

5   J.S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, Warszawa 1976.
6   J. Boss, Piwo dawniej i dzisiaj, „Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego”,  

nr 3 (2014), s. 5-10.
7   L. Rum, Ilustrowany leksykon piwa, Poznań 2005.
8   J. Kochańczyk, Piwo: napój narodowy, e-book, Będzin 2012.
9   A. Strojny, Piwnym szlakiem po Europie Środka, Kraków 2003.
10  R. Primke, M. Szczerepa, W. Szczerepa, , Gawędy o piwie, Warszawa 2007.
11  Zob. m.in.: Encyclopedia of food and culture, red. S.M. Katz, New York 2003; 

S. Walton, B. Glover, The ultimate encyclopedia of wine, beer, spirits and liqueurs, 
London 2014.

12  M. Jackson, Piwa: Przegląd gatunków, przeł. M. Sobejko et al., Bielsko-Biała 
1994.

13  Por. hasło „Beer” w: Encyclopedia of food and culture, s. 174.
14  Por. J. Boss, Piwo dawniej i dzisiaj, s. 5.
15  Por. hasło „Sumerowie” w: L. Rum, Ilustrowany leksykon piwa, s. 291. 
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Hammurabiego (spisanym około 1750 roku p.n.e.) można znaleźć 
prawa dotyczące piwa, w tym jedno odnoszące się do sfery sacrum:

§ 110. Jeśli kapłanka lub arcykapłanka, która w klasztorze nie miesz-
ka, oberżę otworzyła, bądź na piwo do oberży wyszła, obywatelka ta 
będzie spalona16.

Piwo miało więc znaczenie w zachowaniu czystości rytualnej. 
Zakaz otwierania karczm przez kapłanki można zinterpretować jako 
chęć uchronienia ich przed niebezpieczeństwami płynącymi z nad-
użycia alkoholu.

W starożytnym Egipcie piwo stanowiło część zapłaty robotników 
(pracujących zarówno przy inwestycjach królewskich, jak i świątyn-
nych). Ponadto „piwo było popularną ofiarą dla bóstw i podarunkiem 
pogrzebowym”17. Dla starożytnych Egipcjan piwo było wynalazkiem 
bogini Hathor, której świątynia w Denerze była uważana za miejsce 
pijaństwa18. Należy jednak zauważyć, że w krajach basenu Morza Śród-
ziemnego jako główny napój alkoholowy dominowało wino. Pojawiają 
się też interpretacje wskazujące na obecność piwa w Biblii (w Biblii 
Tysiąclecia jest oddawane jako sycera)19. Piwo to było robione ze zbo-
ża, daktyli, miodu lub innych owoców, czyli nie z winogron, jak wino. 
W Księdze Kapłańskiej znajduje się następujący cytat (Kpł 10 8-10):

Następnie Pan powiedział do Aarona „Kiedy będziecie wchodzić do 
Namiotu Spotkania, ty i synowie twoi, nie będziecie pić wina ani 
sycery, abyście nie pomarli! To jest ustawa wieczysta dla wszystkich 
waszych pokoleń, abyście rozróżniali między tym, co święte, a tym 
co nieświęte, między tym, co nieczyste, a tym, co czyste”.

16  J. Boss, Piwo dawniej i dzisiaj, s. 1.
17  Por. I. Hornsey, A History of beer and brewing, s. 35.
18  Ibidem, s. 64.
19  Za I. Bałaż, Wino w Biblii, Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apo-

stolstwa Trzeźwości, http://www.duszpasterstwotrzezwosci.pl/index.php? 
option=com_content&view=article&id=134:wino-w-biblii&catid=25:arty
kuly&Itemid=38 (dostęp: 08.04.2016). Anglojęzyczne wydania Biblii tłu-
maczą sycerę jako „strong wine”. 
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Napoje alkoholowe zostają zaliczone do sfery profanum, do 
elementów nieczystych w porównaniu ze sprawowaniem ofiar re-
ligijnych. Jednocześnie należy zauważyć, że w stosunku do kapła-
nów nie obowiązywał nakaz całkowitej abstynencji, lecz jedynie 
trzeźwości w miejscu kultu. Naruszenie tego zakazu było związane 
z karą główną (śmiercią). 

Wraz z rozwojem cywilizacji najpierw helleńskiej, a potem 
rzymskiej, piwo zostało uznane za napój klas niższych, podczas 
gdy wyższe raczyły się winem. Piwo było wręcz uważane za na-
pój barbarzyńców. Okres ten można śmiało uznać za „ciemne czasy 
w historii piwa”. Warzone było głównie w regionach, gdzie upra-
wa winorośli nie przynosiła dobrych efektów. Zmiana nastąpiła po 
upadku Cesarstwa Zachodniego i nastaniu nowego ładu społeczno-
-politycznego. Świadectwa z IV wieku wskazują, że piwo było wa-
rzone w opactwach Saint Denis i Saint Remy (oba we Francji)20. 
W Prawie św. Patryka – irlandzkim dokumencie spisanym w 438 
roku według tradycji przez „trzech królów (…), trzech duchow-
nych (…) i trzech poetów”21 – znajduje się dosyć szczegółowy opis 
produkcji piwa (ale) o czerwonym kolorze. W 529 roku zostaje 
założony zakon benedyktynów ze swoją dewizą ora et labora. Każ-
dy z klasztorów powinien być samowystarczalny, mnisi (i ludzie 
pracujący dla opactwa) powinni zapewnić utrzymanie całemu ze-
społowi klasztornemu. Warzenie i sprzedaż piwa stały się istotnym 
elementem dochodów i diety mnichów oraz ludzi, których zatrud-
niali, a także pielgrzymów. Pierwsza wzmianka o piwach warzo-
nych w klasztorach pochodzi z 640 roku. Jak zauważa I. Hornsey: 
„Gdziekolwiek dotarło cesarstwo Karola Wielkiego, budowano 
wielkie klasztory, które zwykle stawały się również centrami pi-
wowarstwa. Wraz z ich rozwojem można dostrzec pierwsze oznaki 
produkcji piwa na większą skalę”22. Wtóruje mu w tym spostrzeże-
niu R. Unger: „Przed wiekami dwunastym i trzynastym, gdy bro-
warnictwo pojawia się jako przedsięwzięcie komercyjne, klasztor 

20  Por. L. Rum, Ilustrowany leksykon piwa, s. 12-13.
21  I. Hornsey, A History of beer and brewing, s. 260.
22  Ibidem, s. 269.
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był prawdopodobnie jedyną instytucją, o której można powiedzieć, 
że wytwarzała piwo na skalę komercyjną”23.

Klasztory miały więc duże znaczenie dla produkcji i dystrybucji 
piwa we wczesnośredniowiecznej Europie. Można do tego spostrze-
żenia dołożyć jeszcze kilka ciekawostek. W klasztorze Sankt Gallen 
w Szwajcarii w 830 roku istniały już trzy browary – w jednym z nich 
warzono piwo dla ojców zakonnych, w drugim dla braci i pielgrzy-
mów, w trzecim dla służby i podróżnych. Leszek Rum podaje także, 
że w 837 roku „w trakcie soboru w Akwizgranie każdemu z kano-
ników przydzielano po 4 l. piwa na dobę”24. Piwo było nie tylko 
popularnym napojem, ale i efektywnym sposobem na zapewnienie 
klasztorowi wpływów finansowych. „We wczesnym średniowieczu 
na terenie Niemiec istniało od 400 do 500 browarów klasztornych, 
praktyka ta była międzynarodowa i stanowiła dla klasztorów znaczne 
źródło dochodów”25. W 1040 roku uruchomiono browar (działający 
do dziś) przy klasztorze benedyktynów Weihenstephan w Bawarii26. 
Aktualnie, niedaleko klasztoru działa także Instytut Technologii Pi-
wowarstwa. Warto jeszcze dodać, że mnisi, warząc piwo, modlili się 
nad nim słowami: fortis ab invicta cruce coelia sic benedicta („bądź 
pozdrowione znakiem krzyża szlachetne i gęste piwo”).

Piwo miało znaczenie nie tylko ekonomiczne. Działając zgodnie 
z zasadą liquida non fragunt icinnium („płyn nie łamie postu”), mnisi 
opracowali także receptury piwa postnego. Było ono dobrym uzu-
pełnieniem diety w trakcie postów27. Równolegle piwo towarzyszyło 
między innymi pokucie. Tak zwane „piwo pokutne” było warzone 
w klasztorach położonych na wzgórzach, „szczególnie tam, gdzie po-
budowano Drogi Krzyżowe (…). Mnisi ustawiali wzdłuż tych dróg 
beczki z piwem i podawali je za opłatą zmęczonym pielgrzymom”28. 
Święto założyciela paulinów – Franciszka z Pauli, przypada często 

23  R.W. Unger, A history of brewing, s. 12.
24  Ibidem, s. 13.
25  Hasło „Beer” w: Encyclopedia of food and culture, s. 175-176.
26  Por. L. Rum, Ilustrowany leksykon piwa, s. 13.
27  Hasło „Beer” w: Encyclopedia of food and culture, s. 175.
28  Hasło „Piwo pokutne” w: L. Rum, Ilustrowany leksykon piwa, s. 241.
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w okresie Wielkiego Postu (2 kwietnia). W tym czasie paulini przery-
wają post i warzą specjalne piwo (w stylu doppelbock), zwane „Ole-
jem świętego Franciszka”29. 

Nie wszędzie jednak tolerowano związki browarnictwa z chrześ-
cijaństwem. Jak podaje jedna z informacji o św. Wojciechu: „w do-
kumencie wyszehradzkim [prawdopodobnie chodzi o dokument 
fundacyjny kościoła w Wyszehradzie – JK] podano, że biskup pra-
ski Wojciech, późniejszy święty, nałożył ekskomunikę na wszystkich 
warzących piwo! Dopiero papież i król czeski wpłynęli na zmianę 
zdania przez biskupa”30. 

Podobny problem miał Anzelm, arcybiskup Canterbury, późnej 
uznany za świętego, autor słynnego dowodu ontologicznego na ist-
nienie Boga. W 1102 roku wydał zarządzenie: „Księżom nie wolno 
brać udziału w pijackich pojedynkach, ani też pić do miarki (pegs)”31. 
To drugie zalecenie odnosiło się do zarządzenia wcześniejszego ar-
cybiskupa Canterbury – Dustana, który nakazał zaznaczać miary 
trunku specjalnymi znacznikami w kuflach. Nakaz, mający w zamie-
rzeniu uświadamiać pijącym ilość wypitego piwa, stał się początkiem 
swoistego sportu. Ponieważ miarki te były w stałych odległościach 
od siebie (około 30-60 ml), łatwo można było zmierzyć, kto wypił 
więcej. W sporcie chodziło oczywiście o wypicie jak największej ilo-
ści „ale”.

Aktualnie średniowieczne tradycje piwowarstwa klasztornego są 
żywe przede wszystkim w Niemczech (marki piwa: Augustiner, Pau-
laner, Franziskaner, Kapuziner, Weihenstephaner) oraz, co oczywiste, 
w Belgii. Najsłynniejszymi obecnie piwami klasztornymi są te warzo-
ne w jednym z sześciu opactw trapistów z Belgii, trzech walońskich: 
Westmalle, Westvleteren i Achtel, i trzech flamandzkich: Chimay, 
Orval i Rochefort. Piwa te są oznaczane jako „abbey ale”. Należy je 
odróżnić od „abbey Beer” – piw wytwarzanych w klasztorach bene-
dyktów i norbertanek lub na podstawie licencji32. W Polsce w 2015 

29  Hasło „Piwo wielkopostne” w: L. Rum, Ilustrowany leksykon piwa, s. 244.
30  J. Boss, Piwo dawniej i dzisiaj, s. 7.
31  I. Hornsey, A History of beer and brewing, s. 288.
32  Por. L. Rum, Ilustrowany leksykon piwa, s. 45.
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roku otworzono klasztorny browar w Szczyrzycu. Także benedyktyni 
tynieccy wypuścili serię piw, warzonych jednak nie jako produkty 
klasztorne, ale regionalne.

Z powyższych uwag wynika, że napięcie pomiędzy sacrum i profa-
num trwa co najmniej od czasów Hammurabiego. U Sumerów bro-
wary znajdują się w kompleksach świątynnych. W Babilonie, jeżeli 
kapłanka spożywa piwo poza klasztorem, grozi jej śmierć. W staro-
żytnym Egipcie piwo jest powszechne. Jednocześnie Izraelici zabra-
niają spożywania jakiegokolwiek (znanego wówczas) alkoholu kapła-
nom sprawującym czynności kultowe. We wczesnośredniowiecznej 
Europie piwo okazuje się ważnym elementem bilansowania budżetu 
opactw, uzupełnieniem diety w okresie postów, a jednocześnie przed-
miotem zakazu pod karą ekskomuniki nakładanej przez przyszłego 
świętego.

Święci patroni piwa

Piwo miało też swoich świętych. Najstarszym z nich był św. Ar-
nulf (Arnold), biskup Metzu. Żył w latach 582-640. Można uznać 
go za protoplastę dynastii Karolingów. Był dziadkiem Pepina z Heri-
stalu, uznawanego za założyciela tej dynastii33. Według legend był tak 
silny, że „bez problemu podnosił wozy drabiniaste i ogromne becz-
ki z piwem”34. Przypisuje mu się także uratowanie jednego z miast 
francuskich przed zdobyciem przez Arabów. „Miasto to bowiem od 
dłuższego czasu było oblegane przez Arabów i obrońcom zabrakło 
żywności. Arnulf 90 pustych garnuszków przemienił w 180 beczek 
piwa, które było wyjątkowo gęste i pożywne”35. Podobno w dniu 
jego śmierci na niebie ukazały się anioły zraszające grabarzy piwem36. 

33  Por. H. Fros, hasło „Arnulf, św.” w: Encyklopedia katolicka, red. F. Gryglewicz, 
R. Łukaszczyk, Z. Sułkowski, t. 1, Lublin 1973, kol. 947.

34  R. Primke, M. Szczerepa, W. Szczerepa, Gawędy, s. 24.
35  Ibidem.
36  Por. L. Rum, Ilustrowany leksykon piwa, s. 51.
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Jest uznawany za patrona piwowarów francuskich. Jego wspomnie-
nie obchodzi się 18 lipca.

Drugi święty to również Arnulf (Arnold), biskup Soissons. Żył 
w latach 1040-1087. Zanim został biskupem, był mnichem bene-
dyktyńskim. Według jednego z przekazów „podobno uratował set-
ki ludzi w okolicach Brugii. Gdy panowała zaraza, która pustoszy-
ła miasto i pobliskie wsie, w czasie nabożeństw wzywał wiernych 
do picia piwa zamiast wody. Po takiej kuracji epidemia całkowicie 
wygasła”37. Zalecana przez niego terapia była skuteczna, ponieważ 
w trakcie produkcji piwa gotuje się je (warzy), a tym samym zabi-
ja się chorobotwórcze drobnoustroje. Był także autorem innowacji 
w procesie produkcji piwa. Zaproponował, aby filtrować je przez 
stożki ze słomy, będące elementami uli38. Jest patronem piwa i pi-
wowarstwa belgijskiego. Jego wspomnienie obchodzi się 18 sierpnia. 
Święty ten nie jest wymieniony w Encyklopedii katolickiej.

Z innych świętych mających związek z piwem warto wspomnieć 
Hildegardę z Bingen (1098-1179). Jest domniemaną autorką stwier-
dzenia: „Piwo ma pozytywny wpływ na ludzkie ciało; sprawia, że 
cera jest zdrowa, przywraca utracone siły i leczy depresję, dlatego 
też szczególnie powinno się je zalecać jako lekarstwo chorym na 
duchu”39. Podkreślała zatem zdrowotne zalety piwa, w tym także za-
lecała je na obniżony nastrój. W jej pismach można znaleźć także 
jedno z pierwszych odniesień do użycia chmielu w piwie: „Chmiel, 
gdy do piwa dodany, zatrzymuje jego psucie i zapewnia większą 
trwałość”40. Jako jeden z patronów piwa jest także wymieniany  
św. Florian. Według S. Franka i A. Meltzera chodzi tutaj o świętego 
urodzonego w 700 roku. Miał on podobno ocalić Norymbergę przed 
pożarem za pomocą wody (lub piwa) z pobliskiego browaru41. Inne 

37  R. Primke, M. Szczerepa, W. Szczerepa, Gawędy, s. 24-25.
38  Por. S. Frank, A. Meltzer, Saints of suds, http://www.beerhistory.com/library/

holdings/patron_saints.shtml (dostęp: 08.04.2016). Autorzy niestety nie poda-
ją źródła dotyczącego Floriana z Norymbergii.

39  Hasło „Hildegarda z Bingen” w: L. Rum, Ilustrowany leksykon piwa, s. 138.
40  S. Frank, A. Meltzer, Saints of suds.
41  Por. ibidem.
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źródła przypisują uratowanie Norymbergii św. Florianowi, męczen-
nikowi wczesnochrześcijańskiemu.

Jako jeden z piwnych świętych bywa także wymieniany Gamb-
rinus. Najczęściej jest on utożsamiany z księciem Brabantu Janem 
Pierwszym (Jan Primus), żyjącym w latach 1251-1295. Istnieje także 
wersja, iż był on pochodzenia chłopskiego42. W legendach na temat 
tej postaci można znaleźć podobieństwa do Dionizosa. Miał być we-
sołym mężczyzną, słusznej postury, z wydatnym brzuchem z nieod-
łącznym kuflem piwa w ręku. Lubił ponoć biesiady, potrafił szybko 
opróżniać kolejne beczki i bawić się w dobrym towarzystwie. Jego 
legenda została utrwalona przez niemieckiego poetę Burkarta Wal-
disa (1490-1556) w 1546 roku. Poeta ogłosił go „wynalazcą piwa”, 
przypisał mu tytuł świętego i określił dzień jego święta – 11 kwietnia. 
Nawiązaniem do „króla piwa” jest browar i marka piwa Gambrinus.

Piwo na ziemiach polskich

Piwo jest uważane za tradycyjny napój Słowian, Bałtów i Pomo-
rzan. Wzmianki o nim można znaleźć w kronice Ibrahima Ibn Ja-
kuba (966) w sprawozdaniu z podróży po Pomorzu Zachodnim43. 
Gall Anonim podawał, że w trakcie postrzyżyn syna Piasta gościom 
podano piwo, które uległo cudownemu pomnożeniu44. Piwo było 
obecne na dworach władców Polski, wspomina o nim także Jan Dłu-
gosz: „Zamiast wina używa się piwa, które robi się z ziaren pszenicy 
i jęczmienia”45. Pito go też duże ilości. Jak zauważa Jan Kochańczyk:

Na obiad królowej Jadwigi 9 maja 1389 roku w Niepołomicach 
zamówiono między innymi 3 achtele (48 litrów) piwa. (…) Dwa 

42  Por. hasło „Gambrinus” w: L. Rum, Ilustrowany leksykon piwa, s. 120-121.
43  Por. L. Rum, Ilustrowany leksykon piwa, s. 14
44  Por. Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przeł. R. Grodecki, Wrocław – Warsza-

wa – Kraków – Gdańsk 1975, s. 14.
45  J. Długosz, Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 1, Warszawa 

2009, s. 99.
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tygodnie później na postny obiad królowej i jej dwórek zamówiono 
2 achtele [czyli około 32 litrów – JK]46.

Niestety nie wiadomo, ile osób brało udział w tych obiadach. 
Kochańczyk wspomina, że w XIV wieku normą było spożycie  
1,5-2 litrów piwa dziennie.

Browary klasztorne na ziemiach polskich powstawały dosyć póź-
no i było ich też niewiele. Prym wiodły browary miejskie, a od XV 
wieku konkurowały z nimi dworskie (często imając się nieczystych 
zagrań, jak nakaz korzystania z karczm i zakupu piwa warzonego wy-
łącznie w majątku, do którego przypisany był chłop). Można wymie-
nić następujące browary przyklasztorne, wraz z datami powstania:

1142 – browar przy klasztorze cystersów w Jędrzejowie
1245 – browar przy klasztorze cystersów w Szczyrzycu
1284 – przywilej warzenia piwa dla klasztoru premonstraten-
sów w Okalenicy koło Żagania
1345 – browar przy klasztorze cystersów w Swijanach nad 
Nysą Kłodzką
1580 – browar przy komandorii joannitów w Lwówku Śląskim
XVI w. – warzenie piwa w kolegiacie w Ostrowie Tumskim 
w Głogowie
Około 1671 – browar w Śmichałowicach własność: klasztor 
jezuitów w Świdnicy (odnowiony w 1681)
1715 – browar przy klasztorze jezuitów we Lwowie
Można podejrzewać, że browarów zakonnych i kościelnych było 

więcej. Na ziemiach polskich dominowało jednak browarnictwo 
miejskie i (od 1295 r.) również wiejskie, przede wszystkim piwo 
warzone w karczmach i folwarkach. Piwo z miast uchodziło za lep-
sze, przez co miało wyższą cenę. Niekiedy piwo wiejskie próbowano 
sprzedawać w miastach bądź ich najbliższej okolicy, co wywoływa-
ło napięcia. Niektóre klasztory miały także w posiadaniu karczmy 
posiadające przywilej warzenia i wyszynku piwa, jednak nie można 
tych minibrowarów nazwać klasztornymi, ponieważ zakonnicy nie 
wpływali na recepturę i proces wyrobu piwa. 

46  J. Kochańczyk, Piwo, s. 11.
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Związki piwa z sacrum można odnaleźć w życiorysie Leszka Białego 
oraz księcia Konrada. Książę Leszek Biały jest autorem listu do papieża 
Honoriusza III z 1218 roku, w którym polski władca stwierdza: iż 

złożony chorobą płynąć do Ziemi Świętej nie może, zwłaszcza że z po-
wodu przypadłości w naturę ciała wymierzonej, ani wina ani prostej 
wody pić nie może, przyzwyczajony tylko piwo, względnie miód pić. 
(…) W Palestynie piwa nie ma i żyć przeto tam nie można47. 

Pomimo że argumentacja ta może się wydawać absurdalna, to 
książę oprócz wymówek zaproponował papieżowi, że podejmie się 
chrystianizacji Prus (i to na drodze pokojowej, chciał na terenie Prus 
ustanowić punkt handlowy). Papież argumentację przyjął i zwolnił 
władcę ze ślubu odbycia krucjaty do Ziemi Świętej48. 

Brak piwa miał także wpływ na losy Konrada, księcia ścinawskie-
go (ur. 1260-1265, zm. 1304), proboszcza wrocławskiego i (niedo-
szłego) arcybiskupa Salzburga. Jak podaje Jan Długosz w 1303 roku:

Książe ścinawski Konrad, zwany z powodu garbu, który miał od uro-
dzenia, Garbuskiem, syn księcia głogowskiego Konrada, proboszcz 
wrocławski wybrany zgodnie na arcybiskupa Salzburga, udaje się tam 
w orszaku znakomitych prałatów i panów polskich, by przyjąć god-
ność tegoż arcybiskupa. Ale kiedy już dotarł do Wiednia i dowiedział 
się, że Salzburg ma tylko wino, a nie ma przyrządzanego z pszenicy 
piwa, na którym się wychował od dzieciństwa, złożywszy godność ar-
cybiskupa wraca z Wiednia do Polski, do swego księstwa ścinawskie-
go, które już zagarnął w swoje posiadanie brat jego Henryk49.

Być może książę potrzebował jedynie pretekstu, aby się wycofać 
z arcybiskupstwa, wyżej bowiem cenił sobie władanie w księstwie. 
Piwo pszeniczne stało się takim pretekstem, co jednak nie wyszło 
księciu na dobre. W trakcie wojny z bratem o księstwo ścinaw-
skie został uwięziony. Po uwolnieniu nie udaje mu się odzyskać 

47  Ibidem, s. 8.
48  Por. M. Gładysz, Zapomniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego 

w XII-XIII wieku, Warszawa 2002, s. 155-156.
49  J. Długosz, Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 9, s. 27-28.
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księstwa i umiera w 1304 roku. Długosz komentuje całe zdarzenie 
następująco:

Drobna przeszkoda odwiodła go tak łatwo od sięgnięcia po zaszczyt-
ną godność biskupa w arcybiskupstwie salzburskim, moim zdaniem 
z powodu [jego] małoduszności, bo mógł z własnego i cudzego 
zboża kazać przyrządzić każdy rodzaj piwa i nie odrzucać paliusza 
[arcy]-biskupiego, o który się dla niego słusznie postarano50.

Wojny i spory piwne pomiędzy miastami  
a instytucjami kościelnymi

Piwo dobrej jakości warzono, poza klasztorami, przede wszyst-
kim w miastach. Prawo warzenia piwa przynosiło znaczne dochody 
i było pilnie strzeżone. Na straży swoistego monopolu lub oligopolu 
miejskich browarników stał przywilej zwany „prawem jednej mili”. 
Stanowił on, że w odległości jednej mili miasta „miały wyłączność 
produkcji i handlu piwem”51. Naruszenie przywileju wiązało się 
z groźnymi konsekwencjami, prowadzącymi do zamieszek i walki 
zbrojnej włącznie.

Jedną z najsłynniejszych „piwnych wojen” jest ta, która rozegrała 
się we Wrocławiu w latach 1380-1382. Rada miejska importowała 
cieszące się dobrą sławą piwo świdnickie i sprzedawała je w (wciąż 
istniejącej i działającej) Piwnicy Świdnickiej. Ponadto w mieście 
funkcjonowało jeszcze kilku browarników i karczmarzy. Poza ofi-
cjalnym obiegiem obowiązywał zakaz sprowadzania piwa uwarzo-
nego poza miastem. Mieszczanie, którzy nie byli członkami cechu, 
mogli wytworzyć w ciągu roku wyłącznie cztery miary piwa zwane 
„Bier” na własne potrzeby (pomiędzy 640 a 900 l.)52. Początek wojny 

50  Ibidem, s. 28
51   R. Primke, M. Szczerepa, W. Szczerepa, Gawędy, s. 8.
52  Por. H. Okólska, Wrocławski cech karczmarzy w okresie od 2. Poł. XII do końca 

XVIII w., w: Piwo we Wrocławiu. Od średniowiecza po czasy współczesne, red. 
H. Okólska, Wrocław 2015, s. 53.
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bierze się ze złamania oligopolu. „Przed świętami Bożego Narodze-
nia 1380 r. książę legnicki Ruprecht I (1347-1409) wysłał swojemu 
bratu dziekanowi kapituły wrocławskiej Henrykowi, w formie pre-
zentu świątecznego, wóz załadowany beczkami z przednim piwem 
świdnickim”53. Piwo nie było jednak przeznaczone wyłącznie na sto-
ły wrocławskiej kapituły, ale na handel. Rada miasta skonfiskowała 
więc cały transport. W odpowiedzi biskup obłożył miasto klątwą (8 
stycznia 1381 roku). Oznaczało to, że w mieście nie sprawowano 
żadnych sakramentów, pozamykano kościoły i kaplice, nie odbywa-
ły się nabożeństwa, zmarłych chowano bez posługi duszpasterskiej. 
Kapituła przeniosła się z Wrocławia do Nysy. W czerwcu 1381 roku 
do miasta przybył cesarz Wacław IV, żeby przyjąć hołd. Zwrócił się 
do biskupa, aby mogły się odbyć właściwe dla tej okazji uroczystości 
religijne. Jak zauważają D. Norman i R. Moorhouse:

Kiedy biskup odmówił, król wpadł we wściekłość i rozkazał swojej 
gwardii splądrować katedrę, rezydencję biskupa i domy zakonne. 
Pijani żołnierze króla paradowali potem po mieście przebrani w za-
grabione szaty kościelne, próbując sprzedać swoje łupy, ale biskup 
pozostał niewzruszony. Konflikt zakończył się kompromisem: bi-
skup mógł dostarczać piwo duchownym, a rada miejska zachowała 
lukratywny monopol na obrót publiczny. Spór ukazał dobitnie (…) 
pozycję rady miejskiej, która mogła stosunkowo bezkarnie przeciw-
stawić się potędze Kościoła54.

Dodać należy, że kapituła musiała uiścić grzywnę w wysokości 
pięciu tysięcy marek. Taka wojna wskazuje na wysokie znaczenie 
handlu piwem – tak wysokie, że nie wahano się sięgnąć po najwyższe 
kary kościelne i świętokradztwo. Spór zakończył się w maju 1382 
roku. Napięcia jednak trwały, czego dowodem jest dążenie do utrwa-
lenia przywilejów kapituły. Doszło nawet do interwencji papieskiej. 
„Pod koniec marca 1453 r. papież Mikołaj V specjalną bullą przyznał 
wrocławskiemu duchowieństwu katedralnemu prawo do swobodnej 

53   R. Primke, M. Szczerepa, W. Szczerepa, Gawędy, s. 29.
54  N. Davies, R. Moorhouse, Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego, 

przeł. A. Pawelec, Kraków 2002, s. 91.
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sprzedaży piwa świdnickiego i zwolnienie z opłat celnych na sprowa-
dzane do Wrocławia artykuły spożywcze, napoje i materiały budow-
lane. Dokument papieski został potwierdzony przez cesarza Frydery-
ka III w 1455 r.”55.

Innymi miastem, które zostało potępione, i to przez samego pa-
pieża Aleksandra VI, z powodu zatargów piwnych, była Żytawa (Zit-
tau). Dwa sąsiadujące miasta – Zgorzelec (Goerliz) i Żytawa posiada-
ły przywileje piwne – odpowiednio od 1367 roku (Zgorzelec) i 1414 
roku (Żytawa). Sfery oddziaływania obu przywilejów zachodziły na 
siebie, więc doszło do walk. W 1491 roku mieszczanie ze Zgorzel-
ca zaatakowali transport piwa żytawskiego, rozbijając beczki i two-
rząc miejsce zwane „Piwną Kałużą”. W odpowiedzi obywatele Żyta-
wy napadli na dwie wsie należące do Zgorzelca – Osiek i Włosień. 
W Osieku zajęto, między innymi, bydło należące do miejscowego 
proboszcza, który poskarżył się listownie papieżowi. „Efektem tego 
było potępienie Żytawy w jednej z bulli papieskich”56. Cały zatarg 
zakończył się w 1497 roku zapłaceniem Zgorzelcowi 300 guldenów. 

W Świdnicy doszło do piwnego sporu (Bierstreit) między miastem 
a zakonem jezuitów. Zakon objął plebanię w Śmichałowicach, która 
posiadała przywilej warzenia i sprzedaży siedmiu warek piwa rocznie 
(1 warka świdnicka to około 4300 litrów, a więc prawdopodobnie 
miał prawo do sprzedaży 300 hektolitrów piwa rocznie)57. Jezuici 
rozbudowali browar, plebanię zmienili w karczmę i czerpali zyski 
z produkcji piwa. Mieszkańcy Świdnicy próbowali walczyć z naru-
szającymi monopol zarówno na drodze sądowej, jak i pozasądowej. 

Dochodziło do ataków na szynk i browar. Mieszczanie napastowa-
li bywalców jezuickiej karczmy, wszczynali w niej burdy, w trakcie 
których niszczyli wyposażenie, a nawet kilkakrotnie zrabowali zapas 
piwa przeznaczonego do sprzedaży58.

55  A. Andrejef, Biskup Piotr Nowak – animator życia religijnego, „Niedziela Legnic-
ka”, nr 16 (294) (1999), s. VIII.

56   R. Primke, M. Szczerepa, W. Szczerepa, Gawędy, s. 32.
57  Por. ibidem, s. 36.
58  Ibidem, s. 37.



261Piwo i sfera sacrum – kilka uwag

Spór trwał do 1700 roku. Podpisana ugoda stanowiła, że „prawo 
warzenia piwa przez Jezuitów nie będzie kwestionowane, jednak nie 
wolno im było piwa sprzedawać i wymieniać, jedynie darować bied-
nym i chorym za pisemną zgodą urzędującego burmistrza”59. Rada 
miasta wreszcie postawiła na swoim, zyskując kontrolę nad dystry-
bucją piwa warzonego przez jezuitów i wyłączając je z komercyjnego 
obiegu. Zyskiwała także kontrolę nad jego dystrybucją. Jezuici za to 
stracili możliwość czerpania zysków z wyszynku piwa, za to zyskali 
możliwość poprawiania jakości życia biednym i chorym.

Anegdoty

W pracach na temat piwa można znaleźć wiele anegdot dotyczą-
cych piwa i osób duchownych. Jedną z nich jest ta o kardynale Hi-
policie Aldobrandinim (1536-1605), który w latach 1588-1589 był 
nuncjuszem apostolskim w Polsce. Miał wtedy zasmakować w piwie 
wareckim. Kardynał został wybrany w 1592 roku na papieża i przy-
jął imię Klemensa VIII. Anegdota twierdzi, że w trakcie choroby, 
majacząc w gorączce, wołał piwa wareckiego, mówiąc Piva di Varca! 
Zebrani przy lóżku chorego dostojnicy, myśląc, że wzywa jakiejś nie-
znanej im świętej, zaczęli się modlić: O Sancta Piva di Varca ora pro 
nobis. Papież dostał ataku śmiechu i wkrótce wyzdrowiał60.

Drugą historią jest petycja złożona papieżowi Mikołajowi V 
(lata życia 1397-1455, pontyfikat: 1447-1455) przez mieszkańców 
Mazowsza. Petycja zawierała prośbę, aby mazowieccy księża mogli 
w trakcie mszy używać piwa wareckiego zamiast wina, ponieważ było 
ono lepsze jakościowo. Papież, rzecz oczywista, odmówił61.

59  Ibidem.
60  Por. ibidem, s. 6-7.
61  Por. L. Rum, Ilustrowany leksykon piwa, s. 18.
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Zakończenie

Z przedstawionych fragmentów historii piwa i jego związków ze 
sferą sacrum wynika, że piwo miało istotny wpływ na kulturę i finan-
se nie tylko świeckich, ale także i duchownych. Było uważane za 
napój powszedni, niekiedy wręcz postny. Obrosło szeregiem legend, 
a nawet jednym fałszywym świętym (Gambrinusem). Klasztory, ka-
pituły katedralne i miasta dostrzegały związany z piwem potencjał 
ekonomiczny i zazdrośnie strzegły przyznanych lub domniemanych 
przywilejów. Zauważyć należy także, że zakazy mające związek z pi-
wem dotyczyły przede wszystkim zachowania po spożyciu, nie zaś 
(poza uchyloną decyzją św. Wojciecha) samego picia. Istniejące wciąż 
browary klasztorne (w Polsce warzący piwa Grodzisko, Piwo Prze-
ora i Piwo Opackie browar klasztorny w Szczyrzycu) oraz próby ich 
odrodzenia, a także tworzenie marek piwa nawiązujących do życia 
zakonnego (jak warzone pod patronatem klasztoru tynieckiego Ty-
nieckie, Piwo Opata, Piwo Przeora, Piwo Szafarza i Benedyktyńskie) 
świadczą, że piwo w dalszym ciągu ma, choć już nie tak duży jak 
w średniowieczu, związek ze sferą sacrum.
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SuMMARy

Sacrum and Beer – Selected Issues from the history of 
Beer till the end of the 16th century

Beer is perhaps the oldest alcoholic beverage. From the very beginning it 
was closely connected with sacrum – there were special gods of beer, dedi-
cated holidays and ceremonies. In this paper, several issues from the long 
history of beer are presented. In particular, there are remarks on abbey 
beers, the meaning of beer during fast days, patron saints of beer and brew-
ing and mentions in papal correspondence. There is also information about 
the beer wars (or beer fights) in medieval Germany, Lusatia and Lower 
Silesia, particularly those where one of the sides were the clergy. The paper 
presents a very brief history of abbey brewing in the Kingdom of Poland 
and Silesia. Several anecdotes about the meaning (not only economical) of 
beer for higher clergy also can be found herein.



I Z A B e L A  K A c Z M A R Z y K
Akademia Ignatianum w Krakowie

Medyczne posłannictwo  
ewangelickiego piśmiennictwa religijnego 

na Śląsku w XVII i XVIII wieku  
w sytuacji zagrożenia „morowym  

powietrzem” (na przykładzie dzieł Samuela 
Dambrowskiego i Jana Muthmana)

W dawnym kaznodziejstwie (czy szerzej rzecz ujmując piśmien-
nictwie religijnym) niejednokrotnie pojawiają się analogie pomię-
dzy rolą, jaką w życiu człowieka odgrywa Chrystus, a w ślad za 
nim duchowny, a rolą lekarza opiekującego się chorymi. Źródłem, 
do którego odwoływali się dawni kaznodzieje, postrzegając swoje 
obowiązki w ramach swoistego duszpasterskiego posłannictwa me-
dycznego, były zwłaszcza pisma św. Augustyna, który podkreślał, że 
„nikt się tu nie urodził, któremu ten lekarz [czyli Chrystus] nie byłby 
potrzebny”1. Takie ujmowanie kwestii religijnych w medycznej per-
spektywie łączyło się z wywodzącym się z Biblii postrzeganiem zjawi-
ska choroby w aspekcie metafizycznym. Dotyczy to z jednej strony 

1  Cyt. za: G.M. Baran, Chrystus lekarzem i lekarstwem z nieba w świetle homilii 
św. Augustyna do Ewangelii i Pierwszego Listu Jana Apostoła, „Vox Patrum”, t. 55 
(2010), s. 44.
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ignorowania znaczenia czynników patofizjologicznych jako podsta-
wowych przyczyn procesów chorobowych, które postrzegane są prze-
de wszystkim jako problem natury hamartiologicznej, a z drugiej głę-
bokiego przeświadczenia, że grzech jest poważną chorobą duchową, 
a ponadto ze względu na nierozerwalny związek duszy i ciała każdy 
proces chorobowy pociąga za sobą zagrożenie dla życia duchowego2. 
Analizując zagadnienie postrzegania choroby w aspekcie metafizycz-
nym, B. Rok podkreśla, że w takim ujęciu choroba to „(…) przejaw 
powołania do współudziału w dziele zbawienia”, z czym wiąże się 
traktowanie takiego etapu w życiu jako konsekwencji zarówno grze-
chu osobistego, jak i skutku „ogólniejszego planu odkupienia reali-
zowanego przez Boga”3. Z tego względu w nauczaniu kaznodziejskim 
niejednokrotnie pojawiają się nie tylko wątki i motywy o medycz-
nej proweniencji, ale również warstwa językowa często zdominowa-
na jest przez środki wyrazu artystycznego bazujące na medycznych 
analogiach. Dotyczy to nie tylko wspomnianej wyżej nadrzędnej 
metafory Chrystusa – uzdrowiciela i „lekarza dusz i ciał” (medicus  
animarum et corporum) oraz wiernych, o których św. Augustyn pisał: 
„Jesteście chorzy”4, aby podkreślić, że jest to niezbywalny rys ludz-
kiej egzystencji na ziemi, ale także całego szeregu metafor, epitetów, 
porównań etc., które wynikają z medyczno-farmaceutycznego pola 
semantycznego, a wykorzystywane są jako sposób na retoryczne upo-
rządkowanie treści nauczania kaznodziejskiego. 

Dawni kaznodzieje, sięgając po medyczne analogie i sposoby 
obrazowania, starali się wskazywać, jaką rolę choroba może odgry-
wać w boskim planie zbawienia, co pozwala niewątpliwie te trudne 
dla każdego człowieka sytuacje egzystencjalne w jakiś sposób zracjo-
nalizować i wyjaśnić. Tłumaczyli więc wiernym przede wszystkim, 
że choroba (a szczególnie epidemia) to kara za grzechy, wymagająca 

2  G.M. Baran, Motyw choroby w homiliach św. Augustyna do Ewangelii i Pierwszego 
Listu Jana Apostoła, „Vox Patrum”, t. 53-54 (2009), s. 542 i n.

3  B. Rok, Metafizyczne widzenie choroby w polskim piśmiennictwie religijnym cza-
sów nowożytnych, „Medycyna Nowożytna”, t. 1, z. 2 (1994), s. 20.

4  G.M. Baran, Chrystus lekarzem, s. 44.
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zastosowania odpowiednich „prezerwatyw moralnych”5, a ponadto 
kreślili obraz człowieka złożonego chorobą jako kogoś, kogo właści-
wie spotkało w życiu coś dobrego, ponieważ, jak argumentował sie-
demnastowieczny kaznodzieja śląski Adam Gdacjusz, „(…) człowiek 
chrześcijański nigdy nie jest tak nabożny, nigdy tak o Pana Boga nie 
dba, jako kiedy jakiemu krzyżowi albo niemocy podlega”6. Inspira-
cją takiego ujęcia sytuacji duchowej chorego człowieka również były 
homilie św. Augustyna, który przekonywał, że, niestety, zdrowy czło-
wiek zawsze jest bardziej narażony na grzech, ponieważ „(…) Czy nie 
o wiele lepiej byłoby dla rozbójnika, który wyrusza w drogę w celu 
zabicia człowieka, aby zachorował? Czy nie byłoby lepiej temu, który 
wstaje w nocy, aby podkopać ścianę, żeby gorączka nim wstrząsnęła? 
Będąc chory – jest bardziej niewinny, mając zdrowie jest bardziej 
występny”7. Nawet jednak tak logiczne wyjaśnianie, dlaczego lepiej 
być fizycznie chorym niż fizycznie zdrowym, nie zmienia faktu, że 
ludzie od zawsze (niezależnie od czasu i szerokości geograficznej) 
podejmowali i podejmują wysiłki, aby zachować dobrą kondycję 
zdrowotną oraz znaleźć skuteczne sposoby, aby szybko i skutecznie 
leczyć się z wszelkich dolegliwości, nie koncentrując się wyłącznie 
na „lekarstwach dusznych”8. Nic więc dziwnego, że – oprócz uczo-

5  Por. W. Gutowski, Prezerwatywa moralna od morowego powietrza. Kazanie 
XXVII. Miane w Rynku krakowskim (…), w: Panegiryczne niektore dyskursy duchowne 
i rożne insze kazania (…), Kraków 1675. Cyt. za: Wielcy kaznodzieje Krakowa. Stu-
dia in honorem prof. Eduardi Staniek, red. K. Panuś, Kraków 2006, s. 207.

6  A. Gdacius, Postilla popularis (…), Leszno 1650, s. 414.
7  Cyt. za: G.M. Baran, Chrystus lekarzem, s. 46.
8  Formuła „lekarstwo duszne” była wykorzystywana jako tytuł zbiorów modlitw 

o charakterze przewodnika duchowego, np. Urbanusa Rhegiusa, Lekarstwo 
duszne, a przyprawienie myśli człowieczei ku śmierci, Królewiec 1551, Johanna 
Gerhardta, Lekarstwo duszne albo krotkie zebranie pociech z Pisma S. w roż-
nych pokusach, tesknościach y przygodach w niemieckim wprzod ięzyku spisane 
(...), Toruń 1684. Na początku XVII wieku modlitewnik o takim tytule wydał 
również Samuel Dambrowski: Lekarstwo duszne człowiekowi chrześcijańskiemu 
w potrzebie, Gdańsk 1611. Druk ten ostro skrytykował w polemicznym piśmie 
Mikołaj Aleksander Ramułt: Kolenda abo Lekarstwo na trucizne nowego cyrulika,  
ix. Samuela, Lysogornikovv Auszpurskey Confessiey za Poznaniem predikanta, 
Poznań 1613. 
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nych dzieł medycznych opierających się na ustaleniach medycyny 
starożytnej i przeznaczonych dla lekarzy – funkcjonowały także róż-
nego typu poradniki, których odbiorcami byli potencjalni pacjenci 
i ich najbliżsi. Rola tego typu piśmiennictwa użytkowego nie osła-
bła zresztą do czasów współczesnych, czego przykładem popularność 
rozmaitych wirtualnych serwisów i portali medycznych, mimo że 
– przynajmniej teoretycznie – każdy może dzisiaj liczyć na szybki, 
bezpośredni kontakt z lekarzem. Taka dostępność medyków nie była 
codziennością społeczeństwa jeszcze w XVIII, a nawet XIX wieku, 
dlatego wyższe warstwy społeczne sięgały wówczas często po formę 
poradnictwa korespondencyjnego, zwracając się w razie potrzeby li-
stownie do znanych autorytetów medycznych z prośbą o wskazanie 
skutecznej terapii9, ogół społeczeństwa natomiast poszukiwał w tym 
celu porad w kalendarzach, herbarzach i rozmaitych popularnych 
kompendiach medycznych i receptariuszach10. Autorami tego typu 
piśmiennictwa użytecznego byli często lekarze, zarówno należący do 
ówczesnej elity intelektualnej, jak i mniej znaczący medycy, starający 
się jednak propagować w ten sposób wiedzę medyczną, czemu sprzy-

9  Por. M. Stolberg, Therapeutische Effizienz und subjective Krankheitserfahrung 
im 18.Jahrhundert, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, t. 65 (2002); 
A. Abramski, Lekarze, cyrulicy, szarlatani. Stan medycyny w Polsce stanisławow-
skiej 1764-1795, Katowice 1992.

10  Znaczącą rolę odegrały zwłaszcza dzieła o włoskiej i niemieckiej prowenien-
cji z końca XV wieku, np. wydane w Moguncji Herbarium (1484) i Hortus 
sanitatis (1491). Z dzieł wydanych w Polsce warto zwrócić uwagę szczególnie 
na następujące druki: S. Falimirz, O ziolach y o moczy gich, o paleniu wodek 
z zioł, o oleykach przyprawianiu, o rzeczach zamorskich (...), Kraków 1534; 
M. Siennik, Herbarz, to jest zioł tutecznych, postronnych y zamorskich opisanie 
(...), Kraków 1568; Marcin z Urzędowa, Herbarz Polski, to iest o przyrodzeniv 
zioł i drzew rozmaitych (…), Kraków 1595; S. Petrycy, Instructia abo Nauka, 
iak się sprawować czasu moru (…). Dla prostych napisana krom discursow, Kra-
ków 1613; Sz. Syreniusz, Zielnik, Herbarzem z języka łacińskiego zowią (…), 
Kraków 1613; Alexego Pedemontana medyka y philosopha Taiennice [!] wszystkim 
oboiey płci nie tylko ku leczeniu rozmaitych chorob (...) potrzebne (…), Supraśl 
1737. Por. I. Arabas, Apteczki domowe w polskich dworach szlacheckich. Studium 
z dziejów kultury zdrowotnej, Warszawa 2006; I. Arabas, Encyklopedie zdro-
wia w „epoce ciekawości”, w: Staropolskie kompendia wiedzy, red. I.M. Dacka- 
-Górzyńska, J. Partyka, Warszawa 2009.
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jała możliwość wykorzystania do tego celu oficyn drukarskich, dla 
których druki okolicznościowe (a zwłaszcza kalendarze) stanowiły 
znaczące źródło dochodu. 

Taka użytkowa działalność pisarska o medycznej proweniencji 
nie wyczerpywała jednak wszystkich sposobów przekazywania in-
formacji dotyczących kondycji zdrowotnej przeciętnego człowieka 
w dawnych wiekach. Różnorakie przykłady objaśniające przyczyny 
i objawy różnych chorób somatycznych, jak i bezpośrednie wskazów-
ki postępowania, mające charakter poradnictwa medycznego (para-
medycznego?) dotyczące działań, jakie należy wówczas podejmować, 
znajdowały miejsce również na kartach dzieł kaznodziejskich (i jak 
można domniemywać, były także częścią bezpośredniego nauczania 
głoszonego z ambony11). Nie jest to dzieło przypadku. Z jednej stro-
ny sprzyjało temu wspomniane metafizyczne traktowanie zjawisk 
chorobowych, a z drugiej fakt, że to kazalnica bardzo długo była 
najpowszechniejszym medium, którego rangę zmieniło dopiero po-
jawienie się prasy. To z ust kaznodziejów przeciętny człowiek dowia-
dywał się najwięcej o otaczającej go bliższej i dalszej rzeczywistości. 
Nic więc dziwnego, że wśród podejmowanych w piśmiennictwie reli-
gijnym tematów nie mogło zabraknąć również kwestii związanych ze 
zdrowiem. Ten rodzaj poradnictwa obejmował zarówno powszechne 
i częste dolegliwości (Samuel Dambrowski zajął się w jednym z pism 
m.in. katarem, polecając wówczas zażycie kilku ziaren gorczycy, któ-
ra „kichanie czyniąc, flussy na dół ściąga”), jak i sytuacje najpoważ-
niejsze ze społecznego punktu widzenia, czyli poważne zagrożenia 
epidemiologiczne, wynikające z pojawienia się tak zwanego moro-
wego powietrza.

11  Przeprowadzone przez CBOS w 2011 roku badanie ankietowe „Polaków obraz 
rzeczywistości parafialnej” poświęcone różnym formom współczesnego życia pa-
rafialnego wykazało, że współcześnie na medyczne porady w parafii liczyć może 
jedynie 9% respondentów i nie jest to istotny element prospołecznej działalności 
parafialnej. W obszarze zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności badani wska-
zywali przede wszystkim organizowanie pielgrzymek w kraju i za granicą (79%, 
55%), wydawanie parafialnej gazetki (60%), świadczenie pomocy najuboższym 
(59%) oraz organizowanie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży http://
www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_144_11.PDF (dostęp: 14.11.2016).
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Morowe powietrze oznaczało nie tylko „czarną śmierć”, czyli 
dżumę, ale również epidemie cholery, tyfusu, grypy czy dyfterii. 
Dotykały one zawsze znaczne obszary kraju i dziesiątkowały jego 
mieszkańców, dlatego – niezależnie od tego, jaka jednostka cho-
robowa zostałaby zdiagnozowana z punktu widzenia współczesnej 
wiedzy medycznej – epidemie i pandemie stanowiły jedno z naj-
trudniejszych doświadczeń egzystencjalnych dawnych wieków. 
Strach przed zarażeniem dotykał wszystkich bez wyjątku, zwłasz-
cza że nie znano etiologii chorób zakaźnych (a także etiologii cho-
rób w ogóle), nie umiano również w pełni skutecznie sobie z nimi 
radzić. Nie oznacza to jednak, że nasi przodkowie bezradnie roz-
kładali ręce. Walka z epidemiami obejmowała różne formy me-
dycznych kuracji wspomagane przepisami prawnymi wydawany-
mi przez władze starające się przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się 
zarazy12. Działaniom tym towarzyszyła duchowa walka z „czarną 
śmiercią”, co było naturalną konsekwencją traktowania morowego 
powietrza jako kary za grzechy. Podejmowali ją duchowni wszyst-
kich wyznań, podzielający przekonanie, które dominikanin Fabian 
Birkowski ujął metaforycznie jako „(…) sierp zbawienny, kosę bar-
dzo potrzebną na niepożytecznych gałęzi i wilków oberżnienie”13, 
na co lekarstwem mogło być jedynie czynienie pokuty i zmiana 
złych nawyków życiowych.

12  Por. szerzej m.in. J. Kracik, Pokonać czarną śmierć. Staropolskie postawy wo-
bec zarazy, Kraków 1991; M. Sznajderman, Zaraza. Mitologia dżumy, cholery 
i AIDS, Warszawa 1994; A. Karpiński, W walce z niewidzialnym wrogiem. Epi-
demie chorób zakaźnych w Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa 
demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne, Warszawa 2000; Epidemie, 
klęski, wojny, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań 2008; J. Gilewska-
-Dubis, Diagnostyka, terapia i profilaktyka chorób zakaźnych w średniowiecznej 
medycynie europejskiej, w: Zdrowie i choroba jako problem polityczny i społecz-
ny. Medycyna w kontekście działań państwa, red. B. Płonka-Syroka, T. Srogosz, 
Wrocław 2005; K. Pękacka-Falkowska, Profilaktyka przeciwdżumowa w no-
wożytnym Toruniu na przykładzie działań administracyjnych i leczenia, Toruń 
2009; Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, red. K. Konarska, P. Kowalski, 
Wrocław 2012.

13  Cyt. za: J. Kracik, Pokonać czarną śmierć, s. 128. 
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W świecie katolickim tym duchowym działaniom patrono-
wali święci „antyzarazowi”: św. Sebastian, św. Antoni, św. Jodok  
i św. Rozalia, a zwłaszcza św. Roch. Kaznodziejskiemu słowu przybli-
żającemu wstawiennictwo owych świętych towarzyszyły przedstawie-
nia ikonograficzne oraz rozmaite druki religijne, zawierające żywoty 
poszczególnych świętych oraz teksty modlitw, na przykład „Obrona 
przeciwko morowemu powietrzu doświadczona, na którą jako boga-
ty tak y ubogi, snadno się zdobędzie, bo nie każdy na lekarstwa ma 
pieniądze. Na cześć, a na chwałę Panu Bogu to Tróycy jedynemu, 
Naświętszey Pannie Mariey, a na pomoc pospolitemu człowiekowi 
napisana. Przez X. Marcina plebana z Klecka roku pańskiego 1605” 
lub „Pielgrzym niebieski Roch święty w komitywie czterech towarzy-
szów z doświadczoną od morowego powietrza prezerwatywą w koś-
ciele farnym warszawskim S. Krzyża z konfraternią swoią osadzony 
albo nabożeństwo konfraternyi Sw. Rocha R.P. 1729”. 

W nauczaniu ewangelickim z pośrednictwa antyzarazowej kon-
fraterni nie korzystano, traktując jako bezpośredniego duchowego 
obrońcę samego Chrystusa. W taki sposób ujmuje kwestię ducho-
wej posługi również kaznodziejstwo śląskie. Przykładami realizacji 
medycznego posłannictwa, stanowiącego jeden z wyrazistych ry-
sów wzorca parenetycznego duchownego ewangelickiego, są dwa 
zachowane druki, dla których motyw przewodni stanowi morowe 
powietrze. Pierwszy z nich to Kazanie czasu powietrza morowego 
Samuela Dambrowskiego (1577-1625), natomiast drugi to Jana 
Muthmana (1685-1747) Wierność Bogu i Cesarzowi czasu powie-
trza morowego (…).

Samuel Dambrowski wywodził się z Wielkopolski, był kazno-
dzieją w Poznaniu i Wilnie oraz superintendentem zborów litew-
skich i żmudzkich, nie pełnił bezpośredniej posługi duchownej na 
Śląsku, ale jego postylla, zwana „Dambrówką”, odegrała ogromną 
rolę wśród śląskich ewangelików. Dzieło to wydano po raz pierw-
szy w 1620 roku w Toruniu. Nosiło tytuł Postylla chrześciańska, to 
jest kazania albo wykłady porządne świętych ewangeliej na każdą nie-
dzielę i na każde święto przez cały rok (…), później było kilkunasto-
krotnie przedrukowywane jako X. Samuela Dambrowskiego, pasterza 
Kościoła Ewanielickiego (…) Kazania albo wykłady porządne świętych  



IZABeLA KAcZMARZyK272

ewangelie (…)14, dzięki czemu stało się najpopularniejszą postyllą 
ewangelicką na ziemiach śląskich. Z postylli tej korzystano powszech-
nie jeszcze w wieku XIX, a nawet w pierwszej połowie wieku XX15, 
traktując to dzieło religijne – pochodzące sprzed kilku wieków – jako 
wciąż aktualne z punktu widzenia przesłania konfesyjno-moralnego. 

Jednym z kazań okolicznościowych poświęconych problematyce 
pokutnej, stanowiących Przydatek do Postylli chrześciańskiej, jest Ka-
zanie czasu powietrza morowego, stanowiące fragment Kazań pokut-
nych16. Jest to rodzaj popularnego wykładu objaśniającego na podsta-
wie Psalmu 91 (90) „Ten, który mieszka w spomożeniu Najwyższego, 
w obronie Boga niebieskiego mieszkać będzie”, jak w obliczu zagro-
żenia zarazą winien zachować się prawdziwy chrześcijanin. Wiedza 

14  Tytuły poszczególnych wznowień mają kilka wariantów stylistyczno-grama-
tycznych. Wszystkie cytaty z dzieła Dambrowskiego w niniejszym artykule po-
chodzą z wydania: X. Samuela Dambrowskiego, pasterza Kościoła Ewanielickiego 
(...) Kazania albo Wykłady Porządne Swiętych Ewanieliy Swiątecznych, tudzież 
i innych świętych, które Kościoł Boży w Polsce, w Prusiech, i indziey zwykł ob-
chodzić przez cały rok (…) na cześć i chwałę Wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa zebrane i znowu w druk podane, Brzeg 1809.

15  Bezpośrednimi adresatami Postylli chrześciańskiej byli ewangelicy litewscy oraz, 
najprawdopodobniej, wielkopolscy. Dzieło stało się jednak bardzo popularne 
również na Śląsku, Warmii i Mazurach i Łużycach. Aczkolwiek, jak twierdzi 
J.T. Maciuszko (Ewangelicka postyllografia polska XVI-XVIII wieku, Warszawa 
1987, s. 351-352), jej rola wynikała nie tyle ze znaczenia samego dzieła, ile 
splotu różnych przypadkowych okoliczności: była to jedyna kompletna postyl-
la, zawierająca kazania na cały rok kościelny, w dodatku solidnie, „porządnie” 
skonstruowane pod względem językowo-stylistycznym, a przede wszystkim 
opracowane zgodnie z przejrzystym schematem retorycznym. Por. również: 
E. Bursche, Dambrowski Samuel, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 4, Warsza-
wa 1938; J. Szturc, Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX wieku, 
Bielsko-Biała 1998; L. Przymuszała, Struktura i pragmatyka postylli Samuela 
Dambrowskiego, Opole 2003; M. Pawelec, Recepcja kazań Samuela Dambrow-
skiego na Śląsku (XVII-XX w.), „Studia Śląskie”, t. 66 (2007), s. 11-38; L. Przy-
muszała, Pragmatyczne determinanty XVII-wiecznej postylli popularnej, „Acta 
Uniwersitatis Wratislaviensis. Język a Kultura”, t. 23 (2012), http: jk.sjol.eu 
(dostęp: 30.11.2016).

16  Historię poszczególnych wydań dzieła Dambrowskiego i ich zawartości pod 
kątem bibliograficznym omawia szczegółowo J.T. Maciuszko, Ewangelicka 
postyllografia polska, s. 189-210.
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na temat zagrożenia czarną śmiercią oraz zasad profilaktyki wynika-
jących ze stanu ówczesnej medycyny docierała wówczas już od ponad 
pół wieku nie tylko do intelektualnej elity, ale również do szerokiej 
grupy odbiorców, ponieważ, jak już zostało wspomniane, informacje 
na ten temat zamieszczano między innymi w kalendarzach i herba-
rzach (aczkolwiek na Śląsku były to wydawnictwa przede wszystkim 
niemieckojęzyczne). Dambrowski w swoim kazaniu uczynił te publi-
kacje punktem odniesienia, nazywając je radami „medyków i filozo-
fów”, starając się jednak udowodnić tezę, że działania o charakterze 
medyczno-farmaceutycznym są niezbędne, ale nie stanowią wystar-
czającej ochrony przed zarazą, ponieważ są to „prezerwatywy piękne, 
ale nie doskonałe”17. Doskonałość zapewniają dopiero „prezerwatywy” 
religijne, bez których wszelkie driakwie i zioła nie będą dość skuteczne. 
Dambrowski wskazywał na trzy takie podstawowe środki duchowej 
ochrony: „wspomożenie i obronę Najwyższego”, „posługę Anielską” 
i „modlitwę”. Kazanie spełniało tym samym podstawową funkcję, 
jaka przypisana jest tekstom tego typu (zarówno wygłaszanym, jak 
i wydawanym drukiem), to znaczy zawierało ponadczasowe, religijne 
przesłanie moralne, co zapewniło mu funkcjonowanie wśród śląskiej 
społeczności ewangelickiej na zasadzie „długiego trwania”. Informacje 
o charakterze medyczno-farmaceutycznym nie stanowią bowiem głów-
nej warstwy tematycznej tekstu ani też nie wpływają na treść kazania, 
tak aby w pełni je zdezaktualizować. W późniejszej recepcji najistot-
niejszą rolę odegrała więc teza główna kazania, czyli przypomnienie 
i podkreślenie faktu, że w życiu najważniejsza jest ufność w Bożą opie-
kę (obecna zresztą w większości ówczesnych tekstów o religijnej pro-
weniencji, podejmujących problematykę zdrowotną). Tej swoistej sie-
demnastowiecznej konkretyzacji czytelniczej biblijnego psalmu tekst 
Dambrowskiego zawdzięcza bez wątpienia uniwersalność przesłania, 
dzięki czemu (wraz z innymi dziełami religijnymi tego autora) Kazanie 
czasu powietrza morowego przedrukowywano aż po przełom XIX i XX 
wieku, kiedy zagrożenie epidemią czarnej śmierci wciąż istniało, ale nie 
miało już takiej siły rażenia jak w stuleciach wcześniejszych, aczkolwiek 

17  X. Samuela Dambrowskiego, pasterza Kościoła Ewanielickiego (...) Kazania albo 
Wykłady Porządne, s. 570.
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nie zmalało bynajmniej zagrożenie innymi chorobami, sprawiając, że 
wpisana w tekst konieczność suplikacyjnej modlitwy w takiej sytuacji 
była wciąż aktualna. Natomiast w wieku XVII, kiedy kazanie ukazało 
się po raz pierwszy, mimo akcentowania wyższości duchowych „pre-
zerwatyw”, bez wątpienia spełniało także elementarną funkcję medycz-
ną, wskazując (przypominając?), jakie medykamenty są zalecane przez 
lekarzy w czasie zarazy i, co istotne, w żadnej mierze nie negując ko-
nieczności ich stosowania. Głosił więc Dambrowski, że z medycznego 
punktu widzenia „dryjakiew jest najpożyteczniejsza”, wskazywał też na 
sposób jej dawkowania, tłumacząc, że trzeba driakwi 

(…) dwakroć do tego dnia używać, po jedzy dziewięć, a przed jedzą 
sześć albo siedem godzin, starym jednę dragmę18, drugim połowi-
cę, a młodszym mniej. Jeśli czasy ciepłe, każą [lekarze] po dryjakwi 
używać tym, którzy są ciepłej krwi albo natury, trzecią część kub-
ka różanej wódki, a trochę różanego octu, drugim zaś innej natury 
używać każą wina białego, zmieszawszy w nie wódki z polnej dryja-
kwi i melissu. Niektórzy powiadają, że kto w powietrze aloes, mirry, 
i szafranu używa, może się nigdy powietrza nie obawiać19. 

Pamiętając o społecznym znaczeniu kazań w XVII stuleciu, za-
sadne wydaje się więc przyjęcie założenia, że tego typu medyczno-
-farmaceutyczne porady duszpasterskie spełniały swoje zadanie 
i sprawiały, iż ambona była miejscem nie tylko niesienia duchowej 
pociechy, ale również budowania ogólnej wiedzy o świecie, w za-
kresie której pojawiały się także kwestie obejmujące sferę porad-
nictwa medycznego przeznaczonego dla szerokich warstw społecz-
nych. Można bowiem założyć, że również kaznodzieje, którzy nie 
wydawali swoich kazań drukiem, wzorując się na tekstach opubli-
kowanych, podejmowali podobną tematykę, zwłaszcza kiedy mo-
rowe powietrze pukało do bram miasta czy miasteczka, gdzie peł-
nili swoją duszpasterską posługę. Tekst Dambrowskiego wpisuje się 
tym samym w nurt „morowego” piśmiennictwa, które podejmuje 

18  Dragma (lub drachma) to dawna jednostka miary aptekarskiej.
19  X. Samuela Dambrowskiego, pasterza Kościoła Ewanielickiego (...) Kazania albo 

Wykłady Porządne, s. 570.
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problematykę zarazy ze względu na jej wagę społeczną oraz powta-
rzalność groźnych epidemii, niemal regularnie dotykających wów-
czas różne rejony Europy. 

Inną proweniencję ma drugi ze wspomnianych śląskich tekstów: 
Wierność Bogu i Cesarzowi czasu powietrza morowego (…) autorstwa 
Jana Muthmana, ze względu na problematykę również należący do 
religijnego piśmiennictwa „morowego”. Dzieło to nie jest jednak ro-
dzajem uniwersalnych rozważań na temat zarazy, ale drukiem ści-
śle związanym z konkretnymi wydarzeniami dziejowymi, a ponadto 
w sferze treści inaczej rozkładającym akcenty pomiędzy problematy-
ką religijną a medyczną.

Dzieło to zostało wydane w Cieszynie w roku 1716. Jego autor, 
Jan Muthman (Muthmann), pochodził z okolic Byczyny, był grun-
townie wykształcony, posiadał talent oratorski i zdolności organi-
zacyjne, dlatego w 1709 roku powierzono mu stanowisko seniora 
w nowo powstałej parafii ewangelickiej w Cieszynie20. Zadania, jakie 
przed nim stały, były poważne, bo obejmowały z jednej strony bu-
dowę kościoła, a z drugiej nieoczekiwaną konieczność radzenia sobie 
z całym szeregiem klęsk elementarnych: powodzi, pożarów, a przede 
wszystkim epidemii moru, jaka nawiedziła najpierw sąsiednie Mo-
rawy i Węgry, a później także Cieszyn (nie po raz pierwszy zresztą) 
w roku 1715. Miasto wówczas opustoszało, ponieważ zmarło niemal 
1,5 tysiąca ludzi, a kto tylko mógł, wyjechał, aby być z dala od źródła 
zarazy. Muthman czuł się więc w obowiązku odpowiedzieć na po-
trzebę czasu, zwłaszcza że medyczna literatura na temat morowego 

20  Por. szerzej m.in.: O. Michejda, Pamiętnik pierwszego pastora cieszyńskiego, 
„Kalendarz Ewangelicki”, R. 50 (1931); J. Zaremba, Dwaj pierwsi pisarze pol-
scy na Śląsku Cieszyńskim: Jan Muthman i Samuel Ludwik Zasadius, „Rocznik 
Komisji Historycznoliterackiej Krakowskiego Oddziału PAN”, t. 10 (1972); 
J. Zaremba, Piśmiennictwo ewangelickie na Śląsku (do roku 1800), w: Udział 
ewangelików śląskich w polskim życiu kulturalnym, Warszawa 1974; J.T. Ma-
ciuszko, Śląsko-polska literatura ewangelicka do połowy XIX wieku, „Rocznik 
Teologiczny ChAT”, R. 37, z. 1 (1995); J. Szturc, Ewangelicy w Polsce. Słownik 
pisarzy śląskich, red. J. Lyszczyna, D. Rott, t. 2, Katowice 2007; B. Stuchlik-
-Surowiak, Jan Muthman i Samuel Ludwik Zasadius – od budowniczych świątyni 
do wyklętych wygnańców, w: Itinera clericorum. Kulturotwórcze i religijne aspekty 
podróży duchownych, red. D. Quirini-Popławska, Ł. Burkiewicz, Kraków 2014.
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powietrza była na Śląsku dostępna w językach niemieckim i łaciń-
skim; po niemiecku, jak już zostało nadmienione, drukowano rów-
nież popularne kalendarze21, co dla wielu cieszyńskich ewangelików 
stanowiło poważną barierę komunikacyjną. Cieszyński pastor miał 
tego pełną świadomość. Wychował się zresztą w środowisku, w któ-
rym tradycje posługi religijnej zarówno za pośrednictwem żywego 
słowa, jak i poprzez piśmiennictwo religijne o charakterze moral-
no-budującym opracowywane w „języku serca” były ugruntowa-
ne. Uznał więc, że nie wystarczy wyłącznie bezpośrednie głoszenie 
duchowych i medycznych porad z ambony cieszyńskiego kościoła 
(chociaż mówcą był doskonałym), ale trzeba również spisać traktat, 
przeznaczony dla „[krześcian naszych], osobliwie którzy są języka 
polskiego, a temu jakoby pokrewnego, morawskiego, czeskiego albo 
słowiańskiego”22, ujmując zagadnienie tak, aby było ono powszech-
nie zrozumiałe. Przygotowując swoje dzieło, świadomie sięgnął więc 
po polszczyznę w jej lokalnej odmianie, w metatekstowej przed-
mowie wyjaśniając, że jest to „lekka polszczyzna, niekiedy według 
zwykłości teraźniejszych słuchaczów moich accomodowana, bo nie 
uszom piszę, a sercu”23. 

Druk ten już Wincenty Ogrodziński nazwał „tworem 
osobliwym”24, ponieważ nie było to dzieło religijne, które niejako 
przy okazji rozważań nad duchową istotą choroby zawierało rów-
nież informacje natury medycznej czy farmaceutycznej, ale, mówiąc 
nieco żartobliwie, swoiste osiemnastowieczne „dwa w jednym”, to 
znaczy połączenie typowego modlitewnika z typowym poradnikiem 

21  Por. A. Syroka, Kalendarze śląskie XVII-XVIII wiek, „Kwartalnik Historii Nauki 
i Techniki”, t. 41, nr 2 (1996), s. 7-24.

22  J. Muthman, Wierność Bogu i Cesarzowi, czasu powietrza morowego należąca 
a pokazana przez Jana Muthmana, sługę Ewangeliej przy kościele Jezusowym przed 
Cieszynem, Cieszyn 1997 [reprint], s. 6. (Wszystkie cytaty pochodzą z tego wy-
dania). Wnikliwe uwagi na temat języka, jakim posłużył się Muthman, znajdu-
ją się w artykule Jany Raclavskiej (Zaraza morowa na Śląsku Cieszyńskim – opis 
choroby i jej leczenia według Jana Muthmana, w: W kręgu dawnej polszczyzny, 
red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Kraków 2016).

23  J. Muthmann, Wierność Bogu i Cesarzowi, s. 7.
24  W. Ogrodziński, Dzieje piśmiennictwa śląskiego, Katowice 1965, s. 88.
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medycznym. Nie jest to też część większego zbioru kazań, w którym 
tematyka morowa stanowi jeden z podejmowanych problemów, ale 
druk samoistny. 

Książka zawiera szereg dyrektywnych instrukcji postępowania 
w sytuacji, kiedy zdrowie i życie z powodu epidemii jest zagrożone. 
Jej powstanie związane jest ze świadomością zagrożenia, jaką Muth-
man posiadał, i odpowiedzialności za powierzonych jego ducho-
wej opiece wiernych. Najważniejszą cechą cieszyńskiego druku jest 
ogromny pragmatyzm. Znamienna, tytułowa formuła wywodzi się 
ze słów ostatniego Piasta śląskiego, księcia Jerzego Wilhelma, który 
twierdził, że „najlepsza religia (…) to Bogu i Cesarzowi przebywać”25. 
Nic więc dziwnego, że pochodzący z księstwa brzeskiego Muthman 
do tych właśnie słów się odwołuje, podkreślając, że nie wystarczy 
tylko modlić się i przyzwoicie zachowywać, ale należy również bez-
względnie podporządkować się zaleceniom sanitarno-higienicznym, 
jakie zostały przygotowane przez władze. Epidemia nie jest bowiem 
czasem na wybujały indywidualizm, ale raczej sprawdzianem odpo-
wiedzialności za siebie i przede wszystkim innych.

Swoje dziełko cieszyński pastor podzielił na dwie części. Pierwsza 
to rodzaj popularnonaukowego wykładu, tłumaczącego – zgodnie ze 
stanem ówczesnej wiedzy – podstawowe kwestie związane z:
•	 nazewnictwem (mór to mietła Boża, bo ludzi „bez zahamowania 

uprząta”); 
•	 przyczynami wybuchu zarazy z punktu widzenia natury, ludzi 

i Boga (przy czym już w tej części Muthman stara się oddziaływać 
w sposób dydaktyczny, podkreślając między innymi, że „często też 
ludzie sami sobie szkodzą, rzeczy zapowietrzone kupując, erbując, 
albo kradnąc, z zapowietrzonymi obcując, (…) umarłe nie w czas 
i nie dość głęboko a daleko chowając”, w przyczynach ducho-
wych z kolei podając obszerny rejestr wszelakich grzechów takich 
jak: „wzgarda słowa Bożego, bałwochwalstwo, drażnienie Boga 
i niewiara, pogardzanie sługów Bożych (…), obłuda, pycha, (…), 
grzechy przeciw sobie samemu (…), kurestwo, cudzołóstwo (…) 
obżarstwa, pijaństwa, tańce (osobliwie owe przeklęte niedzielne, 

25  J. Muthman, Wierność Bogu i Cesarzowi, s. 2.
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dzień Jezusow bluźniące)”, a nawet daremne mowy i, mocno osa-
dzone w ewangelickiej etyce, będące „podgłówkiem diabelskim”, 
próżnowanie26;

•	 symptomami choroby, którymi są między innymi „zima, gorącz-
ka, słabość po wszystkich członkach, srogie głowy bolenie, targa-
nie w krzyżu (…) fantazyrowanie, (…) niespanie albo zaś usta-
wiczne a niezwyczajne spanie, (…) bolączki, gluzy i wrzody, przy 
czym podkreśla, że ważne jest, aby nie zlekceważyć już pierwszych 
objawów choroby oraz duchowymi sposobami na mór, czyli po-
bożnymi modlitwami i „pieśniami czasu powietrza morowego”27. 
Pieśni te pochodzą z ówczesnych kancjonałów ewangelickich, do 
których dołączył teksty własnego autorstwa.
Część druga książki Muthmana to już ściśle informacyjny po-

radnik, którego celem jest wyjaśnienie cieszyńskim ewangelikom 
na podstawie wydanych na czas moru zarządzeń władz, jak po-
winni postępować w czasie epidemii. Przy czym trzeba podkreślić, 
że chociaż ze względu na warstwę stylistyczno-językową niektóre 
fragmenty budzą uśmiech dzisiejszego odbiorcy tekstu, to jednak 
wiele zaleceń ma również z punktu widzenia współczesnej profi-
laktyki i epidemiologii całkiem rozsądny charakter. Ta część książ-
ki jest niezwykle logiczna i przemyślana oraz, co ważniejsze, pre-
zentuje stan ówczesnej wiedzy medycznej. Muthman nie powiela 
bowiem bezrefleksyjnie wcześniejszych poglądów na istotę czarnej 
śmierci (jak pisze „milczy o starych”28 dziełach na ten temat), ale 
opiera się na aktualnych, niemieckojęzycznych poradnikach anty-
dżumowych, jakie na początku XVIII wieku zostały opracowane 
przez miejskich fizyków i wydane staraniem magistratów Wrocła-
wia, Świdnicy i Cieszyna. Kładzie więc nacisk przede wszystkim 
na bezwzględną konieczność podporządkowania się „dyrektorom 
zdrowia”, a więc wszelkim osobom, które z racji swoich profesji 
i pełnionych w mieście funkcji mają do wykonania określone za-
dania. Następnie cieszyński duchowny omawia po kolei wszystkie 

26  Ibidem, s. 15-18.
27  Ibidem, s. 95.
28  Ibidem, s. 5.
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sfery ludzkiego życia, zaczynając od porad żywieniowych w myśl 
zasady: „jeżeli możesz się leczyć lekarstwem i dietą, wybierz dietę”, 
przez kwestie związane z codzienną higieną i porządkiem w domu 
i obejściu, sposoby postępowania, jeżeli w domu już ktoś zacho-
ruje bądź umrze, przy czym nie zapomina nawet o kwestiach fi-
nansowych, pisze bowiem z całą mocą: „nie wolno brać od chore-
go żadnych pieniędzy, okrom pieniędzy na zapłatę lekarza, leków, 
żywności, umarłe noszących i kopidołów, które ale naprzód w ocet 
wrzucone być muszą”29 (to znaczy pieniądze nie kopidoły…). Cie-
szyński pastor podkreśla bowiem znaczenie dezynfekcji (np. sprzę-
tów domowych, ubrań, ale też wspomnianych pieniędzy, a nawet 
drogich kamieni). Podaje również, co szczególnie istotne, recep-
tury medykamentów, które – jak podkreśla – „za małe pieniądze”  
z „aptyk można kupić” i samodzielne przygotować, jak na przykład 
ocet morowy: „Weźmi świeżej ruty dwie garści (…), bzowego kwia-
tu, ile w przednie palce wziąć możesz (…), świeżą skórkę od jednej 
cytrony, nalej na te species jednej albo pułtory (!) kwarty dobrego, 
winnego octu, a niech tak stoi. Od tego octu może na prezerwacyją 
każde rano jedne albo dwie łyżki wypić”30. Wśród porad natury 
dietetycznej Muthmann zwraca z kolei uwagę po pierwsze na pro-
dukty, które należy spożywać, a po drugie takie, które z diety trzeba 
wykluczyć. Te pierwsze to: czosnek, szałwia, ruta, chrzan, kope-
rek i „cytrony”, a więc produkty roślinne o rzeczywistym działaniu 
odkażającym, naturalne antybiotyki, aczkolwiek warto też zwrócić 
uwagę, że są wśród nich również rośliny apotropeiczne (jak czos-
nek czy ruta), chociaż cieszyński pastor o jakimkolwiek magicznym 
działaniu bynajmniej nie wspomina, zwłaszcza że wcześniej przed 
wszelkim bałwochwalstwem ostro przestrzega. Te drugie, czyli pro-
dukty, których jeść nie wolno, to z kolei: „groch, kapusta, mięso 
świńskie (w nadmiarze), miękkie i suszone ryby, stare jajca, spleś-
niały chleb, rzepa i śmierdzący syr”31, a więc produkty z jednej stro-
ny wzdymające i ciężkostrawne, a z drugiej z oczywistych względów 

29  Ibidem, s. 99.
30  Ibidem, s. 105.
31  Ibidem, s. 94.
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mogące doprowadzić do zatrucia pokarmowego, co dla osłabione-
go chorobą organizmu mogłoby okazać się zabójcze.

Rozsądne są również zasady higieniczne, które, jak Muthman 
podkreśla, są niezbędne, aby zaraza się nie rozprzestrzeniała. To prze-
de wszystkim dbałość o „priwety”, czyli ubikacje, które mają być 
„trzymane w czystości”, „co dzień umywane”, „wapnem przesypy-
wane”, „mieszkami z piaskiem zakrywane” i „dobrze zamykane”. To 
także bezwzględny zakaz wyrzucania gdziekolwiek tego, co może być 
pożywką dla bakterii, a więc „posoki, trzew, kości bydła zabitego, 
uryny, plugastwa, zdechłych kur, psów, kotek” i wszystkiego, „co by 
smród czyniło”32. Istotne jest ponadto, aby izolować chorych, usunąć 
z pomieszczenia, gdzie taki chory przebywa, wszystkie zbędne sprzę-
ty, a na jego usta kłaść coś w rodzaju maseczki, czyli chleb zmoczony 
w ciepłej wodzie, żeby „dech jadowity weń wciągnął”, chleb ten na-
leży później głęboko zakopać. Ponadto zalecał Muthman okadzanie 
domu jałowcem, siarką bądź tabaką oraz gaszenie w izbie chorego 
wapna33. 

Wśród leków, które można kupić w aptece lub przygotować z po-
danych składników, cieszyński pastor poleca zwłaszcza: ocet morowy, 
gorzkie wino, zielne piwo, gorzałkę przeciwko jadu morowemu oraz 
inne medykamenty „częścią do woniania, częścią do mazania, częścią 
do zawieszania”, poza tym należy wieść spokojny żywot, unikając 
wszelkich „affektów”, zwłaszcza gniewu i zlęknienia, ponieważ „bo-
jaźliwi daleko rychlej niż śmiali od moru zachwyceni bywają”34. 

Trudno wiarygodnie ocenić, w jakim stopniu cieszynianie z rad 
swojego pastora skorzystali, aczkolwiek faktem jest, że sam Muth-
mann oraz jego żona przeżyli zarazę, a Cieszyn opuścili dopiero 
w 1730 roku ze względu na oskarżenie o pietyzm, które skończyło się 
aktem banicyjnym. W tym czasie epidemia moru opuściła już Księ-
stwo Cieszyńskie, które od tamtego czasu kolejnej tego typu zarazy 
już nie doświadczyło, chociaż w XIX stuleciu mieszkańcy Cieszyna 
i okolic musieli się zmagać z inną, poważną plagą, epidemią cholery.

32  Ibidem, s. 95.
33  Ibidem, s. 98.
34  Ibidem, s. 107-109.
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Dzieło Muthmana, aczkolwiek niezwykle pragmatyczne, okazało 
się jednak przede wszystkim drukiem okolicznościowym tak moc-
no osadzonym w konkretnej rzeczywistości społeczno-historycznej, 
że przeszło do historii nie tyle jako religijno-medyczny poradnik, 
poświęcony „czarnej śmierci”, która sprawia, że „żywi chowają mar-
twych, a martwi żywych zabijają”35, ale jako pierwszy cieszyński druk 
polskojęzyczny36. 
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SuMMARy

The Medical Mission of evangelical Writings in a 17th  
and 18th century Silesia Which Was Threatened by  

a “Miasma” (Based on the Works  
of Samuel Dambrowski and Jan Muthman)

In former preaching (or in religious writings generally speaking) we can 
encounter numerous analogies between the role played in the human 
life by Christ, immediately followed by a priest, and the role of a doctor  
taking care of his patients. The sources of understanding an illness in this 
way were the works of St. Augustine. We can therefore find religious expla-
nations in countless medical writings, such as handbooks intended for sick 
people and their families created by contemporary physicians. However, 
this type of guidance was not the only way of providing individuals with 
information. Religious works also described various examples of diseases, 
their causes, symptoms and particular treatments. Such paramedical coun-
selling included not only common ailments, like for instance a runny nose, 
but also dangerous epidemics, like the plague. Two preserved evangelical 
writings are examples of works whose theme is that of miasma. The first is 
“Sermon in the times of a miasma” (“Kazanie czasu powietrza morowego”) 
by Samuel Dambrowski (1577-1625) and the second one is “Being faithful 
to God and the Emperor in the times of a miasma” (“Wierność Bogu i Ce-
sarzowi czasu powietrza morowego […]”) by Jan Muthman (1685-1747). 



B e A t A  S t u c h L I K - S u R O W I A K
uniwersytet Śląski w Katowicach 

Zbójnicy, mordercy, złodzieje i cudzołożnicy.  
Obraz środowiska przestępczego  

XVII-XVIII wieku  
w Chronografii albo Dziejopisie żywieckim 

Andrzeja Komonieckiego 

Historiej starych czytać nie przestaj, bo tam bez prace znajdziesz to, na 
co drudzy wiele pracowali. Z nich poznasz dobrych cnoty, a złośliwych 
występki, poznasz odmianę żywota ludzkiego i obroty szczęścia i nie-
dostatek świata tego i jako się i wielkie panowania do upadku chylą. 
Uważysz, obaczysz złych karania a dobrych zapłaty, jednych się strzeż 
(…), a drugich, abyś się przy zapłacie został, naśladować będziesz1. 

Takimi oto słowami, podkreślając dydaktyczny wymiar histo-
rii, zwracał się do czytelników żywiecki wójt – Andrzej Komo-
niecki (1659-1729)2 na kartach jedynej w swoim rodzaju kroniki 

1  A. Komoniecki, Chronografia albo Dziejopis żywiecki, wyd. S. Grodziski, 
I. Dwornicka, Żywiec 1987, s. 4-5. Wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania. 

2  Szersze informacje biograficzne – zob. Słownik biograficzny Żywiecczyzny, t. 1, 
red. A. Urbaniec et al., Żywiec 1995, s. 103-104.
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obejmującej dzieje Żywca i okolic w latach 1400-17283. Dzieło to, 
choć kilkakrotnie wydawane drukiem i obecne w świadomości współ-
czesnych mieszkańców Żywiecczyzny, nadal jest stosunkowo słabo 
spenetrowane przez badaczy4, bez wątpienia warto więc przyjrzeć się 
mu bliżej.

Chronografia albo Dziejopis żywiecki to księga niejednorodna za-
równo pod względem formy, jak i treści. Badacze używają w odnie-
sieniu do niej określeń „kronika”, „dziejopis”, rzadziej „latopis” czy 
„rocznik”5. Całość składa się z nierównej długości fragmentów ilustru-
jących wydarzenia, które rozegrały się w poszczególnych latach. Obok 
lapidarnych, jednozdaniowych wzmianek odnajdujemy tu obszerne, 
kilkustronicowe opisy wydarzeń, obok polszczyzny kronika zawiera 
partie w języku łacińskim; tekst pisany jest prozą, ale zdarzają się też 
wiersze autorstwa samego Komonieckiego. Podobne bogactwo przy-
nosi również warstwa tematyczna dzieła, na którego kartach zostali 
uwiecznieni zarówno wielcy tego świata – władcy, biskupi, dziedziczni 
panowie, jak i pospolici obywatele, a nawet ludzie z marginesu spo-
łecznego. Komoniecki rejestruje więc narodziny, śluby i zgony możno-
władców, przygląda się budowie kościołów, opisuje anomalie pogodo-
we, asystuje egzekucjom przestępców, śledzi poczynania zbójników, 
piętnuje niemoralne uczynki, słowem – zapisuje wszystko, co w jego 
mniemaniu jest istotne i co odbiega od rutyny dnia powszedniego. 

W niniejszym szkicu czynię przedmiotem rozważań „złośliwych 
występki” i „złych karania”, czyli proceder przestępczy oraz wymiar 

3  Po śmierci Komonieckiego kronika była kontynuowana przez kilku autorów, 
aż do roku 1877. W szkicu tym odwołuję się wyłącznie do zapisów autorstwa 
samego Komonieckiego. 

4  Na potrzebę badań w tym zakresie zwróciła uwagę m.in. A Kastelik. Zob. ea-
dem, Zapomniany dziejopis. Zasygnalizowanie problematyki badań nad „Chro-
nografią albo Dziejopisem żywieckim”, w: Staropolskie teksty i konteksty, t. 5,  
red. J. Malicki, T. Banaś-Korniak, Katowice 2004, s. 36-48. W ostatnich latach 
dzieło doczekało się wprawdzie monografii autorstwa Piotra Kowalskiego, wiele 
tematów i tropów, które żywiecki kronikarz zawarł w swojej księdze, wciąż czeka 
jednak na odczytanie. Zob. P. Kowalski, Świat Andrzeja Komonieckiego, kronika-
rza Żywca. Studia z antropologii historycznej, Wrocław 2010. 

5  A. Kastelik, Zapomniany dziejopis, s. 40. 
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sprawiedliwości, a więc ten aspekt dawnej kultury, który żywiecki 
wójt – ku przestrodze potomnym – opisał w sposób szczególnie bar-
wny, dosadny i rozbudowany. Pomijam przy tym zapiski odnoszące 
się do XV i XVI wieku ze względu na odrębną specyfikę kultury 
średniowiecza oraz fakt, iż dopiero w drugiej połowie stulecia XVI, 
dzięki rozkwitowi rodzimego piśmiennictwa, ukształtowały się swe-
go rodzaju fundamenty, na których bazowało orzecznictwo miejskie 
przez następne dwieście lat6. Szczególne znaczenie mają tutaj praw-
nicze opracowania autorstwa Bartłomieja Groickiego, dzięki którym 
do praktyki polskich sądów miejskich wprowadzony został między 
innymi kodeks karny wydany przez cesarza Karola V – Constitutio 
Criminalis Carolina. Uchodził on za dużo nowocześniejszy w stosun-
ku do Zwierciadła saskiego i Weichgbildu – średniowiecznych przepi-
sów prawa niemieckiego obowiązujących także w miastach polskich7. 
Dodatkowy argument uzasadniający skupienie uwagi na zapiskach 
odnoszących się do XVII i XVIII stulecia stanowi również fakt, iż 
to właśnie ta część kroniki jest najobszerniejsza i obfituje w najwię-
cej szczegółów dających nam bardzo wyraźny obraz funkcjonowania 
wymiaru sprawiedliwości w Żywcu i okolicach. 

1. Morderstwo/zabójstwo

Przypadki pozbawienia życia drugiej osoby, postrzegane jako 
szczególnie rażące naruszenie praw boskich oraz ludzkich, zawsze bu-
dziły powszechny strach i sprzeciw opinii publicznej, która domagała 
się wymierzania sprawcom takich czynów surowych kar. Szczególnie 

6  Por. M. Mikołajczyk, Przestępstwo i kara w prawie miast Polski południowej XVI- 
XVIII wieku, Katowice 1998, s. 13. 

7  Por. M. Mikołajczyk, Wprowadzenie, w: Źródła do historii Ziemi Żywieckiej, t. 3: 
Księga złoczyńców albo Akta sądu koniecznego gajonego żywieckiego z lat 1589-
1782, oprac. R. Kosiński, M. Mikołajczyk, Żywiec 2014, s. 12. Zob. też: B. Ba-
ranowski, O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach. Szkice z obyczajów XVII 
i XVIII w., Łódź 1988, s. 36; idem, Życie codzienne małego miasteczka w XVII 
i XVIII w., Warszawa 1975, s. 39. 
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dotyczyło to morderstwa, a więc zbrodni zaplanowanej, której – w od-
różnieniu od przypadkowego nieraz zabójstwa – dokonywano z preme-
dytacją, z zimną krwią. Morderstwo zakłócało społeczny ład, burzyło 
poczucie bezpieczeństwa danej zbiorowości, a powrót do stanu „nor-
malności” możliwy był wyłącznie po wykryciu, osądzeniu i ukaraniu 
sprawców. Owo odwieczne przekonanie, iż naturalną konsekwencją 
zbrodni winna być kara, znalazło odzwierciedlenie także w dziele Ko-
monieckiego, który nie szczędząc czytelnikom drastycznych obrazów 
morderstw, większość z nich dopełnia szczegółowym opisem działania 
ówczesnego wymiaru sprawiedliwości8. Jako przykład niech posłuży 
zapis ilustrujący wydarzenie z roku 1698:

Tegoż roku (…) Agneszka Barankowicowa o zabicie męża swego, 
którego śpiącego i napitego drewnym w głowę uderzywszy, w Krze-
szowie zabiła, a potym porąbawszy go siekierą w piecu w nocy spaliła 
i kości zagrzebła i tłuszczem z niego w kaganku świeciła. Za co tamże 
w Krzeszowie egzekwowana, będąc jej ręka ucięta, a potym spalona9. 

Na radykalne rozwiązywanie małżeńskich problemów decydowali 
się także mężczyźni. Pod datą 1711 roku Komoniecki notuje:

Dnia 26 marca w piątek przed Kwietną Niedzielą w Cięcinie, niejaki 
Gabryś Urbas, młynarz, Annę Pawlusionkę, żonę swoję ze złości, 
źle z nią mieszkając, przede dniem udusił i do śmierci zamordował. 
Za co tu w Żywcu dnia 12 maja criminaliter egzekwowan jest. Od-
ciąwszy mu wprzód rękę prawą, był kołem łoman, a potym na placu 
wplecion do niego10. 

Wydarzenie to zostało również odnotowane w Żywieckiej księdze 
złoczyńców, czyli szczęśliwie ocalałym do dziś zbiorze akt z toczą-
cych się przed sądem w Żywcu procesów kryminalnych. Zaczęto ją 

8  Por. P. Kowalski, Ciało w opresji. Zabijanie w „Chronografii” Andrzeja Komo-
nieckiego, w: Doświadczane, opisywane, symboliczne. Ciało w dyskursach kulturo-
wych, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2008, s. 93. 

9  A. Komoniecki, Chronografia, s. 266. 
10  Ibidem, s. 350. 



289ZBóJNIcy, MORDeRcy, ZłODZIeJe I cuDZOłOżNIcy

prowadzić w 1589 roku, a ostatnie zapisy dotyczą końca XVIII stule-
cia11. Pod numerem 157 zapisano: „Anno 1711 die 14 Maii Gabryel 
Urbas [z] Wieprza o zabicie żony swej Anny Pawluszczki rękę miał 
uciętą pod suplicją, a potym w koło wplecion”12. Zapis Komoniec-
kiego, choć równie beznamiętny (trudno spodziewać się emocjonal-
nych komentarzy od autora żyjącego w czasach, kiedy stosowanie 
okrutnych tortur było zjawiskiem powszechnym i nieodłącznie zwią-
zanym z wymiarem „sprawiedliwości”), zawiera jednak – jak widać –  
o wiele więcej szczegółów. Obserwację tę można odnieść do całej 
kroniki; nawet krótkie opisy pod piórem żywieckiego wójta zamie-
niają się w plastyczne i pobudzające wyobraźnię obrazy dające nam 
bogate wyobrażenie o ówczesnych relacjach międzyludzkich. „Lako-
niczne informacje – jak zauważa Piotr Kowalski – niosą w sobie wiel-
ki potencjał fabularny, ale też znakomicie oddają namiętności, jakie 
wybuchały w małej nawet społeczności”13. 

Łamanie kołem było wówczas często orzekanym rodzajem tak 
zwanej kwalifikowanej – czyli wiążącej się z dodatkowym cierpie-
niem skazanego – kary śmierci. W ten sposób karano morderców 
działających z wyjątkowym okrucieństwem lub dopuszczających się 
czynów budzących szczególną odrazę – na przykład, tak jak w oma-
wianych przypadkach, usunięcia męża lub żony14. Łamanie kołem 
– czyli gruchotanie kości delikwenta – mogło przybierać dwojaką 
formę: jeśli rozpoczynano od uderzenia w czaszkę, skazaniec miał 
lżejszą śmierć, jeżeli jednak najpierw łamano kości stóp, umierał on 
dłużej i w strasznych mękach15. 

Popularną formą kary kwalifikowanej było także ćwiartowanie. 
Taką właśnie egzekucję opisuje Komoniecki pod datą 1701:

11  M. Mikołajczyk, Wprowadzenie, s. 23-25. 
12  Źródła do historii Ziemi Żywieckiej, s. 110. 
13  P. Kowalski, Ciało w opresji, s. 93.
14  M. Kamler, Złoczyńcy. Przestępczość w Koronie w drugiej połowie XVI i w pierw-

szej połowie XVII wieku (w świetle ksiąg sądowych miejskich), Warszawa 2010, 
s. 392-393.

15  Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku, Łódź 1975, s. 424. 
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Tegoż roku we wsi Świnnej Józef Kubica, brat brata śpiącego, zami-
gawszy ślajsą [łuczywem] w nocy, gdzie i jako leży, toporem śmier-
telnie w głowę zaciął, aż trzeciego dnia umarł, a tylko dla kawałka 
ziemie, o który się kłopocili, miał nań nienawiść. Za co przez sąd 
miejski żywiecki była mu ręka ucięta, a potym ścięt i ćwiertowan16. 

Poprzez ćwiartowanie pozbawiano życia przede wszystkim rozbój-
ników (zwłaszcza, gdy rozbojowi towarzyszyło zabójstwo), sprawców 
napadów rabunkowych na domy i dwory oraz szczególnie okrutnych 
morderców. W przypadku opisanym przez Komonieckiego mamy 
do czynienia z ćwiartowaniem martwego już ciała, sugerowałoby 
to więc jakąś formę złagodzenia kary, z drugiej jednak strony autor 
wyraźnie zaznacza, iż przed egzekucją ucięto skazanemu rękę, jego 
uczynek musiał być więc zakwalifikowany jako okrutny, gdyż dodat-
kowe tortury, poprzedzające ścięcie, stosowano właśnie w przypadku 
takich zbrodni17. 

Ucinanie ręki, jak również inne czynności związane z kaleczeniem 
ciała, przeprowadzano często podczas obwożenia skazanego dookoła 
rynku i dopiero stamtąd odprowadzano go na miejsce stracenia znaj-
dujące się poza obszarem miejskich zabudowań18. W Żywcu było to 
prawdopodobnie wzgórze między Górą Burgałowską (Borkowską) 
a kościołem Przemienienia Pańskiego. Od roku 1689 zaczęto też wy-
korzystywać w tym celu dominującą nad miastem górę Grojec19. 

Zdarzało się jednak i tak, że egzekucja odbywała się w miejscu 
popełnienia przestępstwa. Komoniecki notuje taki oto przypadek: 

Roku Pańskiego 1719 dnia 24 stycznia we wtorek w Suskim Pań-
stwie Jakub Biberczak z Błądzonki, żonę swoją zabiwszy, do wody 
Stryszawy rzeki wrzucił, żeby do Skawy zapłynęła, ale przeciwko kar-
czmy suskiej zastanowiła się. A ten za ten występek na tym miejscu 
gdzie zabił, ścięt, dnia drugiego miesiąca marca w Suchej20. 

16  A. Komoniecki, Chronografia, s. 278. 
17  M. Kamler, Złoczyńcy, s. 418. 
18  Ibidem. 
19  M. Mikołajczyk, Wprowadzenie, s. 20. 
20  A. Komoniecki, Chronografia, s. 512. 
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Publiczna forma egzekucji miała na celu zaspokojenie potrzeb 
żądnej krwi gawiedzi – tracenie przestępców, obudowane całą masą 
teatralnych gestów, zawsze przyciągało bowiem tłumy. Oprócz wa-
loru widowiskowego cały ten spektakl „karania złych” pełnił jednak 
także inną funkcję – okrucieństwo wykonywanych wyroków miało 
skutecznie dyscyplinować społeczeństwo. Połamane ciała pozosta-
wiano więc, aż do rozkładu, na egzekucyjnych kołach, podzielone na 
ćwierci zwłoki zawieszano na szubienicach, ucięte ręce i nogi przybi-
jano do pręgierza21. Wierzono, że takie działania zapobiegną szerze-
niu się przestępczości. 

Żywiec nie utrzymywał „własnego” kata, więc gdy zaistniała 
potrzeba przeprowadzenia tortur oraz wykonania wyroku, wykwa-
lifikowanego „mistrza sprawiedliwości” sprowadzano z Krakowa, 
Cieszyna lub Pszczyny, najczęściej jednak z Oświęcimia, z którym 
beskidzkie miasto miało stałą umowę dotyczącą tego rodzaju „usług” 
opiewającą na kwotę 120 złotych rocznie, co stanowiło sumę dość 
znaczną22. Umowa obejmowała, jak się zdaje, „zwykłe” czynności ka-
towskie. Zdarzało się jednak, iż kat pozbawiał skazanego życia w ja-
kiś niezwykły, bardziej „widowiskowy” sposób, za co należało mu 
dodatkowo zapłacić. Ślad takiego zwyczaju odnajdujemy w Chrono-
grafii pod datą roczną 1688, kiedy to tracono niejakiego Wojciecha 
Miczka. Jak pisze żywiecki kronikarz, egzekucję mieli przeprowadzić 
czterej kaci, którzy specjalnie przybyli z Cieszyna. Jeden z nich, po 
odrąbaniu skazanemu głowy, nie puścił jej, lecz trzymając za wło-
sy, „około stojącym prezentował. Ale za ten figiel [!] złotych 60 od 
głowy wzięli, co by oświęcimski złotych 10 kontentowałby się”23. 
Nie wiemy, dlaczego zrezygnowano w tym konkretnym przypadku 
z „usług” oświęcimskiego kata, Komoniecki tego bowiem nie wy-
jaśnia. Bardziej precyzyjna jest pod tym względem notka odnosząca 
się do wydarzenia z roku 1721, kiedy to również trzeba było szukać 

21  Zob. m.in.: P. Kowalski, Ciało w opresji, s. 99; M. Mikołajczyk, Wprowadzenie, 
s. 21; M. Bogucka, Staropolskie obyczaje w XVI-XVII wieku, Warszawa 1994, 
s. 191. 

22  M. Mikołajczyk, Wprowadzenie, s. 18. 
23  A. Komoniecki, Chronografia, s. 243. 
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zastępstwa (tym razem w osobie kata z Pszczyny), ponieważ okazało 
się, iż mistrz oświęcimski „pijaństwem się zabawia”24.

Czasem mordercy mogli liczyć na złagodzenie kar. Bywało tak 
na przykład wskutek interwencji pana miasta lub wsi albo też innej 
„zacnej” osoby25. Pod datą roczną 1666 Komoniecki opisał takie oto 
zdarzenie:

Tegoż roku przytrafił się w Łodygowskim Państwie przypadek mężo-
bójstwa, iż Agneska Mojszanka męża swego Stanisława Stachurę za-
bić przenajęła, którego Jędrzej Ryczko w nocy śpiącego zabił. (…). 
Za co od sądu miejskiego żywieckiego tamże osądzona na śmierć, 
aby żywo kleszczami rozpalonemi jej ciało było targane, a potym 
ścięta została. A przy niej Jan Kempisz pachołek o cudzołóstwo 
z nią pełnione ścięt był. Lecz pod bytność Jego Mości pana Sta-
nisława z Warszyc Warszyckiego, kasztelana krakowskiego a pana 
tamecznego dziedzicznego klemencyja się jej pokazała, że tylko obo-
je ścięci zostali dnia piątkowego przed świętym Mikołajem tamże 
w Łodwigowicach26. 

Na marginesie dodajmy, że wspomniany tu kasztelan krakowski – 
Stanisław Warszycki to nie kto inny jak ów słynny staropolski okrut-
nik, bohater wielu legend i mrocznych opowieści, który ze względu na 
swoje sadystyczne skłonności, ujawniane między innymi wobec służby 
i kolejnych żon (jedną z nich miał zamurować w wieży, inną zachłostać 
na śmierć), zasłużył sobie w tradycji historycznej na miano „diabła”27. 
Biorąc więc pod uwagę jego własne dokonania, możemy się pokusić 
o nieco przewrotne spostrzeżenie, iż opisana tu zbrodnia Agnieszki 
Mojszanki nie zrobiła na nim zapewne większego wrażenia. 

Jak dowiadujemy się z poczynionych przez Komonieckiego zapi-
sów, bywały i takie sytuacje, kiedy morderca mógł w ogóle uniknąć 

24  Ibidem, s. 551. 
25  M. Mikołajczyk, Wprowadzenie, s. 15. 
26  A. Komoniecki, Chronografia, s. 210-211. 
27  Zob. m.in. Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie, s. 418; D. Rott, Kobieta z prze-

malowanego portretu. Opowieść o Annie Zbąskiej ze Stanisławskich i jej „Trans-
akcyji albo Opisaniu całego życia jednej sieroty (…)”, Katowice 2004, s. 75-76. 
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kary śmierci, a nie tylko liczyć na jej bardziej humanitarną formę. 
Ciekawą ilustracją takiego właśnie wyroku jest wydarzenie opatrzo-
ne przez autora datą roczną 1715. Wtedy to, dnia 22 kwietnia, nie-
jaki Wojciech Wielbłądowic w miasteczku Tymbark „na plebaniej 
tamecznej Kunegundę, księżą gospodynią okrutnie zabił”28. W dal-
szych fragmentach czytamy, iż sprawca był bratankiem tamtejszego 
plebana, ale ich relacje nie układały się najlepiej, a to za sprawą owej 
gospodyni, która nieustannie oskarżała młodzieńca o kradzież oraz 
nieprzystojne kontakty z córką bakałarza. Dając wiarę słowom ko-
biety, ksiądz zbił chłopaka, „a ta gospodyni drzwi trzymała, woła-
jąc żeby bił. Skąd na nię wziął nienawiść. Aż potym czwartego dnia 
w sobotę rano, wziąwszy siekierę, (…) trzy razy w głowę ciął, aż ją 
zabił”29.

Za ten czyn młodzieniec nie został skazany na śmierć, lecz orze-
czono wobec niego karę więzienia, zamienioną wkrótce „z porady 
kapłanów”30 na pobyt w krakowskim klasztorze. Biorąc pod uwa-
gę fakt, iż Komoniecki bardzo szczegółowo opisuje wydarzenia po-
przedzające zabójstwo, a więc znęcanie się gospodyni i księdza nad 
chłopcem, możemy przypuszczać, iż to właśnie ten fakt wpłynął na 
złagodzenie wyroku. Jak zauważa Marian Mikołajczyk, w staropol-
skiej praktyce sądowej nieraz zdarzało się, iż sprawcy poważnych 
przestępstw, zwłaszcza zabójstw, powoływali się na wyzywające, pro-
wokacyjne zachowanie pokrzywdzonych. Było to traktowane jako 
okoliczność łagodząca, z reguły nie skutkowała ona jednak uniewin-
nieniem oskarżonego31. Podobnie było także w omawianym przy-
padku – mordercę ukarano, wyrok był jednak bardzo łagodny, na co 
miała zapewne wpływ owa wspomniana „porada kapłanów”, a więc 
wstawiennictwo osób cieszących się powszechnym szacunkiem 
społecznym. 

ówczesny system prawny znał również pojęcie nieumyślnego po-
zbawienia życia. Już w przetłumaczonych przez Groickiego artykułach 

28  A. Komoniecki, Chronografia, s. 414. 
29  Ibidem. 
30  Ibidem. 
31  M. Mikołajczyk, Przestępstwo i kara, s. 82. 
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prawa magdeburskiego odnajdujemy następujący zapis: „Kto zabije 
umyślnie, wedle prawa ma być karan. Kto zabije przygodnie, iż to 
jawno będzie, gardła stracić nie powinien, jedno zapłacić”32. 

Kronika Komonieckiego notuje sporo przykładów wskazujących 
na respektowanie tego przepisu. Oto na przykład w roku 1709 trzej 
urzędnicy sądowi zabili niejakiego Piotra Pawlicznego z Ciśca, które-
go mieli doprowadzić przed sąd, ale po drodze tak dotkliwie go pobi-
li, „że na miejscu wpół umarły został. Którego aż na wozie do zamku 
przywieziono, a tak nie gadając tylko chrapiąc, w kielku godzinach 
umarł”33. Z kolejnych fragmentów dowiadujemy się, iż oskarżeni 
długo przebywali w więzieniu, przysięgli jednak, „że tego umyśl-
nie nie uczynili, tylko że nie chciał iść, obuchami bili i nieostroż-
nie, z przygody, w słabe miejsce musieli uderzyć, dlaczego umrzeć  
musiał (…)”34. Z dalszej części zapisu Komonieckiego wynika, iż 
oskarżeni zapłacili żonie i dzieciom zabitego sto grzywien wargieltu 
(czyli główszczyzny). 

Na wymiar kary miała także wpływ przynależność stanowa oskar-
żonego. Powszechna była wówczas praktyka orzekania niższych kar 
wobec szlachty lub ludzi piastujących ważne stanowiska – na przy-
kład wójta. Znane są także przypadki łagodniejszego traktowania 
sprawcy, który był uznanym rzemieślnikiem lub uczonym i jego 
śmierć przyniosłaby miastu niepowetowaną stratę35. Lżejsze kary 
orzekano także wobec duchowieństwa, którego przedstawiciele nie 
podlegali sądownictwu miejskiemu, lecz sądom kościelnym36. Sądy 
te nie orzekały kary śmierci (w wypadku konieczności orzeczenia ta-
kiej kary przekazywano oskarżonego sądowi świeckiemu), a częstą 
formą sankcji była pokuta lub nakaz wstąpienia do klasztoru. Jedna 
z takich właśnie spraw toczyła się w roku 1705:

32  B. Groicki, Artykuły prawa majdeburskiego. Postępek sądów około karania na gar-
dle. Ustawa płacej i sądów, oprac. K. Koranyi, Warszawa 1954, s. 40. 

33  A. Komoniecki, Chronografia, s. 339. 
34  Ibidem. 
35  M. Mikołajczyk, Przestępstwo i kara, s. 149-150. 
36  B. Baranowski, Życie codzienne, s. 38. 
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Tegoż roku w dzień piątkowy po Bożym Ciele, dnia ósmego czerwca 
ksiądz Franciszek Jędrkowic, patriota żywiecki (…) Reginę Dąbrow-
czonkę z Częstochowy kramarkę z gniewu, pijanym będąc, siekierą 
zabił. Po którym kazusie sam do konsystorza krakowskiego poszedł 
i [za] winnego się ogłosił. Który siedząc w więzieniu, dekretem był 
depositus ab administratione sacrae missae et sacramentorum, na-
znaczywszy mu dwie lecie więzienie, a potym do klasztoru wstąpić37. 

Na łaskawość wymiaru sprawiedliwości miał tutaj zapewne wpływ 
również fakt, iż oskarżony sam przyznał się do winy. O wyjątkowej 
wyrozumiałości sądu wobec krewkiego księdza świadczą także jego 
dalsze losy – nie zaostrzono mu kary nawet wtedy, gdy z więzienia 
w pałacu biskupim uciekł przez okno. Ponieważ podczas tej eskapady 
złamał nogę, zabrano go do szpitala Świętego Marcina. Po zakończe-
niu leczenia duchowny udał się do Rzymu i był absolwowany (uwol-
niony od oskarżenia). 

2. Kradzież 

Wśród wyroków śmierci za kradzież w ówczesnym systemie 
prawnym dominowało powieszenie. Nie stosowano go jednakże 
wobec kobiet, wieszanie ich uchodziło bowiem za nieprzyzwoite38. 
Znamienne, że opisując ten rodzaj przestępstw, Komoniecki nie za-
wsze określa sposób wykonania kary, czasem poprzestając jedynie na 
stwierdzeniu, iż złodziej został osądzony na śmierć. W przypadku 
opisów morderstw taki brak dokładności byłby nie do pomyślenia, 
kradzieże stanowiły jednak zjawisko na tyle powszechne, że kroni-
karz nie widział zapewne potrzeby zagłębiania się w detale, chyba 
że danej sprawie towarzyszyły jakieś szczególne okoliczności. Takim 
wyjątkowym wydarzeniem była na przykład egzekucja krawczyka – 
Wojciecha Stokłosy z Zabłocia, który w roku 1684 został skazany na 
śmierć za kradzież koni:

37  A. Komoniecki, Chronografia, s. 288. 
38  M. Kamler, Złoczyńcy, s. 364; Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie, s. 424-425.
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Tego tedy, gdy miał kat ścinać, panna jedna z Białej, jako do mło-
dzieńca przyskoczywszy, podwiką mu szyję okręciła a ręką obłapiła, 
że się katu nijakim sposobem oderwać nie dała, zwiódszy go daleko 
z placu, chcąc go wyzwolić. Aż z zamku hajducy dwaj przybieg[ł]
szy, zaledwie ją od niego oderwali i był ścięt. Z której okazyjej kat, 
zaszamotawszy się z nią i więźniem, niedługo potym w Oświęcimiu 
umarł39. 

We wspomnianej już Żywieckiej księdze złoczyńców ów desperacki 
czyn zakochanej dziewczyny został zupełnie pominięty, a z lapidar-
nej, jednozdaniowej notki dowiadujemy się jedynie, iż „Anno 1684. 
Woyciech Stokłosa o złodziejstwo u Ś[więtego] Krzyża ścięt”40. Ży-
wiecki wójt kolejny raz daje nam zatem dowód niezwykłego zmysłu 
pisarskiego i – można by rzec – wyczucia dramaturgii, przekazując 
w tej niedługiej przecież opowieści taki ładunek emocji, który nawet 
dzisiaj, po kilku wiekach, nie pozostawia czytelnika obojętnym. Na 
marginesie dodajmy jeszcze, iż wspomniany tu starodawny, a spo-
pularyzowany przez Sienkiewicza w Krzyżakach zwyczaj zarzucania 
skazanemu na głowę białej chusty, co było równoznaczne z obietni-
cą małżeństwa i miało uratować młodzieńca przed śmiercią, nie był 
już pod koniec XVII wieku, jak widać, uwzględniany przez wymiar 
sprawiedliwości, zapis Komonieckiego stanowi jednak dowód jego 
długiego trwania w ludowej świadomości41. 

Za wyjątkowo ciężkie przestępstwo uchodziła w owych czasach 
kradzież miodu, karano je więc w sposób nadzwyczaj okrutny – po-
przez wytaczanie jelit. Odbywało się to w taki sposób, iż skazańca 
wodzono wokół słupa, a oprawca wycinał zeń jelita. Przy którymś 
kolejnym okrążeniu poddany takiej torturze nieszczęśnik umierał42. 
W roku 1605 w Żywcu torturowano w ten sposób niejakiego Jakuba 
Hubę, który „pszczoły łupał (…), za co przed Sąd Boży poszedł, bę-
dąc osądzony, aby był koło słupa wodzony, a wytoczone jelita z niego 

39  A. Komoniecki, Chronografia, s. 239. 
40  Źródła do historii Ziemi Żywieckiej, s. 99. 
41  Por. M. Bogucka, Staropolskie obyczaje, s. 190-191. 
42  Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie, s. 425. 
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były. Co się tak stało, potym był ścięty”43. Tortura ta musiała robić 
duże wrażenie nawet na przywykłych do krwawych widoków miesz-
kańcach miasta, oszczędny w wyrażaniu emocji i komentowaniu opi-
sywanych wydarzeń Komoniecki44 odnotował bowiem tym razem, iż 
„(…) takiej egzekucjej strasznej w Żywcu jeszcze nigdy nie było”45. 
Wobec takiego stanu rzeczy nie może dziwić fakt, iż gdy w roku 
1715 sądzono innego złodzieja „co pszczoły łapał i miód ku wigiliej 
wybierał”46, jeszcze przed rozpoczęciem tortur, w chwili, gdy przeka-
zywano go w ręce kata, „ze strachu padł na ziemię i nagle umarł”47. 

Złodziejom wymierzano również tak zwane kary mutylacyjne, 
o charakterze hańbiącym. Były one wykonywane przez kata, zazwyczaj 
przy pręgierzu lub szubienicy albo w miejscu dokonania przestępstwa. 
Kary takie miały formę obcięcia uszu lub kończyn, stosowano także 
piętnowanie będące widomym znakiem przestępczej działalności dane-
go człowieka i ostrzeżeniem przed jego profesją48. W ten sposób karano 
złodzieja złapanego na kradzieży po raz pierwszy, rokującego nadzieję 
na poprawę, recydywa skutkowała zaś pozbawieniem życia49. Prakty-
ki takie były powszechne w średniowieczu, natomiast w omawianym 
okresie daje się zauważyć stopniowe odchodzenie od ich orzekania. 
Okaleczanie ciała było już wówczas stosowane najczęściej jako wstęp do 
kary śmierci50. Również Komoniecki wspomina o mutylacjach raczej 
sporadycznie, warto jednak odnotować ciekawy przykład zastosowania 
takiej kary, opisany przezeń pod datą roczną 1719:

Dnia 14 października w sobotę Grzegorz Tlałka z Radzichów 
w Żywcu przez sąd był na pal wbity o rabunek [i] eksces nocny. 
A ten przedtym przez lat 5 był z dekretu pańskiego egzekwowan, iż 

43  A. Komoniecki, Chronografia, s. 113.
44  Por. P. Kowalski, Świat Andrzeja Komonieckiego, s. 16-17. 
45  A. Komoniecki, Chronografia, s. 113. 
46  Ibidem, s. 455. 
47  Ibidem. 
48  M. Kamler, Złoczyńcy, s. 424. 
49  M. Mikołajczyk, Przestępstwo i kara, s. 153. 
50  Ibidem, s. 213-215. 
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mu ręka prawa i noga lewa pod pręgą była odcięta i szubienica na 
czole wypalona, wypuściwszy go, aby się poprawił. A on wyleczyw-
szy się, na kuli chodząc albo szczuglu, znowu udał się z kompanią 
(…) i złamał swój glejt. Dlaczego go tak surowo osądzono i na pal 
wbito. A jego towarzyszom po uchu pourzynano i szubienice na cze-
le powypalano pod pręgą i wypuszczono51. 

Podobnie jak mordercy, również złodzieje mogli liczyć na uwzględ-
nienie przez sąd okoliczności łagodzących. Były one rozmaite –  
Komoniecki pisze na przykład o zamianie kary śmierci na pokutę 
kościelną oraz wygnanie, które to sankcje zastosowano w roku 1652 
wobec niejakiego Martinusa Laymana – nauczyciela przyłapanego 
na kradzieży pieniędzy z kościelnej skarbony. Złagodzenie wyroku 
spowodowane było tym, iż oskarżony „ucząc chłopców w szkole ży-
wieckiej, nigdy dzieci nie bijał, tylko różne paenitentiae naznaczał”52, 
dlatego wstawiono się za nim, w wyniku czego nie powieszono go, 
lecz „w śmiertelnej koszuli, mając powróz na szyjej, musiał w koście-
le stawać i z miasta mu kazano”53. 

Kradzież uchodziła za przestępstwo hańbiące nie tylko sprawcę, 
lecz całą jego rodzinę, nie mogą więc dziwić obecne w Chronografii 
wcale liczne wzmianki na temat oskarżeń wnoszonych przez ojców 
przeciwko synom-złodziejom. Jeszcze bardziej dramatyczną wymo-
wę ma sprawa Krzysztofa Rzepińskiego, „który się kradzieżą bawił, 
wchodząc w cudze sąmsiedzkie komory, a do Wadowic krewnemu 
znosił”54. Nie mając nadziei na zejście syna ze złej drogi, pewnego 
razu ojciec „dogonił go w lesie (…) i tam do niego strzelił i zabił”55. 
Taki samosąd był jednak zapewne wydarzeniem wykraczającym poza 
ówczesne normy moralne i prawne, swój wywód kończy bowiem 
Komoniecki stwierdzeniem, iż miejsce, w którym ten wypadek się 
zdarzył, ludzie pokazują sobie do tej pory. 

51  A. Komoniecki, Chronografia, s. 517. 
52  Ibidem, s. 188. 
53  Ibidem. 
54  Ibidem, s. 199. 
55  Ibidem. 
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3. Zbójectwo 

Wśród wszystkich opisanych w Chronografii przestępstw zbójec-
t wo zajmuje miejsce szczególne, przykładów egzekucji zbójników 
zgromadził bowiem autor najwięcej i są one przedstawione nadzwy-
czaj szczegółowo – niektóre przybierają wręcz formę kilkustronico-
wych opowieści. W trakcie czytania tych fragmentów kroniki nasu-
wa się jednoznaczny wniosek, iż proceder zbójecki stanowił w owym 
czasie dla władz Żywca ogromny problem, momentami wręcz desta-
bilizując funkcjonowanie tego beskidzkiego miasta. 

Fakt znacznego nasilenia zbójeckich napadów na tym terenie wią-
zał się przede wszystkim z jego położeniem geograficznym – czynnik 
sprzyjający stanowiły niewątpliwie góry ułatwiające ukrywanie się 
przestępców, nie bez znaczenia była też bliskość granicy umożliwia-
jąca ucieczkę na Węgry, Słowację i Śląsk. Obraz ten dopełnić można 
spostrzeżeniem, iż z uwagi na wielość pastwisk i pasterskich szałasów 
od wiosny do jesieni zbójnicy mogli także liczyć na stosunkowo ła-
twy dostęp do pożywienia56. 

W starszej literaturze przedmiotu nieraz traktowano zbójectwo 
jako przejaw walki klasowej – buntu biednych i ciemiężonych prze-
ciw bogatym i sytym57. Na funkcjonujący w tradycji kulturowej 
obraz „dobrego zbójnika” wpłynęły także rozmaite podania i legendy, 
w których uprawiający ten proceder ludzie odbierali dobra bogatym, 
a rozdawali biednym. Lektura zachowanych źródeł, w tym Chro-
nografii Komonieckiego, nie pozwala jednak utrzymać tej opinii –  
wszelkie udokumentowane napady na domy, dwory, plebanie, ku-
pieckie wozy czy warsztaty rzemieślników miały na celu wzbogacenie 
się samych zbójników i jeśli jest w nich mowa o dzieleniu się łupem, 
rzecz dotyczy wyłącznie członków bandy58. 

56  M. Kamler, Zbójnictwo i rozbój w Beskidach od drugiej połowy XVI do pierwszej 
połowy XVII wieku, w: Społeczeństwo staropolskie, t. 2: Społeczeństwo a przestęp-
czość, red. A. Karpiński, I. Dacka-Górzyńska, Warszawa 2009, s. 229. 

57  Zob. m.in. S. Szczotka, Materiały do dziejów zbójnictwa góralskiego z lat 1589-
1782, Lublin 1952, s. 5; W. Ochmański, Zbójnictwo góralskie. Z dziejów walki 
klasowej na wsi góralskiej, Warszawa 1950, s. 193-242. 

58  Por. M. Kamler, Zbójnictwo i rozbój, s. 230. 
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Niezależnie jednak od tego wielu mieszkańców beskidzkich miej-
scowości oferowało zbójnikom konkretną pomoc w postaci poży-
wienia lub nawet ukrycia. Jako przykład niech posłuży przypadek 
Martyna Portasza rodem z Węgier przewodzącego dwudziestopię-
cioosobowej bandzie „pachołków”, która nawiedziła Żywiec w roku 
1688. Pomimo czynionych przez zbójników gwałtów na miejscowej 
ludności niejaki Tomasz Dudek z Milówki dał im schronienie, za co 
później został ścięty, podobnie jak jego córka Regina, która współży-
ła ze zbójcami cieleśnie59. 

ów bezdyskusyjny, bo potwierdzony źródłowo, fakt pomagania 
przez miejscową ludność zbójnikom wiązać można zapewne, w du-
żej mierze, z wzbudzanym przez nich strachem. Z pewnością liczne 
były także przypadki współpracy podyktowanej pokrewieństwem – 
w wielu beskidzkich rodzinach ojciec, syn, szwagier czy brat trud-
nili się zbójeckim rzemiosłem60. Fakt ten tłumaczyłby obecność na 
kartach Chronografii wzmianek dotyczących potajemnego grzebania 
ciał zbójników, którzy, jako złoczyńcy, nie mieli prawa do godnego 
pochówku. Taki przypadek zdarzył się między innymi w roku 1706:

Tegoż roku (…) Jędrzej i Maciej Świerczkowie, bracia rodzeni z Pań-
stwa Łodwigowskiego, zbójcy tajemni, za swoje ekscessa wyjawione, 
na placu miejskim na pale żywo razem powbijani byli. Z których 
aż strach przemijającym był. A tych nie wiedzieć kto (…) w nocy 
pozdejmował i zagrzeb[ł] w dolinie61. 

Wiele zawartych w kronice opisów skłania jednak także do wnio-
sku, iż mieszkańcy beskidzkich okolic darzyli zbójników swego ro-
dzaju szacunkiem i – nawet wobec braku więzi rodzinnych – z ża-
lem przyglądali się dokonywanym na nich egzekucjom. Te zaś były 
nadzwyczaj okrutne – darcie pasami skóry, wbijanie na pal, obcina-
nie kończyn, łamanie kołem i wiele innych form kaleczenia ciała. 
Przywódców zbójeckich, czyli tak zwanych „hetmanów”, wieszano 

59  A. Komoniecki, Chronografia, s. 244. 
60  M. Kamler, Zbójnictwo i rozbój, s. 198-199. 
61  A. Komoniecki, Chronografia, s. 309. 
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natomiast na haku za żebro, co było przez nich samych postrzega-
ne jako honorowe, zaszczytne zakończenie zbójeckiego żywota62. 
Okropność tych tortur poruszyła nawet Komonieckiego, który tak 
opisał egzekucję kilku zbójników w roku 1721: „Pod który czas aż 
zgroza i strach był na placu miejskim, gdzie szubienic czworo stało, 
a na każdych głów i ćwierci ludzkich pełno było, znowu na palu 
jeden a dwa na kołach wplecioni postawioni byli. Z których smród 
i pojrzenie straszne było i okropne każdemu”63. 

Fakt owej swoistej sympatii wobec zbójników uzasadniają bada-
cze specyficzną naturą górali ceniących sobie nade wszystko swobodę 
i niezależność64. Zapewne można ją także wytłumaczyć podziwem 
dla nadzwyczajnej wytrzymałości i hartu ducha, którymi to cecha-
mi charakteryzowało się wielu przedstawicieli zbójeckiej profesji, 
a szczególnie dotyczyło to „hetmanów”. Przykłady ich odporności na 
stres i ból są niemal nieprawdopodobne. Gdy w roku 1630 odbywała 
się egzekucja słynnego przywódcy zbójników – Sebastiana Burego, 
wprawił on w konsternację zgromadzonych gapiów, ponieważ wisząc 
już na haku, zakrzyknął dziarsko: „wio Bury do góry”65, po czym 
patrząc, jak kat rozrąbuje jego siedmiu towarzyszy, zawołał do nie-
go: „narąbałeś teraz mięsa, jedzże go”66. Finał tego tragikomicznego 
widowiska był taki, że kat, na prośbę kapłanów, strzelił do Burego 
i dopiero wtedy go uciszył. 

Dość specyficzne poczucie humoru miał także jeden z kompanów 
Burego, który ścigany przez ponad setkę mieszczan, wskoczył do rze-
ki Soły, „i przepłynąwszy na [drugi] brzeg, tam na despekt ubranie 
spuściwszy, zadek na nie wypiął, a potym do lasa uciekł (…)”67. 

Pomimo swej krwawej profesji zbójnicy potrafili więc, jak wi-
dać, zjednywać sobie sympatię ludzi, a ich egzekucje miały w sobie 
coś z przedstawień, w których grający główną rolę aktor całkowicie 

62  Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie, s. 426. 
63  A. Komoniecki, Chronografia, s. 531.
64  M. Kamler, Zbójnictwo i rozbój, s. 230. 
65  A. Komoniecki, Chronografia, s. 159. 
66  Ibidem. 
67  Ibidem. 
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panuje nad uczuciami i emocjami publiczności. Bury na ten ostatni 
w swoim życiu spektakl wybrał rolę komediową, natomiast inny „ak-
tor” – stracony w 1693 roku zbójnik Sebastian Gruszecki „na śmierć 
(…) poszedł, czytając sobie sam akty zbawienne głośno, iż ludzie 
płakali (…). Na którego grobie kwiecie różne polne wyrosło i tak na 
lat trzy co rok wyrastało”68. I w ten właśnie sposób rodziły się legendy 
o „dobrych zbójnikach”. 

4. Przestępstwa na tle seksualnym 

Grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu były w dawnych wie-
kach piętnowane zarówno przez sądownictwo świeckie, jak i przez 
Kościół. By uświadomić wiernym ogrom zła, jakie niesie ze sobą 
cudzołóstwo, duchowni uciekali się w swoich kazaniach do najwy-
myślniejszych i najbardziej dosadnych porównań. Jako jeden z wie-
lu przykładów niech posłuży Na wtorą niedzielę Adwentową kazanie 
wtore z 1620 roku autorstwa dominikanina Fabiana Birkowskiego. 
Przyrównał on cudzołożnika do obżartucha, który ciało swoje „lży 
womitami, phlegmami i plugastwy innymi, na które się krztusimy, 
gdy o nich słychamy”69. Kaznodzieja porównuje go również do zło-
dzieja i mordercy, bo „zabija ciało żony, gdy ją od męża bierze, za-
czym i kradnie zaraz”70. Co ciekawe, w ujęciu Birkowskiego jest to 
grzech tak straszliwy, że zdaje się on nawet dopuszczać (choć wyznaje 
to w dość zawoalowany sposób) zasadność dokonania na cudzołoż-
niku morderstwa. Powołuje się przy tym na system prawny, który 
„nawet patrzy przez spary na to, gdy cudzołożnika zabije ociec, za-
stawszy go w grzechu”71. 

68  Ibidem, s. 254. 
69  F. Birkowski, Na wtorą niedzielę Adwentową kazanie wtore, w: Kazania na nie-

dziele i święta doroczne przez X.D. Fabiana Birkowskiego Zakonu świętego Do-
minika Kaznodziejskiego napisane, t. 1, Kraków 1620, Biblioteka Ossolińskich, 
sygn. XVII 15575, s. 26. 

70  Ibidem, s. 30. 
71  Ibidem. 
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Istotnie, prawo świeckie było wobec przestępów seksualnych bez-
względne – zgodnie z jego postanowieniami cudzołożników, bigami-
stów i gwałcicieli należało karać mieczem72. W praktyce jednak samo 
cudzołóstwo rzadko było aż tak drastycznie karane, stanowiło jednak 
zawsze argument bardzo obciążający w przypadku innych przestępstw73. 
Ślady takiego orzecznictwa odnajdujemy także na kartach Chronografii:

Tegoż roku [1675] ultima Octobris (…) Mikołaj Kasprzykowic, 
miejski syn tuteczny u kościoła Świętego Krzyża przy Bożej Męce 
tu w Żywcu ścięt, a to za skarżeniem Jego Mości pana Ochockiego, 
bowiem mając żonę ślubną, inszę pannę od tego pana Ochockiego 
uwiódł, pobrawszy mu szaty, piniądze i tu do Żywca do rodzica swego 
(…) z pomienioną nałożnicą przyjechał. Za którym żona ślubna i pan 
Ochocki pośpieszył i na sąd miejski, jako swego winowajcę, podał74. 

Prawo nie było jednak równe wobec wszystkich. Gdy w roku 
1605 „Jego Mość pan Mikołaj Komorowski, przy rodzicu swoim 
mieszkając, był w jeden czas wesoły”75 [!] i zorganizował na zamku 
alkoholową libację z udziałem „panien miejskich żywieckich”76, do-
szło do poważnego incydentu – „ktoś” (być może sam Mikołaj, być 
może ktoś inny z jego kompanii – Komoniecki pisze o tym w za-
woalowany sposób) niejakiej Annie Boczkowczance „cnotę odjąć 
chciał”77. Broniąc się przed gwałtem, dziewczyna wyskoczyła przez 
okno i wybiła sobie oko. Finał tej sprawy był taki, że Komorowski 
nadał Annie i jej ojcu na własność ziemię, co Komoniecki dość nie-
udolnie próbuje interpretować jako nagrodę za wyjątkową odwagę 
panny i rekompensatę za jej wybite oko, w istocie chodziło jednak 
zapewne o zamknięcie ust dziewczynie, na której cnotę tak obcesowo 
nastawał żywiecki dziedzic. 

72  M. Mikołajczyk, Przestępstwo i kara, s. 195. 
73  B. Baranowski, O hultajach, s. 187. 
74  A. Komoniecki, Chronografia, s. 229-230. 
75  Ibidem, s. 113. 
76  Ibidem. 
77  Ibidem. 
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Zgodnie z ówczesnym prawem sodomitów i winnych stosunków 
kazirodczych palono78, w płomieniach mieli ginąć także homosek-
sualiści. Odwołując się do przepisów Caroliny, Groicki pisał: 

Gdzieby kto takowy nalezion był, żeby abo z bydlęciem, abo chłop 
z chłopem przeciw przyrodzeniu sprawę miał, takowi mają na gardle 
być skarani a według obyczaja ogniem mają być spaleni, bez wszela-
kiego zmiłowania i łaski, ponieważ to haniebny i sromotny grzech 
jest i ma być srodze karan79. 

O tym, iż w tego rodzaju przypadkach sądy rzeczywiście postępo-
wały „bez wszelakiego zmiłowania i łaski”, świadczy wiele fragmen-
tów żywieckiej kroniki. W jednym z nich Komoniecki notuje:

Roku Pańskiego 1691 przed Niedzielą Kwietną (…) w Ślemieniu 
o kazirodztwo ojca spalono, niejakiego Chwałkę z Koczonia, iż 
z córką swoją dopuścił się cielesnego występku, a córkę tamże osie-
czono. Przy tym i o porubstwo drugiego dnia pachołka z Rychwałd-
ku z klaczą, których na Górze Koczońskiej spalono, uczyniwszy to 
i klaczy80. 

Surowość ówczesnego sądownictwa w połączeniu z właściwą 
Komonieckiemu tendencją do szczegółowego opisywania egzeku-
cji sprawia, że niektóre fragmenty kroniki wręcz epatują okrucień-
stwem. Taki charakter ma na przykład zapis dokumentujący wyda-
rzenie z 1727 roku: 

Dnia 18 sierpnia w poniedziałek we wsi Komorowicach za Białą 
stracono ojca i córę o kazirodztwo i dziecię oraz z nich zrodzone 
osądzono zamordować. Któremu zaciąwszy żyły w rękach, w wodzie 
ciepłej ono nurzano, żeby we mdłości umarło; lecz że czerstwe było, 
gardło mu potym podrzezano81. 

78  Ibidem, s. 198. 
79  B. Groicki, Artykuły prawa majdeburskiego, s. 153. 
80  A. Komoniecki, Chronografia, s. 249. 
81  Ibidem, s. 565. 
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Drastyczność niektórych przestępstw z omawianej tu kategorii 
jest tak ogromna, że Komoniecki, zafascynowany niejako ich wa-
lorami fabularnymi, skupia się wyłącznie na samym opisie zbrodni, 
zapominając o zwyczajowej konkluzji w postaci informacji na temat 
poniesionej przez sprawcę kary. Taką formę ma na przykład zapis 
odnoszący się do roku 1715:

Dnia 25 marca w sobotę na Oszczadnicy Michał Kucharczyk wójt 
oszczadnicki komornicę swoję jeszcze brzemienną okrutnie za-
bił z tej okazyjej, że on był styran albo mieszaniec, to jest męskie 
i białogłowskie miał przyrodzenie w sobie, więcej na białogłowskie 
ściągając. A ten, choć żonę miał, z nią nie przestawał, tylko sobie 
pachołka chował, z którym osobno legał i w nim się kochał, a ten 
pachołek nad wolą jego ożenił się i została z nim praegna[n]s. On 
zawiszcząc jej tego, wywiódł żonę jego ku owcom i tam okrutnie 
z owczarzem zabił82. 

Pomijając tragiczne zakończenie tej historii, warto zwrócić uwa-
gę, iż przedstawiony tu mężczyzna, pomimo swojej orientacji seksu-
alnej, cieszył się powszechnym szacunkiem – powierzono mu nawet 
funkcję wójta. Fakt ten skłonił niektórych badaczy do wniosku, iż 
beskidzcy chłopi tolerowali homoseksualizm (który byłby trudny do 
ukrycia w tak małej społeczności)83, wobec znikomej liczby podob-
nych źródeł trudno wszakże o jednoznaczną opinię w tej kwestii. 

5. „z Archiwum X” 

Obok opisów „konwencjonalnych” przestępstw związanych z po-
zbawianiem życia, brakiem poszanowania cudzej własności czy nie-
respektowaniem zasad moralnych, z których większość znalazła swój 
przewidywalny finał w sądzie, odnajdujemy na kartach Chronogra-
fii także informacje o przestępstwach w jakimś sensie niezwykłych, 

82  Ibidem, s. 457. 
83  Zob. m.in. T. Wiślicz, Z zagadnień obyczajowości seksualnej chłopów w Polsce 

XVI-XVIII wieku. Przyzwolenie i penalizacja, „Lud”, t. 88 (2004), s. 57-58.
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wykraczających poza utarty schemat: zbrodnia – schwytanie zło-
czyńcy – wyrok – wymierzenie kary. Do kategorii tej można zali-
czyć wszelkie sprawy niewyjaśnione, tajemnicze, z którymi ówczesny 
wymiar sprawiedliwości sobie nie poradził, jak również przestępstwa 
dokonywane rzekomo przez zmarłych. 

Sprawy, którym wobec braku dowodów trudno jest przypisać jed-
noznaczne wytłumaczenie, od zawsze pobudzały wyobraźnię ludzi, 
w wyniku czego z biegiem czasu obrastały mnóstwem dodatkowych 
wątków, często o charakterze nadnaturalnym. Tak stało się między 
innymi w roku 1718, kiedy to zaginęła czteroletnia córka Wawrzyń-
ca Studentowicza i Franciszki Kotelanki. Wydarzenie to wstrząsnęło 
cała społecznością Żywca, o czym świadczy między innymi fakt, iż 
Komoniecki opisał je nadzwyczaj szczegółowo – odnośny fragment 
zajmuje w kronice niemal dwie strony. Dziecko zostało znalezione 
martwe po ponad dwóch tygodniach poszukiwań. Jak informuje 
kronikarz, pierwsze podejrzenie padło na Żydów (fakt ten jest jed-
nym z wielu udokumentowanych przez Komonieckiego przykładów 
silnego antagonizmu katolicko-żydowskiego na tym terenie), nicze-
go im jednak nie udowodniono, a na zwłokach dziewczynki nie zna-
leziono żadnych śladów przemocy. Po kilku dniach ciało zaniesiono 
do kościoła, „gdzie przez niedziel dwie (…) na chórku w kaplicy 
zachowane było do bytności pana dziedzicznego i przyjazdu jego 
z Krakowa”84. 

Czytając dalsze fragmenty tego opisu, trudno oprzeć się wraże-
niu, że im więcej czasu upływało od znalezienia ciała dziecka, tym 
intensywniej usiłowano dopatrzyć się na nim jakichś nadprzyro-
dzonych „znaków”. Zatem „dziecię wiele ludzi oględowało i samo 
duchowieństwo”85, w wyniku czego stwierdzono, że ciało nie sztyw-
nieje, nie sinieje, „a cuch żaden ani smród, choć tak długo leżało, 
z niego nie było”86. Wkrótce znaleźli się także świadkowie, którzy 
zeznali, iż „z niedziele na poniedziałek po północy widzieli jasność 
wielką przez okna w kaplicy, a tam natenczas żadnej lampy światła 

84  A. Komoniecki, Chronografia, s. 502. 
85  Ibidem. 
86  Ibidem. 
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nie było”87, inni gotowi byli natomiast przysiąc, że słyszeli płaczące 
dziecię. Ze względu na długotrwałe oględziny ciała pogrzeb dziew-
czynki odbył się dopiero pięć tygodni po jej znalezieniu. 

Wydarzenie to świetnie ilustruje proces kształtowania się lokal-
nych wierzeń i legend. Co ciekawe, żadna z zaangażowanych w tę 
sprawę osób nie brała, jak się zdaje, pod uwagę racjonalnej przyczyny 
śmierci dziecka, ta zaś wydaje się oczywista – Komoniecki na wstę-
pie wspomina, iż dziewczynka wyszła z domu do sąsiada „w koszul-
ce, boso, głowę mając związaną związką płócienną”88. A był to luty, 
wydaje się więc bardzo prawdopodobne, że czteroletnie dziecko po 
prostu się zgubiło i wędrując samotnie, zamarzło, tym bardziej, że jak 
pisze autor, w międzyczasie „śniegi wielkie z wichrawicą upadły”89. 

Sile oddziaływania zbiorowej wyobraźni uległ także sam Ko-
moniecki, kończąc tę historię następującym epitafium własnego 
autorstwa:

Tu leży pochowane malutkie dziewczątko,
które w mieście zginęło, głupie niebożątko
lat cztery wieku mając, imieniem Kasiczka,
która z świata tu zeszła niby męczenniczka.
Wawrzyńca i Franciszki córeczka kochana
w niedziel pięć po zginieniu będąc pochowana.
Zasnąwszy Bóg wie jako, jeśli nie zmrożone,
czyli skrycie od Żydów dla krwie umęczone.
Zaczym niewinne dziecię, bądź nam tam patronką
przed Bogiem, i za miastem stań się opiekonką90.

W czasach, o których mowa, powszechna była wiara w zmarłych, 
którzy po śmierci czynią zło – straszą, a nawet mordują. Do takich 
działań „predysponowała” samobójcza lub gwałtowna śmierć, cza-
sem wystarczyła jedynie rozpuszczona już po pogrzebie plotka, że 

87  Ibidem, s. 503. 
88  Ibidem, s. 502. 
89  Ibidem. 
90  Ibidem, s. 503. 
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nieboszczyk powrócił na ziemię. W takich sytuacjach dokonywano 
makabrycznych, z naszego punktu widzenia, czynności: odkopywa-
no ciało, odrąbywano mu głowę i kładziono ją pod pachę lub w nogi 
zmarłego, serce przebijano osikowym kołkiem. Znane były także 
praktyki w postaci przewracania zmarłego twarzą do dołu, wkładano 
również do trumny ostre ciernie. Wszystkie te zabiegi miały na celu 
unieruchomienie ciała91. 

Takich „pośmiertnych” przestępców różnie nazywano, było to 
uwarunkowane geograficznie. Kronikę Komonieckiego zaludnia-
ją „strzygi” i „strzygonie”. I tak na przykład w 1679 roku w Rajczy 
w wyniku „morowego powietrza” w jednym domu zmarło czterna-
ście, a w drugim pięć osób. „Przy tym powiadali, że baba strzyga 
onych podusiła, chodząc po śmierci do tych domów; której babie, 
dobywszy onę, głowę w grobie ucięto”92. Co ciekawe, autor powraca 
do tego wydarzenia jeszcze raz pod datą 1719, kiedy relacjonuje inny 
tego rodzaju przypadek – tym razem w roli głównej występuje „strzy-
goń” Ignacy Janota, który „po śmierci jawnie i potajemnie, tak we 
dnie i w nocy, będąc pogrzebiony u kościoła rajczańskiego, strachy, 
szkody i napaści ludziom wyrządzał, chodząc po domach, pokoja 
nie dawał i dusić chciał”93. Zastosowano więc wobec niego standar-
dową procedurę: „kazano go wykopać i głowę w grobie uciąć, i tak 
uczyniono”94. Niestety nic to nie dało, gdyż strzygoń „z głową uciętą 
chodził, którą przy sobie nosił, a ludziom złości wyrządzał”95. Wobec 
takiego stanu rzeczy podjęto działania radykalne – „nie mogąc ina-
czej poradzić, aż go z grobu wykopawszy, na granice wywieźli i tam 
ręce i nogi poobcinawszy, na stos drew włożono i tak spalono”96. 

Ze względu na bardzo szczegółowe opisy praktyk związanych 
z unieszkodliwianiem „strzyg” i „strzygoni” Chronografia stanowi 

91  B. Baranowski, Życie codzienne, s. 163; J.S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej 
Polsce. Wiek XVI-XVIII, t. 1, Warszawa 1976, s. 291. 

92  A. Komoniecki, Chronografia, s. 235. 
93  Ibidem, s. 521.
94  Ibidem.
95  Ibidem. 
96  Ibidem. 
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cenne świadectwo zmian, jakie zachodziły pod tym względem w spo-
łecznej świadomości. W XVIII wieku co światlejsi duchowni zaczy-
nają walczyć z tego rodzaju zabobonami97, postulując, by zamiast 
pastwić się nad ciałami zmarłych, modlić się o spokój ich duszy. Ślad 
takiego ścierania się dawnych wierzeń z nauką Kościoła pojawia się 
na przykład w kronice pod datą 1722, kiedy to niejaki Szymon Buł-
ka z Rycerki po śmierci „w domu gdzie mieszkał strachy czynił”98, 
między innymi rzucając w domowników kamieniami. „Skąd rozu-
miejąc że strzygoń, wykopano go i głowę, także ręce po pięści a nogi 
po kostki mu ucięto”99. Nic to jednak nie dało, wykopano go więc 
ponownie i tym razem odrąbano mu ręce po łokcie, a nogi po ko-
lana. I to jednak nie pomogło, zmarłego spalono więc na stosie. Co 
ciekawe, straszenie nadal nie ustawało, posłano więc po księdza, któ-
ry odprawił egzorcyzmy i dopiero wtedy „strzygoń” przestał dręczyć 
swoją rodzinę. Znamienny jest fakt, iż stroniący zwykle od komento-
wania opisywanych wydarzeń Komoniecki tym razem opatrzył swoją 
opowieść obszernym wyjaśnieniem:

(…) to dusza czegoś pragnęła, że go za żywota synowie i zięciowie 
jako starego ojca nie szanowali i jemu złości wyrządzali. Nad którym 
się zięciowie po śmierci nad ciałem jego umarłym pastwili, rąbiąc 
spalili, co tego czynić nie trzeba było, tylko za duszę Pana Boga pro-
sić i ratować, a za grzech ich żałować100. 

Obok wymienionych tu kategorii przestępstw przebogata w treść 
Chronografia przynosi też informacje o czarach, świętokradztwie, 
podpaleniach, a nawet karanym przez sąd nieposłuszeństwie dzieci 
wobec rodziców, są to jednak przykłady jednostkowe bądź mające 
formę lakonicznych wzmianek, z których trudno jest wyprowadzić 
jakieś ogólne wnioski. Najliczniej reprezentowane są bez wątpienia: 
morderstwo, kradzież, zbójectwo i przestępstwa seksualne, dlatego 

97  J.S. Bystroń, Dzieje obyczajów, s. 291-292. 
98  A. Komoniecki, Chronografia, s. 538. 
99  Ibidem. 
100  Ibidem. 
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to właśnie one zostały zanalizowane w niniejszym szkicu. Jako cie-
kawe dopełnienie obrazu środowiska przestępczego w dawnym 
Żywcu i okolicach warto ponadto potraktować często pojawiające 
się w dziele opisy „przestępstw” z gatunku paranormalnych. Należy 
przy tym zwrócić uwagę na swoisty paradoks, a może po prostu znak 
czasu – praktyki, które w omawianej tu epoce służyły unieszkod-
liwieniu grasujących po śmierci „przestępców”, czyli wykopywanie 
i ćwiartowanie zwłok, obecnie same w sobie byłyby przestępstwem. 

Nie są to jedyne fragmenty kroniki, które dziś budzą przerażenie 
czy wręcz odrazę czytelników. Nie da się jednak zaprzeczyć, że dzięki 
niewątpliwemu talentowi narracyjnemu i skłonności do rejestrowa-
nia najdrobniejszych nawet szczegółów autor pozostawił niezwykle 
cenne świadectwo funkcjonowania środowiska przestępczego i wy-
miaru sprawiedliwości w dawnych wiekach, nawet jeśli wystawił przy 
tym wytrzymałość współczesnego odbiorcy na ciężką próbę.
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SuMMARy

Robbers, Murderers, Thieves and Adulterers.  
Description of the criminal environment  

of the 17th–18th century in Andrzej Komoniecki’s  
Chronography or Żywiec historiographer 

The article presents the problem of crime in the 17th–18th century on the 
basis of the Chronicle of Żywiec written by Andrzej Komoniecki (1659-
1729). Komoniecki shows different breaches of law, giving details of the 
offence itself and the subsequent execution. Given the fact that the basic 
tool of justice at that time was torture and offences were subject to different 
penalties depending on the nature thereof, some parts of the Chronicle are 
horrific. Apart from references to the beheading and hanging of offenders, 
we can also find information about quartering offenders’ bodies, executions 
involving the breaking wheel, impalements, hook hanging, chopping off 
arms and legs, human branding, flaying, burning at the stake and many 
other cruel practices. Komoniecki describes the tortures in great detail and 
he does so without any emotion, as the tortures were very common in his 
day and were treated as a natural consequence of an offence. The offenders 
were punished in public as a deterrent against law-breaking. However, pub-
lic executions also provided some form of entertainment – some of them 
were just theatrical shows. Numerous passages of the Chronicle confirm the  
commonly known fact of the inequality of different social classes before  
the law. It was quite common at that time that a peasant or a townsman 
would be put to death while a nobleman only paid a fine for the same 
offence.
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Rola straży pożarnych w szerzeniu  
i propagowaniu kultury technicznej  

w Polsce – historia rozwoju  
techniki pożarniczej (w zarysie)

Od początku swego powstania straże pożarne wywierały znaczący 
wpływ na społeczności lokalne. Propagowały wartości egalitaryzmu 
i kładły nacisk na wspólne działanie ludzi wywodzących się z różnych 
środowisk i warstw społecznych. Zjawisko to wyrażało się również 
w samej terminologii. Słowo „druh” oznaczało nic więcej, jak oka-
zywanie sobie wzajemnej gotowości niesienia pomocy, w widocznej 
nieraz męskiej i szorstkiej przyjaźni, budując tym samym zaszczytny 
etos strażackiej służby. 

Pożary od wieków siały spustoszenie w miastach i na wsiach, będąc 
niewątpliwie dramatycznym przeżyciem pojedynczych jednostek, jak 
i całych społeczności. Już w czasach Cesarstwa Rzymskiego, na rozkaz 
Oktawiana Augusta, powstała w Rzymie zorganizowana ochrona prze-
ciwpożarowa, wzorująca się na rozwiązaniach stosowanych w Aleksan-
drii. W 6 roku n.e. z jego polecenia utworzono formację zwaną militia 
vigilum zajmującą się w mieście między innymi pilnowaniem porząd-
ku, gaszeniem pożarów i dbaniem o oświetlenie. Jej członkowie pełnili 
funkcje sądownicze i administracyjne, mieli prawo karania ludzi za 
niedostosowanie się do przepisów istniejącego prawa1.

1  R. Lafer, Omnes collegiati concurite! Brandbekämpfung im Imperium Romanum, 
Grazer Altertumskundliche Studien, red. H. Aigner, t. 7, Frankfurt am Main –  
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Po upadku Cesarstwa Rzymskiego na wiele stuleci zapomniano 
o zorganizowanej ochronie przeciwpożarowej. Ponowny rozkwit 
życia miejskiego datujący się od XII wieku przyniósł ze sobą reflek-
sję nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Gęsto zabudowane 
miasta i coraz częstsze pożogi skłoniły rajców miejskich do usta-
nawiania odpowiednich przepisów pożarniczych, zwanych w Pol-
sce „porządkami ogniowymi”. Były one dość lakoniczne i w swej 
wymowie najczęściej nakładały na każdego obywatela obowiązek 
powiadamiania o pojawieniu się ognia oraz uczestniczenia w ak-
cji gaśniczej. ówcześni prawodawcy zwrócili swą uwagę również 
na kwestię bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków. Na 
obecnych ziemiach polskich pierwszą taką inicjatywę podjęli raj-
cy miasta Krakowa już w 1374 roku2. Dla przykładu zakazywano 
składowania łatwopalnych materiałów, a także w miejscach, gdzie 
w celach zarobkowych używano otwartego ognia, nakazano odpo-
wiednio zabezpieczać ściany. W owych czasach powstał także zwy-
czaj stałych posterunków obserwacyjnych, mających na celu alar-
mowanie o pożarze3. W tym samym okresie podobne kroki podjęły 
władze miast śląskich4. 

Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2001, s. 25; M. Jaczy-
nowska, Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1986, s. 210; Vademecum histo-
ryka starożytnej Grecji i Rzymu, red. E. Wipszycka, t. 1, Warszawa 1979, s. 197; 
A. Bahr, Pożarnictwo w jego historycznym rozwoju, „Biblioteka Strażacka”, z. 13 
(1897), s. 5; P. Grabowski, Zanim patronem został Święty Florian. Strażacy z Wiecz-
nego Miasta, „Przegląd Pożarniczy”, nr 12 (2005), s. 29.

2  Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257-1506, cz. 2, wydał i przypisami ob-
jaśnił F. Piekosiński, Kraków 1882, s. 381; Najstarszy zbiór przywilejów i wilkierzy 
miasta Krakowa, wyd. S. Estreicher, Kraków 1936, s. 25-26; J. Drzewiecki, Zarys 
dziejów obrony przeciwpożarowej w Polsce, Katowice (b.d.w.), s. 27; P.K. Gąsior-
czyk, Średniowieczny Kraków w ogniu pożarów, w: Kultura religijna i społeczna Ma-
łopolski od XIII do XVI wieku, red. W. Szymborski, J. Kozioł, Tarnów 2011, s. 186. 

3  Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257-1506, cz. 2, s. 382; Najstarszy zbiór, 
s. 24; K. Bąkowski, Dzieje Krakowa, Kraków 1911, s. 81; S. Kutrzeba, Finanse 
i handel średniowiecznego Krakowa, Kraków 2009, s. 119.

4  Ustawodawstwo takie stosowano także w miastach śląskich, zob. J. Drabina, 
Życie codzienne w miastach śląskich, Wrocław 1998, s. 17. W miastach europej-
skich patrz D. Nicholas, The Later Medieval City, London 1997, s. 330.
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Następnie, wraz z rozwojem państw narodowych, obowiązki 
związane z uregulowaniem tej kwestii zaczęły przejmować na siebie 
władze państwowe. Spowodowało to, że szereg państw zaczęło two-
rzyć ustawodawstwo zmierzające do stworzenia ramowej ochrony 
przeciwpożarowej opierającej się na siłach swych mieszkańców, two-
rząc różnego rodzaju przymusowe organizacje zobowiązane do gasze-
nia pożarów. Wśród tych państw były także Prusy i Austria, które już 
w drugiej połowie XVIII wieku wprowadziły odpowiednie przepisy5. 
Wraz z bogaceniem się miast niektóre z nich rozpoczęły tworzenie 
własnych zawodowych straży pożarnych. Najstarsza powstała praw-
dopodobnie w Lizbonie w 1643 roku6. Możliwe, że wzorując się na 
ich przykładzie, zaczęły również powstawać straże w mniejszych mia-
stach. Ich członkowie byli ochotnikami i działali społecznie. Pierw-
sze z takich ochotniczych straży pożarnych utworzono na początku 
XIX wieku w Anglii7.

Bolesna klęska ognia, doświadczająca pokolenia, spowodowała, 
że ludzie przez cały czas szukali środków zaradczych, mogących za-
pobiec podobnym zdarzeniom. W tym celu stosowano różne instru-
menty do walki z ogniem, zarówno pod względem ustawodawczym, 
jak i technicznym. 

W starożytnym Rzymie formacje zajmujące się gaszeniem pożarów 
używały powszechnego do dzisiaj narzędzia, jakim jest wiadro. Wyko-
rzystywano je do transportowania wody na miejsce pożaru i jej poda-
wania. Innymi znanymi już wówczas przedmiotami były bosaki, tłu-
mice oraz mokre płachty, które nakładano na palne elementy dachów. 

5  A. Zeilmayer, Grosschadenereignisse im Welser Raum (bis 2000), Entwicklung des 
Feuerwehrwesens, „Historische Schriftenreihe des Oö. Landes – Feuerwehrver-
bandes”, z. 1 (2015), s. 41; Z dziejów strażactwa śląskiego, „Strażak Śląski”, nr 2 
(1935), s. 7; H. Witecka, Z dziejów ochrony przeciwpożarowej na Śląsku do 1939 r.,  
„Muzealny Rocznik Pożarniczy”, t. 1 (1990), s, 27.

6  W. Pilawski, Chronologia powstawania ochotniczych straży pożarnych na ziemiach 
polskich w latach 1845-1890: OSP ponadstuletnie, Warszawa 1998, s. 13.

7  J. Drzewiecki, Zarys, s. 70; W. Pilawski, Chronologia, s. 15; na temat straży 
angielskich patrz szerzej G.V. Blackstone, A History of the British Fire Service, 
London 1957; S. Ewen, Fighting Fires Creating the British Fire Service 1800-
1978, Basingstoke 2010.
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Prawdopodobnie znano już wtedy pompy tłokowe (wyporowe), któ-
rych wynalazcą był Ktesibios z Aleksandrii (III wiek p.n.e.), oraz ogól-
ne zasady, wedle których można było skonstruować węże strażackie, 
o czym pisał między innymi Apollodoros z Damaszku (I/II wiek n.e)8. 

W okresie średniowiecza zapomniano o wynalazkach starożytno-
ści, lecz w dalszym ciągu posługiwano się tymi samymi, prostymi, 
podstawowymi narzędziami pożarniczymi. W użyciu pozostawały 
między innymi: wiadra, bosaki, drabiny, tłumice, widły, łopaty, sie-
kiery, topory, a środkiem gaśniczym była woda9.

Dopiero czasy odrodzenia przyniosły zmiany w technice pożarni-
czej. Niewykluczone, że zainteresowanie czasami antycznymi spowo-
dowało na nowo odkrycie pompy tłokowej. Jedna z pierwszych infor-
macji o takim urządzeniu pochodzi z 1518 roku z Augsburga, gdzie 
w księgach miejskich zachował się rachunek wystawiony dla niejakiego 
Antoniego Platnera za wyprodukowanie sikawki na potrzeby miasta. 
Sikawka ta zapewne była zamontowana na kołach, gdyż jednocześnie 
z opłatą dla Platnera posiadamy wpis o płatności dla kołodzieja. Nie 
zachował się niestety opis tej sikawki10. Należy w tym miejscy wspo-
mnieć, iż jedne z pierwszych wzmianek na temat pompy tłokowej od-
naleźć można również w dziele Mariano di Jacopo pod tytułem De ma-
chine libri X z 1438 roku, zapiskach rodziny von Waldburg-Wolfegg 
z 1480 roku, a także szkicach Leonarda da Vinci z około 1500 roku11.

8   P. Grabowski, Zanim patronem, s. 29, R. Lafer, Omnes collegiati, s. 47-63, 
J. Drzewiecki, Zarys, s. 13.

9   P.K. Gąsiorczyk, Średniowieczny Kraków, s. 187; J. Moniczewski, Ł. Buczak, 
A tu pali się jak cholera! Szkice z dziejów krakowskiej straży pożarnej, Kraków 
2010, s. 12-14.

10  A. Bahr, Pożarnictwo, s. 9; W. Pilawski, Historia sikawek, motopomp i samocho-
dów strażackich, Warszawa 1994, s. 12-13; P.P. Bielicki, Sikawki konne wczoraj 
i dziś, Kościan 2004, s. 35; J. Drzewiecki, Zarys, s. 50-51; H. Jaworski, Geneza 
i rozwój techniki pożarniczej. Rozwój technicznych środków zwalczania pożarów 
do XVIII wieku, „18 Pożarniczy Przegląd Historyczny. Dodatek do Przeglądu 
Pożarniczego”, nr 7-9 (1986), s. 13; W. Jabłonowski, Jak dawniej gaszono poża-
ry?, „Przegląd Pożarniczy”, nr 6 (2000), s. 45. 

11  W. Hornung, Die Entwicklung der Feuerlöschpumpe vom ausgehenden Mitte-
lalter bis zu 18. Jahrhundert. Eine technikgeschichtliche Betrachtung. 2. Teil, 
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Niewątpliwie bezprecedensowe użycie sikawki nie spowodowało 
natychmiastowej zmiany w stosowanych narzędziach i sprzętach gaśni-
czych. W stałym użytkowaniu nadal pozostawały między innymi wia-
dra, głównie skórzane, lub drewniane, tak zwane węborki, oraz bosaki. 
W owym czasie zaczęto korzystać również z małych sikawek ręcznych, 
tak zwanych szpryc. Działały one na zasadzie zbliżonej do strzykawki le-
karskiej. Ich pojemność nie była zbyt duża, wynosiła od 5 do 10 litrów, 
tym niemniej wystarczała do ugaszenia pożaru w zarodku. Pierwsze in-
formacje na ich temat pojawiły się w 1439 roku w Niemczech, później 
stosowano je w całej Europie do XIX wieku. Na przykład w 1546 roku 
znajdowały się na wyposażeniu zamku wawelskiego, a w XVI wieku 
właściciele poznańskich domów musieli je posiadać12.

Kolejne wieki przyniosły dalszą ewolucję sikawek dźwigniowych. 
W 1602 roku Philipp Heinrich von Aschhausen skonstruował nową 
sikawkę, według jego zapewnień do obsługi potrzebnych było tylko 
troje ludzi: jedna osoba do ciągnięcia, dwie do pompowania. Na-
stępna powstała w Norymberdze, a jej konstruktorem był Georg 
Rieger. Stosowano w owym czasie w Niemczech sikawki przenośne 
i ciągnięte na płozach. Inna znana pompa zostało zbudowana praw-
dopodobnie około 1650 roku przez Hansa Hautscha z Norymbergi. 
Miała ona wymiary około 300 cm na około 120 cm, a do jej obsługi 
potrzebnych było 28 osób. Swój produkt Hautsch później zmoder-
nizował, wprowadzając pionowe cylindry, gdyż w pierwszej wersji 
zastosował cylindry poziome13.

„Vereinigung zur Förderung des Deutsches Brandschutzes – Zeitschrift”, z. 3 
(1961), s. 56.

12  W. Pilawski, Historia, s. 12; H. Jaworski, Geneza, s. 13; W. Jabłonowski, Jak 
dawniej gaszono pożary?, cz. 9, s. 53; A. Zarzycki, Poznań. Dzieje walki z poża-
rami 1253-2008, Poznań 2009, s. 37. W. Hornung wspominał o najstarszych 
z 1409 roku, za W. Hornung, Die Entwicklung der Feuerlöschpumpe vom aus-
gehenden Mittelalter bis zu 18. Jahrhundert. Eine technikgeschichtliche Betrach-
tung. 1. Teil, „VFDB – Zeitschrift”, z. 2 (1961), s. 14; Z.J. Zasada, Sikawki 
strażackie, „Spotkania z Zabytkami”, nr 4 (2017), s. 39.

13  H. Jaworski, Geneza, s. 13; W. Jabłonowski, Jak dawniej gaszono pożary?,  
cz. III, „Przegląd Pożarniczy”, nr 12 (1999), s. 53; W. Pilawski, Historia, s. 12; 
W. Hornung, Die Entwicklung der Feuerlöschpumpe, s. 59.
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Swój wkład w rozwój techniki pożarniczej wnieśli również 
Francuzi. Pierwsze sikawki wytwarzały pulsacyjny strumień wody, 
skutkiem czego tylko nieznaczna jej część trafiała do strefy pożaru. 
Dopiero zastosowanie powietrznika zmieniło tę sytuację. Zasługi 
w rozpowszechnieniu tej idei przypisuje się francuskiemu inżynie-
rowi i architektowi Claude’owi Perrault (zm. 1688 roku), który tłu-
macząc dzieło rzymskiego uczonego Witriwiusza, stworzył opis po-
wietrznika do sikawki. Warto zwrócić uwagę, iż geneza powietrznika 
jest starożytna, jego idea częściowo opierała się na pracach Herona 
(I wiek n.e.), greckiego uczonego z Aleksandrii14. Badania Wolfganga 
Hornunga wskazują, że już pod koniec XVII wieku w holenderskich 
sikawkach prawdopodobnie montowano powietrzniki, a możliwe 
było, że nawet sikawka Hautscha miała takowe udogodnienie15. Tym 
niemniej nie umniejsza to roli Perraulta, który stworzył jego pierw-
szy opis.

Innym ważnym wynalazkiem w dziejach techniki pożarniczej były 
węże strażackie. W 1672 roku zaprezentowali je ich wynalazcy: Jan  
oraz Nicolaas van der Heyden (właść. Heijden) z Amsterdamu.  
Jan był znanym malarzem, konstruktorem oraz przedsiębiorcą. Za-
projektował on między innymi oświetlenie dla Amsterdamu, któ-
rego używano aż do XIX wieku. Węże strażackie początkowo szyto 
z płótna żaglowego, a także z natłuszczonych skór. Stosowano je rów-
nież do nalewania wody do sikawek. Nie miały one jednak odpo-
wiedniej sztywności, więc na końcu węża montowano lejek, przez 
który nalewano wiadrami wodę do sikawek. Użycie węży tłocznych 
znacznie usprawniało akcję gaśniczą, pozwalając dojść do miejsc 
wcześniej trudno dostępnych. Kilkadziesiąt lat później skonstruowa-
no pierwsze węże ssawne. W tym samym czasie zastosowano do ich 

14  W. Pilawski, Historia, s. 16; W. Jabłonowski, Jak dawniej gaszono pożary?, cz. 9, 
s. 45; J. Drzewiecki, Zarys, s. 53; H. Jaworski, Geneza, s. 13; A. Bahr, Pożar-
nictwo, s. 10.

15  W. Hornung, Die Entwicklung der Feuerlöschpumpe, s. 135; P.A. Kirchvogel, 
Feuerwehrgerät, w: Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, t. 8, München 
1983, s. 521-530; G. Koppers, Jan van der Heijden. „Leonardo“ aus dem Norden 
brachte Licht und Sicherheit, w: Entstehung und Entwicklung der Berufsfeuerweh-
ren, red. A. Schinnerl, Arnhem 2012, s. 22.
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produkcji konopie, w ten sposób powstały pierwsze znane obecnie 
węże parciane16.

Pod koniec XVIII wieku sikawki, mimo całego bogactwa 
kształtów i typów, nabrały kształtów zbliżonych do nam znanych. 
Umieszczano je na podwoziu czterokołowym bądź dwukołowym. 
Posiadały nasady ssawne, a powoli wyposażane były także w węże 
pożarnicze. Przez kolejne dwa wieki sikawki stały się podstawo-
wym wyposażeniem podczas każdej akcji gaśniczej. Początkowo 
produkowane były w zakładach rzemieślniczych, na bazie których 
nierzadko powstawały duże specjalistyczne firmy trudniące się pro-
dukcją seryjną urządzeń gaśniczych. Najstarsza w Polsce była Fa-
bryka Braci Ewans w Warszawie, która na licencji angielskiej od 
1844 roku produkowała sikawki17. Innymi znanymi były między 
innymi warszawskie firmy Józef Troetzer i Spółka, Lilpop, Rau 
i Loewenstein S.A., Fabryka Wyrobów Żelaznych Bracia Mencel 
czy Fabryka Narzędzi i Maszyn Rolniczych Henryka Cegielskiego 
z Poznania. Na terenie naszego kraju używano także sikawek takich 
firm, jak: Louis Tidow z Hanoweru, Gebrüder Kieslich z Patschkau 
(ob. Paczków), Hermann Koebe z Luckenwalde, Gustaw Ewald 
z Cüstrin (ob. Kostrzyń nad Odrą), G.A. Fischer z Görlitz, Wilhem 
Knaust z Wiednia, R.A. Smekal z Czech oraz wielu innych18. Warto 
przy tym zaznaczyć, że sikawki produkowane na terenie naszego 
kraju nie odstawały od zagranicznej konkurencji, o czym świadczy 

16  H. Jaworski, Geneza, s. 13; W. Pilawski, Historia, s. 15; J. Drzewiecki, Zarys, 
s. 54-56; W. Jabłonowski, Jak dawniej gaszono pożary?, cz. 9, s. 45; A. Bahr, 
Pożarnictwo, s. 12; W. Hornung, Die Entwicklung der Feuerlöschpumpe, s. 135.

17  W. Pilawski, Historia, s. 20. Firma ta została założona w 1818 roku przez Tho-
masa Evansa i Josepha Morisa jako odlewnia żelaza. W 1854 roku 60% udzia-
łów zostało wykupionych przez Stanisława Lilpopa oraz Wilhelma Rau. Do 
założonej przez nich spółki w 1856 roku dołączył Seweryn Loewenstein W ten 
sposób powstała firma Lilpop, Rau i Loewenstein, za D. Falecki, Sprzęt pożar-
niczy firmy Lilpop, Rau i Loewenstein – rys historyczny rozwoju firmy, produkcja 
motopomp własnej konstrukcji z polskimi silnikami: opis techniczny, eksponaty tego 
sprzętu w CMP w Mysłowicach, „Przegląd Pożarniczy”, nr 11 (2014), s. 50.

18  W. Pilawski, Historia, s. 19-23; Historia polskich firm pożarniczych od połowy 
XIX w. do współczesności. 40 lat Centralnego Muzeum Pożarnictwa 1975-2015, 
red. W. Bareła, Mysłowice 2015, passim.
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między innymi medal otrzymany w 1901 roku przez firmę Józe-
fa Troetzera i Spółki w Berlinie na Międzynarodowej Wystawie 
Pożarniczej19.

Wraz z rewolucją przemysłową dalszym przemianom ulegał rów-
nież sprzęt gaśniczy. Stosowanie na dużą skalę silników parowych 
zaowocowało również ich użyciem w pożarnictwie. W ten sposób 
powstała koncepcja sikawki parowej. Konstruktorami pierwszej 
sprawnej strażackiej pompy parowej byli John Braithwaite i John 
Ericsson. Została ona wyprodukowana w 1829 roku i była używana 
przez krótki czas w Londynie. Kolejne zamówiono dla stoczni w Li-
verpoolu i zamku królewskiego w Berlinie. W późniejszych latach 
John Ericsson przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie także 
konstruował pompy parowe. Wiele firm podjęło się ich produkcji. 
Druga połowa XIX wieku przyniosła dominację sikawek parowych. 
W naszym kraju jako pierwsza nabyła je warszawska straż pożarna 
już w 1864 roku. Kolejne pojawiły się Krakowie, Bydgoszczy, Łodzi, 
Kaliszu oraz w fabrykach i zakładach przemysłowych Łodzi, Żyrar-
dowa i Śląska20.

Droga eksploatacja sikawek parowych, które wymagały ciągłego 
podtrzymywania ognia, profesjonalnej obsługi i długiego czasu przy-
gotowania do akcji (około 15 minut), spowodowała, że tego typu 
sprzęt nie był na terenie naszego kraju zbyt popularny. W tym czasie 
w Niemczech, bazując na doświadczeniach francuskich, rozpoczęto 
produkcję sikawek gazowych, które w niedługim czasie stały się bardzo 
popularne. W konsekwencji pod koniec XIX wieku w samych Niem-
czech posiadano ich około 40. Wykorzystywały one do podawania prą-
du wody między innymi sprężony dwutlenek węgla. Dzisiaj nazwano  
 

19  Część urzędowa. Okólniki, „Strażak”, nr 10 (1901), s. 1.
20  W. Jabłonowski, Jak dawniej gaszono pożary?, cz. X, „Przegląd Pożarniczy”, 

nr 7 (2000), s. 46; W. Pilawski, Historia, s. 28; H. Jaworski, Geneza, s. 15; 
J. Drzewiecki, Zarys, s. 60; R. Mardon, An Illustrated History of Fire Engine, 
Hersham 2001, s. 12; M. Talerman, Not Just the Monitor, „Scandinavian Re-
view”, t. 91, nr 1 (2003), s. 15; R. Pennington, British Fire Engine Heritage, 
London 1994, s. 21; Ch.F. Marshall, A History of Railway Locomotives down 
to the End of the Year 1831, Barsinghausen 2011, s. 181.



321ROLA StRAży POżARNych W SZeRZeNIu I PROPAgOWANIu KuLtuRy techNIcZNeJ 

by je przewoźnymi agregatami wodnymi. Często montowano je rów-
nież na podwoziach samochodowych21.

W 1864 roku rozpoczęła się kariera niemieckiej firmy Magirus. Jej 
założycielem był Conrad Dietrich Magirus z Ulm, działacz strażacki, 
ale także i producent sprzętu strażackiego. Firma Magirusa produko-
wała między innymi sikawki oraz drabiny. W 1872 roku wyprodu-
kowała swoją pierwszą wolnostojącą drabinę dwukołową o wysuwie 
14 metrów, później nazywaną ulmską. W kolejnych latach powstały 
inne produkcje, między innymi w 1892 roku Magirus skonstruował 
pierwszą na świecie obrotową drabinę czterokołową. Wraz z postę-
pem motoryzacji jego firma przystąpiła do montowania drabin na sa-
mochodach, co uczyniono w 1903 roku na samochodzie z napędem 
parowym. Jako podwozia wykorzystywano również samochody na-
pędzane silnikami zarówno spalinowymi, jak i elektrycznymi. Przez 
dłuższy czas uchodzące za mniej awaryjne elektromobile skutecznie 
konkurowały z pojazdami o napędzie spalinowym, które jednak osta-
tecznie zdominowały rynek samochodowy. Do lat trzydziestych XX 
wieku drabiny montowane na samochodach wykonywano z drewna. 
Następnie zaczęto je produkować z metalu. Spowodowało to zwięk-
szenie możliwości wysuwu drabin, które w latach pięćdziesiątych XX 
wieku osiągnęły wysokość 52 metrów22.

Wynalazkiem, który całkowicie odmienił życie strażaków, był 
szybkobieżny silnik spalinowy. Znalazł on zastosowanie w pompach 

21  H. Jaworski, Geneza, s. 15; W. Pilawski, Historia, s. 28; W. Jabłonowski, Jak 
dawniej gaszono pożary?, cz. 9, s. 46; M. Gihl, Im Dienste der Feuerwehr: Got-
tlieb Daimler, Carl Benz und Ferdinand Porsche, Erfurt 2013, s. 41-90; U. Ci-
molino, T. Zawadke, Einsatzfahrzeuge für Feuerwehr und Rettungsdienst: Typen: 
Ausführung und taktischer Einsatzwert, Landsberg 2006, s. 27.

22  M. Pisarek, Rozwój samochodów specjalnych-drabin od początku XX wieku do 
lat siedemdziesiątych, „Muzealny Rocznik Pożarniczy”, t. 10 (2001), s. 56-57; 
H. Jaworski, Geneza, s. 15; K. Rabe, Der Zukunft ein Stück voraus. 125 Jahre 
Magirus, Düsseldorf 1989, s. 58; G. Goldbeck, Geschichte des Werkes Magirus, 
Ulm: Hundert Jahre im Dienste des Brandschutzes 1864-1951. Erster Teil, „Tra-
dition: Zeitschrift für Firmengeschichte und Unternehmerbiographie”, z. 6 
(1964), s. 249; idem, Geschichte des Werkes Magirus, Ulm: Hundert Jahre im 
Dienste des Brandschutzes 1864-1951. Zweite Teil, „Tradition: Zeitschrift für 
Firmengeschichte und Unternehmerbiographie”, z. 1 (1965), s. 8.
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strażackich, a także stał się jednostką napędową pojazdów strażackich. 
Próby nad stworzeniem pomp z silnikami spalinowymi były prowa-
dzone etapowo. Mimo że pierwszą motopompę przewoźną firma Ma-
girus zaprezentowała już w 1893 roku na 14. Zjeździe Niemieckich 
Straży Pożarnych w Monachium, długa była jeszcze droga do ich roz-
powszechnienia23. W 1910 roku firma Konrada Rosenbauera z Austrii 
stworzyła pierwszą motopompę przewoźną na potrzeby alpejskich 
OSP. Początkowo do napędzania pomp używano silników cztero-
suwowych, które jednak okazywały się dość awaryjne. Ich ciężar spo-
wodował także małą mobilność połączonych z nimi pomp. W 1921 
roku skonstruowano prototyp pierwszej przenośnej motopompy, 
w której zastosowano silnik dwusuwowy, ale dopiero w 1927 roku wy-
produkowano pierwszą seryjną motopompę z silnikiem tego typu24.

W Polsce już w 1927 roku uruchomiono produkcję motopomp. 
Jedną z pierwszych była motopompa L i S o wydajności 400 l/m 
i mocy 5 KM firmy Autoremont. Kolejną była motopompa Florian-
ka o wydajności 200 l/m. W latach trzydziestych powstało szereg 
zakładów zajmujących się wytwarzaniem motopomp. Najbardziej 
znanymi były Unia Strażacka, Karol Ochsner i syn, Lilpop, Rau i Lo-
ewenstein. W związku z rozwojem techniki pożarniczej na początku 
lat trzydziestych XX wieku Związek Straży Pożarnych Rzeczpospo-
litej Polskiej (powstały w 1921 roku) stworzył Wydział Techniczny 
Związku Straży Pożarnych RP. Zajmował się on badaniem sprzętu 
strażackiego oraz stworzeniem polskich norm dla używanego sprzętu, 

23  G. Goldbeck, Geschichte des Werkes Magirus, Ulm: Hundert, s. 8; W. Pilawski, 
Historia, s. 37.

24  M. Pisarek, Autopompy i motopompy pożarnicze w zbiorach Centralnego Muze-
um Pożarnictwa, „Muzealny Rocznik Pożarniczy”, t. 6 (1995), s. 30; W. Pi-
lawski, Historia, s. 37; H. Jaworski, Geneza, s. 15; Motopompy, w: 35 lat 
Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach 1975-2010, red. W. Bare-
ła, Mysłowice 2010, s. 44; D. Falecki, Gigant z Austrii – historia produkcji 
legendarnej fabryki Rosenbauer i jej sprzęt w zbiorach Centralnego Muzeum 
Pożarnictwa, „Przegląd Pożarniczy”, nr 6 (2016), s. 52; Liefeldt i Schiffner,  
w: Historia polskich firm, s. 49; 30 Jahre Motorspritzenbau, Entwicklung des 
Baues von Rosenbauer-motorspritzen seit 30 Jahren, z. 1 (1939), s. 1; A. Zeil-
mayer, Die Dynastie Rosenbauer s. 541.
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między innymi ustalił trzy kategorie motopomp 0, I, II w zależności 
od ich wydajności25.

Wspomniano powyżej, że silniki spalinowe zrewolucjonizowały 
także sposób przemieszczania się strażaków. Już pod koniec XIX wie-
ku, czy też na początku XX wieku, zaczęto zastanawiać się nad szer-
szym zastosowaniem pojazdów samobieżnych w pożarnictwie. Pró-
bowano wykorzystywać zarówno konstrukcje o napędzie parowym 
i elektrycznym, takie otrzymała na przykład straż Hanoweru w 1902 
roku, jak i spalinowym – pierwsze pozyskała straż paryska w 1900 
roku. W polskim pożarnictwie nie używano pojazdów samobieżnych 
z silnikami parowymi czy też elektrycznymi. Pierwszymi pojazdami 
były samochody pożarnicze marki Daimler Mercedes, które otrzymała 
w 1911 roku straż poznańska. W przeciągu następnych 16 lat nastąpiła 
jej pełna motoryzacja. Miejski tabor konny był jednak wciąż używany 
w przypadkach dużych pożarów czy klęsk, gdy powstawała koniecz-
ność zastosowania pogotowia zapasowego26. Następnie szereg polskich 
miast dokonał zakupu samochodów strażackich. Kraków w 1913 roku 
zamówił auta na podwoziach Austro-Fiata produkowanych przez au-
striackiego Rosenbauera. W 1916 roku straż warszawska otrzymała 
nowy samochód na podwoziu firmy Hansa-Lloyd. Dwa lata później 
władze Torunia również zakupiły dla miejscowej straż pożarnej auto 
na podwoziu firmy Hansa-Lloyd, który skarosowano w Fabryce Braci 
Kieslich w Paczkowie (Gebr. Kieslich Patschkau)27.

25  W. Pilawski, Historia, s. 37-45; M. Pisarek, Autopompy, s. 31; Motopompy,  
w: 35 lat Centralnego Muzeum, s. 44; Liefeldt i Schiffner, Lilpop, Rau i Loewen-
stein, w: Historia polskich firm, s. 51; J. Szaflik, Dzieje ochotniczych straży pożar-
nych, Warszawa 2001 s. 185-186; D. Falecki, „Motopompy pożarnicze z Bielska” 
– ...czyli o rozwoju technicznym motopomp na przykładzie wyrobów fabryki Biel-
sku znajdujących się dziś w zbiorach CMP w Mysłowicach, „Przegląd Pożarniczy”, 
nr 8 (2011), s. 47.

26  Warto wspomnieć, że w Warszawie do 1928 roku używano koni, za W. Jabło-
nowski, Jak dawniej gaszono pożary?, cz. 9, s. 46; P.K. Gąsiorczyk, R. Schamber-
ger, Breslau – Posen – Leipzig. Ein Feuerwehroffizier und die Motorisierung dreier 
Feuerwehren, w: Der Motorisierung in den Feuerwehren, Pribyslav 2016, s. 13-24.

27  P. Frątczak, M. Pisarek, Samochody pożarnicze polskiej straży pożarnej, Katowice 
2005, s. 9-10; W. Pilawski, Historia, s. 61; M. Pisarek, Produkcja samocho-
dów pożarniczych w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939), „Muzealny 
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W kolejnych latach następowała powolna motoryzacja polskich 
straży pożarnych, między innymi w drugiej połowie lat dwudziestych 
XX wieku zaczęły pojawiać się w podziale bojowym pierwsze samo-
chody z zamontowanymi na nich drabinami mechanicznymi, czyli 
tak zwane autodrabiny. Wraz z liczbą samochodów rosła mobilność 
straży, z czego doskonale zdawali sobie sprawę polscy strażacy. Pozy-
skiwanie nowych samochodów wiązało się jednak z dużymi koszta-
mi, dlatego też kupowano samochody używane, nierzadko mocno 
wyeksploatowane, które poddawano gruntownym remontom i karo-
sacji we własnym zakresie28. Sytuacja ta spowodowała, że na terenie 
naszego kraju służyły w strażach samochody najróżniejszych marek, 
między innymi Benz Gaggenau, Daimler, Magirus, Laurin-Klement, 
Praga, Berliet, Saurer, Hansa-Lloyd, Citroen, Skoda, Tatra. Warto 
przy tym zwrócić uwagę na dwa dość charakterystyczne wówczas ele-
menty wozów strażackich: do 1923 roku montowano w nich tak 
zwane masywy, czyli ogumienie z pełnej gumy, a także umieszczano 
siedzenie załogi prostopadle do kierunku jazdy. Ta ostatnia cecha po-
została niezmienna prawie do końca lat trzydziestych XX wieku29.

Można zauważyć, że wszystkie samochody były pochodzenia za-
granicznego. Było to spowodowane brakiem w Polsce zakładów pro-
dukujących odpowiednie podwozia ciężarowe do karosacji. Dopiero 
w 1929 roku Zakłady Mechaniczne Ursus S.A. rozpoczęły produkcję 
pierwszej polskiej ciężarówki o nazwie Ursus. Była ona wytwarzana 
w dwóch typach A o ładowności do 2 ton i AW o zwiększonej ła-
downości do 2,5 tony. Podstawowe założenia konstrukcyjne opierały 
się na licencji włoskiej firmy SPA, znacznemu wzmocnieniu uległo 

Rocznik Pożarniczy”, t. 8 (1997), s. 25; J. Moniczewski, Ł. Buczak, A tu pali się 
jak cholera!, s. 57; Jubileuszowa Księga Pamiątkowa Krakowskich Straży Pożar-
nych 1873-1925, 1865-1925, Kraków 1925, s, 14; W. Jabłonowski, Warszaw-
ska Straż Ogniowa, Warszawa 2001, s. 77; A. Zarzycki, Poznań, s. 70.

28  Karosacja samochodów pożarniczych to proces polegający na doposażeniu go-
towego podwozia samochodowego dowolnej marki w nadwozie, tzw. zabudo-
wę strażacką, czyli kabinę dla załogi, z odpowiednią liczbą skrytek na sprzęt po-
żarniczy, a także nierzadko autopompę czy też zbiornik na wodę (przyp. aut.).

29  W. Pilawski, Historia, s. 62-63; P. Frątczak, M. Pisarek, Samochody, s. 9-10; 
M. Pisarek, Produkcja, s. 25-44.
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jednakże podwozie, które dostosowano do polskich ciężkich warun-
ków drogowych. Producenci Ursusa mieli nadzieję na duże zaintere-
sowanie straży pożarnych. Samochód ten zyskał aprobatę pożarników 
i był produkowany w kilku wariantach z autopompą i motopompą. 
Jednakże po upływie roku i wyprodukowaniu kilkuset sztuk firma 
zbankrutowała, a następnie został przejęta przez Państwowe Zakłady 
Inżynieryjne w Warszawie, które w 1930 roku zakończyły produk-
cję Ursusa30. W tym czasie rozpoczęto również produkcję w Polsce 
Chevroleta 157, który był montowany także w Warszawie przez fir-
mę Lilpop, Rau i Loewenstein31.

Na początku lat trzydziestych XX wieku polski rząd podpisał umo-
wę licencyjną z włoskim Fiatem na produkcję samochodu ciężarowe-
go. Zdecydowano się w tym wypadku na Fiata 621, przy czym także 
wzmocniono w nim podwozie, aby dostosować go do polskich dróg. 
Pierwsze egzemplarze montowane były już w roku 1932, a seryjna pro-
dukcja ruszyła w 1935 roku. Firmy zajmujące się karosacją podwozi 
samochodowych oferowały dość szeroką gamę polskich Fiatów 621, 
między innymi autopogotowia, czyli samochody gaśnicze z autopom-
pą, jak i ze skrytką na motopompę przewoźną, a także ze zbiornikiem 
na wodę o pojemności od 600 do 2500 litrów; autopolewaczki; auto-
cysterny; a nawet drabiny, które montowała niemiecka firma Metz. 
Polski Fiat 621 był ostatnim znaczącym produktem polskiej branży 
motoryzacyjnej przed wybuchem II wojny światowej32.

Lata dwudziestolecia międzywojennego były owocne dla moto-
ryzacji naszych straży i choć nie udało się w pełni wyposażyć jedno-
stek w samochody, to wytyczono cele i sposoby, jakie powinny przy-
świecać temu przedsięwzięciu. Ważną rolę w tym procesie odegrał 

30  M. Pisarek, „Z niedźwiedzim rodowodem” – pierwsze polskie ciężarowe samo-
chody pożarnicze z lat. 30, na podwoziach z Zakładów Mechanicznych „Ur-
sus”, „Przegląd Pożarniczy”, nr 6 (2013), s. 46; Zakłady Mechaniczne „Ursus”,  
w: Historia polskich firm, s. 97-98.

31  M. Pisarek, Produkcja, s. 36; Lilpop, Rau i Loewenstein, s. 51.
32  P. Frątczak, M. Pisarek, Samochody, s. 13-19; W. Pilawski, Historia, s. 63-67; 

M. Pisarek, Produkcja, s. 34-36; D. Falecki, „O Fiacie” – międzywojenny pożarni-
czy Polski Fiat 621 w zbiorach CMP, „Przegląd Pożarniczy”, nr 11 (2012), s. 45.
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Wydział Techniczny Związku Straży Pożarnych RP, który od począt-
ku lat trzydziestych rozpoczął prace nad stworzeniem dla samocho-
dów strażackich polskiej normy pożarniczej. Działania te zakończyły 
się sukcesem i ukoronowaniem ich była właśnie karosacja polskich 
Fiatów 621 według przyjętych przez Wydział Technicznych ustaleń. 
W ten sposób ujęto w pewne ramy dość swobodny wcześniej proces 
karosacji wozów strażackich. Działania Wydziału Technicznego po-
zostawiły dość wymierny ślad w nazewnictwie używanym do dzisiaj, 
gdyż to z tamtych czasów pochodzą takie określenia jak autopogoto-
wie (słowo dziś już rzadko używane) czy też autodrabina, autocyster-
na lub autopolewaczka33.

Wybuch wojny przerwał działanie polskich firm pożarniczych. 
Podczas okupacji w użyciu wciąż były samochody będące wcześniej 
na stanie straży pożarnych. Samodzielnie dokonywano wszelkich na-
praw, których pojazdy wymagały szczególnie po zakończeniu kampa-
nii wrześniowej; strażacy ofiarnie wtedy walczyli z wywołanymi przez 
bombardowania pożarami. Niemcy po przyłączeniu części naszego 
kraju do Trzeciej Rzeszy oraz utworzeniu Generalnego Gubernator-
stwa na miejsce rozwiązanego Związku Straży Pożarnych RP stworzy-
li urząd Komisarycznego Kierownika Technicznego Polskich Straży 
Ogniowych, któremu podlegały polskie straże pożarne, podporząd-
kowane niemieckiej policji porządkowej. Następnie doposażyli część 
straży pożarnych w samochody strażackie. Większość tych samocho-
dów, jak i dużą cześć polskich wcześniej nabytych wozów strażackich 
zarekwirowano jednak w momencie przesuwania się frontu pod ko-
niec wojny. Samochodów tych w dużej mierze nie odzyskano. Tylko 
dzięki akcjom sabotażowym i ofiarności strażaków pewną część po-
jazdów udało się ocalić, aby po zakończeniu działań wojennych móc 
przywrócić je do użytkowania. Warto zwrócić uwagę, że wspomnia-
ne samochody często służyły także do wypełniania konspiracyjnych 
zadań w ramach Strażackiego Ruchu Oporu Skała34.

33  W. Pilawski, Historia, s. 65-66; P. Frątczak, M. Pisarek, Samochody, s. 12; 
M. Pisarek, Produkcja, s. 25-36; Fiat, w: Historia polskich firm, s. 27.

34  J. Mikuła, Najtrudniejsze czasy. Wspomnienia z lat 1939-1945, Warszawa 1985, 
s. 71-72; idem, Wspomnienia z działalności w strażackim ruchu oporu „Skała”, 
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W czasie wojny na pewien czas wstrzymano również produkcję 
motopomp w Polsce. W latach czterdziestych XX wieku urucho-
miono jedynie produkcję motopompy Leopolia, której podjęła się 
pozostająca pod niemieckim zarządem firma Steinhagen i Stran-
sky w Warszawie. W tym czasie polscy strażacy używali motopomp 
wcześniej pozyskanych. Władze okupacyjne starały się również prze-
kazywać sprzęt pożarniczy, aby zabezpieczyć ważne dla siebie zakła-
dy przemysłowe na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Potrzeby 
Rzeszy stały jednak na pierwszym miejscu, więc nie zawsze ten sprzęt 
ostatecznie dostawano. W związku z tym popularne były przedwo-
jenne polskie pompy, jak Syrena, Leopolia czy Silesia, ale w podzia-
le bojowym były również motopompy firm Magirus, Rosenbauer, 
Flader, Fischer, Meyer Hagen czy Koebe. Wycofywanie się wojsk 
niemieckich pod koniec II wojny światowej nierzadko wraz ze strate-
gicznym sprzętem strażackim spowodowało ogołocenie naszych stra-
ży z dużej części nowoczesnego sprzętu pożarniczego35.

Gdy po zakończeniu okupacji przystąpiono do odbudowy straży 
pożarnych, jedyną istniejącą fabryką była fabryka Karola Ochsnera 
i Syna w Bielsku. W niedługim czasie została ona znacjonalizowana 
i jako Wytwórnia Sprzętu Pożarniczego nr 1 w Bielsku rozpoczęła 
produkcję motopomp. Właśnie tam powstawały od lat czterdzie-
stych XX wieku pierwsze powojenne Leopolie, czyli PO1, a także 
PO2 oraz PO4. Motopompy te miały odpowiednio wydajność 800 
l/m, 200 l/m i 400 l/m. Najbardziej znaną produkcją była jednak 
PO3. Model ten był bardzo popularny w drugiej połowie XX wieku, 
a używa się go nieraz także i obecnie. Powojenny stan motopomp 

(maszynopis), w zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach; 
P. Matusak, Verband der Freiwilligen Feuerwehren in Polen, w: Entstehung und 
Entwicklung der Feuerwehrverbände, red. A. Schinnerl, Zagreb 2010, s. 359; 
W. Pilawski, Strażacki Ruch Oporu „Skała”, Czarnków 2012, s. 50; F. Kowalski, 
Udział Związku w rozwoju krajowego przemysłu pożarniczego, „Przegląd Pożar-
niczy”, nr 7 (1947), s. 8; Miliardowej wartości sprzęt polski w Niemczech. Dla-
czego nie rewindykujemy?, „Przegląd Pożarniczy”, nr 1 (1948), s. 1-2. 

35  M. Pisarek, Autopompy, s. 30; W. Pilawski, Historia, s. 46; B. Paduch-Scham-
berger, Die Feurewehrverbände in Polen, w: Entstehung und Entwicklung der 
Feuerwehrverbände, s. 369.
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został również częściowo uzupełniony poprzez pomoc z UNRRA 
(Administracja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbu-
dowy). W jej ramach trafiły do Polski amerykańskie i angielskie mo-
topompy przewoźne takich firm, jak Harland, Kerr Drysdale, Stan-
dard Gwynne, Worthington, a także Scammell. Po uruchomieniu 
krajowej produkcji motopomp polskie biura konstrukcyjne rozpo-
częły intensywne prace nad różnymi rodzajami urządzeń gaśniczych. 
Ciekawym efektem ich działalności była turbopompa pożarnicza 
TP-3000. Projekty opracowali naukowcy z Politechniki Łódzkiej, 
a wykonała ją w 1963 roku Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 
w Rzeszowie. Wypuszczono jednak zaledwie serię informacyjną, nie 
kontynuując dalszej produkcji. Ostatnią polską dość udaną pro-
dukcją była motopompa PO5 wytwarzana w Gliwickich Zakładach 
Urządzeń Technicznych36.

Po zakończeniu działań wojennych stan wyposażenia polskich 
straży pożarnych był nad wyraz skromny. Szczególnie doskwierał 
brak sprzętu, w tym samochodów. Niemal od razu podjęto prace, 
aby we własnym zakresie wyremontować pozostawione przez oku-
panta, nierzadko mocno uszkodzone samochody. Odrodzony Wy-
dział Techniczny ZSP RP rozpoczął także rozmowy mające na celu 
pozyskanie nowych samochodów. Na początku pewna liczba ame-
rykańskich samochodów takich marek jak Dodge, GMC, Fordson, 
Ford czy Studebacker trafiła do Polski w ramach pomocy UNRRA37. 
Była to jednak przysłowiowa kropla w morzu potrzeb, dlatego też już 
w 1948 roku sprowadzono do Polski 100 podwozi Ford V-8 prze-
widzianych do skarosowania. Tego zadania podjęła się Wytwórnia 
Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu oraz Zakłady Samochodowe 

36  M. Pisarek, Autopompy, s. 30-31, 39-40; W. Pilawski, Historia, s. 48-51; 
H. Jaworski, Geneza, s. 16-17; Nowy sprzęt dla straży, „Gazeta Strażacka”, nr 6 
(1948), s. 12; J. Boguszewski, Sprzęt motorowy idzie w teren, „Gazeta Strażac-
ka”, nr 12 (1948), s. 21; Gliwickie zakłady urządzeń technicznych, w: Historia 
polskich firm, s. 31.

37  W. Pilawski, Historia, s. 68-98; M. Pisarek, Samochody pożarnicze w zbiorach 
Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, „Muzealny Rocznik Pożar-
niczy”, t. 5 (1994), s. 34; Sto podwozi samochodowych otrzymało pożarnictwo 
polskie, „Przegląd Pożarniczy”, nr 7 (1947), s. 13.
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w Kaliszu. W ten sposób amerykański kapitalistyczny Ford stał się 
pierwszym w Polsce Ludowej seryjnie skarosowanym samochodem 
gaśniczym. Rok później zakupione zostały następne podwozia, tym 
razem angielskiej firmy Bedford. Ich karosacji dokonano w Sanoc-
kiej Fabryce Wagonów „Sanowag” w Sanoku, czyli późniejszej Sa-
nockiej Fabryce Autobusów „Autosan”. Wyprodukowano dwa typy 
GM-8 z motopompą oraz GAM-16/8 dodatkowo z autopompą38. 
Produkcja samochodów strażackich na dużą skalę nie mogła się obyć 
bez większej liczby podwozi. W 1948 roku rozpoczęto produkcję 
pierwszej polskiej powojennej ciężarówki Star 2039. Wkrótce po do-
stosowaniu go do celów pożarniczych pozostał wyposażony w sprzęt 
strażacki w „Sanowagu”. W przeciągu kilku następnych lat wypro-
dukowano tam kilka odmian tego samochodu: GM-8 z motopom-
pą, GA-16 z autopompą, prototypowy GAM-16/8 z autopompą 
i motopompą, GBM-2/8 ze zbiornikiem na wodę i motopompą 
oraz GBA-2/16 ze zbiornikiem i autopompą40. Produkcja samocho-
dów w Sanoku zakończyła się w 1958 roku, gdy zdecydowano się 
przenieść ją do Jelczańskich Zakładów Przemysłowych w Jelczu. Na 
przełomie ostatnich kilkudziesięciu lat produkowano tam kilka mo-
deli samochodów strażackich na podwoziach marki Star i Jelcz. Jesz-
cze w 1958 roku podjęto montaż samochodu Star 21 GBA-2/16 ze 
zbiornikiem i autopompą. Dwa lata później ruszyła produkcja Stara 
25 GMB-2/8 ze zbiornikiem i motopompą. Następny samochód, 
tym razem Star 26 P GBAM-2/8+8 ze zbiornikiem, motopompą 
i autopompą, produkowano w latach 1966-1970. Kolejną odsłoną 
był Star A 26 GMB-3/8 ze zbiornikiem i motopompą. W tym samym 
czasie rozpoczęto doposażanie straży w lekkie samochody gaśnicze 

38  GM-8 – średni samochód gaśniczy z motopompą o wydajności 800 l/m, 
GAM-16/8 – średni samochód gaśniczy z motopompą oraz wbudowaną auto-
pompą o wydajności 1600 l/m przy ciśnieniu 8 atm.

39  S. Szelichowski, Motoryzacja w Polsce, Warszawa 2012, s. 126; A. Zieliński, Pol-
skie konstrukcje motoryzacyjne 1947-1960, Warszawa 1985, s. 89; A. Rummel, 
Polskie konstrukcje i licencje motoryzacyjne 1922-1980, Warszawa 1985, s. 67.

40  GBM – 2/8 – średni samochód gaśniczy ze zbiornikiem 2000 l, motopompą 
o wydajności 800 l/m, GBA-2/16 średni samochód gaśniczy ze zbiornikiem 
pojemności 2000 l oraz autopompą o wydajności 1600 l/m. (przyp. aut).
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na podwoziach Żuka A 15 produkowanych w Fabryce Samochodów 
Ciężarowych w Lublinie. Wytwarzano tam dwa podstawowe typy: 
Żuk A 15 GM-8 z motopompą i dwukołowym wózkiem na węże oraz  
Żuk 151 GLBM-0,4-4/4 z różnymi modyfikacjami41. Prace produk-
cyjne prowadzone w Jelczu i Lublinie były niewystarczające, dlatego 
podjęto współpracę z innymi zakładami w kraju, takimi jak na przy-
kład Państwowy Ośrodek Maszynowy w Zamościu, który karosował 
ciężarówki marki Lublin pochodzące z demobilu czy też później Sta-
ry 660. Produkcja krajowa była jednak dalej niewystarczająca pod 
względem wyposażenia zarówno w samochody ciężkie gaśnicze, jak 
i autodrabiny. W ich pozyskiwaniu opierano się na imporcie. Spro-
wadzano głównie autodrabiny niemieckich marek Metz, Magirus czy 
IFA. Można było także spotkać autodrabiny na podwoziach Scanii czy 
Ziła. W 1974 roku rozpoczęto montaż pierwszego polskiego ciężkie-
go samochodu gaśniczego powstałego na podstawie podwozia marki 
Jelcz 315 M GCBA-6/32, który wyposażono w zbiornik i autopompę. 
Rok później powstał pierwszy polski samochód gaśniczy proszkowy  
Star A 29 GPr 1500. Jednocześnie uruchomiono produkcję pierw-
szych samochodów gaśniczych na podwoziu marki Star 244 o ozna-
czeniu GBA-2,5/16; były to samochody uterenowione, wyposażone 
w zbiornik i autopompę bądź motopompę GBM-2,5/1642.

Produkowane w latach PRL-u samochody były konstrukcjami nie-
mal w całości produkcji polskiej. Obecnie na terenie naszego kraju nie 
produkuje się seryjnie samochodów gaśniczych na podwoziach krajo-
wych. W okresie transformacji powstało jednakże wiele firm zajmują-
cych się zabudową pożarniczą podwozi marek licznych firm zagranicz-
nych, które produkują zarówno na rynek polski, jak i zagraniczny43.

41  GLBM-0,4-4/4 – lekki samochód gaśniczy ze zbiornikiem 400 l oraz moto-
pompą PO4 o wydajności 400 l/m przy ciśnieniu 4 atm. oraz wydajności 200 
l/min przy ciśnieniu 6 atm. (przyp. aut).

42  P. Frątczak, M. Pisarek, Samochody, s. 21-31; H. Jaworski, Geneza, 16-17; 
W. Pilawski, Historia, s. 69-82; Historia polskich firm, s. 25, 72, 87. Dla po-
szerzenia wiedzy o polskiej motoryzacji patrz: A. Zieliński, Polskie konstrukcje; 
A. Rummel, Polskie konstrukcje.

43  Zob. Historia polskich firm, s. 106-178.
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Organizacje strażackie powstające od XIX wieku prócz wspomnia-
nych zmian społecznych stały się także miejscem promieniowania kul-
tury technicznej. To właśnie w strażach pojawiały się nowe zdobycze 
techniki. Tam starsze pokolenia po raz pierwszy zapoznawały się z sa-
mochodami, motopompami, nowymi środkami łączności, od telefo-
nów po radia. Sprzęt strażacki zmienia się nieustannie. W trosce o bez-
pieczeństwo obywateli używa się coraz to nowszych i doskonalszych 
instrumentów, a dzięki dbałości strażaków ten wysłużony sprzęt czę-
sto trafia do muzeów pożarniczych i izb tradycji pożarniczych. Dzięki 
temu młodsze pokolenia mogą zobaczyć narzędzia, jakimi nieraz po-
sługiwali się ich ojcowie czy dziadkowie, a my na podstawie posiada-
nych zbiorów możemy prześledzić rozwój techniki pożarniczej, który 
następował wraz z postępem cywilizacyjnym. Ludzie działający w pol-
skim ruchu strażackim zawsze z chęcią przyjmowali nowe rozwiązania 
techniczne mające usprawnić ich służbę. Doceniali ich znaczenie dla 
ratowania życia i mienia, a masowość ruchu strażackiego powodowała, 
że kultura techniczna docierała do szerokich rzesz społeczeństwa, zna-
cząco wpływając na społeczności lokalne.
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SuMMARy

The Role of Fire Brigades in Spreading and Propagating 
technical culture in Poland – a history  

of Fire technology Development (Outline)

Since their inception, fire brigades have played an important role in society. 
One of the side effects was the spread and promotion of technical culture. 
In this article, the author shows it by means of the example of the history 
of fire technology.

Organized firefighting has taken place since antiquity. This was also the 
time when the first firefighting equipment was invented, and the first fire-
fighters corps were formed, as the Milita Vigilum in Rome. In the early 
Middle Ages, the heritage of antiquity in the field of fire prevention was 
forgotten. Only the re-emergence of urban life in the high Middle Ages 
led to a more careful consideration of the issue of fire protection, initially 
theoretical and later practical.

During the Renaissance, fire engines, which had been forgotten for a couple of 
centuries, reemerged. The progressive development of European civilization 
forced the need to create organized forms of fire protection. In order to fight 
fires, there was also a need for improved, more efficient firefighting equip-
ment, which was produced in factories, and not as yet in craft workshops. 
The Industrial Revolution also led to the use of steam engines in firefighting, 
which resulted in the invention of the steam fire engine. The author brings 
us closer to the firefighting companies and their products which were pro-
duced in the last two centuries. Among them, he shows the development of 
motorization and its considerable impact on the effectiveness of fire services.

Equipping fire brigades with increasingly modern equipment resulted in 
the fact that even greater numbers of people became acquainted with the 
technical innovations and new machines that streamlined human work. 
This was how fire brigades spread and propagated technical culture.
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Akademia Ignatianum w Krakowie

Nieprzewidywalny dukt pędzla.  
Materia a dzieło malarskie. Szkic

O materii dzieła zbyt często się zapomina, lekceważy ją, przemilcza, 
jako sprawę rzekomo zbyt przyziemną, „materialistyczną” w stosunku 

do wzniosłych, „spirytualnych” zadań sztuki. (...) Tymczasem jeśli 
materia warta jest miana tworzywa, to dlatego, że współtworzy. 

Janusz Krupiński1 

Adagio, comodo, con tutta la forza, appassionato2 – pędzel uderza 
o płótno lub delikatnie go pieści. Ile cierpliwości i uważności wy-
maga zarysowanie konturu ręki, nosa, ust, wprowadzenie urokli-
wego bliku w oku. Oto linia, która niby to niedbale rysuje powie-
kę – pozornie nonszalancka, acz przecież jedyna właściwa. Czy ten 
sprawdzian umiejętności artysty – dowód jego wprawy rysunkowej 

1  J. Krupiński, Materia obrazu, „Zeszyty Naukowo-Artystyczne Wydziału Malar-
stwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie”, nr 3 (2000), s. 108.

2  Z włoskiego: powoli, swobodnie, z całą siłą, z pasją, gwałtownie. Warto zauwa-
żyć, że łatwo doszukać się analogii do podanych określeń w nazwach metod 
malarskich – np. z wł. pastoso, czyli modelowanie faktury (np. szpachlą) porów-
nać można do muzycznego ad libitum (z wł. swobodnie, jak się podoba). Por.: 
http://dur-moll.pl/slownik/slownik.htm (dostęp: 01.12.2016); por.: L. Losos, 
Techniki malarskie, Warszawa 1991.
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i doświadczenia – może być nieświadomy? Ruchy malarza są jak ru-
chy dyrygenta, pianisty, skrzypka. Zmysłowe, rwące, do maksimum 
napięte. Jeśli potrzeba – idące wprost za emocją. Często również 
jakby mechanicznie podążające za wzrokiem, za zrozumieniem, na 
co się patrzy, próbujące uchwycić to, co właśnie dotarło do mózgu, 
zakreślić obraz, który zbudował się w umyśle z intuicyjnego połącze-
nia widzenia i konceptu. Kto widział malarza w trakcie pracy, jego 
wzrok nie do końca akomodujący się do odległości między okiem 
a płótnem, wie, o co chodzi. Jak mówił Leszek Sobocki: „transmisja 
od umysłu poprzez rękę następuje bezpośrednio: pędzel jest przedłu-
żeniem ręki (...)”3.

Trzeba zacząć i umieć skończyć we właściwym momencie. Za-
panować nad materią, ale czasem dać jej wieść prym. Prowadzić, 
ale czasem dać się ponieść chwili, nie niszczyć dobrego przypadku. 
„Umieć się zadowolić”4. 

Trzeba też zgromadzić na końcu pędzla całość swojego doświad-
czenia i jednocześnie zachować dziecięcą wrażliwość i ciekawość 
świata, pozostawić radość odkrycia. Zachwyt tak z tego danego mo-
mentu, jak i z osiąganych rezultatów. Jak pisał Józef Czapski w Dzien-
niku: „Wszystko trzeba na nowo całym sobą pod pędzlem odkryć, 
to może być 40 lat po tym, jak odkrycie już usłyszałeś, pojąłeś, ale 
pojąłeś intelektualnie, nawet uczuciowo, ale nie w s w o j e j  pracy, 
i nie na końcu s w o j e g o  pędzla”5. 

Prowadzenie pędzla po płótnie to praca wyrażająca doświadcze-
nie, a często i kunszt twórcy. Praca niełatwa, napotykająca wiele 
przeszkód – „nieświeżość” umysłu, zmęczenie, skłonność do manie-
ry. „Robota” często zderzająca się z oporną materią. Na efekt obrazu 

3  M. Kitowska-Łysiak, K. Nosal, L. Sobocki, Ja, Sobocki – rozmowa Małgorzaty 
Kitowskiej-Łysiak i Krzysztofa Nosala z Leszkiem Sobockim, w: Sztuka „zaangażo-
wana” – mity i szanse, red. G. Balcerzak, Gorzów Wlkp. – Gościkowo/Paradyż 
2003, s. 51.

4  E. Delacroix, Dzienniki. Część druga (1854-1863), przekł. A. Guze, J. Hartwig, 
Wrocław – Warszawa – Kraków 1968, s. 239.

5  J. Czapski, Wyrwane strony, Zapiski z Dziennika (wybór), oprac. A. Kobos, „Zwo-
je”, http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje36/text15.htm (dostęp: 12.09.2016).
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składa się liczna sieć powiązanych ze sobą, a finalnie niezauważal-
nych wprost elementów – wszak decydując się na wybraną techni-
kę, rozpoczyna się proces dobierania składowych, które pociągają za 
sobą kolejne wybory, i te dopiero na końcu dadzą określony wynik. 
Krótkie ujęcie techniki dzieła określeniem „olej na płótnie” to zale-
dwie zarysowanie problemu.

Poczynając od płótna i krosien – już na etapie przygotowania pracy 
do realizacji rozstrzygają się losy dzieła. Wybór grubych, solidnych de-
sek ma tu tak znaczenie techniczne, jak i wpływa na proces mentalny. 
Grube, solidne, kosztowne krosna przystoją równie solidnie zaplano-
wanej pracy. Zaznaczają, że idea przyszłego dzieła jest przemyślana, 
a założenia może wręcz doniosłe. Solidne krosna mogą więc wpłynąć 
na prowadzenie przez malarza płótna. Może, malując na podobraziu 
z nich zbudowanym, będzie bardziej uważny, delikatny, wyważony? 
Może lepiej przemyśli każdy ruch? Ale może to go również zablokuje, 
powstrzyma rękę stęsknioną za gwałtownym rozmachem i każe jej zła-
godzić linię zakreśleń? Jednak solidne krosna to przecież także, bardziej 
stabilne podobrazie, mniej narażone na przypadki losowe towarzyszące 
kolejnym technologicznym procesom. 

Dobór płótna to również decyzja, która jakoś zaowocuje w pro-
cesie twórczym. Cienkie, o rzadkim splocie, czy grube, gęste, mięsi-
ste? Znów tańsze czy droższe? Cienkie zareaguje silniej na klej, jeśli 
będzie zbyt mocny z płótna „zrobi się bęben”, a malowanie na nim 
będzie już prawie podobne do malowania na desce – pędzel będzie 
prowadzić się lekko, ale może za lekko dla różnych założeń. Gęste 
płótno jest bardziej odporne na zrządzenia losu, lecz może być zara-
zem bardziej chropawe, i jeśli malarz tego nie zrewiduje, pędzel po 
takim płótnie będzie prowadzić się ciężej, a efekt może być również 
bardziej szorstki. W nieprzeklejone solidnie płótno będzie wdzierać 
się farba, co artyście może przeszkodzić w koncepcji. Ale znów – ten 
sam efekt doceni każdy, kto lubi rysować na płótnie, kto lubi suro-
wość jego struktury i chce zostawiać na końcu jej ślady („lubię, kiedy 
surowe płótno wchłania farbę”6 – mówił Francis Bacon).

6  D. Sylvester, Rozmowy z Francisem Baconem. Brutalność faktu, tłum. M. Wasi-
lewski, Poznań 1997, s. 194.



BeAtA BIgAJ-ZWONeK340

Każda z powyższych, zaledwie kilku początkowych, decyzji (ale 
i przypadków) może rozstrzygać o prowadzeniu się płótna i zmie-
nić koncepcje malarza. Bo jeśli chce pójść drogą piętnastowiecz-
nych twórców, a tkanina ma chropawą strukturę niepoddaną złago-
dzeniu gruntem, to nie uzyska zamierzonej gładkości i subtelnych 
przejść tonalnych. A jeśli marzy o efekcie czerwieni z obrazów van 
Eycka, to czerwień tak zwanych farb olejnych studyjnych może 
okazać się zupełnie nie tą oczekiwaną, zaś ich gęstość nie pozwoli 
na równe pokrycie płaszczyzny. Opór materii może objawiać się 
nawet zbyt szybkim procesem zasychania farb: „Kiedy pracuję nad 
płótnem przez jakiś czas i nic z tego nie wychodzi, tnę je i niszczę, 
bo farba staje się przeszkodą i nie mogę dalej malować. Lubię kiedy 
farba jest bardzo świeża”7.

Zarazem jednak, czy w niespodziankach nie tkwi coś, co sta-
nowi o uroku pracy twórczej, a dojrzałość artysty nie wyraża się 
w umiejętności akceptacji przypadku? Wszak, jak twierdził Picasso: 
„Pomysł jest tylko punktem wyjścia. Ażeby wiedzieć, co chcę na-
rysować, trzeba zacząć rysować... jeśli wyłania się mężczyzna, ro-
bię mężczyznę... Jeżeli powstaje kobieta, robię kobietę... (...) To, 
co chwytam wbrew zamiarowi, obchodzi mnie bardziej niż moje 
pomysły”8.

Przyjrzyjmy się zatem wypowiedziom artystów o ich zmaganiach 
z prowadzeniem płótna, z akceptowaniem śladu pędzla i szpachli 
na płaszczyźnie. Wyłoni się z nich refleksja o wartości właściwego 
posługiwania się narzędziem, co nie oznacza tylko zdolności ma-
nualnych, ale również świadomość trudności przełożenia konceptu 
na efekt, wiedza o możliwościach płynących z właściwości samej 
materii, problem umiejętności wyrażania prawdy/wnętrza śladem 
włosia na płótnie.

7  Słowa Francisa Bacona zapisane w: ibidem, s. 195.
8  Brassai (Halasz Gyula), Rozmowy z Picassem, Kraków 2001, s. 68. Warto porów-

nać ten cytat z filmowym zapisem pracy Picassa nad obrazem: Le Mystère Picasso, 
reż. H.G. Clouzot, Francja 1956.
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technologiczne i techniczne  
aspekty prowadzenia pędzla po płótnie 

Tło z grün-umber trochę tablicą się stało, równie płaską jak czarna,  
ale mniej przestrzenną. Przy takim tle jednak dużo roboty.

Zbylut Grzywacz9

O istocie umiejętnego posługiwania się pędzlem, nie tylko w ka-
tegorii zdolności manualnych, ale również świadomości narzędzia, 
świadczy wypowiedź Luciana Freuda, zafascynowanego twórczością 
Francisa Bacona: „Mówił o pakowaniu wielu rzeczy w jedno pociąg-
nięcie pędzla (...). To mnie bawiło i podniecało, i zorientowałem się, 
że jest o milion lat od tego, co ja kiedykolwiek umiałem zrobić”10.

Historię znaczenia świadomości linii zakreślonej na płótnie być 
może powinno się jednak zacząć od innych uznanych malarzy, o któ-
rych pisze Pliniusz Starszy w Historii naturalnej. Przybliża tam anegdo-
tę dotyczącą Protogenesa i Apellesa oraz ich „walki na pędzle”. Kiedy 
Apelles wiedziony ciekawością na temat talentu konkurenta przyjechał 
do niego na Rodos, nie zastawszy rywala, pozostawił mu wiadomość 
w postaci barwnego zapisu ruchu pędzla na desce. Protogenes, powró-
ciwszy do pracowni, otrzymał od pilnującej warsztatu staruszki infor-
mację o tym, co zaszło podczas jego nieobecności, a wtedy:

miał powiedzieć od razu, że to był Apelles, bo nikogo innego nie stać 
na wyczyn tak doskonały. Sam tedy podobno, innym kolorem, popro-
wadził jeszcze cieńszą linię przez środek tamtej i odchodząc przykazał 
[kobiecie], żeby, o ile tamten powróci, pokazała mu to i dodała, że oto 
jest ten, kogo szuka. I tak się stało. Powrócił bowiem Apelles, a stwier-
dziwszy ku swemu wstydowi, że został pobity, trzecim kolorem rozciął 
tamte linie, tak że niemożliwe już było zdobyć się na większą precyzję11. 

9  Z. Grzywacz, Memłary i inne teksty przy życiu i sztuce, Kraków 2009, s. 210.
10  S. Smee, Lucian Freud, tłum. A. Cichowicz, Köln 2008, s. 26.
11  Pliniusz Starszy, Historia naturalna, cyt. za: Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. 

Od starożytności do 1500, wyb. i oprac. J. Białostocki, Warszawa 1988, s. 148.
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Ostatecznie Protogenes uznał przewagę Apellesa, a obraz z bar-
wnymi liniami pozostawił, by podziwiały go kolejne pokolenia. „Był 
wielki – pisze Pliniusz – i nie zawierał nic innego jak linie, prawie 
niewidoczne, tak że wśród znakomitych dzieł wielu malarzy robił 
wrażenie i pustego; ale przez to właśnie ściągał na siebie wzrok i wy-
glądał szlachetniej niż każdy inny obraz”12.

Ta barwna opowieść o potyczkach malarzy zaznacza artyzm pre-
cyzyjnie prowadzonej pędzlem kreski, co w kolejnych wiekach rów-
nież stanowiło o wartości malarskiego dzieła. O trudności i złożoności 
procesów składających się na malarską robotę można się przekonać 
z traktatów pozostawionych przez artystów, w których, jak u Teofi-
la Mnicha13 czy Cennino Cenniniego, zdumiewa zakres wiedzy, jaką 
miał posiadać malarz: od preparowania papieru czy własnoręcznego 
przygotowania pędzli („Zrób pędzelek cienki i ostry, ze szczeciny mięk-
kiej i delikatnej tak, żeby wszedł przez dutkę gęsiego pióra (...)”14) po 
tajemnice różnych i zgoła odmiennych od siebie technik (Cennini 
o fresku: „Jest kilka mistrzów, którzy (...) biorą troszkę bieli święto-
jańskiej rozrobionej wodą i biorą się do wydobywania szczytów (...) 
potem przechodzą troszką akwareli koloru cielistego (...) potem z lek-
ka dotykają na wypukłościach odrobiną białego”15). W tym kontekście 
warto zobaczyć – na przykładzie Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga – 
z jaką rozwagą w renesansie przygotowywano materiał do zamawianej 
pracy malarskiej, by pozostawić na płaszczyźnie kunsztowny rysunek. 
Józef Flik i Justyna Olszewska-Świetlik badający sposób opracowania 
malarskiego tego tryptyku16 podają, że jedną z metod pozwalającą za-
chować wyraźny zarys pędzla było staranne przygotowanie laserunku: 

12  Ibidem.
13  Zob.: Teofila kapłana i zakonnika o sztukach rozmaitych ksiąg troje, przekł. 

T. Żebrawski, Kraków 1880, http://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=
38296&from=pubstats (dostęp: 23.11.2016).

14  C. Cennini, Rzecz o malarstwie, cyt. za: Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. 
Od starożytności do 1500, wyb. i oprac. J. Białostocki, Warszawa 1988, s. 345.

15  Ibidem, s. 345-346.
16  J. Flik, J. Olszewska-Świetlik, Tryptyk „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga z Mu-

zeum Narodowego w Gdańsku. Technologia i technika malarska, Toruń 2005.



343NIePRZeWIDyWALNy DuKt PęDZLA. MAteRIA A DZIełO MALARSKIe 

Na białą zaprawę nałożono imprimaturę (primuersel), olejną war-
stwę z dodatkiem żywicy. Została ona najprawdopodobniej wtarta 
w zaprawę w taki sposób, iż utworzyła jedynie powierzchnię tonu-
jącą w kolorze jasnego ugru, co (...) zniwelowało chłonność gruntu, 
zabezpieczając rysunek przed rozmyciem17. 

Kolejne warstwy farby kładziono cienko, „starając się niwelować 
dukt pędzla, który zaznacza się jedynie w partiach świateł”18, farbę 
nakładano szeroko, jednak detale w końcowych laserunkach i deko-
racjach były misternie opracowywane cienkimi pędzelkami19. „Na 
twarzach i dłoniach autor dodatkowo podkreślał pewne szczegóły 
anatomiczne, jak kształt oczu, nosa, brwi, brody i dłoni elementami 
graficznymi, czyli wykonywał jakby drugi raz rysunek, lecz na war-
stwie barwnej, czynił to pewnie i zdecydowanie”20. 

Wydaje się oczywiste, że z kolei w epokach i kierunkach cenią-
cych ekspresję również zapis ruchu pędzla – gwałtowna linia, strząś-
nięcie farby, położenie jej metodą „mokre w mokre”, był szczególnie 
pożądany, dowodów na to dostarcza nam choćby spuścizna manie-
ryzmu, baroku czy rokoka. Nieoczywistość zarysu, zanik konturu, 
łukowatość linii, kłębistość kształtu – w pewnych okresach bywają 
wręcz modne, co zauważa Vasari, który przybliżając twórczość Tycja-
na, pisze o jego umiejętności impresyjnego kładzenia farby: 

A obrazy z ostatnich lat, bez uprzedniego rysunku, są grubo i pla-
misto malowane, tak że je z bliska oglądać trudno, choć z daleka 
wyglądają na wykończone. 

Ten sposób traktowania obrazów był przyczyną, że wielu jego naśla-
dowców, chcąc pochwalić się umiejętnością, maluje brzydko. Wyda-
je im się, że obrazy Tycjana są bez trudu malowane, co jest błędne 

17  Ibidem, s. 33.
18  Ibidem, s. 39.
19  „Zadziwiające jest, że często szeroko nakładał farbę w partiach szat, włosów 

i detali architektury w początkowych fazach malowania obrazów, natomiast 
bardzo dbał o staranne wykończenie detali w końcowych laserunkach i dekora-
cjach, które misternie opracowywał cienkimi pędzelkami”; ibidem, s. 38.

20  Ibidem, s. 41.
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i w żadnym wypadku nie jest słuszne. Widzi się bowiem, że Tycjan 
wypracowywał swoje obrazy i często je poprawiał, i niełatwo spostrzec 
jego trud21. 

Ernst van de Wetering w książce o Rembrandcie, zaznaczając feno-
men ewolucji istoty śladu narzędzia na płótnie w XX wieku, wska-
zuje równocześnie na fakt, że także z XVII wieku znamy artystów 
szczególnie ceniących swój kunszt prowadzenia przyboru oraz prag-
nących, by i inni dostrzegali ten ich dar: 

A contemporary view comes from Pierre Le Brun’s manuscript of 
1635, a treatise containing hints to art. Lovers planning to visit 
an artist in his studio. They were advised to compliment the artist 
with remarks like: “It is possible that the pencil can have given such 
softness by such rough touches, and that such apparent carelessness 
should be so attractive?”22

Za wirtuozerią duktu pędzla musiała iść świadomość tworzących 
go narzędzi. Z różnego typu źródeł wynika, że to właśnie doświadcze-
nie technologii, metod i ich narzędzi budowało tak wtedy, jak i teraz 
buduje język artystyczny. „Wejdźcie do starej pracowni” – zachęcał Ta-
deusz Makowski, wskazując na potrzebę poznawania technik. – „Ile 
tam olejów, werniksów, ile różnych nożów, pędzli i szczotek”23. Mala-
rze dawni opracowywali metody, które stanowiły o rozpoznawalności 
ich warsztatów, podobnie współcześnie większość twórców posługuje 
się środkami, które najlepiej im odpowiadają, eksperymentuje z me-
diami i narzędziami. I tak Balthus używał w swoim malarstwie spoiwa 
kazeinowego24 i posługiwał się tak zwanym „sosem Franciszka” przy-
gotowywanym przez znajomego malarza: „To mieszanka wosku z wę-
glanem amonu, do której jako spoiwa dodaje się trochę sproszkowanej 

21  G. Vasari, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, wyb., 
oprac. i tłum. K. Estraicher, Warszawa 1980, s. 563.

22  E. van de Wetering, Rembrandt the painter at work, Amsterdam 1997, s. 161.
23  T. Makowski, Pamiętnik, oprac. W. Jaworska, Kraków 2003, s. 98.
24  Por.: Balthus. Pod prąd. Rozmowy z Costanzo Costantinim, przeł. J.M. Kłoczow-

ski, Warszawa 2004, s. 38.
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metylocelulozy. (...) Nadaje obrazowi przejrzystość”25. Z kolei Tadeusz 
Makowski w tak dokładny sposób opisywał swój warsztat malarski: 

Rysuję węglem, a czasem pędzlem, czasem wprost pędzlem. Do ry-
sunku używam często koloru brunatnego (terre de Sienne naturelle) 
czasem z domieszką czarnej. Mieszam w terpentynowej esencji lub 
oleju. Nazajutrz pokrywam poszczególne płaszczyzny barwą zbliżo-
ną do koloru lokalnego (...) Farbę (...) rozpuszczam w esencji naf-
towej (...). Po wyschnięciu maluję całą rzecz en pâte, używając noża 
malarskiego26.

O Oldze Boznańskiej wiemy, że lubiła pędzle, którymi prawie nie 
dało się już malować, tak były starte. Na jednym ze zdjęć przechowy-
wanych w Muzeum Narodowym w Warszawie malarka pozuje z na-
rzędziami w różnym stanie27: „W jed nej ręce trzyma pędzle, nie które 
zupeł nie zużyte, inne roz wi chrzone jak mio tła”28. Podobnie, Lucian 
Freud, opisując rozwój własnego warsztatu malarskiego, zaznaczał isto-
tę zmiany pędzla: „Przestałem rysować i pracowałem używając więk-
szych pędzli, nie z włosia sobola, ale ze świńskiej szczeciny”29. Nie tylko 
przygotowanie płaszczyzny, dobór farb i spoiw czy ślad pędzla były 
elementami metody opracowywania malarskiego. Malarze wypraco-
wywali własne techniki kładzenia farby, a eksperymenty w tej materii 
były (i ciągle są) podejmowane także w malarstwie klasycznym, reali-
stycznym. I tak na przykład Maciej Makarewicz we wspomnieniach 
o Fryderyku Pautschu przybliżał jego metodę malarską: 

Co było takiego najbardziej charakterystycznego, co do tej pory uży-
wam, to właśnie wykorzystanie szpachli. Taa cieniuuutka szpachel-
ka. (...) on to przecierał do gruntu, grunty były świetne, twarde, po 

25  Ibidem, s. 160.
26  T. Makowski, Pamiętnik, s. 125.
27  Por.: http://culture.pl/pl/tworca/olga-boznanska (dostęp: 05.11.2016).
28  Olga Boznańska we wspomnieniach Zofii Stryjeńskiej, w: A. Kuźniak, Stryjeń-

ska. Diabli nadali, Wołowiec 2015, s. 61.
29  O Lucianie Freudzie w: D. Anfam, M. Beal et al., Techniki wielkich mistrzów 

malarstwa, tłum. B. Mierzejewska, D. Stefańska-Szewczuk et al., Warszawa 
2006, s. 538.
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dwóch dniach wysychało na beton. (...) Przecierałem i ja, szczegól-
nie w tych ptakach, tych bażantach, i to zastępowało nieraz światło 
i laserunek. Przetarcie do gruntu. Jak były te pióra bażancie, to one 
dostawały taką materię. (...) On tam nawet mówił: „a, niech Pan 
użyje szmaty”, przecierał szmatą30. 

Z gąbki i szmatki korzystał również Francis Bacon31, któremu 
zdarzało się decydować się w swej pracy także na bardziej zaskakujące 
rozwiązania: „Użyłem kurzu z pracowni, tworząc obrazy przedsta-
wiające piaskowe wydmy, jakie widziałem w Bretanii. (...) Biorę go 
więc na szmatkę, mieszam ze świeżą farbą, i kiedy wyschnie, maluję 
nią jak pastelem”32. Roślinność i góry na obrazach Maxa Ernsta po-
wstawały w wyniku różnego rodzaju odbić w farbie, w technikach 
dekalkomanii czy gratażu33. Natomiast wspominany Makowski 
w swoim Pamiętniku pisał, że kiedy zabrakło mu szpachli, posługiwał 
się, po prostu, nożem kuchennym34.

Materia, gest i niespodzianka

Kiedy zaczynam malować obraz, nigdy nie wiem, jak to się skończy.

Juliusz Joniak35

Przypadek – istotna i często pożądana przez artystów składowa pro-
cesu twórczego, może się wiązać z niespodziankami wynikającymi z ma-
terii (które, co należy przypomnieć, bywają często także prowokowane, 

30  M. Makarewicz, „Wspomnienia z młodości” wysłuchał i spisał Paweł Taranczew-
ski, fragment pt. Pautsch, „Zeszyty Naukowo-Artystyczne Wydziału Malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie”, t. 4 (2002), s. 108.

31  Szmatkę: „Nasączam ją kolorem i odciskam to na płótnie”. D. Sylvester, Roz-
mowy z Francisem Baconem, s. 92.

32  Ibidem, s. 193.
33  O Maxie Ernście w: D. Anfam, M. Beal et al.., Techniki wielkich mistrzów ma-

larstwa, s. 448.
34  T. Makowski, Pamiętnik, s. 111.
35  B. Ziembicka, Najprostszą drogą. Rozmowy z artystami, Kraków 1998, s.11.
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jak w nurtach action painting36), jak i z nieplanowanego gestu czy użycia 
„jakiejś” farby. Bacon wiele ze swych dzieł tłumaczył istnieniem i akcep-
tacją przypadku. W wywiadzie rzece z Davidem Sylvestrem opowiadał: 
„Wiadomo bowiem, że przypadkowe dotknięcia pędzlem sprawiają, iż 
nagle uzyskujemy żywy wizerunek. Zawsze staram się wykorzystywać 
przypadek, by znaleźć sposób przywołania wyglądu za pomocą innych 
kształtów”37. Pablo Picasso również uznawał, że przypadek to istotny 
składnik twórczości. Mało tego, na podstawie słów malarza można by 
przyjąć, że to właśnie niespodzianka rodząca się podczas procesu malar-
skiego jest tym, co może ekscytować na równi z perspektywą realizacji 
początkowej idei: „Gdy się wie dokładnie, co chce się robić, to po cóż 
to w ogóle jeszcze robić? Ponieważ już to się wie, jest to zupełnie niecie-
kawe. Lepiej wtedy robić co innego”38. W kontekście zagadki procesu 
twórczego Andrzej Wróblewski zaznaczał: „Rzeczy, do których nie przy-
wiązuje się znaczenia, są często lepsze niż te ważne”39.

Akceptowanie przypadku łączy się z akceptowaniem pewnego 
etapu, umiejętnością zatrzymania. Jak pisał Józef Czapski, przypo-
minając charakter twórczości Soutine’a:

zawsze wiedział to (...) kiedy obraz zatrzymać, kiedy inspiracja słab-
nie, kiedy widzenie przedmiotu, który malujemy, gubi się w wie-
dzy o przedmiocie (chociażby najbardziej malarskiej wiedzy) i kiedy 

36  Przykładów kierunków akceptujących przypadek z założenia można podać dość 
dużo – wystarczy wspomnieć o istocie intuicji w dadaizmie czy surrealizmie. 
Być może jednak jednym z najbardziej znanych przypadków w dziejach dwu-
dziestowiecznej sztuki jest odwrócenie obrazu W. Kandinskiego – artysta, po 
zobaczeniu własnej pracy w takim układzie, miał tak zachwycić się nieprzedsta-
wiającym łączeniem linii i barw, że uznał, iż „przedmioty szkodzą jego malar-
stwu”, co w rezultacie miało zaowocować powstaniem sztuki abstrakcyjnej. Por. 
Historia sztuki świata, t. 8, red. A. Martinez Muñoz et al., tłum. B. Gutowska-
-Nowak, Warszawa 2001, s. 29.

37  D. Sylvester, Rozmowy z Francisem Baconem, s. 105.
38  Za: I.H. Walter, Pablo Picasso 1881-1973. Geniusz stulecia, tłum. E. Wojcie-

chowska, Bonn 1986, s. 7. 
39  A. Wróblewski, Już kilka tygodni żyję życiem pracownianym, w: Unikanie sta-

nów pośrednich / Avoiding Intermediary States. Andrzej Wróblewski (1927-1957),  
red. W. Grzybała, M. Ziółkowska, Warszawa 2014, s. 67.
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wszystko może być jednym położeniem bardziej „namyślonym” niż 
odczutym – zagubione.
Już nie mówię o tym, kiedy malarzowi grozi najgorsze – chęć podkreś-
lenia, uczytelnienia z myślą o widzu i kiedy malarz gubi wszystko40.

Wspominany już Bacon w rozmowie z Sylvesterem podejmował 
wątek przypadku, rozwijając go, wraz z interlokutorem, w stronę roz-
ważań, czy rzeczywiście akceptując rozprysk farby na płótnie, mamy 
do czynienia z przypadkiem ([Sylvester]: „(...) działania, które ty 
nazywasz przypadkowymi, są jednak przez ciebie pobudzane. (...)”.  
[Bacon]: „Jednakże to, co daje ci tak zwany przypadek, różni się 
zasadniczo od tego, co otrzymujesz nakładając świadomie farbę na 
płótno. Jest to pewna nieuchronność, której nigdy nie osiągniesz 
świadomie”41). Podobny pogląd prezentuje Jerzy Tchórzewski: 

Odkrycia często wynikają pod naporem pewnych konieczności treś-
ciowych, zdarzają się też mechanicznie. Czasem trudno powiedzieć, 
że mają naturę przypadku, gdyż ten przypadek zdarza się nieraz na 
zasadzie pewnych prawidłowości czy wskutek wstępnych okoliczno-
ści, które zawęźlając się, powodują nagłe zaskoczenie42. 

Natomiast Andrzej Bednarczyk, w przewrotnie w kontekście tego 
tekstu brzmiącym tytule Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla braku 
doskonałości, pisał: 

w twórczości artystycznej (...) istotną funkcję spełnia proces in-
tuicyjnego myślenia, czyli nieuświadomiony (...) nie dający się na 
poziomie intuicji wyjaśnić. Funkcjonuje on wspólnie z procesem  
logicznego myślenia (...) Połączenie tego co intuicyjne i logiczne 
tworzy myślenie dyskursywne43. 

40  J. Czapski, Patrząc, Kraków 2016, s. 247.
41  D. Sylvester, Rozmowy z Francisem Baconem, s. 98.
42  Z. Taranienko, Przestrzeń wewnętrzna. Rozmowa z Jerzym Tchórzewskim,  

w: idem, Dialogi o sztuce. 100 lat Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, War-
szawa 2004, s. 131.

43  A. Bednarczyk, Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla braku doskonałości, „Ze-
szyty Naukowo-Artystyczne Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie”, t. 4 (2002), s. 28.
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I nawet kiedy przypadek bywa, zdaje się, oczywisty („W moim 
ostatnim tryptyku – zdradził Bacon – na ramieniu postaci wymio-
tującej do umywalki jest ślad białej farby. Zrobiłem to w ostatniej 
chwili i pozostawiłem”44), można, jak twierdził Umberto Eco, „mó-
wić o uznaniu przypadkowej rzeczywistości jako zamierzonej”45...

Rozwijając zagadnienie przypadku i zastanawiając się nad pro-
porcją jego i kontrolowanego, nawet podświadomie, gestu, trzeba 
byłoby zatem dookreślić, co uznamy za przypadek, a co za zagadkę 
będącą naturalną składową procesu twórczego. Idzie za tym zarazem 
może przewrotne pytanie, czy proces twórczy ostatecznie w ogóle 
da się kontrolować, skoro tak wiele elementów decyduje o efekcie. 
A jeśli nawet tak, to może tylko w określonych typach działań? Jak 
mówiła Janina Kraupe-Świderska, w twórczości: „Można być typem 
intelektualisty, który (...) nastawia się na odpowiedź w stosunku do 
tego, co przychodzi z zewnątrz (...). Są też intuicyjni artyści, którzy 
jednak poddają się jakiejś sile wewnętrznej, przejawiającej się spe-
cjalnie w czasie pracy”46. Założywszy jednak, że dzieło jest kontro-
lowane (prawie) od początku do końca, i tak można się zastanawiać 
nad stopniem tej kontroli, skoro o ostatecznym rezultacie może 

44  D. Sylvester, Rozmowy z Francisem Baconem, s. 93. Wypowiedź Bacona, artysty 
aktywnego w drugiej połowie XX wieku, może świadczyć o współczesnej eks-
presji, ale warto przypomnieć, że podobny opis twórczego działania znajdziemy 
już u Pliniusza Starszego, który opisując działalność Protogenesa, wspominał 
o obrazie z psem i problemach artysty z należycie namalowaną pianą z pyska 
zwierzęcia: „W końcu rozgniewany na tę swoją poprawność (...) cisnął gąbkę 
w znienawidzone miejsce na obrazie, ta zaś z powrotem położyła pousuwane 
farby tak właśnie, jak on to starał się w swych marzeniach zrobić (...) Tak zatem 
Protogenes wskazał i sposób posługiwania się przypadkiem”; zob. Pliniusz Star-
szy, Historia naturalna, s. 153.

45  U. Eco, rozdział O fotografiach na murach, w: idem, Sztuka, tłum. P. Salwa, M. Sal-
wa, Kraków 2008, s. 201. Temat ten wymaga głębszych analiz, a źródła proble-
matyki można znaleźć choćby w spuściźnie Arystotelesa i kwestii mimesis [por.: 
W. Tatarkiewicz, Historia estetyki. Estetyka starożytna, różne wydania]. Tu jednak 
podejmowany jest – zaledwie w zaznaczeniu – problem przypadku jako czegoś, co 
rzeczywiście zaskakuje artystę i niespodziewanie prowadzi do zamknięcia pracy.

46  Wypowiedź artystki w wywiadzie Barbary Ziembickiej, w: B. Ziembicka, Naj-
prostszą drogą, s.102.
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decydować tak wspominana technika i materia, idea i kondycja ma-
larza, ale nawet i to, z której strony płótna rozpocznie na nim kreśle-
nie (czy nie o tym mówił Jan Cybis: „rzecz malowana zmienia swój 
wygląd zależnie od tego, w jaki sposób malarz się do tego zabierze, 
na przykład drzewo rysowane od pnia do gałęzi będzie czymś innym 
plastycznie niż drzewo, które określamy konturem jego korony”?47). 

Co jest końcem obrazu? Podobnie, często jakiś nawet nieuchwyt-
ny ruch, gest, po którym trudno już cokolwiek zmienić bez burze-
nia, czasem ten właśnie przypadkowy zrzut farby na płótno. Nie-
jednokrotnie wiele godzin spędzonych na kontemplacji zamalowanej 
płaszczyzny z pytaniem „co dalej” i nagle, nie wiadomo dlaczego, 
w jednej chwili, po położeniu jednej plamy obraz zaczyna dźwięczeć. 
Ta jedna plama, zapis barwnej ścieżki na płótnie, której nie moż-
na już ruszyć, bo dalej wszystko się rozsypuje, zyskuje wyjątkowe 
znaczenie. „Jak to się dzieje, że w pewnym momencie rozstrzyga się 
płótno, nie wiem. Jest to moment jedyny, nie kontrolowany, jakby 
hazard. Efekt jest: zdumienie i wielka ulga”48.

Akceptowanie niedoskonałości

Rzekoma sumienność większości malarzy to tylko pracowicie  
udoskonalona sztuka nudzenia. 

Eugène Delacroix49

Z problemem akceptowania przypadku wiąże się niewątpliwie 
kwestia akceptowania niedoskonałości. Trzeba tu jednak od razu 
zaznaczyć, że akceptację niedoskonałości można rozumieć przynaj-
mniej dwojako – jako akceptację tego, co rzeczywiście „nie chce 
wyjść lepiej”, jak i tego, że obraz zbyt doskonały bywa nienaturalny. 
Tę drugą kwestię ilustruje wypowiedź Lodovico Dolce przytoczona 

47  J. Cybis, Notatki malarskie. Dzienniki 1954-1966, wyb. D. Horodyński, War-
szawa 1980, s. 109.

48  Ibidem, s. 119.
49  E. Delacroix, Dzienniki. Część druga, s. 239.
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poniżej, aczkolwiek dowodów na podobny sposób myślenia można 
poszukać w całych dziejach sztuki. Dolce w Aretino przypomina wy-
powiedź Giovanniego Fabriniego: 

Wydaje mi się, że potrzebna tu jest pewna właściwa niedbałość 
[sprezzatura], tak aby nie powstała ani nadmierna piękność kolo-
rytu, ani nadmierne wykończenie postaci, lecz by kształtowało się 
we wszystkim przyjemne dla oka zdecydowanie w wykonaniu. Są 
bowiem malarze, którzy tak wykańczają swe postacie, że sprawiają 
wrażenie upiększonych, z tak pracowicie uładzonym uczesaniem, że 
ani włosek nie wyłamuje się z porządku. Jest to błąd a nie zaleta. 
Popada się bowiem w afektację, która pozbawia rzeczy wdzięku50.

Podobną myśl, autorstwa Lorda Byrona, przypomina w Dzien-
nikach Delacroix: „Nie trzeba zapominać, że język (a mam na myśli 
język każdej sztuki) zawsze jest niedoskonały”51. Cybis w podobnym 
kontekście przywoływał słowa Kanta: „Nie ma nic gorszego jak mo-
zoł w pięknie. (...) Cytuję passus z Kanta: Bei dem Schönen ermüdet 
nichts mehr als mühsame Kunst, die sich dabei verräth. Die Bemü-
hung zu reizen wird peinlich und mit Beschwerlichkeit empfunden 
(Imanuel Kant, Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und 
Erhabenen)”52.

Twierdzenie Lorda Byrona przypomniane przez Delacroix wiąże się 
zarazem z pierwszym widzeniem akceptacji niedoskonałości, miano-
wicie z uznaniem, że w danym czasie nieuzyskanie w pełni pożąda-
nych efektów powinno mimo wszystko zadowalać twórcę, gdyż: „Do-
świadczenie, a zwłaszcza ufność we własne siły upewniają talent, że 
uczynił wszystko, co możliwe. (...) Człowiek wyższego rzędu potrafi 
zatrzymać się w porę, więc to zrobił, co można było zrobić”53. Andrzej 

50  L. Dolce, Dialog o malarstwie zatytułowany ‘Aretino’, 1557, w: Teoretycy, pisarze 
i artyści o sztuce 1500-1600, s. 209.

51  E. Delacroix, Dzienniki. Część druga, s. 239-240.
52  „Co najbardziej nuży w pięknie, to wysiłek sztuki, który sam się zdradza. Trudy 

podróżowania są uciążliwe, odczuwa się je z przykrością”; tłumaczenie za J. Cy-
bis, Notatki malarskie, s. 305.

53  Za: E. Delacroix, Dzienniki. Część druga, s. 239-240.
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Wróblewski ten stan poszukiwań, dręczenia się i często nieznajdowa-
nia określił krótko: „Wszystko jest równie potrzebne, skoro jest!”54. 

Decyzja o zakończeniu pracy przy płótnie przychodzi jednym ła-
two, innym trudniej (na co również można by przytoczyć szereg przy-
kładów55) i w zależności od dnia, koncepcji czy charakteru twórcy bywa 
mniej lub więcej ostateczna56, a zdarza się, że pozostawia sporo wątpli-
wości. Wątpliwości, które jedni artyści uznają za niepożądane, inni na-
tomiast widzą w nich szansę na chęć dalszych poszukiwań („wątpliwo-
ści, poczucie porażki czy nawet świadomość pewnej klęski artystycznej 
pozwalają mi spojrzeć na siebie inaczej. Może ten krok do tyłu jest 
dobry”57). Jeszcze inni z czasem odczytują swoje koncepcyjno-warszta-
towe „niedoskonałości” jako w danym momencie niechciane acz nie-
uchronne, ale w końcu składające się na własny język twórczy („męczy-
łem się, ale że było w tym wiele z konieczności, i że ta oporna MATERIA 
wyrażała coś, co nie chciało być ani puryzmem abstrakcji, ani sensuali-
zmem koloru”58). Niedoskonałości, które w mniemaniu jednych twór-
ców wiążą się z niemożnością wyrwania się z określonej stylistyki59,  

54  A. Wróblewski, Już kilka tygodni żyję, s. 67.
55  W tym kontekście zob.: A Bagińska, Odrzucenie i niespełnienie artysty, w: ea-

dem, Pracownia artysty w polskiej sztuce i kulturze drugiej połowy XIX i początku 
XX wieku, Warszawa 2015. 

56  Lub w ogóle zakończenie zaskakuje, przychodząc wtedy, kiedy artysta już 
poddał się, uznając, że nie osiągnął zamierzonego efektu. Jerzy Tchórzewski 
przypomina wyznanie Georga Braque’a: „«im dłużej maluję, tym mniej z tej 
koncepcji zostaje». I kończy takim paradoksem: «Obraz jest wówczas skończo-
ny, kiedy z koncepcji początkowej już nic nie zostaje. A często zdarza się i tak, 
że nie wiedząc jak skończyć obraz, odwracam go do ściany. (...) Ale po jakimś 
czasie, kiedy odsłaniam ten obraz przypadkowo, okazuje się, że obraz skończył 
się sam»”, w: Z. Taranienko, Przestrzeń wewnętrzna, s. 130.

57  Grzegorz Bednarski w rozmowie z Barbarą Ziembicką, w: B. Ziembicka, Naj-
prostszą drogą, s. 110.

58  Tadeusz Kantor we fragmencie pt. Początki mojego malarstwa, w części Moja 
twórczość, moja podróż, w: T. Kantor, Metamorfozy. Teksty o latach 1938-1974, 
wyb. i oprac. K. Pleśniarowicz, Kraków 2000, s. 12.

59  „Lecz sam już sposób kładzenia farby, lakierowatość tłustej płaszczyzny, głuchy, 
zszarzały kolor rodzą nadzieję, że się wyrwę z estetyki muzealnej” – Zbylut 
Grzywacz, w: idem, Memłary, s. 164.
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u innych z wracaniem do motywów, z których chcą się wyzwolić60, 
a u jeszcze innych dotyczą poruszanych tu problemów z fizycznymi 
aspektami procesu twórczego61, ostatecznie mogą być zatem postrze-
gane jako atut czy dowód szczerości wypowiedzi. Są zarazem czymś, 
co wymaga akceptacji jako nieunikniony element „zagrożenia”, który 
wprowadza w proces twórczy cechy hazardu. „To Manet powiedział, 
że z każdym nowym obrazem ma wrażenie, że rzuca się w przepaść. 
To jest właśnie ten skok, ten niebezpieczny lot, o którym pisze: do 
ostatniej chwili nie wiemy, czy mamy skrzydła, które nas uniosą, czy 
runiemy w przepaść”62.

Precyzyjnie oddać to, co jest w środku

Kiedy maluję, wszystko od początku do końca jest procesem. (...) we 
mnie jest coś, co nazwałbym jej [muzyki – B.B.Z.] bezdźwięcznym zapi-
sem. (...) Od początku do końca muszę pracować tak, jak chirurg operu-
jący skalpelem (...). Oczywiście, opisuję tu stan idealny, do którego stale 

zmierzam, choć nie wiem, czy mi się to w pełni udaje. Dążę do tego 
nawet wówczas, gdy robię coś, co jest swoistym bełkotem (...). Wszyst-
ko to musi być bardzo precyzyjnie postawione, aby później – gdy owo 
niechlujstwo zestawiam z czymś klarownym – całość zaczęła brzmieć.

Tadeusz Brzozowski63 

Położenie farby na płótno jest czynnością, która zdradza zdolno-
ści malarza, a zarazem stopień świadomości materii i tradycji malar-
skiej oraz sposób rozumienia przez niego sensu sztuki. Umiejętność 

60  „Pod rosnącymi warstwami materii, farby – figury upodobniały się do tektu-
rowych makiet. (...) żadnego oparcia płynącego z abstrakcyjnych obliczeń. (...) 
Uważałem to za brak umiejętności (...)”– Tadeusz Kantor, w: idem, Metamor-
fozy, s. 12.

61  Por. rozdz. Tempo i jakość pracy w pracy J. Czapskiego, w: idem, Patrząc, Kra-
ków 2016.

62  J. Czapski, Patrząc, s. 109.
63  Tadeusz Brzozowski we wspomnieniach syna Wawrzyńca Brzozowskiego,  

w: Tadeusz Brzozowski 1918-1987, red. A. Żakiewicz, Warszawa 1997, s. 198.
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przyjmowania przypadku jest jedną ze składowych procesu twórcze-
go, która niejednokrotnie wiąże się z innym bardzo istotnym aspek-
tem – otworzeniem się na „czysty”, wynikający z wnętrza przekaz. 
Ideałem realizacji artystycznej byłaby pewnie ta, w której udałoby 
się nadać właściwe proporcje pracy nad formą oraz wyrażaniu przez 
nią idei i własnych przeżyć. Wielu twórców w opisie swojej twór-
czości bądź sposobu postrzegania przez nich sztuki mówiło o wyma-
rzonej sytuacji trafnego łączenia „wnętrza” i „zewnętrza”, a na do-
wód prymatu dążenia do spełnienia tej idei można by podać sporo 
przykładów z różnych okresów, kierunków i nurtów artystycznych. 
Wymóg poszukiwania sposobu szczerej wypowiedzi dobitnie i jasno 
wyraził Stanisław Witkiewicz w liście do syna (Witkacego), pisząc:  
„A przy malowaniu dąż tylko do bezwzględnego oddania tego obra-
zu, który masz w myśli. Czy jest on powtórzeniem czegoś widzianego 
w naturze, czy czystą koncepcją Twojego talentu – to jest wszyst-
ko jedno”64. W relacji do tych słów odczytywać można deklarację 
Czesława Rzepińskiego: „Chodzi mi o autentyzm wypowiedzi arty-
stycznych i o to, żeby zawartość płótna była identyczna z wnętrzem 
wypowiadającego się. Walka o piękno wewnętrzne jest jednocześnie 
walką o piękno artystyczne (...)”65, jak również wypowiedź Jacka Sie-
nickiego: „lubię ekspresję wynikającą z intensywności przeżycia (...) 
często wymyka się to z rąk – ta właściwa proporcja między sercem 
a głową”66. Spełnienie wymogu równowagi „wnętrza” i „zewnętrza”, 
co zaznaczył Sienicki, to najprawdopodobniej najtrudniejsze zadanie 
twórcze, bo na drodze szczęśliwej realizacji stoi często przywiązanie 
do pewnych efektów, do własnego artystycznego ja, czy też pozór 
właściwego zakończenia. Pięknie pisał o tym Czapski: 

64  S. Witkiewicz, Listy do syna, oprac. B. Danek-Wojnowska i A. Micińska, War-
szawa 1969, s. 224.

65  P. Taranczewski, A-Akademia. 175 lat nauczania malarstwa i rysunku na Wy-
dziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w: 175 lat nauczania 
malarstwa, rzeźby i grafiki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, kom. red. 
pod przewod. J.L. Ząbkowskiego, Kraków 1994, s. 53.

66  Z. Taranienko, Bez doktryny. Rozmowa z Jackiem Sienickim, w: idem, Dialo-
gi o sztuce, s. 161. Por. J. Sempoliński, Przyczyny i okoliczności, w: Władztwo 
i służba. Myśli o sztuce, wyb. i oprac. M. Kitowska-Łysiak, Lublin 2001.
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Prostota sztuki. Staluga, jej brąz czerniawy i jej brązy w świetle z bla-
skami różowymi i sinymi, nudna, szaro-bura rola brunatności para-
wanu – zgaszone desenie czerwone na ułożonej na krześle szmacie 
i jest już obraz, jest już we mnie obraz, równie piękny, prosty i głu-
cho-śpiewny, jak ten człowiek brązowawy przy staludze na czarnym 
tle Matisse’a w Musée de l’Art Moderne.

Czym jest sztuka, po co jest sztuka? Świadomość życia, j a k i e g o 
ż y c i a? J a k a  świadomość? Może trzeba nie myśleć o tym, nie 
stawiać nawet zapytań, być i malować i podpisywać „jak umiem”67.

Nieprzetworzenie, pozwolenie na płynięcie emocji i odczuć, 
i wyobrażenie ich, jakoby odruchowe, są pewnie bliskie idei prawdy 
w sztuce, o której Ingarden (jak sumuje Tatarkiewicz), pisał, że 

jest rozumiana jako: a) odpowiedniość między przedmiotem 
przedstawionym a rzeczywistością; bądź b) jako trafne oddanie 
idei artysty; c) jako szczerość; d) jako konsekwencja wewnętrzna. 
Wielość ta da się może sprowadzić do trzech znaczeń: zgodność 
z rzeczywistością, zgodność z myślą twórcy i zgodność wewnętrzna 
utworu (...)68.

Prawdopodobnie ta trudna do uzyskania zgodność „zewnętrza” 
z „wnętrzem” stanowi jeden z głównych problemów pracy nad dzie-
łem, przynajmniej w kierunkach, w których wyrażanie się poprzez 
obraz jest podstawą jego idei (np. w prądach związanych z ekspre-
sjonizmem). Balthus, który postrzegał jako konieczne zachowanie 
„wizji” w swoim malarstwie, twierdził, że metodą uzyskania przy-
bliżenia do idei jest skupienie: „Trzeba długotrwałego przybliżania 
się, nieskończonej cierpliwości i nierzadko szukania po omacku, 
jeśli chce się sprawić, żeby obraz złączył się z tą wizją możliwie 
najdokładniej”69. A innym razem określał: „Jak wiadomo, wizja 
to coś wątłego, ulotnego, raz po raz się mąci. Należy ją delikatnie 

67  J. Czapski, Wyrwane strony.
68  W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988, s. 358.
69  Balthus. Samotny wędrowiec w krainie malarstwa. Rozmowy z Françoise Jaunin, 

przekł. K. Zabłocki, Warszawa 2004, s. 20.
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obłaskawiać. Bywa, iż trzeba się za nią uganiać – całymi dniami, 
miesiącami nawet”70.

Jerzy Nowosielski szedł jeszcze dalej, uznając, że wystąpienie prze-
ciw wizji wewnętrznej można nazwać grzechem malarza i nawiązując 
do kwestii wiary, mówił, że jest to grzech przeciw Duchowi Święte-
mu: „Mnie się wydaje, że to jest po prostu autocenzura wewnętrzna 
przeciwko wypowiadaniu czy uzewnętrznianiu jakichś własnych in-
tuicji. (...) to jest zakłamanie. (...) Albo sztuka jest i wtedy się nie kła-
mie albo jej nie ma – i wtedy się tylko kłamie”71. A w końcu, czy nie 
o takiej zgodności wizji i konceptu, w podobnym tonie co Nowo-
sielski, mówił Andrzej Wróblewski: „Człowiek, im bardziej zbliża się 
do potęgi Stwórcy (...) tym bardziej musi działać pod natchnieniem, 
instynktownie, mistyczną ekstazą modlitewną. Tylko jej, w oparciu 
o rozumowo wyćwiczone środki, może zawdzięczać realizację piękną, 
bo – naturalną”72?

Fizyczna trudność walki z materią

Wszystkie poruszane powyżej aspekty mierzenia się z płótnem 
znajdują swój fizyczny wymiar w prozie doboru farb, położenia ich 
na płaszczyźnie, w poszukiwaniu właściwego zapisu linii:

nie znalazłem dla swoich obrazów właściwego sposobu malowania, 
kładzenia farby. (...) Więc, owszem, gładkość i ściszenie faktury – ale 
konieczna jest naturalność – musi być farba kładziona we właści-
wy malarstwu olejnemu sposób. Wcieranie farby, próby laserowania 
i masa niezręcznych, opisowych wędrówek pędzla – to jest to, co 
sprawia, że powierzchnia moich obrazów jest jakby zwarzona. Musi 
to być perfekcyjne tam, gdzie o to chodzi, ale i lekkie, położone 
„po wierzchu”, z zachowaniem śladu pędzla tam, gdzie to potrzebne, 

70  Ibidem, s. 85.
71  J. Nowosielski, P. Sarzyński, Maluje się zawsze dla Boga. Z Jerzym Nowosielskim 

rozmawia Piotr Sarzyński, w: Jerzy Nowosielski, Listy i zapomniane wywiady, 
oprac. K. Czerni, Kraków 2015, s. 411.

72  A. Wróblewski, Już kilka tygodni żyję..., s. 68.
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żeby się obraz nie stał ceratą, żeby nie zjadła go jałowa powierzchnia 
obrazu, który chce konwencjonalnie kokietować gładkością73.

Pięknie pisał o tym Tadeusz Makowski: „Tyle jest tajemnic w malo-
waniu olejnymi barwami”74. I dalej precyzował: „Najpiękniej umieli 
używać kolorów starzy malarze, którzy lubili dociekania w zakresie 
materii farb, ich połączeń, płótna, olejów, i innych środków do roz-
puszczania i nadawania połysków farbom w razie potrzeby”75.

Historiografia zawiera przykłady genialnych malarzy, którzy po-
noć z łatwością malowali obrazy (jak twierdził Karel van Mander, 
istnieją artyści: „that some, well-practised, experienced and working 
with a farm hand (...) are used to drawing fluently by hand on their 
panel what they have already seen painted in their mind’s eye”76), ale 
w ilu przypadkach opis taki zgadzałby się z malarską codziennością? 
Może częściej w życiu artyście bliżej już do zmagań Paula Gauguina, 
który wypowiadając się o swoim dziele, potrafił stwierdzić samokry-
tycznie, że „jeśli chodzi o wykonanie, jest bardzo niedoskonałe”77, 
a w innym liście pisał: „Chwile zwątpienia, rezultaty poniżej tego, 
o czym marzymy, i mało zachęty od strony innych – wszystko to 
sprawia, że szarpiemy się wokół trudności”78.

Najpełniejszych dowodów zmagań z materią dostarczają dzienni-
ki malarzy, w których – o ile są szczerzy – niejednokrotnie dzielą się 
trudnościami z ideą, formą i właśnie materią. Świetnym przykładem 
jest tu Dziennik Józefa Mehoffera79, różne zapisy Józefa Czapskiego, 
Pamiętnik Tadeusza Makowskiego czy Memłary Zbyluta Grzywacza, 

73  Z. Grzywacz, Memłary, s. 188.
74  T. Makowski, Pamiętnik, s. 84.
75  Ibidem, s. 96.
76  Karel van Mander, 1604 r., w: E. van de Wetering, Rembrandt. The painter, 

s. 27.
77  P. Gauguin, List do Charlesa Morice’a, w: Artyści o sztuce. Od van Gogha do Pi-

cassa, red. E. Grabska, H. Morawska, Warszawa 1969, s. 58.
78  List Paula Gauguina do Emila Bernarda, w: Malarze mówią, wyb., przekł. 

i komentarz J. Guze, Kraków 1963, s. 161.
79  Dziennik Józefa Mehoffera, oprac. J. Puciata-Pawłowska, Kraków 1975. 
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jak również wywiady i dzienniki w formie nagrań wideo (np. Dzien-
nik video nakręcony przez Zdzisława Beksińskiego o procesie powsta-
wania jego obrazów, z roku 198780). Niektóre ze wspomnień i dzien-
ników artystów dają niezwykły obraz zmagań z dziełem. I tak na 
przykład Zbylut Grzywacz, opisując swoją pracę nad serią z muszlami 
i deklarując potrzebę osiągnięcia efektu szorstkości, wyznaje: „To też 
nie wychodzi, ciągnie mnie do elegancji, kaligrafii, estetyzmu”81. Zaś 
pod inną datą, stwierdza niezwykle krytycznie: „Przegrałem, malując 
te kilkanaście obrazków” i wyjaśnia: „Problem polega oczywiście na 
kolorze, ale też na walorze i kładzeniu farby (...) Walczę z konturem, 
gładzeniem, i nie wychodzi – walor”82.

Tego rodzaju wyznania są także cenne, bo w gruncie rzeczy trud 
włożony w wykonanie dzieła bywa często przez samych artystów sta-
rannie ukrywany, wyznanie bowiem, poza niebezpieczeństwem ze-
rwania zasłony pewnej tajemnicy procesu twórczego83, wiąże się także 
z zagrożeniem kopiowania stylu i techniki. Trudność zachowania dla 
siebie uczciwie wypracowanej metody własnej opisuje Stanisław Ta-
bisz we wspomnieniach o Zbysławie Maciejewskim: „Lubiłem cho-
dzić do pracowni Zbyszka i oglądać jego świeżo namalowane obrazy. 
Nie pokazywał wszystkich (...). Bał się też wykradania pomysłów, 
koncepcji i motywów, bo dużo miał naśladowców podchwytujących 
jego formalną metodę”84.

80  Zob.: http://beksinski.dmochowskigallery.net/filmoteka.php?section=main&
movie=17&description=1 (dostęp: 12.12.2016).

81  Z. Grzywacz, Memłary, s. 255.
82  Ibidem, s. 262.
83  Zob.: A Bagińska, Narzędzia i metody pracy, w: eadem, Pracownia artysty. Au-

torka pozycji przywołuje publikacje szerzej traktujące o kreacji obrazu procesu 
twórczego przez artystów, np. Hiding Making. The Studio from Turner to Tacita 
Dean, red. R. Esner, S. Kistera, A.S. Lehmann, Amsterdam 2013.

84  S. Tabisz, Spojrzenie na przeszłą chwilę. Wspomnienie o malarzu Zbysławie 
Marku Maciejewskim, w: Wobec przyszłości, red. J. Krupiński, P. Taranczewski, 
Kraków 2004, s. 449. Na marginesie, problem pokazywania bądź ukrywania 
tajników warsztatu artysty może być dzisiaj przedmiotem szerszych analiz, gdyż 
obie drogi mają tak cechy pozytywne, jak i negatywne. Warto, w odniesieniu, 
przywołać przykład „ujawnienia” metody Gerharda Richtera na rozmazanie 
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Na zakończenie

Materia decyduje, przynajmniej w pewnym, i to raczej sporym 
stopniu (jak może wynikać choćby z podanych przykładów), o wyglą-
dzie, ale i o odbiorze dzieła: „Technologia musi być uzależniona od idei, 
ponieważ idea jest ściśle uzależniona od technologii, po prostu obraz 
cienki ma inną treść niż obraz gruby” – trafnie zauważał Jacek Sem-
poliński85. Należy jednak pamiętać, że choć, jak przypomniał Costan-
zo Costantini w rozmowie z Balthusem (a Balthus się z nim zgodził) 
„Masson86 [mawiał – B.B.Z], że wybór materiału jest wyborem stylu”87, 
jednak zarazem, [Balthus]: „Wybór materiału jest ważny, ale to jeszcze 
nie malarstwo”88. Podobną myśl sformułował Włodzimierz Kunz: 

Jeśli przyjąć, że tajniki sztuki są wzbogaceniem palety malarza – to 
potraktowane jako dodatkowe media stanowią zabawę wspaniałą. 
Jeśli przyjmą na siebie rolę, która ma zdecydować o powodzeniu, 
wtedy jest gorzej. Wtedy zaczyna się rzemiosło. Bo wtedy fascynacja 
warsztatem sprawia, że zapomina się, że to są tylko środki89.

obrazów w filmie Painting (zob.: Gerhard Richter – Painting, reż. C. Belz, 
2001) oraz masowe „kopiowanie” sposobu działania artysty przez współczes-
nych twórców. Ze względu na wartość dokumentalną oraz poszerzania wiedzy 
o tradycji malarskiej tego typu dokumenty mają jednak duże znaczenie (zob. 
np.: Un gran pintor francés, Henri Matisse, reż. F. Campaux, 1946, Schaffende 
Hände: Lovis Corinth, reż. K. Hoeffkes, 1922). Problem ten można odnieść 
także w ogóle do kwestii stylów, kierunków i grup artystycznych – w tym kon-
tekście można przypomnieć anegdotę opowiedzianą przez Józefa Pankiewicza 
o Edouardzie Manecie i Claudzie Monecie, spisaną przez Józefa Jaremę: „Ma-
net (...) mawiał w czasie, kiedy się pokazywały pierwsze płótna Moneta «Pod-
robił mi nie tylko nazwisko, ale także malarstwo»”. Zob.: J. Jarema, Rozmowa 
z Józefem Pankiewiczem, „Zeszyty Naukowo-Artystyczne Wydziału Malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie”, t. 4 (2002), s. 110.

85  Z. Taranienko, Różnica ontologiczna. Rozmowa z Jackiem Sempolińskim, w: 
idem, Dialogi o sztuce, s. 117.

86  André Masson (1896-1987), francuski malarz i grafik.
87  Balthus. Pod prąd, s. 39.
88  Ibidem, s. 38.
89  B. Ziembicka, Najprostszą drogą, s. 42, 43.
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Narzędzie, technika, ich ślady w ostatecznym utworze malar-
skim są ważne z punktu widzenia artysty, ale i obserwatora, choć 
czasem (a może nawet często) niekoniecznie zdaje on sobie sprawę, 
co wywołuje jego zachwyt. A być może, poza ideą treściową, te 
właśnie ślady narzędzia decydują o jakieś szczególnej sympatii do 
dzieła. Stojąc przed płótnem w galerii czy muzeum, można posta-
wić sobie pytanie, co w sztuce malarskiej pociąga nas najbardziej? 
Dokładnie zarysowane postacie na tle miasta czy nonszalancki ruch 
pędzla van Halsa? Wypracowane dzieła klasyków czy bezczelny, 
nieliczący się z opinią krytyków gest twórcy, któremu nie zależy na 
poklasku lub jest pewny, że tak czy owak będzie go miał? Czy nie 
jest tak, że podziwiamy Tycjana w ogóle, ale najbardziej intryguje 
nas tak zwany stary Tycjan, kładący plamę z jakąś niedbałością, bez 
kuszącego rozedrgania barwnego, bez tej lekkiej wirtuozerii mala-
rza z sukcesem, za to z nonszalancją przeplecioną nieomylnością 
dojrzałości? A czy najpiękniejszy Rembrandt to nie ten, który w za-
awansowanym wieku, przybity złym losem, niby niedbale kładzie 
plamę na płótnie....? Ten, który maluje różową powiekę, cienką 
skórę z żyłkami, plamę delikatnego różu kładzie na żółci, buduje 
obraz ruchami pędzla, bez konturów, gdzie warstwa farby kładzie 
się na warstwie farby, a pod dolną powieką dwa żółte kleksy farby 
wyglądają na położone ruchem okrężnym, jakby zostały wciśnięte 
w płótno… Jakby Rembrandt stopował ruch, bo dalej zacznie się 
przecież partia nosa... 

Warto również pamiętać, że narzędzie i postawa malarska to 
dwa elementy ściśle ze sobą złączone. Zatem historia prowadzenia 
pędzla po płótnie to również historia malarstwa, rozwoju technik 
i technologii, zmian warunków pracy, materiałów, ale też i historia 
tych, którzy przełamywali konwencje, tak z założenia, i tak z uwagi 
na inną wagę przypisywaną w danym momencie własnej wypowie-
dzi malarskiej. Tę ostatnią kwestię można zilustrować wypowie-
dzią o Portrecie rodzinnym Rembrandta, której autorem jest Roger 
Avermaete: 

Cenzorom (...) nie ujdzie uwagi, że ręka kobiety nakreślona jest 
bardzo niedobrze. (...) Ten szczegół nie ma żadnego znaczenia. Nie 
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chodzi w końcu o ścisłość ani o te wszystkie małostkowe zabiegi 
techniczne. [Rembrandt] maluje tu szczęśliwą rodzinę. W przejmu-
jącym „Powrocie syna marnotrawnego” odnalazł syna (...)90.

Może przekornie zatem w kontekście podanych tu danych należy 
podsumować, że doskonałość techniczna, realizacja własnych pla-
nów, również tych warsztatowych, decyduje o finalnej formie płótna 
i zadowoleniu twórcy, ale ostatecznie będziemy go rozliczać za to coś, 
co pozostanie w odbiorcy po spotkaniu z dziełem, nawet jeśli nie uda 
się wytłumaczyć tego żadną jasną miarą. 

Bibliografia

Anfam D., Beal M. et al., Techniki wielkich mistrzów malarstwa, tłum. 
B. Mierzejewska, D. Stefańska-Szewczuk i in., Warszawa 2006.

Avermaete R., Rembrandt i jego czasy, Warszawa 1978.

Bagińska A., Odrzucenie i niespełnienie artysty, w: eadem, Pracownia artysty 
w polskiej sztuce i kulturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku, Warsza-
wa 2015. 

Balthus. Pod prąd. Rozmowy z Costanzo Costantinim, przeł. J.M. Kłoczow-
ski, Warszawa 2004.

Balthus. Samotny wędrowiec w krainie malarstwa. Rozmowy z Françoise Jau-
nin, przekł. K. Zabłocki, Warszawa 2004.

Bednarczyk A., Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla braku doskonałości, 
„Zeszyty Naukowo-Artystyczne Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie”, t. 4 (2002).

Taranienko Z., Bez doktryny. Rozmowa z Jackiem Sienickim, w: idem, Dialo-
gi o sztuce. 100 lat Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2004.

Brassai (Halasz Gyula), Rozmowy z Picassem, Kraków 2001.

Cennini C., Rzecz o malarstwie, [za:] Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. 
Od starożytności do 1500, wybór i oprac. J. Białostocki, Warszawa 1988.

90  R. Avermaete, Rembrandt i jego czasy, Warszawa 1978, s. 228.



BeAtA BIgAJ-ZWONeK362

Cybis J., Notatki malarskie. Dzienniki 1954-1966, wyb. D. Horodyński, 
Warszawa 1980.

Czapski J., Patrząc, Kraków 2016.

Czapski J., Wyrwane strony, Zapiski z Dziennika (wybór), oprac. A. Kobos, 
„Zwoje”, http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje36/text15.htm (dostęp: 
12.09.2016).

Delacroix E., Dzienniki. Część druga (1854-1863), przekł. A. Guze, J. Har-
twig, Wrocław –Warszawa – Kraków 1968.

Dolce L., Dialog o malarstwie zatytułowany ‘Aretino’, 1557, w: Teoretycy, pi-
sarze i artyści o sztuce 1500-1600, wyb. i oprac. J. Białostocki, Warszawa 
1985.

Eco U., Sztuka, tłum. P. Salwa, M. Salwa, Kraków 2008.

Flik J., Olszewska-Świetlik J., Tryptyk „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga z Mu-
zeum Narodowego w Gdańsku. Technologia i technika malarska, Toruń 2005.

Gaugin P., List do Charlsa Morice’a, w: Artyści o sztuce. Od van Gogha do 
Picassa, red. E. Grabska, H. Morawska, Warszawa 1969.

Grzywacz Z., Memłary i inne teksty przy życiu i sztuce, Kraków 2009.

Hiding Making. The Studio from Turner to Tacita Dean, red. R. Esner, S. Ki-
stera, Amsterdam 2013.

Historia sztuki świata, t. 8, red. A. Martinez Muñoz et al., tłum. B. Gutow-
ska-Nowak, Warszawa 2001

Jarema J., Rozmowa z Józefem Pankiewiczem, „Zeszyty Naukowo-Artystyczne 
Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie”, t. 4 (2002). 

Kantor T., Metamorfozy. Teksty o latach 1938-1974, wyb. i oprac. K. Pleś-
niarowicz, Kraków 2000.

Kitowska-Łysiak M., Nosal K., Sobocki L., Ja, Sobocki – rozmowa Małgorzaty 
Kitowskiej-Łysiak i Krzysztofa Nosala z Leszkiem Sobockim, w: Sztuka „zaan-
gażowana” – mity i szanse, red. G. Balcerzak, Gorzów Wlkp. – Gościkowo/
Paradyż 2003.

Krupiński J., Materia obrazu, „Zeszyty Naukowo-Artystyczne Wydziału 
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie”, t. 3 (2000).

Kuźniak A., Stryjeńska. Diabli nadali, Wołowiec 2015.



363NIePRZeWIDyWALNy DuKt PęDZLA. MAteRIA A DZIełO MALARSKIe 

Losos L., Techniki malarskie, Warszawa 1991.

Makarewicz M., „Wspomnienia z młodości” wysłuchał i spisał Paweł Taran-
czewski, fragment pt. Pautsch, „Zeszyty Naukowo-Artystyczne Wydziału 
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie”, t. 4 (2002).

Makowski T., Pamiętnik, oprac. W. Jaworska, Kraków 2003.

Malarze mówią, wyb., przekł. i komentarz J. Guze, Kraków 1963.

Mehoffer J., Dziennik, oprac. i komentarz J. Puciata-Pawłowska, Kraków 1975.

Nowosielski J., Sarzyński P., Maluje się zawsze dla Boga. Z Jerzym Nowo-
sielskim rozmawia Piotr Sarzyński, w: Jerzy Nowosielski, Listy i zapomniane 
wywiady, oprac. K. Czerni, Kraków 2015.

Oramus R., Sobolewski S., Zarys technologii malarstwa, Kraków 1989.

Pliniusz Starszy, Historia naturalna, [cyt. za:] Myśliciele, kronikarze i artyści 
o sztuce. Od starożytności do 1500, wybór i oprac. J. Białostocki, Warszawa 
1988.

Sempoliński J., Władztwo i służba. Myśli o sztuce, wyb., oprac. M. Kitow-
ska-Łysiak, Lublin 2001.

Smee S., Lucian Freud, tłum. A. Cichowicz, Köln 2008.

Sylvester D., Rozmowy z Francisem Baconem. Brutalność faktu, tłum. 
M. Wasilewski, Poznań 1997.

Tabisz S., Spojrzenie na przeszłą chwilę. Wspomnienie o malarzu Zbysławie 
Marku Maciejewskim, w: Wobec przyszłości, red. J. Krupiński, P. Taranczew-
ski, Kraków 2004. 

Tadeusz Brzozowski 1918-1987, red. A. Żakiewicz, Warszawa 1997.

Taranczewski P., A-Akademia. 175 lat nauczania malarstwa i rysunku na 
Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w: 175 lat na-
uczania malarstwa, rzeźby i grafiki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
kom. red. pod przewodnictwem J.L. Ząbkowskiego, Kraków 1994.

Taranienko Z., Przestrzeń wewnętrzna. Rozmowa z Jerzym Tchórzeskim,  
w: idem, Dialogi o sztuce. 100 lat Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, War-
szawa 2004.

Taranienko Z., Różnica ontologiczna. Rozmowa z Jackiem Sempolińskim,  
w: idem, Dialogi o sztuce. 100 lat Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 
Warszawa 2004.



BeAtA BIgAJ-ZWONeK364

Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988.

Tatarkiewicz W., Historia estetyki. Estetyka starożytna, Warszawa 1985.

Teofila kapłana i zakonnika o sztukach rozmaitych ksiąg troje, przekł. T. Żebraw-
ski, Kraków 1880, http://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=38296&fro
m=pubstats (dostęp: 23.11.2016).

Walter I.H., Pablo Picasso 1881-1973. Geniusz stulecia, tłum. E. Wojcie-
chowska, Bonn 1986. 

Werner J., Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa – Kraków 
1989.

Witkiewicz S., Listy do syna, oprac. B. Danek-Wojnowska i A. Micińska, 
Warszawa 1969.

Wróblewski A., Już kilka tygodni żyję życiem pracownianym, w: Unikanie 
stanów pośrednich / Avoiding Intermediary States. Andrzej Wróblewski (1927-
1957), red. W. Grzybała, M. Ziółkowska, Warszawa 2014.

Van de Wetering E., Rembrandt the painter at work, Amsterdam 1997.

Vasari G., Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, wyb., 
oprac. i tłum. K. Estraicher, Warszawa 1980.

Ziembicka B., Najprostszą drogą. Rozmowy z artystami, Kraków 1998.

Netografia:

http://beksinski.dmochowskigallery.net/filmoteka.php?section=main&mo
vie=17&description=1 (dostęp: 12.12.2016).

http://culture.pl/pl/tworca/olga-boznanska (dostęp: 5.11.2016).

http://dur-moll.pl/slownik/slownik.htm (dostęp: 01.12.2016).

Filmy:

Gerhard Richter – Painting, reż. C. Belz, 2001.

Le Mystère Picasso, reż. H.G. Clouzot, Francja 1956.

Schaffende Hände: Lovis Corinth, reż. K. Hoeffkes, 1922.

Un gran pintor francés, Henri Matisse, reż. F. Campaux, 1946. 



365NIePRZeWIDyWALNy DuKt PęDZLA. MAteRIA A DZIełO MALARSKIe 

SuMMARy

unpredictable Brush traces.  
Material and an Artwork. A Sketch

Recipients of an artist’s works can appreciate its concept, content or form. 
Sometimes, additional factors determine one’s sympathy for colorful can-
vases - when the painting reminds us of something, forms shaped in the 
plane associate with something pleasant, or when it fits our mood. Howev-
er, in the case of the artist rating of its own work, the rating can depend on 
the complexity of the canvas. Sometimes the advantage in this assessment 
will ease painting, and at other times – on the contrary - the ability to over-
come the various barriers that stand in the way of final form. These difficul-
ties may arise because of the problems with the form or the contents, but 
they are often the result of facing the matter which doesn’t fit the concept. 

Problems with the painting can begin with preliminary decisions - on what 
to paint and what to use for it. Then, new issues can arise when one has to 
leave a concept-fitting mark on the canvas. The obstacle here can be a prob-
lem with appropriate gesture, as with the tool that won’t be able to create 
a corresponding stroke or mark. To the artist, each of his works contains 
a memory of such problems. However, most of the time we will not see the 
traces of this fight with the matter, and artists themselves don’t like to share 
information about their failures concerning their works. Therefore, each 
source showing the artist’s work is sometimes an extremely hard task should 
be considered to be of great importance.

The article presents different authors’ views and stories about their struggle 
with painting matter – from letters, diaries, and journals. Issues related to 
the question of tools, techniques and technologies (in the context of as-
pects such as the expression of one’s own feelings through the painting, the 
problem of coincidence in art, or the challenge of accepting the painting’s 
imperfections) were also mentioned in the text.

Statements presented in the article come mainly from the second half of 
the 20th century and are mostly connected with Polish artists. However, the 
text also presents the struggles of old masters facing the issue of. Different 
sources cited in the article demonstrate the abundance of factors having an 
impact on the final effect of the painting and remind that the appropriate 
touch to the surface of the painting is sometimes the biggest problem of 
the creative process.
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Medalik  
jako signum servitutis i numisma sacrum.

charakterystyka szczegółowa  
w obszarze polskiej wytwórczości

Dewocyjność jako praktyka rozbudzania i podtrzymywania du-
chowej łączności z sacrum od początków chrześcijaństwa była po-
łączona z czcią dla wykonywanych wyobrażeń i przedstawień osób 
świętych lub tajemnic wiary, które uzyskiwały moc przedmiotów 
kultu w trakcie specjalnej procedury uświęcania1. Ponadto formują-
ca się z końcem II wieku kultura chrześcijańska wprowadzała szereg 
znaków identyfikacji religijnej, na które będzie się również przenosić 
sacramentale, czyli błogosławieństwo istotne dla duchowego wzro-
stu każdego wyznawcy2. W kręgu tych artefaktów znajdowały się 
również metalowe blaszki, okrągłe lub owalne, odpowiadające tra-
dycji rzymskich zawieszek niewolniczych3. Najstarsze zachowane 

1  Por. A.G. Hamman, Życie codzienne pierwszych chrześcijan, Warszawa 1990, 
s. 306-307. 

2  A. Grabar, Christian Iconography: a Study of its Origins, Princeton 1968, s. 7; 
F. Probst, Sakramente und Sakramentalien in den drei ersten christlichen Jahrhun-
derten, Tübingen 1872, s. 14-15; W. Schenk, Sakramentalia, w: Katolicyzm A-Z, 
red. Z. Pawlak, Poznań 1994, s. 343.

3  U schyłku republiki wprowadzono emblematy własności, które nosili na łań-
cuszku niewolnicy. Blaszki posiadały wyryte dane pana lub cesarza, czasami jego 
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egzemplarze znajdują się w muzeum watykańskim i pochodzą z okre-
su II-VII wieku. Noszą wizerunek Baranka, symbole alfa-omega lub 
ichthys, z czasem krzyż. Zwykle są jednostronnie zapisane4. Ich liczba 
wzrasta wraz z poszerzaniem się obszaru praktyk religijnych związa-
nych z kultem relikwii oraz miejsc świętych, gdzie pielgrzymuje się 
w celu uzyskania specjalnych łask. W owych miejscach nabywa się ka-
wałki kości świętych lub ziemię z ich grobowca i umieszcza w podręcz-
nych relikwiarzach (enkolpionach), które nosi się na piersi5. Wisiorki 
w kształcie krzyża lub medalionu są formą wyznania wiary i prośbą 
o boską opiekę, tak istotną w niespokojnych czasach wczesnego śred-
niowiecza6. Równocześnie od IV wieku wypuszczane są przez religijne 
bractwa plakietki w formie ołowianych odlewów, które stają się waż-
nymi, zwłaszcza podczas pielgrzymowania, znakami przynależności. 
Celem identyfikacji wędrujący choćby do Santiago de Compostela 
pątnicy naszywają na swoje płaszcze metalowe emblematy w kształcie 

podobiznę w formie medalionu. Wyzwoleńcy, którzy na mocy edyktu Karakalli 
z 212 roku otrzymali obywatelstwo rzymskie, mieli w zwyczaju przebijać mo-
netę z wizerunkiem cesarza i nosić ją zawieszoną na piersi jako signum servitutis. 
Zwyczaj ten przejęli rzymscy żołnierze, zwłaszcza formacji barbarzyńskich, któ-
rzy traktowali signum jako odznakę lojalności wobec aktualnego cesarza. Rów-
nież chrześcijanie, uznając się za przynależnych do Chrystusa, zaadaptowali dla 
swoich celów te znaki identyfikacyjne. Początkowo nosili okrągłe medaliony, od 
IV wieku także w kształcie krzyża, zaopatrzone w kółko do zawieszenia na szyi. 
Por. H. Thurston, Medals, w: The Catholic Encyclopedia. An international work of 
reference on the constitution, doctrine, discipline and history of the Catholic Church, 
t. 10, red. C.G. Herbermann, New York 1913, s. 111; Z. Pałubska, Medalik,  
w: Encyklopedia katolicka, t. 12, red. A. Bednarek, Lublin 2008, kol. 372; 
T. Szkopek, Przepaszcie biodra wasze! Paski, odznaki i medaliki, Gdańsk 2008, 
s. 12. 

4  Na niektórych widnieją łacińskie napisy „niewolnik Chrystusa”, „należący do 
Chrystusa”. Szerzej: G.B. de Rossi, Le medaglie di devozione dei primi sei o sette 
secoli della chiesa, „Bullettino di Archeologia Cristiana”, t. 7, nr 3 (1869), s. 33-45.

5  W. Korabiewicz, Śladami amuletu, Warszawa 1974, s. 46. 
6  Enkolpion, w: Podręczna encyklopedya kościelna, red. Z. Chełmicki, t. 11-12, 

Warszawa 1907, s. 4; M.P. Kruk, A. Sulikowska-Gąska, M. Wołoszyn, Sacralia 
Ruthenica: dzieła staroruskie bądź z Rusią związane z metalu i kamienia w Mu-
zeum Narodowym w Krakowie i Muzeum Narodowym w Warszawie, Warszawa 
2006, s. 14.
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muszli św. Jakuba7. W sanktuariach nabywa się też jako pamiątki 
miejscowe monety wotywne, wybijane okolicznościowe medale, które 
przewiercone zawiesza się na szyi dla łatwiejszego transportu8. Z racji 
papieskich jubileuszy od 1417 roku specjalnie dla przybywających do 
Rzymu pątników produkuje się metalowe artefakty z uszkiem, które de 
facto są dowodem uzyskania specjalnego odpustu9. 

Wczesnośredniowieczne artefakty 
dewocyjno-identyfikacyjne

W tym czasie rangę sacramentale uzyskują zwłaszcza agnuski, czyli 
medaliony z wosku z wyciśniętym na awersie wizerunkiem paschal-
nego baranka z nimbem nad głową oraz ze sztandarem ze znakiem 
krzyża. W otoku emblematu umieszczano napis Ecce agnus Dei qui to-
leit peccata (Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy)10. Od IV wieku 

7   O. Werner, Orbis terrarum catholicus sive totius ecclesiae catholicae et occidentis 
et orientis: geographicus et statisticus. Ex relationibus ad sacras congregationes Ro-
manas missis et aliis notitiis observationibusque fide dignis, Friburgum Brisgoiae 
1890, s. 41; T. Dunin-Wąsowicz, Polskie drogi do Composteli (XII-XIV wiek),  
w: Kult świętego Jakuba apostoła w Europie środkowo-wschodniej, red. R. Kna-
piński, Lublin 2002, s. 152. 

8   W XII wieku w Rzymie powstają wyspecjalizowane wytwórnie medalionów, 
które produkują artefakty, opierając się na papieskich przywilejach. Innocenty 
III wprowadził prawo bicia signum z podobizną św. Piotra i Pawła, z którym 
powiązał obrzęd błogosławieństwa zaopatrzonych w takie świadectwa odbytej 
pielgrzymki pątników. Por. H. Thurston, Medals, s. 112-115; A. Ball, Katolickie 
sakramentalia. Jak czerpać z bogactw Kościoła, Gdańsk 2005, s. 138.

9   Są to tzw. klucze św. Piotra – metalowe odlewy zaopatrzone w grawerowane 
napisy o uzyskaniu przez wiernego odpustu z racji roku jubileuszowego, pa-
pieskiego ingresu lub rocznicy pontyfikatu i wymagające od niego ustawicznej 
modlitwy wstawienniczej za papieża, który dysponował prawem rozdawnictwa 
tych dewocjonaliów przybyłym do Rzymu pielgrzymom. Por. J. Tomalska, 
Dewocjonalia z Reduty Ordona, w: Badania archeologiczne na Reducie Ordona,  
red. W. Borkowski, N. Kasperek, t. 2, Warszawa 2015, s. 178. 

10  R. Niparko, Agnusek, w: Encyklopedia katolicka, red. F. Gryglewicz, t. 1, Lublin 
1973, kol. 188. 
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wykonane ze zużytego paschału agnuski wręczano katechumenom po 
chrzcie w Wielką Sobotę na pamiątkę odbytej uroczystości. Neofici 
zaczęli zawieszać sobie medaliony na szyi, by przypominały im dłużej 
niż noszona przez tydzień biała szata, że zostali obmyci z grzechów 
i złączeni z Chrystusem mocą paschalnej ofiary. Najstarszy agnusek 
odkryto w grobowcu Marii Augusty, żony zachodniorzymskiego ce-
sarza Hadriana, z początku V wieku11. Święcenie wosku pomiesza-
nego z olejami świętymi celem wykonania paschalnych medalionów 
upowszechnia się na przełomie VIII i IX wieku. W bazylice św. Jana 
na Lateranie praktykowano formowanie z takiego materiału baran-
ków, które poświęcone przez papieża w Wielką Sobotę rozdawano 
wiernym po komunii świętej w oktawie Wielkanocy12. Obecnie za 
prawdziwą historię uznaje się średniowieczną legendę o wręczeniu 
wykonanego w ten sposób agnuska Karolowi Wielkiemu przez pa-
pieża Leona III jako relikwii dla kaplicy pałacowej w Akwizgranie13. 
Miało to bowiem konsekrować świątynię, która nie posiadając ko-
ści męczenników, nie mogła być wykorzystywana dla potrzeb kultu. 
Obrzęd szczególnej sakralizacji wosku dawał podstawy do stworzenia 
brandeum (drugorzędnej relikwii) poprzez umieszczenie wspomnia-
nej substancji na ołtarzu-konfesji św. Piotra i połączenie jej z ole-
jem krzyżma, który służył do konsekracji. W ten sposób woskowe 
medaliony pochodzące z Rzymu stawały się cenne, godne szacunku 
i czci wiernych. Od połowy XII wieku do papieża należał przywilej 
osobistego rozdawania agnusków, które z tego względu były ściśle 
ewidencjonowane, aby zapobiec licznym nadużyciom. Dodatkowo 
za papieża Klemensa VI w połowie XIV wieku utrwalił się zwyczaj, 
honorowany aż do 1964 roku, obdarowywania agnuskami wier-
nych co siedem lat od pierwszego roku pontyfikatu kolejnego pa-
pieża14. Paweł II w końcu XV wieku wprowadził dodatkowy termin 

11  T. Szkopek, Przepaszcie biodra wasze, s. 23. 
12  J. Nowiński, Agnusków zapomniana moc, sława i piękno – rzecz o papieskim 

Agnus Dei, „Seminare. Poszukiwania naukowe”, t. 30 (2011), s. 246-247. 
13  A. Franz, Kirchliche Benediktionen im Mitteraiter, t. 1, Freiburg im Breisgau 

1905, s. 554-555.
14  T. Szkopek, Przepaszcie biodra wasze, s. 24. 
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świecenia agnusków w tak zwany Rok Święty, który od jego ponty-
fikatu przypadał co 25 lat. W tym czasie rozczłonkowanie poświę-
conej substancji i dzielenie jej na drobne cząsteczki połączone było 
z obrzędem zanurzania agnusków w wodzie świeconej, co określano 
jako „chrzest Agnus Dei”. Następnie osuszony medalion spowijano 
w bawełnianą watę, przewiązywano fioletową tasiemką i wręczano 
papieżowi, który rozdawał sacramentale w Białą Niedzielę Wielka-
nocy15. Kardynałom wkładał agnuski do kapelusza, zaś biskupom na 
znak duchowej łączności przekazywał do rąk podczas śpiewu mszal-
nego Agnus Dei. Rosnące zapotrzebowanie na woskowe medaliony 
rozszerzało skalę nadużyć. Powstawały agnuski na zamówienie hie-
rarchów i dostojników, którzy przywozili je do Rzymu celem poświę-
cenia przez papieża. Medaliony polichromowano, złocono, a nawet 
wbrew tradycji wykonywano ze srebra lub alabastru. W 1572 roku 
Grzegorz XIII pod karą ekskomuniki zabronił ingerencji w kształt 
i materię agnusków16. Jego następcy, aby zapobiec gorszącym prakty-
kom handlu poświęconymi medalionami, na przełomie XVI i XVII 
wieku powierzyli wykonywanie agnusków jedynie cystersom z rzym-
skiego klasztoru Santa Croce17. Mnisi do wosku zaczęli dodawać pył 
z odkrytych w 1578 roku katakumb, wierząc, że zawiera on fragmen-
ty kości męczenników z pierwszych wieków. Podniosło to znacze-
nie i sakralną wartość wykonywanych przez nich medalionów, które 
do końca XVIII wieku postrzegano z tego tytułu jako równe relik-
wiom18. Zdaniem ks. Janusza Nowińskiego do Polski agnuski przy-
wiózł kardynał Stanisław Hozjusz i jeden z nich wręczył w 1572 roku 
Annie Jagiellonce19. W opinii Łukasza Opalińskiego upowszechniły 

15  B. Rothemund, Barocke Klosterarbeiten, Autenried 1982, s. 24. 
16  J. Szymak, Agnusek, w: M. Nowodworski, Encyklopedia kościelna. Podług teolo-

gicznej encyklopedii Wetzera i Weltego, t. 1, Warszawa 1873, s. 79. 
17  J. Roux, Agnus Dei, w: R. Lasage, Dizionariopratico di liturgia Romana, Roma 

1956, s. 15. 
18  Pył z rzymskich katakumb dodawano do wosku na agnuski aż do końca XIX 

wieku. Por. J. Nowiński, Agnusków zapomniana moc, s. 251. 
19  Por. A. Przeździecki, Jagiellonki polskie w XVI wieku, t. 4, Kraków 1868, s. 270.
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się za Zygmunta III Wazy20. Były panaceum na wszelkie dolegliwości 
duszy i ciała: chroniły domostwa od gradobicia, bydło od chorób, 
kobiety od bólów porodowych. Zabierano je na rozprawę do sądu, 
aby uniknąć niekorzystnego wyroku; umieszczano w przydrożnych 
kapliczkach celem zabezpieczenia wsi od morowego powietrza; wie-
szano na strychach domostw lub zamykano wraz z dokumentami 
fundacyjnymi w kulach wieżowych kościołów dla ochrony ich przed 
uderzeniami pioruna21. Agnuski przechowywano w domach opra-
wione w drewno lub metal, aby zabezpieczyć ich kruchą materię, ale 
także eksponować ich cenną zawartość. Od XVIII wieku obkładano 
woskowe medaliony jak bogato zdobione tablice relikwiarzowe zło-
tem, srebrem oraz drogimi kamieniami i wieszano na ścianach koś-
ciołów bądź domowych kaplic. W tym też czasie z racji ogromnego 
zapotrzebowania i trudności zdobycia oryginalnych sakramentaliów, 
zwłaszcza w środowiskach klasztornych, zaczęto dzielić posiadane ag-
nuski i zabezpieczać ich cząstki kawałkiem papieru z napisem Agnus 
Dei oraz umieszczać wewnątrz wykonanych dla ich przechowywa-
nia płóciennych lub skórzanych pakiecików bądź torebek w kształcie 
krążków, serc, tarcz, które dekorowano religijnymi obrazkami bądź 
haftem22. Następnie te cenne relikwie wkładano do portfeli, kiesze-
ni płaszczy bądź umieszczano w otokach kapeluszy. Z końcem XIX 
wieku zaczęto też produkować metalowe zabezpieczenia woskowych 
okruchów, co pozwoliło na wykonywanie breloków i wisiorków 
z odpowiednimi inskrypcjami (fot. 1). 

Słabnięciu znaczenia agnusków w XX wieku towarzyszyło wzmoc-
nienie innego wczesnośredniowiecznego sacramentale, tj. krzyża  
św. Benedykta występującego początkowo w postaci owalnego meda-
lionu prezentującego na awersie postać mnicha w stroju zakonnym 
z księgą reguły w lewej dłoni i wznoszonym w górę krzyżem w pra-
wej dłoni (fot. 2). U stóp zakonnika znajdował się kruk oraz mitra 
jako symbole władzy opata. Ikonografii towarzyszył zaś umieszczony 

20  Agnusek, w: Podręczna encyklopedya kościelna, t. 1-2, red. Z. Chełmicki, War-
szawa 1904, s. 73. 

21  Por. A. Franz, Kirchliche Benediktionen, s. 562-566. 
22  J. Nowiński, Agnusków zapomniana moc, s. 258. 
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w otoku napis Crux sancti patris Benedicti (Krzyż świętego ojca Bene-
dykta). Tekst powtarzano na rewersie w polach wyznaczonych przez 
ramiona wygrawerowanego pośrodku krzyża. Nad nim znajdował się 
skrót greckiego imienia Jezusa „IHS”, u stóp zaś krzyżyk. Na ramio-
nach krzyża wypisano inicjały NDSMD na belce poprzecznej, ozna-
czające Ne draco sit mihi dux (Diabeł niech nie będzie mi przewodni-
kiem), zaś na belce pionowej litery CSSML, będące skrótem napisu 
Crux sacra sit mihi lux (Krzyż święty niech mi będzie światłem). Na 
obrzeżach rewersu umieszczono inicjały egzorcyzmu: na prawo od 
krzyża VRSNSMV, co oznacza Vade retro satana, numquam suave mihi 
vana (Idź precz szatanie, nie kuś mnie do próżności), na lewo zaś litery 
SMQLIVB, tj. Sunt mala quae libas, ipse venena bibas (Złe jest to, co 
podsuwasz, sam pij truciznę)23. Według tradycji medalion stworzony 
w pierwszym opactwie benedyktyńskim na Monte Cassino w VI wieku 
szybko zdobył sławę skutecznego narzędzia dla zwalczania pokus oraz 
odstraszania szatana. Przypisuje mu się cudowne uzdrowienie przyszłe-
go papieża św. Leona IX oraz uratowanie w XII wieku klasztoru Met-
ten w Bawarii przed demonicznym opętaniem24. Krzyże św. Benedykta 
były popularne również na ziemiach polskich, o czym świadczy ponad 
dwa tysiące blaszek odkrytych podczas wykopalisk archeologicznych 
na Pomorzu, w tym najstarsze płytki o ściętych narożnikach odkopane 
w Gieczu25. Znaleziska na cmentarzu benedyktyńskiej parafii św. Leo-
narda w Lubiniu koło Kościana także w 22,7% zawierają apotropaiczną 
ikonografię związaną ze świętym mnichem26. Pierwsze potwierdzone 

23  P. Szczaniecki, O medalu świętego Benedykta, Kraków 1990, s. 7-9; Z. Pałubska, 
Medalik religijny wyrazem pobożności i kultury katolików w Polsce, w: Polskie me-
dalierstwo kościelne – tradycja i współczesność. Konferencja naukowa 17 grudnia 
2007 r., red. P. Dudziński, K. Łatak, Kraków 2008, s. 141. 

24  Świadczy o tym rękopis z 1415 roku. Por. P. Guéranger, Znaczenie, pochodzenie 
i przywileje medala czyli krzyża św. Benedykta, tłum. W.M. Podlewski, Lwów 
1884, s. 8-12. 

25  Por. E. Dzięciołowski, E. Indycka, T. Krzysztofiak, Badania ratownicze przepro-
wadzone w 1993 roku w romańskim kościele w Gieczu, „Kronika Wielkopolski”, 
nr 17, z. 2 (1994), s. 51-60.

26  Por. K. Białobłocki, Zespół medalików z wykopalisk archeologicznych w Lubiniu 
pod Kościanem, „Slavia Antiqua”, nr 33 (1991-1992), s. 161-185.
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informacje na temat kultu tego numisma sacrum pochodzą jednak 
dopiero z XVII wieku27. Wiążą się między innymi z czcią, jaką ota-
czał krzyż św. Benedykta założyciel Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia  
św. Wincenty a Paulo. Nakazał on pracującym poza klauzurą szarytkom 
nosić przy różańcach jako skuteczne narzędzie obronne wspomniany 
medalion28. ówcześnie jedynie rewers pokrywał się ze znaną wersją. 
Na przedniej stronie brakowało postaci mnicha, którego zastępował 
monogram IHS. Wobec wykorzystywania artefaktu do zabobonnych 
praktyk opat wrocławski Benno Loebl podjął starania u papieża o za-
twierdzenie kształtu i formy medalionu. W 1742 roku Benedykt XIV 
nakazał umieścić na jego awersie wizerunek św. Benedykta w kukulli, 
z krzyżem w ręku29. Niemniej do XIX wieku powstawały eliptyczne 
bądź siedmiokątne medale prezentujące zakonnika błogosławiącego 
lub trzymającego palec na ustach. Postaci zaczął towarzyszył w tle oł-
tarz, na którego płycie znajdował się kielich z wyślizgującym się z niego 
wężem oraz kruk z chlebem pod szponami: symbole nawiązujące do 
wydarzeń z życia świętego. Na drugi plan zszedł napis Crux S.P. Bene-
dicti, w jego zaś miejscu pojawił się tekst Eius in obitu nostro praesentia 
muniamur (Niech w śmierci naszej obecność jego [św. Benedykta] nas 
broni)30. W związku z tym tego typu artefakty chętnie wkładano do 
grobów, wierząc, że święty jako patron dobrej śmierci będzie w zaświa-
tach orędownikiem zmarłego31. Wraz z odnową życia benedyktyńskie-
go w połowie XIX wieku ponownie wzrosło zainteresowanie medalio-
nem. Jego dobroczynne działanie propagował we Francji w wydanej 
przez siebie w 1862 roku broszurze Prosper Guéranger, opat klasztoru 
św. Piotra w Solesmes32. Twierdził, iż krzyż św. Benedykta strzeże przed 

27  P. Szczaniecki, Benedykt z Nursji, w: Encyklopedia katolicka, red. F. Gryglewicz, 
t. 2, Lublin 1976, kol. 229. 

28  Medalik świętego Benedykta, Kraków 1997, s. 9; S. Hiżycki, Medalik świętego 
Benedykta, Tyniec 2003, s. 12.

29  Por. P. Guéranger, Znaczenie, pochodzenie i przywileje medala, s. 117-120. 
30  Medalik świętego Benedykta, s. 10. 
31  Por. T. Szkopek, Przepaszcie biodra wasze, s. 134. 
32  S. Koperek, Guéranger Prosper OSB, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, red. J. Wal-

kusz, Lublin 1993, kol. 378. 
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chorobami, zarazami, cielesnymi pokusami33. Z tego względu pod-
czas trapiących ziemie polskie epidemii cholery stosowano w Płocku, 
Warszawie i Wilnie artefakty z podobizną świętego mnicha w postaci 
drukowanej karawaki, czyli skrótowo zapisanej na wizerunku krzyża 
obronnej modlitwy34. Rycinę przyklejano do drzwi domów lub umiesz-
czano w specjalnym metalowym wisiorku, który pełnił funkcję talizma-
nu35. W tym też czasie niemieckie opactwo w Beuron za zgodą opata 
Monte Cassino podjęło się opracowania na 1400-lecie narodzin św. 
Benedykta nowego wzoru medalionu, który odpowiadałby bardziej 
artykułowanym tendencjom36. Tak zwany wzór kasyneński, obecny za-
równo na krzyżykach, jak i okolicznościowych medalikach, zawierał za-
miast monogramu IHS słowo PAX i umieszczaną już wcześniej prośbę 
do świętego o pomoc w chwili śmierci (fot. 3). Wydany w 1880 roku 
jubileuszowy artefakt szybko zyskał uznanie, także w oczach papieży, 
którzy na prośbę mnichów zaczęli przyznawać odpusty noszącym go 
wiernym. W 1907 roku Pius X potwierdził, że krzyż św. Benedykta jest 
obdarzony specjalnym błogosławieństwem, które w dniu Wszystkich 
Świętych uwalnia proszących od kar wiecznych37. 

Podobne praktyki w odniesieniu do innych numisma sacrum 
upowszechniły się w okresie potrydenckim. Na skutek odkrycia 
w 1586 roku w bazylice św. Jana Chrzciciela na Lateranie w Rzy-
mie złotych numizmatów z epoki późnego cesarstwa zainteresowanie 
medalierstwem wzrosło38. Celem wzmocnienia pobożnościowego 

33  P. Guéranger, Znaczenie, pochodzenie i przywileje medala, s. 148-149. 
34  Karawika (karawaka), w: Podręczna encyklopedya kościelna, red. Z. Chełmicki, 

t. 19-20, Warszawa 1910, s. 326.
35  J. Kopeć, Karawaka, w: Encyklopedia katolicka, red. B. Migut, t. 8, Lublin 

2000, kol. 779. 
36  Por. Medale religijne odnoszące się do Kościoła Katolickiego we wszystkich krajach 

dawnej Polski znajdujące się w zbiorze dra med. T. Rewolińskiego, cz. 2, Kraków 
1887, s. 4, tab. XXII. 

37  Ordinis S. Benedicti. Indulgentia plenaria toties quoties lucranda conceditur die 
commemorationis omnium fidelium defunctorum, „Acta Sanctae Sedis”, t. 40 
(1907), s. 246-247. 

38  Szerzej: L. Travaini, P. Liverani, Il tesoro del Laterano e la bolla numismatica di 
Sisto V del 1587, „Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeolo-
gia”, t. 80 (2007-2008), s. 249-282. 
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charakteru produkowanych masowo artefaktów papież Sykstus V 
nałożył na nie odpust w 1587 roku. Każdorazowe ucałowanie me-
dalika połączone z odmówieniem wyznaczonej modlitwy miało 
skutkować zmniejszeniem liczby dni czyśćcowych kar. Uzyskiwane 
w ten sposób łaski rozszerzył na różne rodzaje metalowych blaszek 
papież Benedykt XIII w XVIII wieku. Spis nakładanych na meda-
liony odpustów zweryfikował papież Leon XIII w 1879 roku bullą 
„Summarium indulgentiarium”39. Dewocyjną praktykę potwierdził 
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku, a następnie Sobór Waty-
kański II40. W odniesieniu do jego uchwał papież Paweł VI w 1967 
roku wydał konstytucję apostolską „Indulgentiarum doctrina”, która 
utrzymywała tradycję odpustów nakładanych na numisma sacrum, 
ale zmieniała ich charakter. Pobożne korzystanie z przedmiotu kultu 
warunkowało samo z siebie uzyskanie odpustu cząstkowego, a do-
piero dodatkowe wypowiedzenie wyznania wiary w dniu św. Piotra 
i Pawła pozwalało na otrzymanie odpustu zupełnego41. 

technika produkcji medalików. Rynek wytwórczy

Umasowienie medalików było jednak przede wszystkim efektem 
upraszczania technik wytwórczych. Początkowo wzorem było greckie 
medalierstwo, które przetrwało do czasów nowożytnych w formach 
numizmatycznych i dekoracyjnych42. Dużą rolę naśladowczą od-
grywały rzymskie monety, których ikonografia z późnego cesarstwa 
będzie modelem dla religijnych znaków identyfikacyjnych wczesne-
go średniowiecza. Ilość signum servitutis rozszerzy upowszechnienie 

39  Por. J. Schneider, Recripta autentica S.C. Indulgent. sacrisque Reliquis praeposi-
tae, Ratisbona 1885, s. 345. 

40  J. Krukowski, Odpust, w: Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz, t. 14, Lub-
lin 2010, kol. 343. 

41  Paolo VI, Constituto Apostolica „Indulgentiarum doctrina”, „Acta Apostolicae 
Sedis”, t. 59 (1967), s. 23. 

42  J.B. Stachowiak, Medalierstwo, w: Encyklopedia katolicka, red. A. Bednarek, 
t. 12, Lublin 2008, kol. 366. 
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starożytnej metody tak zwanego szlachetnego odlewu w brązie, srebrze 
lub złocie, którą dodatkowo udoskonali w połowie XV wieku Antonio 
Pisano, zwany Pisanellą43. W ramach techniki lania projekt medalika 
rzeźbiono w drewnie bukszpanowym i przenoszono za pomocą wosku 
na formę glinianą lub kamienną. Podczas suszenia w wysokiej tempe-
raturze wosk się wytracał i można było do takiego odlewu wlać metal. 
Jako materiał podstawowy służył tutaj brąz, otrzymywany z miedzi 
i cyny topionych w tyglach glinianych, a następnie przenoszony w for-
mie płynnej do odlewu, który po ostygnięciu się rozbijało. Nierów-
ności i szwy usuwano przy pomocy kamiennych osełek szlifierskich. 
Przy bardziej kosztownych materiałach bezpośrednio odciskano model 
w glince formierskiej, używając osobnych kaset, które złączone idealnie 
się pokrywały. Nie rozbijano takich form, ale je rozkręcano44. Z uwagi 
na koszty od połowy XVII wieku metody odlewnicze w medalierstwie 
zaczynają zanikać na rzecz technik bicia stemplem. Egzemplarze wy-
konywano poprzez odbitkę powstałą przez odciśnięcie stempla, formy 
negatywu lub płyty45. Obok wyspecjalizowanych w tej metodzie men-
nic, wytwarzających artefakty z brązu lub srebra, w XIX wieku poja-
wiają się zakłady galanterii metalowej, które zaczynają na masową skalę 
produkować medaliki z aluminium. Ponieważ metal ten nie śniedzieje, 
nie brudzi się, jest łatwy w obróbce i kilkakrotnie tańszy niż srebro, to 
wypiera dotychczasowe produkty z mosiądzu czy miedzi. W tym czasie 
rzadziej też wykorzystywano stopy cyny, z której produkowane meda-
liki zwykle posrebrzano, aby nadać im bardziej szlachetny wygląd. Przy 
masowej produkcji upowszechniał się zwyczaj sygnowania dewocjona-
liów znakami producentów46. 

43  B. Trojan, Pisanello, w: Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz, t. 15, Lublin 
2011, kol. 717; A. Więcek, Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce, Kraków 1989, 
s. 11.

44  Por. W. Głowa, A. Garbacz-Klempka, Z badań nad wytwórczością średniowiecz-
nych ozdób, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa”, t. 2 (2010), s. 97-100. 

45  A. Więcek, Dzieje sztuki medalierskiej, s. 88. 
46  Por. E. Gigilewicz, Medalologia-medaloznawstwo-medalografia oraz medalistyka 

i medalierstwo a nauki pomocnicze historii, w: Polskie medalierstwo kościelne – 
tradycja i współczesność, red. P. Dudziński, K. Łatak, Kraków 2008, s. 18. 
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Pierwszym wytwórcą medalików religijnych na ziemiach pol-
skich, którego wyroby sygnowano, był medalier warszawskiej men-
nicy Gotfryd Majnert (1767-1846). Specjalizował się w artefaktach 
ślubnych i chrzcielnych47. Jego syn, notabene najsłynniejszy fałszerz 
starych monet, Józef Majnert (1813-1879), produkował medaliki 
od 1839 roku aż do swojej śmierci. Wszechstronnie wykształcony 
w dziedzinie sztuki medalier wytwarzał te artefakty z niezwykłym 
artyzmem i smakiem estetycznym48. Wysokie walory artystyczne 
posiadały również wyroby rodziny Münchheimerów (Minheime-
rów), fabrykantów związanych z produkcją galanterii metalowej49. 
Seniorami rodu byli Salamon Münchheimer (1780-1844) i jego brat 
Karol Zygmunt (1787-1875)50. Po nich firmę przejęli synowie Jan 
Salamon (1808-1879) i Władysław Zygmunt (1837-1875)51. Wśród 
właścicieli wymienia się też synową Karola Ludwikę (1840-1904) 
i jej syna Adama (1861-1900) oraz Ludwika, syna Władysława 
(1870-1920)52. Do czołowych wytwórców medalików w Warsza-
wie w drugiej połowie XIX wieku należał także Aleksander Mag-
nus (1810-1894), który w 1865 roku przejął po swoim ojcu Hersze 
Samuelu fabrykę wyrobów metalowych. Jego grawerska pracownia 
działała do 1900 roku, eksportując wspomniane artefakty do wszyst-
kich zaborów53. Największą i najsłynniejszą wytwórnią dewocjona-
liów w Warszawie była firma założona przez Jana Bitschana w 1828 

47  Majnert Gotfryd, w: Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), red. E. Rostwo-
rowski, t. 19, Wrocław 1974, s. 205. 

48  A. Więcek, Dzieje sztuki medalierskiej, s. 116-117.
49  K. Reychman, Szkice genealogiczne, Warszawa 1936, s. 137. 
50  Por. M. Dubrowska, A. Sołtan, Wytwórnie guzików w dziewiętnastowiecznej 

Warszawie i ich produkcja, „Almanach Muzealny”, nr 3 (2001), s. 97-100.
51  Minheimer Jan Salamon, w: PSB, red. E. Rostworowski, t. 21, Wrocław 1976, 

s. 284; A. Więcek, Dzieje sztuki medalierskiej, s. 118-119.
52  Por. M. Dubrowska, A. Sołtan, Wytwórnie guzików, s. 103, 107; K. Reychman, 

Szkice, s. 138. 
53  Por. S.K. Kuczyński, O pieczętarzach przysięgłych w Królestwie Polskim, „Wia-

domości Numizmatyczne”, t. 10, z. 1 (1966), s. 28; W. Boczkowski, M. Jaro-
szyński-Wolfram, K. Gładki, Polskie guziki wojskowe od XVI do końca XX wieku. 
Poradnik dla kolekcjonerów, Warszawa 1999, s. 154. 
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roku54. Sygnowała ona swoje wyroby nie tylko inicjałami właścicie-
la, ale również znakiem trójkąta i głową byka. Do 1913 roku dzia-
łała przy ul. Długiej, gdzie mieścił się sklep i zakład grawerski. Po 
śmierci Jana Bitschana w 1869 roku wytwórnię odziedziczył syn Pa-
weł, który przekształcił firmę w spółkę „dewocjonaliów i artykułów 
kościelnych”. Poszerzając zakres usług, zakupił dwa domy na sklepy 
i pracownie przy ul. Kredytowej. W 1903 roku zakład przejął Pa-
weł junior, który jednak postanowił zająć się sprzedażą samochodów 
(prowadził ją do śmierci w 1929 roku), a handel medalikami oddać 
w ręce wspólników. Ci dalej pod szyldem Bitschanów prowadzili 
działalność do 1939 roku przy ul. Świętokrzyskiej, a w czasie wojny 
do 1942 roku na Nowym Świecie55. Dla Magnusa i Bitschana praco-
wał medalier Franciszek Witkowski, który wytwarzał także stemple 
dla Antoniego Romanowskiego, właściciela niewielkiej fabryki wy-
robów metalowych w Warszawie56. Wypuszczała ona przede wszyst-
kim medaliki maryjne podobnie jak otwarty w 1849 roku zakład 
„nowotnego srebra” Antoniego Rykerta. Po jego śmierci w 1854 
roku w wyniku mariażu z żoną właściciela fabryka przeszła w ręce 
Wilhelma Langego. Ten prowadził swój interes do 1870 roku, kie-
dy na mocy spadku przypadł on w udziale pasierbicy Delfinie Lan-
ge57. Spośród innych warszawskich producentów medalików należy 
wymienić Karola Błaszkiewicza, właściciela sklepu z wyrobami bla-
charskimi. Z jego firmą był związany grawer Władysław Ostrowski, 
twórca stempli między innymi na jubileusz 500-lecia sanktuarium 
jasnogórskiego w 1882 roku. Medaliki maryjne, w tym z wizerun-
kiem Matki Boskiej Ostrobramskiej, wykonywała w tym czasie także 

54  Por. M.L. Jędrzejczak, Medaliki Matki Boskiej Częstochowskiej (ze zbioru  
ks. S. Librowskiego), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 36 (1978), 
s. 275.

55  Por. J. Kruszewski, Przed pół wiekiem w stolicy, Warszawa 1971, s. 149; J.S. Ma-
jewski, Medaliki od Bitschanów, „Gazeta Wyborcza. Warszawa”, nr 34 (2011), 
s. 12.

56  Por. M. Dubrowska, Medaliony i plakiety w zbiorach Muzeum Historycznego  
m. st. Warszawy, „Almanach Muzealny”, nr 4 (2003), s. 283. 

57  Por. M. Dubrowska, A. Sołtan, Wytwórnie guzików, s. 109-110; A. Więcek, 
Dzieje sztuki medalierskiej, s. 160.
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firma Biertümpfelów. Założył ją w 1832 roku Fryderyk Biertümpfel, 
a rozbudował po 1869 roku syn Herman58. W latach 1886-1905 
działała gisernia „Gerlach&Meissner” założona dla produkcji me-
dalików okolicznościowych, na przykład związanych z konsekra-
cją świątyni lub odpustem. Jej udziałowcy Gustaw Gerlach i Jan 
Meis sner przejęli stemple zmarłego w 1860 roku medaliera Jana 
Minheymera i zaczęli wypuszczać, zwykle srebrne bądź miedziane, 
artefakty jubileuszowe. Podobną produkcję aż do wybuchu powsta-
nia warszawskiego w 1944 roku prowadziła firma „Kasprzykiewicz  
& Szmakfefer”. Jej twórcą był litograf Feliks Kasprzykiewicz, któ-
ry najpierw w latach 1880-1909 działał samodzielnie, a następ-
nie w spółce z Józefem Szmakfeferem. Po śmierci Kasprzykiewicza 
w 1915 roku zakład przejęli udziałowcy, którzy poszerzyli ofertę 
o medaliki wykonywane na zlecenie bractw religijnych. W tym cza-
sie działały w tym segmencie rynku w Warszawie również inne firmy, 
między innymi Józefa Badowskiego, Kazimierza Bartoszewicza, Wil-
helma Bernsteina, Romualda Drewnickiego, Franciszka Dudkiewi-
cza, Józefa Hernkera, Krystiana Steinmanna, Józefa Wasilewskiego 
czy Józefa Zielińskiego59. Większość zanikła już w okresie I wojny 
światowej, inne po jej zakończeniu. Podobna sytuacja dotykała rynek 
wytwórczy na innych obszarach ziem polskich. W gronie słynnych 
krakowskich grawerów przełomu wieków znajdowali się między in-
nymi Wacław Głowacki, Jan Nepomucen Langer, August Schindler 
i Aleksander Ziębowski. Niektórzy pracowali na zlecenie domów wy-
syłkowych i spółek handlowych jak Franciszek Kanssel produkujący 
medaliki dla Kajetana Jabłońskiego czy Adolf Szachner powiązany 
z Mieczysławem Kurnatowskim. W Poznaniu swoje firmy posiadali 
Jan Białas i bracia Below: Fryderyk Wilhelm i Józef Makary. Pod 
ich szyldem do 1939 roku wykonywano medaliki na zlecenie bractw 
religijnych. Wzmożoną aktywność na rynku dewocyjnym obserwo-
wano zwłaszcza w latach trzydziestych. Rozbudowany rynek usług 
grawerskich oferowała stolica, gdzie na zlecenie parafii i organizacji 

58  W. Boczkowski, M. Jaroszyński-Wolfram, K. Gładki, Polskie guziki, s. 148-149. 
59  Por. J. Szulc, E. Szulc, Cmentarz ewangelicko-reformowany w Warszawie: zmarli 

i ich rodziny, Warszawa 1989, s. 227; M. Dubrowska, Medaliony, s. 283.
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religijnych pracowali Józef Chyliński i Józef Michrowski60. W koro-
natkach i ryngrafach maryjnych specjalizował się Andrzej Tyblewski 
(1882-1945), który między innymi wykonał medaliki na koronację 
obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Plakietki pątnicze oraz em-
blematy sodalicyjne produkował Stefan Rufin Koźbielewski (1895-
1963)61. Zagłębiem wytwórczości dewocyjnej dla masowego odbior-
cy stał się jednak przede wszystkim żydowski Muranów, gdzie wokół 
kościoła św. Augustyna powstała dzielnica produkcyjna tak zwanych 
„maryjek”: medalików z wizerunkiem Niepokalanego Poczęcia oraz 
artefaktów częstochowskich. Zlokalizowane w kwartale ulic Nowo-
lipki, Zamenhofa, Przejazd, Długa, Nalewki grawernie wypuszczały 
także blaszki chrzcielne i komunijne. Królem „sakralnego getta” był 
Chan Rosenthal, u którego zamawiano między innymi medaliki na 
kongresy eucharystyczne organizowane przez Akcję Katolicką w po-
szczególnych diecezjach62. Po wojnie odrodziło się niewiele zakładów. 
Do 1950 roku produkcję, głównie ryngrafów maryjnych, prowadził 
Jan Kazimierz Knedler (1899-1973), którego ojciec Jakub założył 
w Warszawie punkt grawerski w 1896 roku i wypuszczał niewielkie 
partie artefaktów religijnych63. Ocalała także firma Józefa Panasiu-
ka, która od 1934 roku produkowała „maryjki” i emblematy bractw 
religijnych64. Z konieczności wybijaniem religijnych blaszek w więk-
szym niż dotychczas stopniu zaczęli zajmować się zakonnicy, głównie 

60  O randze ich produkcji świadczy fakt, iż należeli do nielicznej grupy koncesjo-
nowanych przez ZHP wykonawców krzyża harcerskiego. Por. M. Binasiak, Od-
znaka czy blaszka? Rzecz o Krzyżu Harcerskim w ZHP, „Czuwaj”, nr 10 (2012), 
s. 10-11. 

61  M. Dubrowska, Medaliony, s. 292. Wysokie walory ich produkcji medalierskiej 
prezentują ilustracje w: J. Strzałkowski, Plakiety Mennicy w Warszawie w latach 
1926-1939, Warszawa 1983 oraz D. Radwan, Kolekcja Kałkowskich. Medalio-
ny, plakiety, medale. Katalog zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 
Kraków 2008. 

62  W. Newida, Żydzi fabrykują dewocjonalia. 80% hurtownictwa dewocjonaliami 
w rękach żydowskich, „Tęcza”, nr 10 (1935), s. 17-18. 

63  Por. J. Szulc, E. Szulc, Cmentarz, s. 277. 
64  Por. Warszawscy rzemieślnicy. Ryngrafy i medale, „Gazeta Wyborcza. Gazeta Sto-

łeczna”, nr 25 (1996), s. 7. 
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franciszkanie, pallotyni i werbiści, między innymi z racji rozwoju mi-
sji zagranicznych. Rangę głównego ośrodka produkcyjnego uzyskał 
w 1949 roku zakład w Niepokalanowie, gdzie powstawał po wojnie 
co drugi wytwarzany w Polsce medalik65. Wraz z nacjonalizacją wy-
twórczości dewocyjnej część produkcji przeniosła się też do pracowni 
„Ars Christiana”, z którymi współpracowało na zasadach chałupni-
czych jednak niewielu grawerów66. Okazjonalnie wybijano medali-
ki w przenośnych warsztatach podczas odpustów w Częstochowie, 
Kalwarii Zebrzydowskiej, Leżajsku, Piekarach Śląskich, Rokitnie czy 
Wambierzycach67. Postępujący z racji braków surowcowych i ogra-
niczeń rynku zbytu regres wytwórczości przypieczętowały ustalenia 
soborowe, które praktycznie eliminując numisma sacrum, usunęły 
signum servitutis z obszaru produkcji dewocyjnej i przeniosły na te-
ren działalności branży jubilerskiej68.

Rodzaje medalików. Ikonografia i przeznaczenie

Produkowane na ziemiach polskich medaliki cechują się wielką 
różnorodnością. Bogata w formy jest ikonografia, która dzieli się 
na nurt chrystologiczny, mariologiczny i hagiograficzny. Plastycz-
ne przedstawienia mają swoje terytorialne odmiany, co pozwala na 
wyróżnienie rodzimych i uniwersalnych wyobrażeń. Istotnym kry-
terium jest też przeznaczenie: medaliki produkowano z intencją 
upamiętnienia ważnych dla Kościoła i wiernych wydarzeń, jak ju-
bileusze, ingresy, odpusty, misje, fundacje i konsekracje, koronacje 

65  Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), sygn. 129/3, Urząd ds. Wyznań, 
Samodzielny Referat Nadzoru Stowarzyszeń, Stan handlu i wytwórczości dewo-
cjonaliów w Polsce (1953), k. 17. 

66  AAN, syg. 1/237, Zrzeszenie Katolików „Caritas”, Sprawozdania z działalności 
„Ars Christiana” (1951-1956), k. 3. 

67  AAN, sygn. 129/4, Urząd ds. Wyznań, Samodzielny Referat Nadzoru Stowa-
rzyszeń, Rynek dewocyjny (1953), k. 10.

68  Ewangelizacyjny sklep, „Gazeta Wyborcza. Gazeta Stołeczna”, nr 843 (1992), 
s. 5.
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i kanonizacje. Okolicznościowy charakter miały również artefakty 
wręczane z racji ślubu, chrztu, I Komunii św., bierzmowania czy 
wstępowania do bractw religijnych. Osobną grupę stanowią meda-
liki religijno-patriotyczne, które w równym stopniu wykorzystują 
symbolikę sakralną i narodową. Celem ich wytwarzania jest zwykle 
społeczna integracja. 

Cześć Bogu oddają przede wszystkim blaszki trynitarne, które 
zdaniem kolekcjonera Teofila Rewolińskiego (1821-1899) występują 
na ziemiach polskich w czterech odmianach69. Podstawowa wersja 
przedstawia Boga Ojca jako mężczyznę siedzącego na tronie, w na-
kryciu głowy zakończonym krzyżem, który trzyma przed sobą kru-
cyfiks z Jezusem, zaś nad nimi znajduje się gołębica symbolizująca 
Ducha Świętego. Rewers przedstawia wiszącego na opromienionym 
krzyżu Chrystusa, mającego u swoich stóp kotwicę i serce. Ikono-
grafii towarzyszy napis „Święty Boże zmiłuj się nad nami”70. Teryto-
rialną odmianą tego medalika jest artefakt z Prostynia, gdzie w miej-
scowym kościele odbiera kult późnogotycka statua Trójcy Świętej 
z początku XVI wieku71.

Chrystologiczne blaszki dotykają tajemnic wiary: śmierci i zmar-
twychwstania Chrystusa, przemienienia Pańskiego, tytułu Dobrego 
Pasterza oraz czci Serca Jezusowego72. Pasyjne wyobrażenia inspiro-
wane są kultem cudownych krucyfiksów, które znajdują się w licz-
nych polskich sanktuariach. Najbardziej znanym wizerunkiem jest 
krzyż mogilski z podkrakowskiego klasztoru cystersów73. Odpu-
stowe medaliki ukazują go w aureoli z pięciu promieni po prawej 

69  Por. J.W. Chojna, Teofil Rewoliński, w: PSB, red. E. Rostworowski, t. 31, 
Wrocław 1988, s. 177-178; Lekarz-numizmatyk (Dr Teofil Rewoliński), „Wę-
drowiec”, nr 11 (1898), s. 215.

70  Medale religijne, cz. 2, s. 3, tab. XVII. 
71  Por. M. Wrzeszcz, Prostyń, w: Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz, t. 16, 

Lublin 2012, kol. 511. 
72  Por. M. Jagosz, Medaliki religijne 1861-1981, Kraków 2013, s. 8. 
73  Mogiła, w: Podręczna encyklopedya kościelna, red. Z. Chełmicki, t. 27-28, 

Warszawa 1912, s. 131; W.P. Wraźlak, Mogiła, w: Encyklopedia katolicka,  
red. E. Gigilewicz, t. 13, Lublin 2009, kol. 23.
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i lewej stronie. Wyobrażeniu towarzyszy napis „Jezu Cudowny zmi-
łuj się nad nami” bądź tekst „Pamiątka z Mogiły”. Rewers to zazwy-
czaj zarys budowli klasztornych74. Podobne artefakty wypuszczały 
inne nawiedzane licznie przez pielgrzymów miejsca. W Kobylan-
ce koło Gorlic czcią otaczano obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego, 
który znajdował się na tle festonu spiętego u góry w trzy korony75. 
Blaszki pątnicze ukazywały również postać Chrystusa Milatyńskiego 
z podolskiego sanktuarium karmelitów76. Wizerunek przedstawiał 
konającego Jezusa z głową opartą na prawym ramieniu równolegle 
do belki krzyża77. Popularnością odznaczały się też przedstawienia 
typu Ecce Homo. Sporo medalików z takim motywem wybijano dla 
uczczenia 1900. rocznicy śmierci Chrystusa w 1933 roku (fot. 4). 
Ponadto w Piekoszowie koło Kielc w związku z lokalnym kultem 
spotykamy się z blaszkami z popiersiem Jezusa okrytym szatą i z gło-
wą w cierniowej koronie w aureoli78. Znacznie mniej występuje na 
dewocyjnych artefaktach przedstawień tajemnicy zmartwychwstania 
czy przemienienia Pańskiego. Motywem przewodnim rezurekcyj-
nych blaszek wręczanych z okazji Wielkanocy jest triumfujący Chry-
stus stojący na zniszczonej konstrukcji grobu i dzierżący w lewej ręce 
krzyż, a prawą unoszący w górę w geście błogosławieństwa79. Człon-
kowie warszawskiego Bractwa Przemienienia Pańskiego nosili nato-
miast odznaki z wizerunkiem Jezusa w długiej szacie, unoszącego się 
do nieba w otoczeniu aniołów ponad głowami siedzących uczniów80. 
Plastycznie ukazywano na medalikach Dobrego Pasterza, często 
w połączeniu ze sceną chrztu w Jordanie. Na awersie znajdował się 

74  Medale religijne, cz. 2, s. 9, tab. XVII.
75  Por. M. Wrzeszcz, Kobylanka, w: Encyklopedia katolicka, red. B. Migut, t. 9, 

Lublin 2002, kol. 252.
76  Por. B. Modzelewska, Milatyn Nowy, w: Encyklopedia katolicka, red. A. Bedna-

rek, t. 12, Lublin 2008, kol. 1034. 
77  Medale religijne, cz. 2, s. 7-8, tab. XVII.
78  Z. Pałubska, Medalik, s. 373.
79  Medale religijne, cz. 2, tab. XVIII.
80  Por. P. Maniurka, Przemienienie Pańskie, w: Encyklopedia katolicka, red. E. Gi-

gilewicz, t. 16, Lublin 2012, kol. 647-648.
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obraz Jezusa z barankiem na prawym ramieniu, który w lewej dłoni 
trzyma laskę pasterską i przemierza ukwieconą równinę. Na odwrot-
nej stronie zaś grawerowano scenę chrztu Chrystusa z napisem „Ten 
jest mój miły Syn, któregom sobie upodobał”81. Najwięcej odmian 
posiadało jednak wyobrażenie Serca Jezusowego. Zwykle ukazywano 
Chrystusa w luźniej szacie, lewą dłonią wskazującego na gorejące ser-
ce z krzyżykiem na szczycie i napisem „Święte Serce Jezusa bądź moją 
miłością”82. Rewers ozdabiały teksty w stylu: „Uczcie się ode mnie, 
żem cichy i pokornego serca” bądź częściej „Z Twą ofiarą ofiaruję 
modły, krzyże, sprawy moje”. W oktawie Bożego Ciała rozdawano 
wiernym w kościołach medaliki z wyobrażeniem serca obwiedzio-
nego u dołu cierniowym wieńcem i posiadającego u góry krzyż wy-
łaniający się z płomieni. Sercu towarzyszyły po bokach adorujące go 
anioły i napis „Najsłodsze Serce Jezusa daj mi łaskę kochania Ciebie”, 
bądź w innej odmianie „Najsłodsze Serce Pana Jezusa zbaw nas”. Re-
wers przedstawiał zwykle ogromną monstrancję, pod którą klęczały 
anioły. W otoku blaszki znajdował się tekst „Niechaj będzie pochwa-
lony Przenajświętszy Sakrament”83. 

Przebogatą ikonograficznie i różnorodną co do treści dogma-
tycznej grupę artefaktów stanowią medaliki maryjne84. Teofil Rewo-
liński wyróżnia ponad 20 grup odmian tych blaszek, w tym około 
400 wyobrażeń macierzyństwa Maryi doznających czci w rozlicz-
nych sanktuariach na ziemiach polskich, takich jak Berdyczów, 
Dzików (Tarno brzeg), Gidle, Górka Duchowna, Gostyń, Kalwa-
ria Pacławska, Kalwaria Zebrzydowska, Kodeń, Leśniów, Leżajsk, 
Obory, Piekary Śląskie, Poczajów, Przemyśl, Pszów, Rzeszów, Skępe, 
Stara Wieś, Studzianna, Święta Lipka, Tarnowiec, Tuchów, Tursko 
czy Żuromin85. Wyróżnia artefakty identyfikacyjne, które wspiera-
ły duszpasterską działalność Kościoła w lokalnych ośrodkach kul-
tu, oraz medale okolicznościowe bite z racji odpustu czy koronacji. 

81  Medale religijne, cz. 2, s. 5, tab. XVII.
82  Z. Pałubska, Medalik, s. 373.
83  Medale religijne, cz. 2, s. 4-5, 11-12, tab. XVII-XVIII. 
84  Z. Pałubska, Medalik, s. 374. 
85  Z. Pałubska, Medalik religijny, s. 160. 
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Zwłaszcza koronatki cieszyły się dużą popularnością86. Najstarsze tego 
typu metalowe blaszki pochodzą z 1724 roku z kościoła Bernardynów 
w Sokalu nad Bugiem87. Prezentacje ukoronowania Matki Boskiej Ber-
dyczowskiej z 1756 roku wykonano aż w ośmiu typach w złocie, sre-
brze, brązie i cynie88. Natomiast koronatce Matki Boskiej Krakowskiej 
na Piasku z 1883 roku nadano rangę patriotyczną, umieszczając na 
rewersie medalika obok korony z krzyżem napis „Polska korona srodze 
utrapiona//Błagalne do cię wyciąga ramiona”89. Obdarzone specjalny-
mi papieskimi odpustami koronacyjne blaszki wręczane były rzeszom 
pątników również na uroczyste jubileusze, takie jak stulecie nałożenia 
koron figurze Matki Boskiej Rzeszowskiej w 1863 roku czy 101. rocz-
nica koronacji Matki Boskiej Miedniewickiej w 1868 roku90. Szczegól-
ną rangę posiadały artefakty z miejsc objawień takich jak Gietrzwałd 
czy Licheń, gdyż upowszechniały treść przesłania skierowanego do 
wizjonerów. Dodatkowo wspomniane blaszki spełniały inne funkcje, 
na przykład popiersie Maryi w koronie podtrzymywanej przez dwóch 
aniołów z zawieszonego w Lesie Grąblińskim obrazu miało chronić 
przed zarazą, zaś zlokalizowany na rewersie tego medalika napis „Niech 
będzie pochwalony” miał odstraszać demony91. Znacznie bardziej 
zgodne z dewocyjną praktyką Kościoła były artefakty gietrzwałdzkie92. 

86  Moda na bicie medalików z okazji koronacji maryjnych wizerunków przybyła 
z Włoch w początkach XVIII wieku. Por. A. Więcek, Dzieje sztuki medalier-
skiej, s. 76-77; B. Chudzińska, Archeolog o medalikach, „Alma Mater”, nr 99 
(2008), s. 288. 

87  W. Osadczy, Sokal, w: Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz, t. 18, Lublin 
2013, kol. 550.

88  Medale religijne odnoszące się do Kościoła Katolickiego we wszystkich krajach 
dawnej Polski znajdujące się w zbiorze dra med. T. Rewolińskiego, cz. 1, Kra-
ków 1887, s. 2-8, tab. I-II; Berdyczów, w: Podręczna encyklopedya kościelna,  
red. Z. Chełmicki, t. 1-2, Warszawa 1904, s. 233. 

89  Medale religijne, cz. 1, s. 54, tab. XI.
90  Ibidem, cz. 1, s. 64, 73-74, tab. XII, XIV.
91  Ibidem, cz. 1, s. 59, tab. XII. 
92  K. Maciejko, Medal i medaliki gietrzwałdzkie, w: Polskie medalierstwo kościelne – 

tradycja i współczesność. Konferencja naukowa 17 grudnia 2007 r., red. P. Du-
dziński, K. Łatak, Kraków 2008, s. 164. 
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Posiadały one zwykle na awersie wizję Justyny Szafryńskiej, ukazują-
cą Maryję na rozłożystym drzewie wśród słonecznych promieni, która 
w związku ze swoim pojawieniem się odbiera hołdy od dwóch klęczą-
cych postaci. W tle wyobrażenia po prawej stronie zlokalizowany był 
kościół parafialny, po lewej zaś kapliczka, którą postawić zażyczyła so-
bie Maryja. Rewers wypełniała postać stojącej na obłokach wśród pro-
mieni Niepokalanej depczącej głowę węża. W otoku obrazu znajdował 
się napis „Maria bez zmazy poczęta” odwołujący się do zatwierdzonego 
niedawno dogmatu. W niektórych przypadkach zamiast cudowne-
go wizerunku pojawiał się różaniec i zlokalizowany w centrum tekst 
„Módlcie się żarliwie na różańcu”, będący powtórzeniem słów Maryi 
do wizjonerek93. Ponadto część medalików posiadała na odwrocie we-
zwanie w gwarze warmińskiej „O Maria pros’ za namy”, mający dla 
miejscowych czcicieli znaczenie integracyjne94. 

Bogactwem odmian charakteryzował się artefakt częstochowski, 
który zdaniem Marii Laurencji Jędrzejczak, badającej kolekcję ks. Sta-
nisława Librowskiego, występował w co najmniej 11 typach95. Najstar-
sze, zewidencjonowane też przez Rewolińskiego, wyobrażenia prezen-
towały ikonę jasnogórską samoistnie lub z klasztorem częstochowskim 
na rewersie. W otoku przedniej strony medalu znajdował się napis 
„Sancta Maria ora pro nobis” lub tekst „S.M. Czestochoviens(is)”96. 
Panoramie kościoła i klasztoru otoczonego murem z wysoką wieżą 
i trzema basztami towarzyszył wizerunek kruka, symbolu zakonu pau-
linów. Ptak siedział na szczycie wieży kościoła z podniesionymi skrzyd-
łami i otwartym dziobem lub trzymając w nim bochenek chleba. Su-
gestywnej ikonografii towarzyszył napis „Pamiątka z Częstochowy” lub 
wezwanie modlitewne „Pod Twoją obronę uciekamy się”97. Odmianą 
tego typu medalika była jubilatka z 1867 roku bita na pamiątkę trze-
ciego pięćdziesięcioletniego wspomnienia koronacji z 1717 roku oraz 
rozliczne okolicznościowe blaszki dla uczczenia w 1882 roku 

93  Medale religijne, cz. 1, s. 42, tab. IX.
94  K. Maciejko, Medal i medaliki gietrzwałdzkie, s. 168. 
95  M.L. Jędrzejczak, Medaliki Matki Boskiej, s. 280-281. 
96  Medale religijne, cz. 1, s. 13, tab. III.
97  M.L. Jędrzejczak, Medaliki Matki Boskiej, s. 292-297. 
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pięćsetlecia klasztoru na Jasnej Górze. Jubilatce towarzyszyła na rewer-
sie scena ukoronowania Maryi przez Trójcę Świętą, zaś okolicznościo-
wym artefaktom wiersz w brzmieniu „Trzysta lat w Jeruzalem, dwie-
ście w Carogrodzie, byłam wszechwładną Panią na ziemi i wodzie, 
sześćset na bełzkim zamku była Strażnikową, piąte sto Jasna Góra czci 
mnie nieba Królową”98. Z okazji powtórnej koronacji w 1910 roku 
wypuszczono też mosiężne medaliki z ilustracją aktu nakładania koron 
przez biskupa Stanisława Zdzitowieckiego oraz wezwaniem z rewersu 
„O najświętsza Panno Maryo Częstochowsko ratuj nas”99. Poświęceniu 
nowej wieży w 1912 roku towarzyszył natomiast okolicznościowy ar-
tefakt wizerunkowy z napisem na awersie „Matko Boża Częstochow-
ska opiekuj się nami” i umieszczonym z drugiej strony fragmentem 
pieśni „Nie oderwie nas od Ciebie żaden niecny czyn Judasza, bo na 
ziemi i na niebie Tyś jedyną Matką naszą”100. Osobną grupę medali-
ków jasnogórskich stanowiły te odwołujące się do maryjnych dogma-
tów i rozlicznych innych wizerunków z polskich sanktuariów, głównie 
Berdyczowa i Kodnia. Najliczniejsze były artefakty ukazujące na re-
wersie Niepokalane Poczęcie: obraz Madonny w aureoli, z rękami roz-
łożonymi, z których tryskają ku dołowi promienie, stojącej na półkuli 
i depczącej lewą stopą głowę węża. Zamiast tej ikonografii pojawiał się 
napis: „Przez Twoje Święte Niepokalane Poczęcie o Najświętsza Maryo 
Panno, oczyść serce, ciało i duszę moją. Amen” lub wezwanie „O Ma-
rio bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie 
uciekamy”101. Inne wyobrażenie z rewersu to Matka Boska Różańcowa 
w całej postaci, z koroną na głowie, stojąca na obłokach z Dzieciąt-
kiem w lewej ręce i trzymająca wraz z nim różańce. Scenie towarzyszyły 
po bokach główki aniołków oraz napis w otoku „Rosarii Sacri Regina”. 
Typ tej maryjnej ikonografii mógł być również zaprezentowany ze 
szkaplerzem i wezwaniem „Matko Szkaplerza Świętego módl się za 
nami”102. Inną grupę artefaktów częstochowskich tworzyły medaliki 

98  Medale religijne, cz. 1, s. 15-18, tab. III –IV. 
99  Z. Rozanow, Historia koron, „Niedziela” nr 35 (2010), s. 25. 
100  Por. M. Jagosz, Medaliki religijne, s. 5, 11.
101  M.L. Jędrzejczak, Medaliki Matki Boskiej, s. 300-305. 
102  Medale religijne, cz. 1, s. 28-29, tab. VII.
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jasnogórskie z Trójcą Świętą i Opatrznością Bożą. Wyobrażenie na 
rewersie ukazywało Boga Ojca w osobie starszego mężczyzny z wąsa-
mi i brodą, w tiarze, na której szczycie znajdował się krzyż, w aureoli 
z płomieni. Starzec nakryty płaszczem trzymał oburącz ramiona 
krzyża, na którym wisiał Syn Boży. Na dole sceny pośród chmur 
widoczna była gołębica Ducha Świętego103. Odmianą tej ikonografii 
był obraz Trójcy Świętej w postaci Boga Ojca jako starca z brodą 
i Syna jako młodzieńca z niewielkim zarostem, którzy siedzą na ob-
łokach, gdy nad nimi w aureoli z promieni szybuje gołębica Ducha 
Świętego104. Opatrzność zaś prezentowała się jako oko w trójkącie 
oparte na wieńcu wykonanym z chmur, gęsto otoczone promienia-
mi. Z dolnego narożnika tej figury wyciągnięte ręce spuszczają po 
prawej stronie trzy bochenki chleba na klęczących na ziemi dwoje 
ludzi, zwróconych do siebie twarzami. Z lewej dłoni sypie się zaś 
ziarno dla ptaków sfruwających na podłoże. Scenie towarzyszy znaj-
dujący się w otoku napis „Pan Bóg na nas patrzy”105. Odmianą tego 
typu ikonograficznego było opromienione oko Opatrzności ze znaj-
dującym się wokół obrazu napisem „Zachowaj nas Boże od pijań-
stwa i przekleństwa”106. Rozbudowane w sugestywne sceny były 
chrystologiczne i pasyjne blaszki częstochowskie. Rewersy ukazywały 
prawdy teologiczne: chrzest i przemienienie Pańskie oraz wyobraże-
nie Serca Jezusowego. Zdarzały się napisy: „Ten jest moy miły Syn, 
którem sobie upodoboł” czy „Najświętsze Serce Jezusa uczyń Serca 
nasze podług serca Twego”107. Pasyjna ikonografia prezentowała krzyż 
z klęczącą pod nim kobietą oraz umieszczoną po prawej stronie 
czaszką i zlokalizowanym na lewo drzewem bądź budynkiem. Scenie 
towarzyszył napis „Mortuus est pro nobis”108. Odmianą tego obrazu 

103  M.L. Jędrzejczak, Medaliki Matki Boskiej, s. 306; M. Jagosz, Medaliki religijne, 
s. 69-73.

104  Medale religijne, cz. 1, s. 21, tab. VI. 
105  M.L. Jędrzejczak, Medaliki Matki Boskiej, s. 307-308. 
106  Z dawna Polski Tyś Królową. Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1999, 

Szymanów 1999, s. 157-159.
107  M.L. Jędrzejczak, Medaliki Matki Boskiej, s. 308-311. 
108  Medale religijne, cz. 1, s. 22-23, tab. VI.
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był wizerunek pasyjki w aureoli z promieni, z umieszczoną nad kru-
cyfiksem tabliczką z inicjałami „IN-RI” oraz zlokalizowanym u stóp 
krzyża gorejącym sercem i kotwicą z łańcuchem. Zdaniem Jędrzej-
czak powyższe wyobrażenie ukrzyżowania Jezusa miało patriotyczną 
wymowę, gdyż serce odwoływało się do miłości Polaków do Chry-
stusa, zaś kotwica była symbolem nadziei na odzyskanie niepodległo-
ści. Przeświadczenie o takiej interpretacji sceny wzmacniało obecne 
w otoku rewersu wezwanie suplikacyjne „Święty Boże zmiłuj się nad 
nami”109. Osobną grupę artefaktów częstochowskich z pasyjnym 
przesłaniem stanowiły medaliki patriotyczne epoki popowstanio-
wej110. Na mosiężnej blaszce „MB Częstochowska i Pan Jezus Ubi-
czowany” Chrystus był przedstawiony w całej postaci, w cierniowej 
koronie, z promienistą aureolą, w długiej szacie i stule. Ręce miał 
skute kajdanami, na nich trzymał opartą o pierś księgę z krzyżem. 
Poniżej dwa aniołki ścieliły gałązki pod jego stopy. Kajdany odnosiły 
się do niewoli rozerwanej Polski, stuła do mocy rozgrzeszania z naro-
dowych grzechów, zaś księga z krzyżem to dzieje kraju zintegrowane-
go ściśle z historią zbawienia111. Podobnie wymownie prezentował się 
medalik „MB Częstochowska z krzyżem złamanym i orłem”. Na 
awersie ikonę jasnogórską ubogacono krzyżem w koronie Dzieciątka 
Jezus i na sukni Maryi, poniżej po prawej stronie umieszczono pół-
leżący krzyż bez pasyjki, do którego naszkicowana została ścieżka od 
stóp Jezusa, po lewej zaś wygrawerowano liść palmy – symbol mę-
czeństwa, pośrodku cierniową koronę. W górnym otoku umieszczo-
no napis „Matko broń nas”. Rewers medalika zajął krzyż z wiszącym 
Chrystusem przełamany w środku pod kątem prostym, zwrócony 
w prawą stronę, poniżej widniał orzeł polski w koronie zakończonej 
krzyżykiem, który w prawej nodze trzymał krzyż, a w lewej liść pal-
my. W górnym otoku znalazło się wezwanie „Ojcze ratuj”, w dolnym 
„Boże zbaw Polskę”112. Odmianą wyobrażenia był artefakt jasnogór-
ski z krzyżem i palmą w cierniowej koronie. Na rewersie zawierał 

109  M.L. Jędrzejczak, Medaliki Matki Boskiej, s. 312-313. 
110  M. Jagosz, Medaliki religijne, s. 5. 
111  Z. Pałubska, Medalik religijny, s. 145. 
112  M.L. Jędrzejczak, Medaliki Matki Boskiej, s. 314.
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przedstawienie Jezusa na krzyżu przełamanym poniżej stóp Chrystu-
sa, leżącym na cierniowej koronie i na dużym liściu palmy, które to 
przedmioty były skrzyżowane u dołu. W otoku znajdował się napis 
„Boże zbaw nasz kraj”113. Za emblemat narodowy uchodziło również 
aluminiowe signum z 1864 roku z umieszczonym na awersie napisem 
na falistej wstędze „Królowo Polski opiekuj się nami”. Rewers wypeł-
niał krucyfiks z trzema czaszkami u podstawy, które symbolizowały 
głowy trzech zaborców. Po lewej stronie krzyża znajdowała się trumna, 
z której miała zmartwychwstać Polska, po prawej zaś wzlatujący ku 
wolności orzeł narodowy. Nawiązania do godła państwowego znajdo-
wały się również na medalikach z 1905 roku zawierających wokół czę-
stochowskiego wizerunku napis na wstędze „Królowo Polski wspieraj 
i prowadź nas”. Pod taśmą na tarczy znajdował się biały orzeł przykuty 
łańcuchem dla wyobrażenia niewoli Polski. Na rewersie umieszczono 
tarczę herbową ozdobioną koroną z jabłkiem królewskim i krzyżem, 
obwiedzioną dwoma proporcami i licznymi militariami dla podkreśle-
nia waleczności zmagających się z zaborcami Polaków. Na tarczy znaj-
dowało się godło Polski, Litwy i Rusi oraz napis „Ojczyznę, wolność, 
racz nam wrócić Panie”. Całości kompozycji dopełniały daty zrywów 
narodowych: 1830, 1863 i 1905 z trzema kwiatami róży symbolizują-
cymi ofiary z poszczególnych zaborów114. Uwzględniając polityczny 
kontekst czasów komunistycznych, za patriotyczne blaszki uchodziły 
również pamiątkowe medaliki z odnowienia w 1956 roku ślubów Jana 
Kazimierza, zawierające na odwrocie jasnogórskiego obrazu napis 
„Maryjo Królowo Polski jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam” oraz 
artefakty milenijne wybite na Tysiąclecie Chrztu Polski, które na re-
wersie posiadały koronę i tekst „Jasna Góra Millenium 966-1966” 
bądź napis „Pamiątka jubileuszu 1000-lecia Chrztu Polski” (fot. 5)115. 
Mniej problemów interpretacyjnych sprawiały obrazy Matki Boskiej 
Częstochowskiej ze świętymi116. Najstarsze medaliki prezentowały 

113  Z. Pałubska, Medalik religijny, s. 146. 
114  M.L. Jędrzejczak, Medaliki Matki Boskiej, s. 335-336. 
115  Z. Pałubska, Medalik religijny, s. 147. 
116  Por. J. Wzorek, Częstochowska Matka Boża w ikonografii, w: Encyklopedia kato-

licka, red. F. Gryglewicz, t. 3, Lublin 1979, kol. 856. 
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Świętą Rodzinę: małego Jezusa prowadzonego za ręce przez Maryję 
i św. Józefa, którym zwykle towarzyszył w drodze anioł nad ich gło-
wami117. Obraz opiekuna małego Jezusa był zwykle silnie ustandary-
zowany i nie wykraczał poza schemat: na rewersach jasnogórskich 
artefaktów postać św. Józefa w średnim wieku ukazana jest z lilią 
w lewej dłoni w chwili, gdy trzyma na prawym ręku Dzieciątko Jezus 
w królewskiej tunice w geście błogosławieństwa. Czasem scenie to-
warzyszy napis „Święty Józefie opiekuj się nami”118. Podobnie prze-
widywalna jest ikonografia św. Anny, która na lewym kolanie piastu-
je Dziecię Jezus, a na prawym podtrzymuje otwartą księgę, opartą 
o jej łono. Obok stoi Maryja wskazująca lewą ręką na swego Syna. 
Całość kompozycji uzupełniają słowa „Święta Anno módl się za 
nami”119. Podobne modlitewne wezwania towarzyszą prezentacjom 
innych świętych, głównie św. Antoniego z Padwy, Barbary, Cyryla 
i Metodego, Dominika, Franciszka z Asyżu, Ignacego Loyoli, Kazi-
mierza, Marii Magdaleny i biskupa Stanisława120. Rangę skutecznego 
sacramentale uzyskują wizerunki jasnogórskie ze św. Izydorem Ora-
czem i ze św. Rochem121. Patron rolników ukazany jest w chwili, gdy 
modli się na klęczkach przed Chrystusem wiszącym na krzyżu. Po-
środku sceny widoczny jest anioł, który orze na lewo pole parą wo-
łów122. Święty Roch, chętnie wzywany na „morowe powietrze”, pre-
zentuje się natomiast w postawie modlitwy z ułożonymi na piersi 
rękami. Prawą dłonią podtrzymuje kij podłużny oparty na lewym 
ramieniu, na którego końcu wisi kulisty tobołek. U stóp świętego 
spoczywa pies. Na obrazie znajduje się też wezwanie „Święty Rochu 
módl się za nami, by od nas Bóg cholery odwrócił”123. 

117  Medale religijne, cz. 1, s. 22, tab. VI.
118  M.L. Jędrzejczak, Medaliki Matki Boskiej, s. 315-319.
119  Medale religijne, cz. 1, s. 29-30, tab. VII. 
120  Szerzej: M.L. Jędrzejczak, Medaliki Matki Boskiej, s. 322-335.
121  Por. H. Fros, F. Sowa, Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, 

Kraków 1976, s. 396-397; Z dawna Polski Tyś Królową, s. 255-257. 
122  Por. M. Jacniacka, Izydor Oracz w ikonografii, w: Encyklopedia katolicka,  

red. S. Wielgus, t. 7, Lublin 1979, kol. 618; Z. Pałubska, Medalik religijny, s. 158. 
123  Medale religijne, cz. 1, s. 35-36, tab. VIII.
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Wśród maryjnych artefaktów szczególną grupę stanowią wyobra-
żenia teologiczne124. Najobszerniejszy zbiór obejmuje obrazy Matki 
Bożej Bolesnej, głównie prezentujące Maryję z siedmioma mieczami 
wbitymi w Jej serce125. Zlokalizowane po jego lewej stronie trzy strza-
ły symbolizują wydarzenia z dziecięctwa Jezusa, które wywarły na 
Matce Boskiej szczególne wrażenie: przepowiednia Symeona, rzeź 
niewiniątek i ucieczka do Egiptu oraz zagubienie Jezusa w jerozolim-
skiej świątyni, zaś cztery ostrza boleści z prawej strony odnoszą się do 
czasu śmierci Chrystusa i ukazują cierpienia Maryi podczas spotka-
nia na drodze krzyżowej, ukrzyżowania i agonii Jezusa, zdjęcia z krzy-
ża oraz złożenia do grobu. Inną odmianą wspomnianego wyobraże-
nia jest Pieta inspirowana kultem obrazu z Jarosławia oraz typ 
Dolorosa Societas z Sulisławic, ukazujący popiersie Chrystusa i Maryi 
w pochyleniu ku sobie celem okazania sobie współczucia126. Suge-
stywnej ikonografii towarzyszy zwykle napis w otoku awersu „Matko 
Boleści módl się za nami” oraz występujące na rewersie gorejące serca 
Jezusa i Maryi przebite mieczem i otoczone cierniem127. Motyw prze-
szycia ostrzem pojawia się również w prezentacji samego Serca Ma-
ryi, które otacza wieniec z róż, a koronę ozdabia płomień128. Matka 
Boża ukazana jest w półosobie z aureolą nad głową i gorejącym ser-
cem na piersiach. Po bokach adorują ją główki aniołków. Całości 
kompozycji dopełnia napis „Najsłodsze Serce Maryi daj mi łaskę ko-
chania Ciebie”. Odmianą wyobrażenia jest zestawienie serc Jezusa 
i Maryi na awersie i rewersie medalika. Przednią stronę zajmuje go-
rejące serce przebite mieczem z wieńcem w koronie i napisem w oto-
ku „Niepokalane Serce Maryi wyjednaj nam miłość Syna Twojego”, 

124  Por. M. Kruk, Maryja w ikonografii zachodniej, w: Encyklopedia katolicka, red. 
A. Bednarek, t. 12, Lublin 2008, kol. 64-65.

125  H. Wegner, Bolesna Matka Boża w ikonografii, w: Encyklopedia katolicka, cz. 2, 
red. F. Gryglewicz, Lublin 1976, kol. 758-759. Por. M. Jagosz, Medaliki reli-
gijne, s. 11. 

126  Z. Pałubska, Medalik, s. 375; M. Jagosz, Medaliki religijne, s. 51-52. 
127  Medale religijne, cz. 1, s. 86-87, tab. XV. 
128  G. Ryba, Serce Maryi w ikonografii, w: Encyklopedia katolicka, red. E. Gigile-

wicz, t. 18, Lublin 2013, kol. 38. 
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natomiast na odwrocie widnieje gorejące serce obwiedzione cierniem 
z koroną ozdobioną krzyżykiem i tekstem „O słodkie Serce Jezusa 
spraw, abyśmy Cię coraz więcej i więcej miłowali”. Kompozycja 
może również zawierać inne słowa, na przykład „Niepokalane Serce 
Maryi ratuj nas” i „Najsłodsze Serce Pana Jezusa zbaw nas”129. Ponad-
to kult Serca Jezusa i Maryi może się wyrażać w formie prezentacji 
ikonograficznej Królowej Serca Jezusowego, gdzie postać Maryi 
przedstawiano na obłokach w postawie stojącej i trzymającej przed 
sobą małego Jezusa z sercem na lewej dłoni i niekiedy krzyżem w pra-
wej. Rewers ukazuje postać Chrystusa wskazującego palcem lewej 
dłoni na swoje promieniste serce na piersiach. Całość kompozycji 
ozdabia napis w otoku „Boskie Serce Jezusa zmiłuj się nad nami”130. 
Inną odmianą tego wyobrażenia jest stojąca Maryja w aureoli dziesię-
ciu gwiazd trzymająca przed sobą Dzieciątko, którego szeroko rozsta-
wione ramiona przywołują obraz krzyża. Awers uzupełnia napis „Ser-
ca Jezusa Królowo módl się za nami”, zaś rewers ozdabia podobizna 
św. Józefa z Dzieciątkiem na lewym ręku i lilią w prawej dłoni131. 
Uproszczoną i zgeometryzowaną postać tego tematu projektuje Jan 
Nowak na krakowską wystawę współczesnej sztuki kościelnej w 1911 
roku. Madonnie z Dzieciątkiem towarzyszy gołębica Ducha Święte-
go i aniołowie po bokach. Jezus rozwiera ramiona jak kapłan podczas 
ofiary eucharystycznej132. Ekspresyjny charakter tych przedstawień 
wyraźnie nawiązuje do funkcji, jaką pełnią wspomniane blaszki 
w codziennej pobożności. Wręczane pokutującym mają zabezpieczać 
ich przed zgonem bez wiatyku, zwłaszcza podczas zarazy. Obronie 
przed szatańskimi pokusami służyć ma również wizerunek Matki 
Boskiej Łaskawej, ukazujący Maryję stojącą na piedestale, z koroną 
na głowie i zarzuconym na ramiona płaszczem, który swobodnie 
zwisa na rozpostartych rękach trzymających cztery strzały w lewej 

129  Medale religijne, cz. 1, s. 99, tab. XVI; M. Jagosz, Medaliki religijne, s. 22, 
57, 73. 

130  Z. Pałubska, Medalik, s. 375. 
131  Medale religijne, cz. 1, s. 98, tab. XVI.
132  A. Więcek, Dzieje sztuki medalierskiej, s. 166-167. 
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dłoni i trzy w prawej133. Medalik posiada na rewersie napis: „Matko 
miłości i wszelakiej litości broń nas od powietrza złego i od czarta 
przeklętego”134. Funkcję wspierającą spełnia natomiast obraz Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy, który upowszechniali redemptoryści na 
medalikach wręczanych podczas parafialnych rekolekcji135. Ukazano 
na nim małego Jezusa spoczywającego na lewej ręce Maryi w scenie 
trwogi prezentowanymi mu przez aniołów oznakami męki. Wyraź-
nemu poruszeniu Dzieciątka towarzyszyło symboliczne opadanie 
prawego sandała z nóżki dla podkreślenia ludzkiej natury Zbawicie-
la. Zlokalizowany po prawej stronie obrazu archanioł Gabriel przy-
nosił Jezusowi krzyż i gwoździe, zaś nadlatujący z przeciwka archa-
nioł Michał włócznię, trzcinę z gąbką oraz naczynie z octem136. Na 
rewersie znajdowało się najczęściej przedstawienie św. Alfonsa Marii 
de Liguoriego w stroju zakonnym z różańcem w ręku adorującego 
krzyż137. Niektóre odmiany wyobrażenia posiadały dodatkowo napis 
w otoku awersu „Wszystka ziemia niech Cię adoruje i błaga”138. Dla 
czci obrazu wybijano również wizerunki Matki Boskiej Gromnicznej 
z Dzieciątkiem na lewym ręku i zapaloną świecą w prawej dłoni oraz 
Matki Miłosierdzia Bożego z rękami skrzyżowanymi na piersi i aure-
olą z gwiazd wokół głowy139. Sugestywną kompozycję tworzyło wy-
obrażenie wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które prezento-
wało Madonnę w całej postaci na obłokach w otoczeniu aniołów, bez 
korony na głowie, z rękami złożonymi do modlitwy. Odmianą iko-
nograficzną charakterystyczną dla sanktuarium w Starej Wsi było 
ukazanie Maryi umierającej na rękach apostołów. Rewers to zwykle 

133  R. Mączyński, Łaskawa Matka Boża w ikonografii, w: Encyklopedia katolicka, 
red. E. Ziemann, t. 11, Lublin 2006, kol. 410-411; Z. Pałubska, Medalik 
religijny, s. 156. 

134  Medale religijne, cz. 1, s. 87, tab. XV.
135  M. Jagosz, Medaliki religijne, s. 28. 
136  A. Kuczyńska, Nieustającej Pomocy Matka Boża w ikonografii, w: Encyklopedia 

katolicka, red. E. Gigilewicz, t. 13, Lublin 2009, kol. 1236. 
137  Medale religijne, cz. 1, s. 92-93, tab. XVI.
138  Por. M. Jagosz, Medaliki religijne, s. 64-66.
139  Z. Pałubska, Medalik, s. 375.
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przedstawienie wskrzeszenia Piotrawina przez św. Stanisława biskupa 
lub widok dwóch gorejących serc Jezusa i Maryi zlokalizowanych po-
niżej koron z krzyżykami140. Do tego ostatniego motywu będzie na-
wiązywał obraz Niepokalanego Poczęcia141. Jego powstanie wiąże się 
z objawieniami, jakiech doznawała Katarzyna Labouré, nowicjuszka 
paryskiego klasztoru szarytek przy Rue du Bac142. 27 listopada 1830 
roku podczas popołudniowej modlitwy w kaplicy ujrzała ona Maryję 
stojącą na ziemskim globie i depczącą głowę węża. Na palcach jej 
dłoni znajdowały się pierścienie symbolizujące łaski zlewane na ludzi 
przez Boga. Widzeniu towarzyszył napis „O Maryjo, bez grzechu po-
częta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Zakonnica 
zobaczyła również w otoku dwunastu gwiazd literę M, odnoszącą się 
do Maryi, oraz krzyż stojący na ustawionej poziomo literze I, odpo-
wiadającej łacińskiej wersji słowa Niepokalana (Immaculata). Poniżej 
tych symboli znajdowały się dwa serca: Jezusa okolone cierniem 
i Maryi przebite mieczem. Matka Boża obiecywała Katarzynie, że 
osoby, które będą nosić na szyi wybity medalik z tymi wyobrażenia-
mi, otrzymają wielkie łaski143. W związku z tym wizjonerka poinfor-
mowała o objawieniu swojego spowiednika ks. Jana Aladela, który 
jednak zwlekał dwa lata z wypełnieniem polecenia Maryi dotyczące-
go upowszechnienia medalika. W końcu za zgodą własnych przeło-
żonych poinformował o wszystkim arcybiskupa Paryża Hiacynta de 
Quélen, który nakazał grawerowi Andrzejowi Vachette wybić 1500 
sztuk tak zwanych medalików Niepokalanego Poczęcia144. Duchow-
ni, którzy go otrzymali, zaczęli rozpowszechniać wśród wiernych 

140  M. Janocha, Wniebowzięcie NMP w ikonografii, w: Encyklopedia katolicka, red. 
E. Gigilewicz, t. 20, Lublin 2014, kol. 827; Z. Pałubska, Medalik religijny, 
s. 157. 

141  T. Szkopek, Przepaszcie biodra wasze, s. 108. 
142  Szerzej o widzeniach: E. Crapez, Chwalebna Katarzyna Labouré. Córka Miło-

sierdzia Św. Wincentego à Paulo, Warszawa 1913, s. 47-69.
143  R. Laurentin, Powiernica Niepokalanej. Św. Katarzyna Labouré 1806-1876, 

Kraków 1985, s. 39-46. 
144  E. Crapez, Chwalebna Katarzyna Labouré, s. 50; P. Kucharski, B. Bajor, Dar 

Maryi na trudne czasy. Historia najsłynniejszego medalika świata, Kraków 2005, 
s. 37. 
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zwyczaj jego noszenia, w związku z tym w marcu 1834 roku, kiedy 
pojawiły się w czasopiśmie „Miesiąc Maryi” pierwsze informacje 
o objawieniach, wybito już 50 tysięcy tych artefaktów. Do końca li-
stopada 1834 roku 500 tysięcy osób nosiło maryjny medalik, o któ-
rym zaczęto mówić „cudowny”145. Powyższą nazwę zaaprobowała 
Stolica Apostolska w 1838 roku po nawróceniu na łożu śmierci libe-
rała arcybiskupa Dominika de Pradta. O popularności metalowej 
blaszki zadecydowało jednak przede wszystkim porzucenie ateizmu 
przez żydowskiego bankiera Alfonsa Ratisbonne’a w 1842 roku. Za 
namową swojego przyjaciela Teodora de Bussieres zaczął on nosić 
medalik i doznał objawienia Maryi, po którym postanowił się 
ochrzcić i przyjąć święcenia kapłańskie. Następnie założył Zgroma-
dzenie Matki Bożej Syjońskiej dla nawracania Żydów i poświęcił się 
działalności misjonarskiej w Palestynie, propagując tam „cudowny 
medalion”146. W ciągu następnych dziesięciu lat wybito w świecie 
około 80 milionów sztuk tego artefaktu, do czego przyczyniło się 
zarówno jego propagowanie przez powołane w 1847 roku Stowarzy-
szenie Dzieci Maryi, jak również ogłoszenie przez papieża Piusa IX 
w 1854 roku dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi147. W ten 
sposób także na ziemiach polskich upowszechniło się noszenie meda-
lika, zwanego „paryskim (fot. 6)148. W okresie żałoby narodowej 

145  Zdaniem badaczy termin odnosił się do uzdrowień w szpitalu Alençon w Pa-
ryżu, które przypisywano działaniu rozdawanych tam przez siostry miłosier-
dzia medalików. Por. Archiwum Prowincjalne Sióstr Miłosierdzia w Krako-
wie (APSM), Katarzyna Labouré a Cudowny Medalik. Dokumenty autentyczne 
1830-1876, red. R. Laurentin, P. Roche, [mps], s. 43.

146  J.C. Cruz, Tajemnice, cuda i osobliwości w życiu świętych, Gdańsk 2003, s. 110. 
147  E. Kowalewska, Objawienia maryjne świętej Katarzynie Labouré i ich wpływ na 

apostolstwo zgromadzeń wincentyńskich w oparciu o „Rocznik Marjański” (1925-
1939), Warszawa 1999, [mps] s. 90; V. de Dios, Cudowny Medalik, w: Słownik 
duchowości wincentyńskiej, red. J. Dukała, t. 1, Kraków 1997, s. 162.

148  Medale religijne, cz. 2, tab. XV. Najstarsze publikacje na ziemiach polskich 
dotyczące medalika Matki Bożej Paryskiej pochodzą z lat czterdziestych XIX 
wieku; Por. Medalik Cudowny 1832go roku w Paryżu wybity, również hystorya, 
opis i cuda jego, jako też dziewięciodzienne nabożeństwo do Matki Boskiej, Toruń 
1843. Pierwsze centra propagowania kultu cudownego medalika na ziemiach 
polskich pojawiły się w 1852 roku; por. Z. Pałubska, Medalik religijny, s. 151. 
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zawieszano go na czarnej szarfie lub przypinano do rogatywek. Po-
nadto dla „uproszenia niepodległości Polski” zobowiązano się odda-
wać cześć Niepokalanemu Poczęciu poprzez krzewienie kultu wize-
runku z aluminiowych blaszek. Z tego tytułu w 1905 roku z inicjatywy 
ks. Franciszka Domaradzkiego powstało w Galicji Stowarzyszenie 
Cudownego Medalika, które po zatwierdzeniu przez papieża Piusa X 
w 1909 roku objęło cały świat149. Dla realizacji przyjętej misji organi-
zacja ufundowała na Olczy w Zakopanem kościół patronalny, który 
erygowano w 1914 roku. Misjonarze, jako opiekunowie miejsca, od-
prawiali tam specjalne nabożeństwa według zatwierdzonego przez 
papieża Leona XIII w 1894 roku formularza o objawieniu Maryi 
i poświęcali obdarzone papieskimi odpustami dewocjonalia, które 
następnie rozprowadzali we wszystkich zaborach. Upowszechniali 
również Litanię loretańską z nowym wezwaniem „Królowo bez zmazy 
pierworodnej poczęta” oraz tak zwany różaniec Niepokalanie Poczę-
tej z sentencją modlitewną z objawienia zamiast z Pozdrowieniem 
Anielskim150. Podjęte przez nich działania z uwagi na wydźwięk pa-
triotyczny doprowadziły do umasowienia kultu na ziemiach polskich. 
Popularność zyskała maryjna blaszka zwłaszcza w środowiskach woj-
skowych, które od 1916 roku organizowały ceremonię dekorowania 
rekrutów białymi rozetami z przypiętymi do nich artefaktami. Ob-
rzęd dzięki aktywności księcia Zdzisława Lubomirskiego uświetnił 
również uroczystość przekazania przez Radę Regencyjną władzy 
w ręce Józefa Piłsudskiego w 1918 roku. Medaliki dość powszechnie 
znajdowano na pobojowiskach podczas wojny 1920 roku, a wizeru-
nek Niepokalanie Poczętej, który rzekomo widzieli pod Warszawą 
bolszewicy, dzięki obrazowi Wojciecha Kossaka jednoznacznie zaczę-
to kojarzyć z działaniem tak zwanego „cudu nad Wisłą”151. Tymcza-
sem młody franciszkanin Maksymilian Kolbe z grupą odbywających 

149  W. Rakoczy, Święta Katarzyna Laboure i Cudowny Medalik, Częstochowa 
2010, s. 149. 

150  Z. Pałubska, Medalik Cudowny, w: Encyklopedia katolicka, red. A. Bednarek, 
t. 12, Lublin 2008, kol. 380. 

151  T. Gołąb, Którzy się do Ciebie uciekamy..., „Gość Niedzielny”, nr 45 (2008), 
s. 62-65.
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studia w Rzymie przyjaciół w 75. rocznicę nawrócenia Ratisbonne’a 
w 1917 roku założył dla zwalczania wpływów masonerii w życiu 
publicznym stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej. Papież Bene-
dykt XV w 1920 roku zatwierdził organizację, której członkowie 
obowiązkowo od 1922 roku zobligowani zostali do noszenia i propa-
gowania również wśród niewierzących cudownego medalika oraz od-
mawiania modlitwy o nawrócenie i uświęcenie ludzi. Maksymilian 
zmodyfikował pierwotny tekst z objawień na Rue du Bac, dodając 
dodatkowe wezwanie, co spowodowało, iż sentencja przybrała bar-
dziej rozbudowaną formę w brzmieniu: „O Maryjo bez grzechu po-
częta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystki-
mi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za Żydami 
i masonami (obecnie za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleco-
nymi Tobie)”. Kult cudownego medalika w nowym kształcie zatwier-
dził papież Pius XI w 1926 roku, dołączając do maryjnego artefaktu 
dodatkowe odpusty152. Rodzące się w Europie totalitarne ideologie 
wydały jednak wojnę czcicielom dewocyjnych blaszek. Noszenie me-
dalika traktowano nieprzychylnie, wręcz wrogo, zarówno w sowie-
ckiej Rosji, jak i w faszystowskich Niemczech. Prześladowania z tego 
tytułu dotknęły między innymi Maksymiliana Kolbe na Pawiaku 
w Warszawie153. Wyniesiony na ołtarze jako męczennik czasów woj-
ny ks. Bernard Łosiński za odmowę podeptania poświęconej blaszki 
został skatowany na śmierć w obozie w Sachsenhausen154. Po wojnie 
poniżenia doznawali w szkole członkowie Rycerstwa Niepokalanej. 
Nauczyciele zaangażowani ideologicznie po stronie władz zrywali im 
medaliki z szyi, wyszydzali wiarę i krytykowali religijną postawę155. 
Prześladowania ustały dopiero na skutek robotniczych wystąpień 

152  M. Konieczny, Rycerstwo Niepokalanej, w: Encyklopedia katolicka, red. E. Gi-
gilewicz, t. 17, Lublin 2012, kol. 651-652; Z. Pałubska, Medalik religijny, 
s. 154. 

153  J. Dobraczyński, Skąpiec Boży. Rzecz o O. Maksymilianie Maria Kolbe, Niepo-
kalanów 1946, s. 107.

154  M. Kuczkowski, Proboszcz jakiego nie znamy, Pelplin 2014, s. 80.
155  Świadectwo p. Tadeusza Frączyka. Podziękowania Matce Bożej, „Rycerz Niepo-

kalanej”, nr 1 (2008), s. 26-27. 



KAtARZyNA JARKIeWIcZ400

1980 roku, kiedy rozpoczęto reaktywację rozwiązanych przez komu-
nistów organizacji. Odrodziło się również Stowarzyszenie Cudowne-
go Medalika, które jako Apostolat Maryjny uruchomił ks. Teofil 
Herrmann w 150. rocznicę paryskich objawień celem animowania 
kultu Niepokalanego Poczęcia. Ruch odnowy religijnej zatwierdził 
ostatecznie prymas Józef Glemp w 1992 roku156. 

Obok zaprezentowanych powyżej maryjnych emblematów naj-
liczniejszą grupę medalików stanowią wyobrażenia hagiograficzne, 
w tym przede wszystkim poświęcone kultowi rodzimych świętych. 
Ich popularność zwiększa aktywność lokalnych sanktuariów, które 
wypuszczają dewocyjne blaszki z podobiznami patronów w trakcie 
prowadzonych przez siebie procesów informacyjnych lub z racji wy-
niesienia miejscowych protektorów na ołtarze157. Przykładowo mo-
siężne artefakty z obrazem Andrzeja Boboli zaczęto wydawać po 
ogłoszonej w 1853 roku jego beatyfikacji. Najsłynniejsze medaliki 
wypuścił kościół parafialny w Połocku, gdzie znajdowało się jego 
zmumifikowane ciało do 1922 roku158. Wyobrażenie jezuickiego mę-
czennika ukazuje jego postać w stroju zakonnym z hostią, liściem 
palmy i berłem. Kompozycji dopełnia zwykle łaciński napis „Beatus 
Andreas Bobola. Martyr Societatis Jesus”. Rewers medalika to albo 
wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej, albo wyobrażenie Maryi 
z Dzieciątkiem159. W związku z kanonizacją Boboli w 1938 roku 
rozprowadzano też skromne aluminiowe blaszki z jego portretem 
i napisem „Święty Patronie odrodzonej Ojczyzny módl się za nami” 
(fot. 7). Tymczasem prezentacja Pięciu Braci Polskich odznacza się 
bogactwem szczegółów ikonograficznych: ukazuje świętych z palma-
mi, w blasku promieni, otoczonych wieńcem z liści palmowych oraz 
mężczyznę w habicie stojącego obok studni z żurawiem. Na rewersie 

156  Z. Pałubska, Medalik religijny, s. 151. 
157  Por. M. Jagosz, Medaliki religijne, s. 82. 
158  B. Natoński, Andrzej Bobola św., w: Encyklopedia katolicka, red. F. Gryglewicz, 

t. 1, Lublin 1973, kol. 535; J. Poplatek, Andrzej Bobola, w: PSB, red. W. Ko-
nopczyński, t. 1, Kraków 1935, s. 101-102. 

159  Medale religijne, cz. 2, s. 13-14, tab. XVIII. 
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mnisi siedzą pod drzewem, słuchając zakonnika w aureoli160. Wize-
runek Bronisławy przedstawia kobietę w stroju zakonnym z herbem 
Odrowążów, klęczącą przed siedzącym lub stojącym na obłokach 
z krzyżem Chrystusem. Odwrotną stronę artefaktu zajmuje obraz 
Maryi w koronie i z berłem, która prowadzi za rękę św. Jacka. Ikono-
grafii towarzyszy napis „Bronisławo, córko moja, krzyż mój jest krzy-
żem Twoim//A chwała moja będzie chwałą Twoją”161. Artefakt wy-
puszczony w związku z beatyfikacją w 1840 roku praktycznie 
realizowany był jedynie przez macierzysty klasztor Norbertanek na 
Zwierzyńcu w Krakowie162. Na medaliku z Jackiem Odrowążem 
widnieje święty w habicie, z aureolą, puszką bądź monstrancją z Naj-
świętszym Sakramentem w prawej dłoni i z maryjną figurką w lewym 
ręku lub z otwartą księgą i kwitnącą gałązką. Rewers ukazuje wyob-
rażenie Trójcy Świętej, Matki Boskiej Różańcowej lub Dzieciątka Je-
zus stojącego przed Maryją w otoczeniu świętych163. Okolicznościo-
we blaszki wypuszczono przede wszystkim w 1857 roku w związku 
z 600. rocznicą śmierci dominikanina, którego kult był najżywszy 
w krakowskim kościele Trójcy Świętej164. Renowacja tamtejszej ka-
plicy z jego szczątkami pociągnęła za sobą wybicie osobnego zbioru 
artefaktów165. Część z nich stanowiła grupę ikonograficzną złożoną 
z kilku świętych postaci, na przykład Bronisławy, Jacka Odrowąża, 
Stanisława Kostki i Szymona z Lipnicy ukazanych w habitach i aure-
olach. Rewers tych medalików zawierał figurę Niepokalanego Poczę-
cia z siedmioma gwiazdami wokół głowy, w półksiężycu i na  
obłokach. Inne zestawienie osób pokazywało Bronisławę, Jacka, 
Kazi mierza i Dominika klęczących przed wyobrażeniem Matki 

160  Z. Pałubska, Medalik, s. 376. 
161  Medale religijne, cz. 2, s. 14, tab. XVIII. 
162  H. Wegner, Bronisława bł. w ikonografii, w: Encyklopedia katolicka, red. F. Gry-

glewicz, t. 2, Lublin 1976, kol. 1091. 
163  Medale religijne, cz. 2, s. 15-16, tab. XVIII. 
164  M. Jacniacka, Jacek Odrowąż (Hiacynt) św. w ikonografii, w: Encyklopedia kato-

licka, red. S. Wielgus, t. 7, Lublin 1997, kol. 641-642. 
165  J. Sossala, Studia nad ikonografią św. Jacka, „Wiadomości Urzędowe Diecezji 

Opolskiej”, nr 17 (1962), s. 200-201. 
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Boskiej Różańcowej. Na odwrocie tak przygotowanych blaszek wybi-
to postać papieża w otoczeniu czterech zakonników z dwoma krzyża-
mi, maryjnym obrazem oraz eucharystyczną puszką166. Jadwigę Ślą-
ską prezentowano zwykle w stroju książęcym lub habicie cysterskim 
z jej atrybutami: statuetką Madonny z Dzieciątkiem, modelem koś-
cioła trzebnickiego, obuwiem w ręku lub modlitewnikiem. Rewers 
zapełniał obraz Matki Boskiej Częstochowskiej bądź widok klasztoru 
i kościoła w Trzebnicy, który finansował wybijanie takich metalo-
wych blaszek na coroczne odpusty167. Jakub Strzemię prezentował się 
w stroju pontyfikalnym biskupa, w aureoli, oparty o krzyż trzymany 
w prawej dłoni, z ukwieconą gałązką w lewej ręce, gdy na odwrocie 
medalika znajdowało się Dzieciątko Jezus w koronie, siedzące na ko-
lanach Maryi dotykającej paciorków różańca, który spowijał cały 
otok blaszki168. Na rozpowszechnionym wśród akademickich organi-
zacji Krakowa wizerunku Jan Kanty jako patron studentów i nauko-
wej kadry przedstawiony był w stroju duchownym i w todze, gdy 
klęczy przed ołtarzem, na który padają słoneczne promienie z obło-
ku. Kontekst eucharystyczny podkreślała znajdująca się na rewersie 
medalików adoracja dwóch aniołów, podtrzymujących kielich z ho-
stią169. Inny obraz ukazywał go stojącego w stroju duchownym z ro-
gatywką na głowie, otoczonego aureolą i z książką w lewej ręce. Ca-
łość kompozycji uzupełniał napis w otoku awersu „Święty Janie 
Kanty przyczyń się za nami” oraz znajdująca się na odwrocie infor-
macja o wybiciu blaszki w Kętach na stulecie kanonizacji w 1867 
roku170. Rozbudowaną ikonografię posiadały artefakty z postacią 
Jana z Dukli, któremu przypisuje się ocalenie Lwowa od zajęcia przez 

166  Z. Pałubska, Medalik, s. 378. 
167  Medale religijne, cz. 2, s. 17, tab. XVIII; A. Karłowska-Kamzowa, Jadwiga 

Śląska św. w ikonografii, w: Encyklopedia katolicka, red. S. Wielgus, t. 7, Lublin 
1997, kol. 665-667. 

168  Z. Pałubska, Medalik, s. 377; B. Krasucka, Jakub Strzemię bł. w ikonografii,  
w: Encyklopedia katolicka, red. S. Wielgus, t. 7, Lublin 1997, kol. 712. 

169  M. Jacniacka, Jan Kanty św. w ikonografii, w: Encyklopedia katolicka,  
red. S. Wielgus, t. 7, Lublin 1997, kol. 795-796.

170  Medale religijne, cz. 2, s. 20, tab. XIX. 
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wojska Bohdana Chmielnickiego w 1648 roku171. Błogosławiony za-
konnik ukazywany był zwykle w habicie, w postaci klęczącej z szero-
ko rozpostartymi ramionami przed objawiającą się mu się w mistycz-
nej wizji nad ołtarzem Madonną z Dzieciątkiem oraz rzeszą aniołków 
przyglądających się scenie z obłoków. Niekiedy adoracja odnosiła się 
do postawionego na słupie maryjnego posągu i obejmowała także 
współudział innych świętych, na przykład Rocha172. W 400. rocznicę 
śmierci słynnego bernardyna w 1884 roku lwowscy współbracia zde-
cydowali się na wybicie okolicznościowych medalików, które obok 
podobizny świętego posiadały na rewersie tarczę herbową w koronie 
z godłami Polski, Litwy i Rusi173. Integrującą rolę, zwłaszcza dla prze-
śladowanych w zaborze rosyjskim unitów, odgrywał medalik z podo-
bizną Jozafata Kuncewicza, kanonizowanego w 1867 roku przez pa-
pieża Piusa IX174. Szczątki męczennika złożone w kościele Bazylianów 
w Białej Podlaskiej zostały celem osłabienia kultu na rozkaz władz 
carskich zamurowane, co z oczywistych względów rzutowało na skalę 
pozaoficjalnej dewocji175. Dość powszechnie rozprowadzano wizeru-
nek świętego z toporem wbitym w głowę, z krzyżykiem w prawej ręce 
i pastorałem w lewej. Odwrotną stronę blaszki zajmował portret 
Matki Boskiej Żyrowieckiej z klasztoru Bazylianów zlokalizowanego 
na Białorusi, gdzie pierwotnie spoczywała trumna z ciałem Kuncewi-
cza. Odmianą artefaktu był obraz męczennika w szatach duchow-
nych obrządu wschodniego, z toporem w głowie oraz liściem palmy 
w prawej dłoni. Rewers wyobrażenia wypełniało popiersie Piusa IX 
z koroną na głowie176. Wielowątkowa była symbolika obrazu Kazi-

171  A. Obruśnik, Jan z Dukli św., w: Encyklopedia katolicka, red. S. Wielgus, t. 7, 
Lublin 1997, kol. 786. 

172  Medale religijne, cz. 2, s. 19, tab. XVIII-XIX.
173  Por. Jan z Dukli bł., w: Podręczna encyklopedya kościelna, red. Z. Chełmicki, 

t. 17-18, Warszawa 1909, s. 328. 
174  B. Krasucka, Jozafat Kuncewicz św. w ikonografii, w: Encyklopedia katolicka, 

red. B. Migut, t. 8, Lublin 2000, kol. 107-108. 
175  Por. Jozafat Kuncewicz św., w: Podręczna encyklopedya kościelna, red. Z. Cheł-

micki, t. 19-20, Warszawa 1910, s. 118.
176  Medale religijne, cz. 2, s. 21, tab. XIX.
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mierza królewicza, który zwykle ukazywany był na medalikach w au-
reoli, książęcym płaszczu i łańcuchu na szyi. W prawej dłoni dzierżył 
krzyż, a w lewej gałązkę rozkwitłej lilii, w której kielichu mieściła się 
figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem177. Odmianą wyobrażenia była 
postać królewicza wpatrzonego w trzymany w rękach krucyfiks ozdo-
biony kwiatami i różańcem. Artefakt o takiej treści wybito po 1860 
roku dla Zakładu św. Kazimierza w Paryżu, gdzie przebywali wetera-
ni powstań narodowych, w tym Cyprian Kamil Norwid. Okolicz-
nościowe blaszki wypuszczano również z okazji 400. rocznicy śmierci 
świętego w 1884 roku. Rozprowadzany przy kościele reformatów 
w Krakowie medalik posiadał na awersie tarczę z herbami Polski i Li-
twy, natomiast fundowany w Wilnie ukazywał Kazimierza w sukni 
gronostajowej, klęczącego przed obrazem maryjnym. U jego stóp le-
żała korona, a rewers ozdabiał wizerunek niosącego krzyż Chrystusa 
z kaplicy na Śnipiszkach. Innym przedstawieniem była stojąca przed 
ołtarzem z krucyfiksem postać królewicza z koroną na głowie oraz 
liściem palmy i krzyżem w dłoniach. Całości kompozycji dopełniała 
na odwrocie medalika podobizna Matki Boskiej Ostrobramskiej178. 
Obraz Kingi prezentował świętą w stroju zakonnym, z koroną kró-
lewską na głowie, otoczoną promieniami, pochyloną nad krzyżem 
trzymanym w ręku. Rewers to wyobrażenie niosącej opromienioną 
monstrancję św. Klary w ubogim stroju zakonnym. Artefakt oparty 
na barokowym medalionie beatyfikacyjnym wypuściły sądeckie kla-
ryski w związku z otwarciem w 1890 roku procesu kanonizacyjne-
go179. Również w tym środowisku funkcjonował medalik z podobi-
zną Salomei, który pokazywał ją w welonie z koroną na głowie, 
w szatach zakonnych, z krzyżem i gałązką kwiatów w ręce. Inna od-
miana ikonograficzna wybita w 1868 roku z okazji 600. rocznicy 
śmierci błogosławionej ukazywała postać klaryski klęczącej przed 
wizerunkiem Madonny z Dzieciątkiem. Obok zakonnicy na 

177  Por. M. Jacniacka, Kazimierz św. w ikonografii, w: Encyklopedia katolicka,  
red. B. Migut, t. 8, Lublin 2000, kol. 1278. 

178  Medale religijne, cz. 2, s. 23, tab. XIX.
179  Kunegunda (Kinga) bł., w: Podręczna encyklopedya kościelna, red. Z. Chełmic-

ki, t. 23-24, Warszawa 1911, s. 119-120; Z. Pałubska, Medalik, s. 377. 
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podłodze znajdowała się korona i berło. Rewers przedstawiał grupę 
postaci z centralnie ustawioną Maryją, której nieproporcjonalnie 
długa włócznia przebija serce. Obok klęczał zakonnik z krucyfiksem 
i klaryska z monstrancją180. Obszerny zbiór medalików ukazuje syl-
wetkę biskupa Stanisława w chwili wskrzeszania Piotrawina181. Świę-
ty przedstawiony jest w stroju liturgicznym z aureolą wokół nakrytej 
infułą głowy, z pastorałem opartym o prawe ramię i lewą ręką wznie-
sioną do góry w geście błogosławieństwa. Sugestywnej ikonografii 
towarzyszy napis w otoku „Święty Stanisławie Patronie nasz, przy-
czyń się za nami” lub w innej wersji „módl się za nami”. O celu wy-
bicia blaszki informuje widok rewersu z kościołem i tekstem „Pa-
miątka ze Skałki w Krakowie 1866”. Medalik o podobnej treści 
z krzyżem na odwrocie w otoczeniu dwóch palmowych gałązek zwią-
zanych u dołu pojawił się również dla uczczenia w 1879 roku 800. 
rocznicy męczeńskiej śmierci biskupa182. Osobliwym artefaktem jest 
wybity w związku z uroczystościami kanonizacyjnymi Kazimierza 
królewicza z 1602 roku mosiężny medalion znaleziony podczas ar-
cheologicznych wykopalisk w Gieczu. Artefakt ukazuje biskupa Sta-
nisława błogosławiącego żołnierza razem z patronem Litwy. Na re-
wersie zestawiono obok siebie profile Jezusa i Maryi183. Najobszerniej, 
bo aż w 53 odmianach, reprezentowany jest obraz Stanisława Kostki, 
który na prawym ramieniu trzyma Dziecię Jezus. Odmianą tego wy-
obrażenia jest portret klęczącego jezuity, który wyciąga ramiona 
w kierunku małego Jezusa spoczywającego na kolanach Maryi184. Re-
wers zwykle przedstawia oko Opatrzności w opromienionym trójką-
cie, gołębicę Ducha Świętego bądź św. Józefa z Jezusem na ręku185. 

180  Medale religijne, cz. 2, s. 24-25, tab. XIX.
181  J. Szczęsna, Stanisław biskup (Stanisław ze Szczepanowa) św. w ikonografii,  

w: Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz, t. 18, Lublin 2013, kol. 786.
182  Medale religijne, cz. 2, s. 26-27, tab. XIX.-XX.
183  Szerzej: K. Białobłocki, Papieski Medalik Rzeczypospolitej Obojga Narodów – 

Korony i Litwy z Giecza, „Studia Lednickie”, nr 8 (2005), s. 225-230.
184  A. Szewczyk, Stanisław Kostka św. w ikonografii, w: Encyklopedia katolicka,  

red. E. Gigilewicz, t. 18, Lublin 2013, kol. 793. 
185  Z. Pałubska, Medalik, s. 378. 
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U Rewolińskiego pojawiają się artefakty Kostki z podobizną Alojzego 
Gonzagi na odwrocie trzymającego w rękach krzyż albo trzy lilie186. 
Przedstawienie Szymona z Lipnicy ukazuje postać zakonnika w aureoli 
z krzyżykiem w prawej ręce i napisem w otoku awersu „Błogosławiony 
Szymonie módl się za nami”. Odwrotną stronę medalika zajmuje po-
piersie św. Antoniego spoglądające na figurę Chrystusa bądź tekst „Pa-
miątka czterowiekowej rocznicy chwalebnej śmierci błogosławionego 
Szymona z Lipnicy”187. Przebogatą ikonograficznie formę mają mo-
siężne blaszki z podobizną Wincentego Kadłubka, które upowszech-
niają się w związku z przeniesieniem w 1845 roku części relikwii za-
konnika z Jędrzejowa do katedry w Sandomierzu. Awers ukazuje 
z lewej strony prezentacji Madonnę z Dziecięciem na obłokach, z pra-
wej zaś sylwetkę cystersa w habicie trzymającego nieproporcjonalnie 
wielką lilię w prawej dłoni. Pod jego stopami znajdują się pastorał i bi-
skupia infuła. Odwrotna strona blaszki zawiera centralnie położony 
obraz Maryi z Dzieciątkiem na kolanach. Jezus wyciąga ręce w kierun-
ku klęczącego zakonnika podtrzymywanego przez św. Józefa i Wincen-
tego Kadłubka188. Postać krakowskiego biskupa pojawia się również na 
medaliku Jolanty prezentującym klęczących zakonników zwróconych 
do siebie twarzami. Rewers zapełnia Madonna z Dzieciątkiem i dwo-
ma uskrzydlonymi aniołami189. Obraz Wojciecha może być zestawiony 
frontalnie z podobizną biskupa Stanisława wskrzeszającego Piotrawina 
lub występować samodzielnie w stroju pontyfikalnym, w infule i pa-
liuszu, trzymając w prawej dłoni pastorał, a w lewej gałązkę palmy. Na 
odwrotnej stronie medalika pojawia się gołębica Ducha Świętego, 
Święta Rodzina, Maryja w koronie i aureoli z 12 gwiazd, z rękami 
skrzyżowanymi na piersi, często w otoczeniu aniołów190. 

Osobną grupę medalików z podobiznami świętych stanowią 
znaki przynależności do bractw i religijnych organizacji, które były 

186  Medale religijne, cz. 2, s. 28-32, tab. XX-XXI. 
187  Por. M. Straszewicz, Szymon z Lipnicy św. w ikonografii, w: Encyklopedia kato-

licka, red. E. Gigilewicz, t. 19, Lublin 2013, kol. 224. 
188  Medale religijne, cz. 2, s. 34, tab. XXI. 
189  Z. Pałubska, Medalik, s. 377. 
190  Medale religijne, cz. 2, s. 35, tab. XXI.
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wręczane podczas uroczystych aktów przyjęcia nowych członków. Za 
pierwsze na ziemiach polskich zachowane artefakty identyfikacyjne 
uchodzą medaliki krakowskiego Bractwa św. Anny, które było zało-
żone w 1590 roku i przetrwało do 1939 roku191. Dzięki aktywno-
ści lwowskiego metropolity Jana Dymitra Solikowskiego u papieża 
Sykstusa V uzyskano odpust zupełny dla bitego w złocie lub srebrze 
medalu z wizerunkiem św. Anny Samotrzeciej, której ikonograficz-
nemu wyobrażeniu towarzyszy napis „Sanctae Annae Societas”. Re-
wers plakietki zdobi girlanda wokół tekstu „Fructus charitatis salus”. 
Medal noszony na złotym łańcuszku lub jedwabnej szarfie prezen-
towano zarówno podczas religijnych uroczystości, jak i wizyt na 
dworze królewskim192. Na przełomie XVI i XVII wieku do bractwa 
należeli bowiem najwybitniejsi dostojnicy państwowi z kanclerzem 
Janem Zamoyskim na czele. Działalność organizacji zamarła w okre-
sie zaborów, by odrodzić się w drugiej połowie XIX wieku. Katalog 
Rewolińskiego odnotowuje z tego względu nowy emblemat bractwa 
z 1861 roku, który do znanego wizerunku dodaje napis „Owoc mi-
łości zbawienie”, zaś na rewersie symboliczny monogram „SA”193. 
W podobnie długim trwaniu pozostawało założone w Wilnie przez 
kanclerza litewskiego Lwa Sapiehę przy kościele panien bernardy-
nek w 1596 roku Bractwo św. Michała Archanioła. Uległo rozwią-
zaniu dopiero po kasacie zakonu przez carat w 1886 roku194. Do 
końca zachowało niepowtarzalny wygląd znaku identyfikacyjnego: 
ośmiokątna tarcza z wizerunkiem św. Michała depczącego szatana 
i napisem „S. Michaelis Arch.” na awersie, zaś na odwrocie posia-
dająca krzyż maltański z biegnącym wokół niego tekstem „Signum 
contra ternitatis S. Michaelis Arch.”195. Kolejnym stowarzyszeniem, 
które posiada interesującą kolekcję znaków identyfikacyjnych, jest 

191  K. Kuźmak, Anna św. Bractwa, w: Encyklopedia katolicka, red. F. Gryglewicz, 
t. 1, Lublin 1973, kol. 625-626.

192  Medale religijne, cz. 2, s. 52-53.
193  Ibidem, tab. XXIII. 
194  K. Kuźmak, Michał Archanioł. Bractwa i stowarzyszenia, w: Encyklopedia kato-

licka, t. 12, red. A. Bednarek, t. 18, Lublin 2008, kol. 810. 
195  Medale religijne, cz. 2, s. 55. 
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Arcybractwo Pięciu Ran Pana Jezusa założone w 1701 roku w Wie-
ruszowie dla czci zaprowadzonego przez miejscowych paulinów kultu 
Bożego miłosierdzia w ranach Pańskiej Męki196. Wpisanym do księ-
gi członkom rozdawano miedziane blaszki z symbolami pięciu ran 
Chrystusa: dłońmi, stopami i sercem centralnie położonym z koroną 
na górze. Gruszkowaty kształt medalika zastąpiono w XVIII wieku 
formą krzyżyka z dodatkowymi znakami: trójkątnym okiem Opatrz-
ności oraz wyobrażeniem hostii z napisem IHS. Formę uproszczoną 
przyjmują mosiężne blaszki w XIX wieku. Awers medalika zawiera 
centralnie położone serce z promieniami oraz rozłożone symetrycz-
nie po bokach ręce i stopy. Na odwrocie sekwencja tych znaków się 
powtarza, ale bardziej w promienistym ułożeniu. Artefakt zanika 
po 1864 roku, gdy paulinów usuwa z Wieruszowa carat197. W tym 
czasie kształtuje się zaś na ziemiach polskich organizacja pod nazwą 
Straż Honorowa Najświętszego Serca Jezusa198. Jej celem jest wypra-
szanie poprzez całodzienną adorację eucharystyczną między innymi 
niepodległości Polski. Członkowie noszą medalik okrągły, który po 
jednej stronie ma Zegar Straży Honorowej z zaznaczeniem godzin 
cyframi rzymskimi. Na środku blaszki znajduje się wizerunek Naj-
świętszego Serca, które otacza napis: „Cześć, miłość, wynagrodzenie 
Sercu Jezusowemu”. Z drugiej strony umieszczono obraz Jezusa na 
krzyżu w otoczeniu Maryi, św. Jana i św. Marii Magdaleny. Ikono-
grafii towarzyszy napis „Arcybractwo Straży Honorowej Najświętsze-
go Serca Jezusa”. Rozprowadzanie medalików odbywało się w latach 
1878-1969199. 

W tym samym czasie upowszechniają się pamiątkowe artefak-
ty wypuszczane przez parafie w trakcie organizowanych masowo 
od połowy XIX wieku, zwłaszcza na obszarach zróżnicowanych 

196  Por. M. Konieczny, Bractwa Męki Pańskiej, w: Encyklopedia katolicka,  
red. A. Bednarek, t. 12, Lublin 2008, kol. 721. 

197  Por. A. Wyszyńska, Boże Miłosierdzie w Jego ranach, „Niedziela”, nr 13 (2015), 
s. 32-33. 

198  Bractwa i stowarzyszenia religijne. Straż Honorowa Serca Pana Jezusa, w: Pod-
ręczna encyklopedia kościelna, t. 5-6, red. Z. Chełmicki, Warszawa 1905, s. 120. 

199  Medale religijne, cz. 2, s. 54, tab. XXIII. 
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wyznaniowo, misji200. Najbardziej charakterystyczne przykłady tego 
typu blaszek prezentuje katalog Rewolińskiego, który wymienia me-
daliki z Brzozy, Lądu, Sterdynii, Tarnopola i Żytna201. Cechą wspólną 
tych rozprowadzanych podczas nauk rekolekcyjnych dewocjonaliów 
były sugestywne napisy wpływające na utrwalenie przekazywanych 
prawd teologicznych w stylu „Kto chce iść za mną niech krzyż mój 
nosi”. Ponadto przywoływano pamięć o powziętych zobowiązaniach, 
grawerując teksty w formie rozkazów „Pamiętaj coś obiecał na misji”. 
Literniczym rytom towarzyszyły między innymi wizerunki ukrzy-
żowanego Chrystusa, Matki Bożej w otoczeniu aniołów, św. Józefa 
z Dzieciątkiem na ręku, symbolicznych serc Jezusa i Maryi. Zwy-
kle owalne kompozycje zawierały na rewersie nazwę miejscowości 
oraz datę misji z prezentacją oka Opatrzności w trójkącie otoczonym 
promieniami lub klęczących wiernych. Spotykamy też krzyżyki za-
wierające na odwrocie medalika jedynie napis „Pamiątka misji”, co 
wskazuje, iż były bite masowo dla dużej liczby odbiorców202. 

Rodzajem medalików misyjnych były również okrągłe aluminio-
we blaszki wydawane na przełomie XIX i XX wieku przez Papieskie 
Dzieło Św. Dziecięctwa (dziś Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci), będą-
ce elementem identyfikacji z ruchem misyjnym bądź formą potwier-
dzenia złożonej ofiary na potrzeby konkretnych dzieł charytatyw-
nych Kościoła w krajach misyjnych203. Z jednej strony prezentowały 
one postać Maryi na tle gwiazd w otoczeniu napisu „N.P.M. módl się 
za nami i za biednemi dziećmi pogańskiemi”. Z drugiej strony syl-
wetce Maryi towarzyszyła czwórka klęczących wiernych przy zaryso-
wanej na prawo pagodzie i na lewo grupie dwóch palm. Sugestywny 
obraz otaczał napis „Papieskie Dzieło Św. Dziecięctwa”. Spotykamy 

200  Por. D. Olszewski, Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku, War-
szawa 1996, s. 124, 134-135. 

201  Medale religijne, cz. 2, s. 58-59. 
202  Por. R. Jasiak, Misje ludowe, w: Encyklopedia katolicka, red. A. Bednarek, t. 12, 

Lublin 2008, kol. 1221.
203  W. Zyzak, Papieskie Dzieła, w: Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz, t. 14, 

Lublin 2010, kol. 1281; por. J. Willms, Association of the Holy Childhood,  
w: The Catholic Encyclopedia, red. Ch.G. Herbermann, t. 7, New York 1910.
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też wersje łacińskie i niemieckojęzyczne prezentujące postać Dzie-
ciątka Jezus wskazującego lewą dłonią na swoje serce, a prawą uno-
szącego wskazujący palec do góry w geście odniesienia do wieczności. 
Wizerunkowi małego Jezusa nauczającego lud mogą towarzyszyć też 
klęczący wierni z różnych rejonów świata. Przed 1910 rokiem poja-
wiają się również adresowane do świeckich współpracowników dzieł 
misyjnych medaliki wydawane przez werbistów204. Owalne awersy 
tych artefaktów zawierają popiersie Jezusa i napis „Przyjdź królestwo 
Twoje”. Na odwrocie umieszczano gołębicę – symbol Ducha Świę-
tego, od której odchodziły promienie na kulę ziemską z zaznaczoną 
siatką kartograficzną (fot. 8). Na biegunie północnym ziemskiego 
globu ryto krzyż, zaś na południowym litery SVD, będące skrótem 
łacińskiej nazwy zgromadzenia: Societas Verbi Domini (Zgromadze-
nie Słowa Bożego). Po Soborze Watykańskim II werbiści upowszech-
niają wersję prostokątną z zaokrąglonymi brzegami. Na jej przed-
niej stronie widnieje popiersie Jezusa w nimbie krzyżowym z dłonią 
wzniesioną w geście błogosławieństwa oraz znajdującym się poniżej 
napisem „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”. Na re-
wersie kula ziemska z siatką kartograficzną i znajdującym się nad 
jej północnym biegunie wyobrażeniem Gołębicy Ducha Świętego 
stanowi tło dla wizerunku Maryi z rękami złożonymi w trójkącie na 
piersiach. Poniżej znajduje się trójkątna tarcza z krzyżem pośrodku 
oraz literami SVD. Nad tarczą zwykle pojawia się rok 1875, będący 
datą założenia zgromadzenia. 

Obszerny zbiór medalików stanowią cegiełki erekcyjne bite dla 
zebrania funduszy na powstanie lub odbudowę świątyni205. W od-
różnieniu od pokonsekracyjnych pamiątek nie posiadają wysokich 
walorów artystycznych. Cechuje je prostota ikonografii i niewyszu-
kane liternictwo. Typ szczególny reprezentują blaszki fundacyjne 

204  A.A. Labudda, Werbiści, w: Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz, t. 20, 
Lublin 2014, kol. 374; A. Miotk, Charakterystyczne cechy duchowości o. Ar-
nolda Janssena, założyciela Zgromadzenia Słowa Bożego, „Animator”, nr 8, z. 1 
(1996), s. 142-147. 

205  Por. A. Liedtke, Budownictwo kościelne w aspekcie teologiczno-pastoralnym,  
w: Encyklopedia katolicka, red. F. Gryglewicz, t. 2, Lublin 1976, kol. 1174. 
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z XVIII wieku206. Owalne medaliony posiadają po obu stronach ła-
cińskie napisy informacyjne wskazujące, kto i kiedy położył kamień 
węgielny, jaką nazwę dla świątyni obrał i kogo uczynił budowniczym 
kościoła. W zbiorze Rewolińskiego pierwowzorem dla tych artefak-
tów był pozłacany brelok z 1597 roku z popiersiem Zygmunta III 
Wazy wybity na pamiątkę wybudowania dla jezuitów za królewskie 
pieniądze kościoła świętych Piotra i Pawła w Krakowie207. Łacińską 
inskrypcję z tej blaszki naśladował medalik z 1711 roku powsta-
ły z okazji rozpoczęcia budowy świątyni w Dąbrowie Tarnowskiej 
z fundacji wojewody sandomierskiego księcia Jerzego Pawła Lubo-
mirskiego208. Obrzędom poświecenia świątyni towarzyszyło nato-
miast rozdawanie pamiątkowych artefaktów z wizerunkiem kościoła 
i obrazem patrona na rewersie209. Obok ikonografii umieszczano daty 
uroczystości oraz wezwania modlitewne. Szczególną formę przybrał 
medalik konsekracji kościoła św. Karola Boromeusza w Warszawie 
z 1849 roku210. Zaprezentowany na awersie papież Klemens VIII 
w stroju pontyfikalnym w prawej ręce trzyma palmę, zaś lewą wska-
zuje na dedykowaną w stolicy świątynię. Sugestywnemu obrazowi 
towarzyszy na otoku upamiętniający wydarzenie tekst informacyjny 
oraz sentencja „S. Klemensie, Namiestniku Chrystusa, módl się za 
nami”. Odwrotną stronę blaszki zajmuje scena modlitewna, w której 
mężczyzna w habicie, z aureolą nad głową, klęczy przed ołtarzem, 
wznosząc w górę ręce w kierunku znajdującego się na obłoku anioła 
z mieczem, gdy w oddali dwie osoby niosą na marach człowieka. 
Całość uzupełnia biegnący wokół medalionu napis „Naśladujmy 

206  Por. J. Bar, Fundator budynku lub beneficjum, w: Encyklopedia katolicka,  
red. L. Bieńkowski, t. 5, Lublin 1989, kol. 772. 

207  Medale religijne, cz. 2, s. 62, tab. XXV; A. Bochnak, Kościół Śś. Piotra i Pa-
wła w Krakowie i jego rzymski pierwowzór oraz architekt królewski Jan Trevano, 
„Prace Komisji Historii Sztuki”, t. 9 (1948), s. 92. 

208  Medale religijne, cz. 2, s. 61, tab. XXV; A. Stępniewska, Dąbrowa Tarnowska, 
w: Encyklopedia katolicka, red. R. Łukaszyk, t. 3, Lublin 1979, kol. 1059.

209  Por. Kościoła poświęcenie, w: Podręczna encyklopedya kościelna, red. Z. Chełmic-
ki, t. 21-22, Warszawa 1910, s. 371.

210  Por. J. Bartoszewicz, Kościoły Warszawskie rzymsko-katolickie opisane pod 
względem historycznym, Warszawa 1855, s. 347-352.
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S. Karola Borome//Przepuść Panie, przepuść ludowi Twojemu. Joel 
2,17”. Zdaniem Rewolińskiego wybicie artefaktu o takiej treści było 
wobec tragicznych wydarzeń Wiosny Ludów efektem szerszego za-
potrzebowania na numisma ochronne i wstawiennicze211. Ujawniane 
w tej materii oczekiwania spełniały przede wszystkim medaliki de-
dykacyjne i odpustowe rozprowadzane na obszarach o słabym nasy-
ceniu siecią parafialną212. Integracji środowiskowej służyły zwłaszcza 
organizowane co 25 lat uroczystości rocznicowe poświęcenia świą-
tyni w dniu nadania kościołowi patrona, gdy rozdawano wiernym 
specjalne blaszki identyfikacyjne do zawieszenia na odrzwiach do-
mów213. Również z racji odpustu dla czci miejscowych protektorów 
wręczano parafianom medaliki zaopatrzone w specjalne błogosła-
wieństwo, a czasem w relikwię214. 

Za okolicznościowe signum uchodziły emblematy przekazywane 
dostojnikom kościelnym z racji wydarzeń o szczególnym charak-
terze. Odznaczały się one wysokimi walorami artystycznymi i były 
wykonywane ze szlachetnych kruszców. Miały charakter ekspozycyj-
ny. Wśród wymienionych przez Rewolińskiego za istotnie ważne dla 
Polaków mogą uchodzić trzy odznaki: medalion wytworzony w Rzy-
mie z rozkazu Klemensa VIII dla uczczenia unii brzeskiej, artefakt 
wiedeński ustanowiony jako wotum dziękczynne za zwycięstwo 
Jana III Sobieskiego nad Turkami oraz signum wybite na pamiąt-
kę prześladowań unitów w zaborze rosyjskim215. Będący w posia-
daniu między innymi grekokatolickiego biskupa z Przemyśla Jana 
Saturnina Stupnickiego216 srebrny brelok z 1596 roku prezentował 
na awersie popiersie Klemensa VIII w pontyfikalnym stroju, zaś na 

211  Medale religijne, cz. 2, s. 64-65, tab. XXV. 
212  Por. D. Olszewski, Polska kultura religijna, s. 42-43. 
213  Por. M. Kluwak, Rocznica poświęcenia kościoła w dniu dedykacji, „Perspectiva. 

Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, nr 2 (2005), s. 82. 
214  A. Słowikowska, Parafialny kościół, w: Encyklopedia katolicka, red. E. Gigile-

wicz, t. 14, Lublin 2010, kol. 1331. 
215  Medale religijne, cz. 2, tab. XXV-XXVI. 
216  Stupnicki Jan, w: Podręczna encyklopedya kościelna, red. Z. Chełmicki, t. 37-

38, Warszawa 1913, s. 175.
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odwrocie pokazywał scenę audiencji u papieża, gdy członkowie pol-
skiej delegacji na kolanach prosili Chrystusowego namiestnika o za-
twierdzenie brzeskiej unii. Większym bogactwem ikonograficznym 
odznaczała się ostemplowana blaszka z wizerunkiem Matki Boskiej 
Celleńskiej z austriackiego sanktuarium w Mariazell. Na medaliku 
Maryja trzyma na prawym ramieniu Dzieciątko Jezus, w chwili gdy 
dwaj aniołowie podtrzymują Jej koronę, a dwaj inni poprawiają dra-
perie szaty. Rewers odwzorowuje napad wojsk chrześcijańskich na 
rozlokowany pod murami Wiednia oddział turecki. Zwycięskiej bi-
twie przygląda się z obłoków Trójca Święta. Równie wysokie walory 
artystyczne posiadał artefakt intencjonalny z 1874 roku „Braciom 
Rusinom pomordowanym przez carat moskiewski za wierność dla 
Kościoła i Polski”. Prezentował skalisty kurhan z krzyżem na szczycie 
oplecionym cierniem i liśćmi palmy. Pod nim znajdowała się tarcza 
herbowa z godłem Polski, Litwy i Rusi. Na odwrocie centralnie po-
łożona księga martyrologii Polaków zawierała 18 nazwisk włościan 
z Polubicz, Drelowa i Pratulina, który zginęli, broniąc unickich świą-
tyń przed carskimi wojskami. Nad wykazem męczenników jaśniała 
gwiazda, a poniżej położone były dwie gałązki palmowe końcami na 
krzyż związane217. Znacznie bardziej masowy charakter miało wybi-
cie w 1913 roku dla uczczenia 1600. rocznicy wydania edyktu me-
diolańskiego okolicznościowej blaszki z wizerunkiem Serca Jezuso-
wego (fot. 9). Ikonografii towarzyszył napis „Pamiątka 1600-lecia 
jawnego wyznawania wiary chrześ”. Na rewersie umieszczony był 
krzyż otoczony promieniami. Pod nim w obłoku znajdowały się daty 
313-1913. Całość kompozycji otaczał tekst „In hoc signo vinces//
Pod tym znakiem zwyciężysz”. Medalion służył celom katechetycz-
nym i stanowił nagrodę za osiągnięcia szkolne. 

Rangę pamiątkowych artefaktów posiadały też jubilatki kapłań-
skie bite z okazji szczególnie uroczystych rocznic przyjęcia świę-
ceń: trzydziestej trzeciej i pięćdziesiątej (złotej), zwanej sekundy-
cją218. Okolicznościowe medaliki wypuszczane z tej okazji zwykle 

217  Medale religijne, cz. 2, s. 66-67.
218  Sekundycye, w: Podręczna encyklopedya kościelna, red. Z. Chełmicki, t. 35-36, 

Warszawa 1912, s. 164-165.
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prezentują z jednej strony podobiznę chrzcielnego patrona, z dru-
giej zaś tekst informacyjny. Wymienione przez Rewolińskiego od-
znaczają się szczególnym artyzmem: mosiężne blaszki ukazują por-
tret niewiernego apostoła z książką w geście błogosławieństwa dla 
uczczenia w 1882 roku 33 lat kapłaństwa oświęcimskiego plebana 
ks. Tomasza Kolasińskiego oraz prezentują sekundycję z 1881 roku 
ks. Michała Trzeszczkowskiego w postaci skrzydlatego anioła z mie-
czem w prawej dłoni i wagą w lewej ręce, który stoi jedną nogą na 
leżącym diable219. 

Do medalików okolicznościowych należą także artefakty pa-
miątkowe wręczane z okazji chrztu, I Komunii św., bierzmowania 
i zaślubin220. Wykonane w srebrze medaliony chrzcielne stanowiły 
w końcu XIX wieku część domowego ołtarzyka, dlatego zwykle były 
jednostronnie grawerowane i pozbawione uszka221. Centralną część 
blaszki zajmował wizerunek Chrystusa przyjmującego chrzest od św. 
Jana lub scena chrztu w kościele, obowiązkowo w obu przypadkach 
uzupełniona postacią gołębicy Ducha Świętego zsyłającej łaski w po-
staci świetlnych promieni. Ikonografii towarzyszyły sugestywne na-
pisy „Ten jest mój miły Syn któregom sobie upodobał”, „Jeden Bóg, 
jedna Wiara, jeden Chrzest”, „Kto uwierzy i ochrzci się, zbawion 
będzie”. Rewers zwykle zajmował tekst „Na pamiątkę Chrztu” z po-
daniem imion chrzczonego oraz daty uroczystości222. W katalogu 
Rewolińskiego znajdujemy również inne przykłady chrzcielnych me-
dalików wykonywanych na indywidualne zamówienie, gdzie zarów-
no ikonografia, jak i liternictwo odbiegają od przyjętych schematów. 
Tematem zwykle jest scena błogosławienia dzieci przez Jezusa, któ-
rej towarzyszy napis „Dopuśćcie dziatki do mnie, albowiem ich jest 

219  Medale religijne, cz. 2, s. 68, tab. XXVI.
220  Za pierwszy na ziemiach polskich artefakt chrzcielny uchodzi odlany w srebrze 

medalik z 1520 roku ze sceną zwiastowania na awersie i krzyżem na rewersie 
wykonany przez Giovanniego Ciniego ze Sieny dla małego Zygmunta Augu-
sta. Por. A. Więcek, Dzieje sztuki medalierskiej, s. 13-14. 

221  K. Domanig, Die deutsche Privat-Medaille der älteren Zeit. Ein Vortrag, gehal-
ten im Wiener Kunstgewerbe-Verein, Wien 1893, s. 25-26. 

222  Medale religijne, cz. 2, s. 69-72. 
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Królestwo Boże” lub wizerunek Maryi z Dzieciątkiem otoczony teks-
tem „Niech cię ma w opiece”223. Kompozycję uzupełniającą girlandy 
lub wieńce laurowe. W mniejszym stopniu motywami florystyczny-
mi były ozdobione pamiątkowe medaliki wręczane z okazji I Komu-
nii św. Zawieszanym na szyi owalnym bądź wielokątnym blaszkom 
z mosiądzu lub aluminium towarzyszyły sceny udzielania Euchary-
stii dzieciom przez kapłana lub samego Jezusa bądź motyw kielicha 
z hostią, którą adorują po bokach aniołowie. Całości znajdującej się 
na awersie ikonografii dopełniał napis „Niech będzie pochwalony 
Przenajświętszy Sakrament”. Odwrotna strona medalika zwykle za-
opatrzona była w tekst „Na pamiątkę przyjęcia Pierwszej Komunii 
św.” ze wskazaniem kościoła, w którym odbywała się wspomniana 
uroczystość224. Bardziej symboliczną oprawę miały medaliki pierw-
szokomunijne z lat trzydziestych XX wieku (fot. 10). W wyobraże-
niu pojawiają się winne grona, kłosy zbóż i mniej okazałe kielichy. 
Motyw hostii z krzyżem pośrodku zastępuje napis IHS. Ikonogra-
ficzna rewolucja Soboru Watykańskiego II jeszcze mocniej uprasz-
cza kompozycję, która steruje w stronę prezentacji samej Eucharystii 
z napisem „Oto Ciało moje”225. Podobną ewolucję przechodzą pa-
miątki z bierzmowania wręczane konfirmowanym podczas celebracji 
namaszczenia krzyżmem226. Cynowe blaszki zawierają scenę udziela-
nia sakramentu klęczącym wiernym przez biskupa w pontyfikalnym 
ubiorze. Podobnie jak na medalikach chrzcielnych kompozycji do-
pełnia postać gołębicy Ducha Świętego, od której odchodzą promie-
nie227. Symbolika Ducha Świętego utrzymuje się na medalikach po 
II wojnie światowej, choć zmianie ulega liternictwo. Teksty w stylu 
„Pamiątka bierzmowania” zastępują napisy „Przyjdź Duchu Świę-
ty” lub „Przybądź Stwórco Duchu Boży”. W tym czasie praktycznie 

223  Ibidem, cz. 2, tab. XXVIII. 
224  Ibidem, cz. 2, s. 72-73. 
225  J. Kopeć, Pierwsza Komunia Święta, w: Encyklopedia katolicka, red. B. Migut, 

t. 9, Lublin 2002, kol. 504-505. 
226  Cz. Krakowiak, Bierzmowanie w liturgii, w: Encyklopedia katolicka,  

red. F. Gryglewicz, t. 2, Lublin 1976, kol. 549-550. 
227  Medale religijne, cz. 2, tab. XXIX.
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zanikają medaliony ślubne popularne na przełomie stuleci. Ich forma 
zbliżona jest do medalików chrzcielnych: są o wiele większe od form 
standardowych, wykonane ze szlachetnych metali, bogato zdobione 
i bez zawieszki. Kompozycję artefaktu buduje symboliczna scena za-
ślubin Wierności z Miłością, które jak para nowożeńców, całując się, 
podążają do ołtarza, na którym anioł zapala ogień małżeński. Rewers 
stanowi napis „Pamiątka zaślubin” z podaniem imion małżonków 
i daty ich ślubu228. 

Podsumowanie

Bogactwo wytworów religijnego medalierstwa zanika po II woj-
nie światowej wraz z postępami laicyzacji. Estetyzacji ulega signum, 
które ze znaku identyfikacyjnego, tak istotnego dla obszarów misyj-
nych, przekształca się w przedmiot jubilerski. Poświęcone dla celów 
dewocyjnych numisma traci zaś znaczenie wobec rozwoju innych 
artefaktów pobożnościowych. Erozji znaczenia medalików sprzyja 
indywidualizacja wiary: ignorancja zastępuje dotychczasową reizację, 
czyli przywiązanie do posiadania przedmiotów sakralnych. Wierni 
przedkładają osobiste potrzeby duchowe nad realizację duszpaster-
skich planów Kościoła, odrzucają utrwalone tradycją praktyki na 
rzecz zachowań, które bardziej opisują ich religijne doświadczenia. 
Dodatkowo profanizacja religii pogłębia niewiarę w moc nakłada-
nych na przedmioty kultu odpustów. Religijne medalierstwo staje się 
więc kulturowym reliktem cennym jedynie dla kolekcjonerów i zwo-
lenników tradycyjnej duchowości. 

228  Ibidem, cz. 2, s. 73. 
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Fot. 1. Agnusek w formie wisiorka (XX w.)

Fot. 2. Medalion św. Benedykta (XVII w.)

Fot. 3. Krzyżyk i medalik św. Benedykta (XIX w.)
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Fot. 4. Chrystologiczny medalik jubileuszowy Ecce Homo (1933)

Fot. 5. Mariologiczny medalik okolicznościowy  
Milenium Chrztu Polski (1966)

Fot. 6. Cudowny medalik (XIX w.)
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Fot. 7. Hagiograficzny artefakt ze św. Andrzejem Bobolą (1938)

Fot. 8. Rewers misyjnego medalika werbistów (1967)

Fot. 9. Medalik pamiątkowy z okazji 1600. rocznicy wydania  
edyktu mediolańskiego (1913)

Fot. 10. Pamiątka I Komunii Świętej (1937)
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SuMMARy

Medallions as signum servitutis and numisma sacrum. 
A Detailed Description in the Area of Polish Production

Among the special devotional group are medals since they not only serve to 
honor performances but are an important sign of religious identification. 
Plaques which were dedicated serve the functions of protection and inter-
cession. The extensive iconography also served to advance the reception 
of the truths of the faith and teaching of the Church. Nevertheless, their 
originally devotional use in connection with the progress of secularization 
is increasingly being pushed to the margins and a purely aesthetic function. 
Medals lose their importance, and the Church is limiting their role in the 
ministry, with the manufacturing market shrinking as a result. Interest in 
religious artifacts is found only in collector circles and among supporters of 
traditional devotion. 
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Akademia Ignatianum w Krakowie

Rycerstwo ponad wiekami.  
Mit, rzeczywistość i krótkie wskrzeszenie 

rycerstwa w Wielkiej Wojnie

Trudno wyznaczyć dokładnie moment, kiedy powstało europej-
skie rycerstwo, ale historycy zgodni są w twierdzeniu, że jego początek 
przypada na okres w dziejach, gdy Europa wychodziła z głębokiego 
kryzysu po rozpadzie Cesarstwa Zachodniego1. Wówczas to nastą-
piła militarna dominacja konnego jeźdźca2, zaopatrzonego w nowe 
wynalazki technologiczne, przede wszystkim strzemiona. Dzięki 
nim jazda na długie odległości i walka wręcz z wysokości końskiego 
grzbietu stały się możliwe. Upadek cywilizacji i jego konsekwencje 
– dewastacja sieci komunikacyjnej pozostawionej po Rzymie, roz-
pad miast i zniszczenie wspólnoty cywilizacyjnej – przyczyniły się 
do tego, że jeździec opanował przestrzeń militarną3. Powodem tej 

1   Ostatnio przyjął się w literaturze pogląd, przede wszystkim za sprawą Georges’a 
Duby, który prześledził ten proces na podstawie regionu Macon w środkowej 
Francji, że początków rycerstwa należy szukać w X-XI wieku; w: B.W. Brzusto-
wicz, Turniej rycerski w Królestwie Polskim w późnym średniowieczu i renesansie 
na tle europejskim, Warszawa 2003, s. 25.

2   W. Dziewanowski Podręcznik historii wojskowości powszechnej. Średniowiecze, 
Warszawa 1932, reprint Oświęcim 2012, s. 27.

3   B.W. Brzustowicz, Turniej rycerski, s. 26.
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przemiany była potrzeba szybkiego reagowania na rozliczne zagroże-
nia. Do najdotkliwszych należały rajdy Wikingów na wybrzeża euro-
pejskie. Zdezintegrowane społeczności nadmorskie nie były w stanie 
ich odeprzeć. Ponadto pojawili się sprawni jeźdźcy zagrażający kon-
tynentowi od południowego wschodu – Persowie, potem zaś muzuł-
mańscy Arabowie, rychło podporządkowujący sobie tereny hiszpań-
skie4. Konni wojownicy nie byli typowi dla cywilizacji rzymskiej5, 
która w procesie ewolucji stopniowo ich eliminowała na rzecz zdy-
scyplinowanych, zbiurokratyzowanych, kontrolowanych centralnie 
jednostek piechoty6. Jazda rzymska, podobnie jak w społecznościach 
starożytnej Grecji, rychło przekształciła się w formację ceremonialną, 
honorową i prestiżową, bo związaną ściśle z arystokracją7. Ta zde-
cydowanie chętniej przywdziewała togi zamiast zbroi jeździeckich. 
Kiedy wojsko rzymskie stało się w końcu zawodowe, arystokracja 
porzuciła wojaczkę8, zaś rolę jazdy odgrywały jednostki sojusznicze9. 
Co jednak istotne, w spuściźnie myślowej, rodzaju rezyduum zbioro-
wego, jazda, koń i jego właściciel zachowały charakter legendarnego 
prestiżu. Dodatkowo był on wzmacniany przez sukcesy najeźdźców 
konnych, którzy bądź to zadawali klęski wyprawom rzymskich wojsk 
na wschodnich rubieżach, bądź w miarę upływu czasu przekształ-
cali się w coraz groźniejszych wrogów imperium. Szczególna prze-
cież sława otaczała Atyllę, zwanego „Biczem bożym”, i jego zastępy 
kawalerii10. Należy podkreślić, że tradycja rodzinnego pochodzenia 

4   W. Dziewanowski, Podręcznik historii wojskowości, s. 73-80.
5   Z. Żygulski jun., Broń starożytna, Warszawa 1998, s. 88.
6   P. Simanski, Podręcznik historii wojskowości powszechnej. Rzym i Bizancjum, 

Warszawa 1931, reprint Oświęcim 2012, s. 115: „Przewaga rzymskiego żołnie-
rza nad wojowniczym germańskim barbarzyńcą polegała na surowej karności, 
regularnym ćwiczeniu i nieporównanie wyższej w stosunku do Germanów or-
ganizacji stałego wojska Rzymu”.

7   J.P. Roth, Rzymska sztuka wojenna, Warszawa 2011, s. 25.
8   Z. Żygulski jun., Broń starożytna, s. 81.
9   G. Webster, The Imperial Roman Army of the First and Second Centuries A.D., 

Oklahoma 1998, s. 145.
10  P. Simanski, Podręcznik historii, s. 118.
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etosu przetrwała razem z adaptacją germańskiego umiłowania indy-
widualnych cech wojowniczych11. Dosiadający koni w służbie no-
wej władzy przekazywali rzemiosło wojenne jako schedę rodzinną. 
Tworzyli zatem od nowa elitę zbrojną, której tradycja zanikła wraz 
z cesarstwem. Zawód, razem z prestiżem, przechodził zatem z ojca na 
syna, utrwalając podziały społeczne12.

Jak twierdził Pareto, ten mechanizm powtarza się w dziejach 
i w każdym typie społeczeństwa – elita wyrasta z kasty wojennej, 
następnie przekształca się w elitę finansową, po czym traci właś-
ciwości bojowe, a jej witalność słabnie. Elita polityczna, która we 
własnym interesie stabilizuje i unieruchamia ruch społeczny, ustępu-
je stopniowo miejsca poddana naciskom ludzi z nizin13. O prestiżu 
konnego wojownika decydował także – poza pamięcią zbiorową – 
ogólny, praktyczny element układu koń i człowiek, aktualny do dziś –  
każdy dosiadający konia patrzy na pieszych z góry. A samo zwierzę, 
tajemnicze, wymagające skomplikowanych zabiegów pielęgnacyj-
nych, płochliwe, ale i zarazem potężne – do dzisiaj budzi respekt14. 
Dość powiedzieć, że mimo upływu czasu najlepsze formacje policyj-
ne świata nadal używają koni do najtrudniejszych zadań związanych 
z kontrolą agresji tłumu; znaczna liczba koni jest wciąż w wojsku15. 

Mówiąc o walczącym rycerzu, niepodobna zapomnieć, jaką rolę od-
grywa w tej walce koń. Koń nie na darmo nosi imię własne. Jest to 
zwierzę, które w pełni świadomości bierze udział w walce, bezgra-
nicznie wierne swemu panu. Czyta się w legendach średniowiecza 
o koniach obdarzonych ludzkim głosem, o koniach, które prze-
zwyciężały niedołęstwo starości, by jeszcze raz zapewnić zwycięstwo 
temu, kogo zwykły wozić na grzbiecie16.

11  Ibidem, s. 117.
12  Z. Żygulski jun., Broń w dawnej Polsce na tle Europy i Bliskiego Wschodu, War-

szawa 1982, s. 31.
13  W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3: Filozofia XIX wieku i współczesna, War-

szawa 1978, s. 319.
14  M. Heller, Rasy koni, Warszawa 2001, s. 16-20.
15  Ibidem, s. 137.
16  M. Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1973, s. 103.
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Jednak – co oczywiste z dzisiejszej perspektywy – rycerz to coś 
więcej niż konny wojownik. W Europie bowiem wojownik uzyskał 
nieznaną nigdzie siłę oddziaływania społecznego, moc wzorca17. Wy-
warł wielkie piętno na kulturze i przenicował cywilizację europejską. 
Stało się tak wskutek tego szczególnego napięcia, jakie powstało na 
styku potrzeb wojennych i religijnych wymagań, stawianych przez 
chrześcijaństwo obrządku zachodniego; we wschodnim chrześci-
jaństwie wojskowy pozostał dość nisko na drabinie społecznej, zaś 
udział w wojnie był raczej powodem do zakłopotania niż dumy18.

Sława, honor, odwaga

Popularna definicja rycerza skłania nas do przekonania, że jego 
motywacją jest przede wszystkim interes w postaci dóbr, perspekty-
wy łatwego życia kosztem innych i nadawane przywileje. Takie ujęcie 
problemu – kreślone na podstawach ekonomicznych ludzkiego po-
stępowania – wydaje się nadmiernie uproszczone. Eliminuje bowiem 
z pola widzenia bardzo podstawowy aspekt motywacyjny, na który 
zwrócił uwagę brytyjski historyk wojskowości John Keegan w swojej 
Historii wojen:

Spędziwszy niemal całe życie w otoczeniu wojskowych, skłaniałbym się 
ku tezie, że są mężczyźni, którzy mogą być wyłącznie żołnierzami (…). 
Bohater wojownik, który naprawdę naraża życie, budzi inne emocje – 
właśnie głęboki podziw, człowiek mający naturę prawdziwego wojow-
nika będzie się wystawiał na niebezpieczeństwo nie dla podziwu bliź-
nich, nie dla sławy. Wystarczy mu uznanie kolegów i podwładnych19.

To jednak zapewne jest absolutne minimum, przypominające 
w opisie satysfakcję, jaką ludzie odczuwają w związku z tym, że wyko-
nują ulubione zajęcia, czerpiąc zeń jeszcze profity. 

17  W. Dziewanowski, Podręcznik do historii, s. 31-33.
18  S. Runciman Dzieje wypraw krzyżowych, t. 1: Pierwsza krucjata i założenie Kró-

lestwa Jerozolimskiego, Warszawa 1987, s. 85.
19  J. Keegan, Historia wojen, Warszawa 1998, s. 226.
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Maria Ossowska sławę uważa za jeden z decydujących motywów 
kierujących postępowaniem rycerskim. Dlatego właśnie rycerz po-
dąża uporczywie na wojnę, w której udział pozwala na określenie 
hierarchii jego ważności w społeczeństwie. Jeśli nastaje pokój, rycerz 
stara się zdobywać sławę w możliwy dostępny sposób. Do tego właś-
nie służy turniej rycerski20. Zdobywanie sławy jest możliwe dzięki 
ustalaniu pewnych celów, do jakich się dąży. W ludzkim życiu bywa-
ją rozmaite sposoby określania stopnia zdobytej sławy. W rycerskim 
świecie liczy się wchodzenie na coraz wyższy poziom, przybierający 
formy tak wysublimowane, że w końcu aż abstrakcyjne. Kwestia ta 
znana jest nam w dzisiejszym świecie pod postacią choćby Księgi Re-
kordów Guinessa albo wytaczania coraz to nowych szlaków górskich, 
ponieważ prawie wszystkie góry per se zostały wcześniej zdobyte. 
W epoce rycerskiej – o czym wspomina Johann Huizinga – rycerze 
ustalali wysokość poprzeczki poprzez składanie rozmaitych ślubów, 
związanych z walką. Ich przestrzeganie w formie dosłownej miewało 
dalekosiężne skutki. Oto grupa rycerzy zobowiązuje się nie uciekać 
z pola walki w razie niebezpieczeństwa dalej niż na 50 akrów. Wsku-
tek zajścia okoliczności niekorzystnych taktycznie śmierć poniosło 
90 ślubujących21. 

Kiedy Francuzi planowali inwazję na posiadłości flandryjskie 
w 1382 roku, plan operacji nie był wynikiem racjonalnych ustaleń, 
mających za cel osiągnięcie zwycięstwa. Istotny był sposób osiągnię-
cia tego zwycięstwa, aby jego autorzy mogli się okryć sławą. Rada, 
aby uderzyć skrycie, niespodziewanie, korzystając z okrężnych dróg, 
została ze wstrętem odrzucona, ponieważ zwycięstwo osiąga się, po-
dążając do celu otwarcie, w przeciwnym razie nie jest się prawym 
wojownikiem22.

W bitwie pod Azincourt w 1415 roku książę brabancki Antoni 
przybył na pole bitwy zbyt późno, aby przechylić szalę zwycięstwa na 
stronę francuską, niemniej zachował się jak przystało na prawdziwe-
go rycerza – wykonał szarżę bez szans na sukces i poniósł przy tym 

20  M. Ossowska, Ethos rycerski, s. 95.
21  J. Huizinga, Jesień średniowiecza, Kraków 2017, s. 98.
22  Ibidem, s. 114.
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śmierć w towarzystwie dwóch swoich hrabiów, którzy także położyli 
głowy na polu chwały23.

Straty bitewne nie były ograniczone do wypraw krzyżowych czy 
też jednorazowych decyzji powziętych pod wpływem nagłego impulsu. 
W bitwie pod Azincourt zginęło sześć tysięcy francuskich zbrojnych, 
pod Poitiers w 1356 roku aż 40% francuskich jeźdźców, w większości 
szlachty rycerskiej. Dążenie do sławy często doprowadza do ryzykow-
nej utraty dyscypliny, która stanowi jeden z filarów powodzenia opera-
cji wojennych. W 1252 roku pod Mansurą Robert d’Artois omal nie 
doprowadził do klęski całej armii, gdy nie podporządkował się rozka-
zowi, aby pod żadnym pozorem nie atakować przeciwnika24. 

Szczególnie niebezpieczne są takie objawy szalonej odwagi wobec 
przeciwnika posługującego się innymi metodami walki. Muzułmanie 
reprezentują wschodni typ militarnej mentalności, oparty na pragma-
tyce taktycznej. W bitwie pod Cresson w 1187 roku szarża około stu 
rycerzy chrześcijańskich pod komendą Gerarda de Ridforta uderza 
na przeważających liczebnie muzułmanów. Ocalał jedynie dowódca 
i dwóch jego podkomendnych25. Taktyka krzyżowców polega nie-
zmiennie na wykonaniu gwałtownej szarży, lecz przeciwnik nie ma 
zamiaru czekać i stosuje unik26. Wschód walczy w inny sposób, po-
nieważ walka na odległość za pomocą łuku czy skryte podejście nie 
plamiły honoru. Rycerstwo jest narażone na niepotrzebne straty przez 
tradycję, która wedle Johna Keegana sięga jeszcze czasów greckiej fa-
langi27. Wydaje się, że metoda walki polegająca na otwartym uderze-
niu jest jedynym możliwym sposobem przy założeniu, że podstawową 
cechą rycerską jest odwaga, bez której rycerze są bezużyteczni. Brak 
odwagi powoduje zanik wszystkich innych cech rycerskich, takich na 
przykład jak honor czy sława28.

23  Ch. Oman, Sztuka wojenna w średniowieczu, t. 3, Oświęcim 2014, s. 239.
24  R. Barber, Od wojownika do rycerza. Status, turnieje, rycerstwo na polu bitwy, 

Warszawa 2014, s. 246.
25  Ibidem.
26  J. Keegan, Historia wojen, s. 291.
27  Ibidem.
28  M. Ossowska, Ethos rycerski, s. 96.
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Wyprawy krzyżowe w istocie stworzyły etos rycerzy jako ludzi, 
którzy walczyli nie tylko dla osiągnięcia militarnych celów, lecz tak-
że w poczuciu swoistej misji. Rycerz bowiem nie jest wyłącznie rze-
mieślnikiem parającym się wojną. Walczy dla racji metafizycznych. 
Różnica jest uderzająca, jeśli wziąć pod uwagę wyznanie przypisywa-
ne wodzowi mongolskiemu na temat szczęścia:

Największe szczęście mężczyzny to ścigać wroga i zadawać mu klę-
skę, zabierać jego własność ku rozpaczy wdów, dosiadać jego koni 
i sięgać po jego kobiety, jak się sięga po nocną koszulę29. 

Rycerze chrześcijańscy spełniali często bezwiednie ten wschodni 
ideał, na przykład po złamaniu długotrwałego oporu wroga w 1099 
roku podczas szturmu Jerozolimy:

Krzyżowcy, pijani zwycięstwem odniesionym po tylu udrękach, roz-
biegli się po ulicach, wdzierając się do domów i meczetów, zabijając 
każdego, kto wpadł im w ręce, nie wyłączając kobiet i dzieci. Masa-
kra ta trwała całe popołudnie i całą noc30.

Wojna toczona w obrębie tej samej cywilizacji rycerskiej daje 
się łatwiej ująć w ramy, rodzaj wojennego prawa, przestrzegane-
go przez wszystkich uczestników. Wynaturzenia jednak pozostają 
stałym elementem, choć przecież zabijanie nieuzbrojonego wroga 
okrywa hańbą31. Okrucieństwo rycerzy objawia się nie tylko wo-
bec niewiernych, ale także wobec chrześcijan z niższych warstw 
społecznych: 

Najdziksze okrucieństwa popełniała szlachta wobec mieszkańców 
Gandawy podczas wojny 1382 roku. Posłano wówczas do tego mia-
sta czterdziestu żeglarzy handlujących zbożem, obciąwszy im członki 
i wyłupiwszy oczy32. 

29  J. Keegan, Historia wojen, s. 191.
30  S. Runciman, Dzieje wypraw krzyżowych, t. 1, s. 263.
31  M. Ossowska, Ethos rycerski, s. 102.
32  J. Huizinga, Jesień średniowiecza, s. 117.
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Rycerze są bowiem pełni kurtuazji zazwyczaj jedynie wobec włas-
nego stanu. Wojna rycerska jest wojną prowadzoną wedle zasad wy-
pracowywanych na turniejach rycerskich. Są one w swej pierwot-
nej postaci treningami przygotowującymi rycerzy do wojny i walki 
wręcz33. Turnieje przez cały okres średniowiecza są brutalne i powo-
dują wiele ofiar śmiertelnych34. Przygotowanie do rycerskiego życia 
jest samo w sobie pełne niebezpieczeństw. Wdrożenie do zawodu 
odbywa się od najmłodszych lat. Adept uczony jest posłuszeństwa 
wobec seniora. Jednym z jego przejawów jest służba jako pomoc 
u pana senioralnego, pokorne czekanie, połączone z brutalnym trak-
towaniem, biciem i karami cielesnymi za przewinienia wobec pana. 
W tym systemie nie ma miejsca na wolność – każdy jest bowiem 
czyimś sługą. Poza poczuciem siły hierarchicznej młodzi kandydaci 
na rycerzy szkolili się w zapasach, szermierce i woltyżerce, przeplata-
nej zajęciami z muzyki i tańca. 

Młodzieniec musi zobaczyć na własne oczy jak spływa krwią i usły-
szeć zgrzyt zębów uderzony przez przeciwnika i zostać wysadzonym 
z siodła ze dwadzieścia razy… tylko tak będzie gotów do prawdziwej 
wojny z nadzieją na zwycięstwo35.

Przez dążenie do sławy powstaje szczególny rodzaj wojskowości, 
którego działanie nie opiera się na skuteczności bojowej i spełnia-
niu celów militarnych wszelkimi możliwymi sposobami. Rycerze 
pożądają sławy, zyskując uznanie we własnych oczach. Taka posta-
wa znajduje krytyków w kręgach duchowieństwa, patrzącego z od-
razą na tę pogoń za doczesnym dobrem, bo sława nie jest przecież 
niczym więcej jak odmianą pychy. Święty Bernard pisze o ryce-
rzach, że stroją niepotrzebnie konie w jedwab, osłaniają kolczugi, 
zdobiąc je bezwstydnie, że malują broń w jaskrawe barwy, ozdabia-
ją złotem rzędy końskie, po czym tak upstrzeni pędzą w galopie na 

33  M. Keen, Rycerstwo, Warszawa 2014, s. 125.
34  Ibidem, s. 124.
35  A.V.B. Norman, D. Pottinger, English Weapons and Warfare 449-1660, Dorset 

1985, s. 80-81.
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śmierć36. Święty prawdopodobnie nieco przesadnie surowo ocenił 
rozsądny sposób komunikacji środkami wizualnymi na polu walki –  
do tych celów służyła przecież rycerska heraldyka czy kolorowe 
„szmaty, którymi ozdabiano wierzchowce”. Barwy miały poza tym 
znaczenie symboliczne. Spełniały zatem funkcję podobną do tej, 
jaką w każdym wojsku pełnią do dzisiaj oznaki „ducha korpusu” –  
kolor złoty był barwą szlachetnego pochodzenia właściciela, czer-
wony wyrażał męstwo, błękitny wierność, zaś purpurowy symboli-
zował hojność37.

Z dzisiejszego punktu widzenia można przecież nieco łagodniej 
ocenić potrzebę wyróżnienia się w obliczu śmierci na polu bitwy. 
Śmierć na polu walki jest w zasadzie jedynym logicznym spełnie-
niem rycerskiego ideału w swojej dojrzałej formie. O chwale rycerza 
decydowało nie tyle zwycięstwo, ile to, jak walczył. Walka mogła dla 
niego bez jego ujmy zakończyć się klęską i śmiercią, tak jak rzecz się 
miała z Rolandem38.

Wojna rycerska, idea turniejowa, heraldyka

W czasach, kiedy komunikacja ograniczona była w zasadzie do 
wzroku – podczas hałasu bitwy trudno usłyszeć komendy, nawet 
trąby były zbyt ciche – dźwięki nie były możliwe do odróżnienia. 
Istnienie symbolów o jasnym znaczeniu dla swoich i jednocześnie 
nie do końca zrozumiałych dla wroga miało podstawowe znacze-
nie dla skutecznego dowodzenia wojskiem. Rycerze musieli zatem 
przyjąć godła, aby rozróżnić w bitwie, kto jest swój, kto obcy. 

Widzicie tego co mu pole kraśne na tarczy wstęga złocista przecina? 
To imć Gowernal, komes z Roderdyku. A ten co w herbie ma gryfa  
 

36  M. Mellville, Dzieje Templariuszy, Warszawa 1991, s. 58.
37  M. Keen, Rycerstwo, s. 179. 
38  M. Ossowska, Ethos rycerski, s. 101.
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i orła, to królewic i dziedzic rodu Aragonii. Ten zasię, co bażanty 
dwa na tarczy nosi, to pan Kogilan z Motyreku rodem (…)39. 

Z drugiej strony tradycja heraldyczna była jednak czymś więcej 
niż znakiem bojowym. Symbole malowane na widocznych miejscach 
wyposażenia – które tak bulwersowały czułego na blichtr i ułudę  
św. Bernarda – były czymś więcej, podobnie jak samo rycerstwo prze-
kraczało praktyczny horyzont zwykłego militarnego rzemiosła. Były 
to symbole rodzinne, atrybuty pozycji społecznej. Z czasem uległy 
precyzyjnym ustaleniom. Istniał prawdopodobnie związek pomiędzy 
prawem do posiadania ziemi i lenna a wyobrażeniem heraldycznym 
przedstawionym na przykład na tarczy bojowej40. Ponieważ herby 
zawierały graficzną aluzję do nazwiska, w rzeczywistości były jedną 
z jego odmian, w formie plastycznej, a więc lepiej zrozumiałej wśród 
w większości niepiśmiennego rycerstwa. Sugeruje tak traktat De in-
signis et armis Bartolo da Sassoferata41. Z czasem heraldyczne wyob-
rażenia służyły także podniesieniu morale wojska: 

W dniu bitwy każdy szlachetny rycerz i giermek powinien mieć na 
sobie herb (…) ponieważ szlachetni winni wyróżniać się pośród po-
spolitego żołnierstwa i pamiętać, że ich obowiązkiem jest nie dopuś-
cić do okrycia niesławą siebie i swoich przodków42.

Odmiany narodowe

Wojna i jej charakter tworzy także rozmaite narodowe odmia-
ny sposobów walki rycerskiej. Do najbardziej ortodoksyjnych, nie-
przejednanych wzorców należy rycerstwo francuskie. Obok relacji 
historycznych wiele świadectw pozostawia nam literatura. W sym-
bolicznej debacie pomiędzy rycerzem francuskim a angielskim ten 

39  M. Keen, Rycerstwo, s. 173.
40  Ibidem, s. 173-174.
41  Ibidem, s. 178.
42  Ibidem, s. 181.
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pierwszy zdecydowanie opowiada się przeciwko prowadzeniu wojny 
na morzu, nie tylko z powodu niemożności przeprowadzenia konnej 
szarży, ale przede wszystkim z powodu permanentnego zagrożenia, 
jakie przedstawia sobą żegluga: 

(…) istnieje niebezpieczeństwo utraty życia, a Bogu wiadomo, jaka 
to szkoda, kiedy burza i wynika stąd choroba morska, tak trudna do 
zniesienia dla mnóstwa ludzi. (…) ciężkie życie trzeba znosić temu, 
kto się nie urodził szlachcicem43. 

Z czasem zresztą żywioł stworzy dużo twardszą odmianę ludzi, 
mających w oczach współczesnych mężów stanu, takich jak kardynał 
Richelieu, większą wartość niż rycerze: „Bardziej potrzebuję męż-
nych krzepkich żeglarzy, wodą morską i walkami wykarmionych, niż 
rycerzy eleganckich, gdyż tamci lepiej Królowi służą”44.

Pieśń rycerska
Jean de Beaumont Le voeux du heron

Gdy siedzimy w gospodzie pijąc mocne wina
Obok nas damy, które na nas spozierają
O gładkiej piersi, w naszyjniki piękne zdobnej
Ich oczy uśmiechnięte, promiennej urody.
Natura pożądaniem serca nam napełnia
Jaumonda, Apoulauda wówczas prześcigamy
A inni Olivera biją i Rolanda
Lecz gdy jesteśmy w polu na zwinnych rumakach
Z tarczą u szyi, lancę trzymając zniżoną
A silny mróz przejmuje nas chłodem do kości
Że nie masz członka w ciele, który by nie omdlał
A nieprzyjaciel coraz bardziej się przybliża
Wówczas wolelibyśmy znaleźć się w piwnicy
Tak wielkiej, aby nikt tam dojrzeć nas nie zdołał45.

43  J. Huizinga, Jesień średniowiecza, s. 118.
44  M. Mollat du Jourdin, Europa i morze, Warszawa 1995, s. 187.
45  M. Keen, Rycerstwo, s. 292; tłumaczenie tego samego wiersza, zob. również 

J. Huizinga, Jesień średniowiecza, s. 91.
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Koła historii

Zanik rycerstwa zdawał się w XX wieku kompletny. Jego formy 
obecne w kulturze jako etyczne zachowanie czy też sposób życia zda-
wały się jedynie potwierdzać historyczną nieobecność, podobnie jak 
dawno wymarłego gatunku. Stało się tak głównie za przyczyną no-
wości w sztuce wojennej, które znaczenie bojowe rycerstwa zanego-
wały. Nowe formy wojska sprzyjały odwołaniu się do tradycji rzym-
skiej, z jej anonimowością żołnierskiej masy, poddanej drakońskiej 
dyscyplinie. Na ten proces trwający od końca XV wieku nałożył się 
stopniowy rozwój techniki, adaptowanej na cele wojenne. Kulmina-
cyjnym momentem tego historycznego procesu przemian miała się 
stać I wojna światowa, która przyniosła ostatecznie całkowite unice-
stwienie samej idei rycerstwa, również w sferze społecznej. Rycerstwo 
w nowej odsłonie ukazało się w nowej, niezwykle dramatycznej for-
mie, prezentując żywotność rycerskich ideałów i użyteczność dawno 
zarzuconych, uznanych za przestarzałe, sposobów walki. Wskrzesze-
nie rycerze zawdzięczali wynalezieniu samolotu.

Kiedy wojna dobiegała końca, stworzono profil doskonałego 
pilota myśliwskiego, który uderzająco blisko nawiązywał do życio-
wego profilu średniowiecznego wojownika rycerza i prezentowanej 
przezeń filozofii życiowej. Raport będący wyrazem naukowego po-
dejścia do wojny został sporządzony w październiku 1918 roku na 
potrzeby brytyjskich sił powietrznych przez oficera RAF E.G. Man-
nela i lekarza wojskowego kapitana T.S. Rippona, przydzielonego 
do RAF. Raport powstał z tych przyczyn, że do służby przedostawa-
ło się coraz więcej personelu z tak zwanych klas niższych, które nie 
budziły zaufania w czynnikach wojskowych. Należało zatem ustalić, 
czy istnieją jakieś uniwersalne cechy osobowe, które pozwoliłyby na 
rozpoznanie osób pożądanych w służbie, niezależnie od ich korze-
ni klasowych46. Ci z pilotów, którzy okazali się przydatni i odnosili 

46  T.S. Rippon, MRCS, LRCP, Capt. RAMC, attached RAF and E.G. Mannel 
RAF, Report on the Essential Characteristics of Successful and Unsuccessful Avia-
tors, with Special Reference to Temperament, „Aeronautics” 9 October 1918, 
„Cross & Cockade International”, t. 19, nr 4 (1988), s. 172.
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sukcesy w służbie, byli z reguły zainteresowani uprawianiem sportu, 
posiadali ponadprzeciętną sprawność fizyczną, często w wielu dzie-
dzinach sportu, indywidualnego bądź drużynowego. Z drugiej stro-
ny wyróżniał ich optymizm życiowy, poczucie humoru, koleżeństwo 
i zasadniczo brak wyobraźni47. Zazwyczaj nie przekraczali 25. roku 
życia, posiadali nadzwyczajną życiową energię. Po służbie oddawali 
się rozmaitym rozrywkom, takim jak uczestnictwo w spektaklach te-
atralnych, zabawach towarzyskich, lubili gry, tańce oraz przejawiali 
rozmaite zachowania przekraczające formy przyjęte społecznie. 

W sierpniu 1916 roku A.B. Fanstone zanotował, że w 12. Dy-
wizjonie RFC z okazji otrzymania pochwały piloci zgromadzeni 
w mesie rozpoczęli obiad od toastów szampanem, następnie wszyscy 
podczas posiłku upili się gruntownie. Alkoholowa libacja ciągnęła 
się do godziny 11.00, potem piloci rozpoczęli spontaniczną walkę 
wszystkich ze wszystkimi. Picie i walka przeciągnęły się do rana. 
W tym czasie ofiarą padały mundury oraz sprzęty w mesie. Jakaś 
grupa Szkotów przesłuchiwała każdego, kogo udało się złapać do 
niewoli, usiłując udowodnić, że wszyscy są z pochodzenia Szkotami. 
Któryś z oficerów rozpoczął niezdarną grę na dudach48. Co ciekawe, 
podczas szkolenia spożycie alkoholu było bardzo umiarkowane, ale 
zapewne wiązało się to z wymogami kursu. On sam zaś pozostawał 
wyjątkiem na tle innych służb wojskowych. Trening oficerów w kor-
pusie piechoty był całkowicie bezpieczny. Dopiero wejście wojska 
do akcji stawało się zagrożeniem dla życia. Adept latania już od naj-
wcześniejszych chwil szkolenia napotykał jednak niebezpieczeństwa 
prawie tak samo wielkie jak podczas służby bojowej49. Preferowano, 
by przyszli lotnicy nie byli żonaci, gdyż myśl o odpowiedzialności 
za rodzinę mogłaby prowadzić do nadmiernej ostrożności bojowej. 
Warto zauważyć, że z praktycznego punktu widzenia rycerskie za-
loty do cudzych kobiet, niespełnienie miłości, niemożność osiąg-
nięcia celu miłości, były bardziej rozbudowaną wersją tego prostego 

47  Ibidem.
48  P.H. Liddle, The Airman’s War, s. 119.
49  T.S. Rippon, MRCS, LRCP, Capt. RAMC, attached RAF and E.G. Mannel 

RAF, Report on the Essential Characteristics, s. 172.
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wniosku nasuwającego się z analizy danych statystycznych. Męskie 
niespełnienie powoduje bowiem napięcie wewnętrzne i chęć zdoby-
cia uznania w oczach nieosiągalnej kobiety. Wyrazem tego uznania 
są czyny bojowe, zaś spełnienie prowadzi do utraty zapału wojenne-
go. Wojownik przekształca się w osiadłego ziemianina, zabiegającego 
o bezpieczeństwo swej rodziny, najmniej zatem zainteresowanego 
wojenną zawieruchą. 

Inny znamienny element podobieństwa zawierało zalecenie roz-
wijania umiejętności jazdy konnej. Zwrócono uwagę na podobień-
stwa, które uchodzą najczęściej uwagi w dzisiejszych czasach, kiedy 
jazda konna stała się ekskluzywnym sportem, niemasowym, a więc 
oderwanym od codzienności. Autorzy zwracali uwagę, że dla pilota 
najważniejszą – obok opanowania strachu – cechą jest posiadanie 
wyczucia w prowadzeniu samolotu, pewnej intuicji kierowniczej. 
W przypadku konia jedność z wierzchowcem wydawała się oczywi-
sta. Koń był rycerskim skarbem, istotą wyjątkową, obdarzoną nie-
malże cechami duchowymi, choć w oczach Kościoła mogło to mieć 
charakter zbyt daleko idącej spekulacji. Prowadzenie konia wśród 
bojowego zgiełku wymagało właściwego podejścia, które jakoś kłóci 
się z opisywaną często brutalnością fachu. Rycerz musi wobec konia 
być subtelny, czuły i cierpliwy. Mechaniczne traktowanie zwierzęcia 
nie wchodzi w rachubę, dodatkowo przecież koń bojowy kosztuje 
majątek. W przypadku pilota cechy nabywane w czasie powożenia 
środkami mechanicznymi, jak motocykl czy automobil, okazują się 
nie dość, że bezużyteczne, to na dodatek szkodliwe. Samolot – jak 
stwierdza raport – bardziej przypomina konia z jego subtelnymi 
skłonnościami, nieokreśloną skłonnością do manewrów, wręcz ce-
chami żywego organizmu. Wymaga to zatem bardzo podobnych do 
jeździeckich przymiotów. Pokazuje też kolejne podobieństwa do ry-
cerskiego rzemiosła, a samolot w tych warunkach z powodzeniem 
zastępuje swojego czworonożnego przodka50.

Na szczycie hierarchii lotniczej stoi pilot myśliwski. Wyróżnia 
się szczególnym umiłowaniem uciech życiowych, jest wręcz młodzi-
kiem, cechuje go brak wiedzy na tematy techniczne (tej statystycznej 

50  Ibidem.
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regule przeczą jednak konkretne przykłady) czy wręcz lekceważenie 
takiej wiedzy, pozbawiony był zupełnie zdolności do imaginacji, co 
wydaje się cechować ludzi o ponadprzeciętnej, niemal automatycznej 
odwadze. Jest to człowiek nieodpowiedzialny, myśli i działa błyska-
wicznie, zaś zadania bojowe traktuje w ten sam sposób jak polowania 
i rozrywki myśliwskie51.

Latanie samolotem przykuwało uwagę młodych ludzi od samego 
początku. Rosjanin Gieorgi Dawidowicz Szeremietiewski wspomina, 
że marzył o lotnictwie już od chwili, gdy uczestniczył w tygodniu 
lotniczym w Petersburgu w 1909 roku52. Marzenia spełniły się do-
piero wtedy, kiedy jako młody adept szkoły oficerskiej dla saperów 
otrzymał zgodę na przeniesienie do szkoły lotniczej w Gatczynie.  
Finansowanie szkolenia było niezwykle kosztowne. W szkole spotyka 
Niestierowa, wielki talent lotniczy; potrafił on wytłumaczyć auto-
rowi prawdziwe przyczyny katastrofy, której jako niedoświadczony 
uczeń właśnie padł ofiarą53.

Lotniczy magnetyzm działa na wyobraźnię nie tylko swoją atrak-
cyjnością jako wejście w trzeci wymiar, jako rewolucja w przestrzeni 
ludzkiego działania. Jest również niebezpieczny i ma moc wyzwalają-
cą ku ostatecznej próbie charakteru. Pokazy lotnicze są tak napraw-
dę powrotem do turniejów rycerskich, zarzuconych z powodu prze-
kształcania się społeczeństw w twory administracji, w których każdy 
aspekt życia jest regulowany przez biurokrację. W 1912 roku, zna-
czącym dla Europy symbolicznym zatonięciem „niezatapialnego” Ti-
tanica, pokazy lotnicze w Londynie gromadzą tłumy. Pogoda jest fa-
talna, więc zgromadzone tysiące zadowalają się obserwacją lądowania 
wśród podmuchów wichury bohatera prasy, przystojnego Gustavea 
Hamela, na swoim bleriocie. W Wielki Poniedziałek pogoda dalej 
uniemożliwia latanie, ale nie chcąc zrażać tłumu, Claude Graham-
-White podnosi się w powietrze na swoim farmanie i w końcu wali się 

51  Ibidem, s. 173.
52  G.L. Sheremietevsky, Memoirs of a Russian Aviator, „Cross & Cockade Interna-

tional”, t. 36, nr 1 (2005), s. 38.
53  Ibidem, s. 44.
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z samolotem na murawę. Na szczęście wychodzi z katastrofy cało54. 
Wszystkie te manewry ograniczają się początkowo do heroicznych 
zmagań pomiędzy startem i lądowaniem oraz robieniem wszystkie-
go, aby cało dowieźć własne kości do bezpiecznego hangaru. Przy-
pomina to masowe próby ujeżdżenia nowego, nieznanego gatunku 
Pegaza, odkrytego przypadkiem przez ludzkość. Udomowienie konia 
trwało bez porównania dłużej. Pierwszym, który ostatecznie ujarzmił 
samolot, tak aby wykonywał wszelkie figury, a lot nie niósł ze sobą 
ciągłego ryzyka, był Francuz Adolphe Pegoud55.

W tym czasie sam fakt latania wynosi ponad anonimową prze-
ciętność, dlatego każdy młody chłopak w marzeniach wznosi się 
nad ziemią. Motywacja jest zapewne identyczna jak w czasach rycer-
skich, kiedy młodzi mężczyźni zyskują swoimi czynami wartość we 
własnych oczach, wyobrażając sobie, że podobają się kobietom, stąd 
zapewne popularność miłosnej poezji pośród rycerzy. Dla wojska 
lotnictwo jest jeszcze nie do końca zrozumiałe. Niemniej wiadomo, 
że z pewnością znajdzie zastosowanie jako środek rozpoznania, do-
starczania informacji dowódcom. O ile bowiem w XIII wieku armie 
walczą w bezpośredniej odległości, to w 1904 roku w bitwie pod 
Mukdenem obszar walki ma ponad 140 kilometrów kwadratowych56.

Pilot czasu pokoju nie tworzył jeszcze etosu rycerza, tego wy-
jątkowego, mitycznego wojownika, który przenikał na wskroś 
kulturę i obyczaj. Dopiero po wybuchu wojny, której statystycz-
na anonimowość zabiła indywidualizm, lotnictwo wskazało drogę 
dla wybranych. Stało się tak dzięki splotowi okoliczności. Lotni-
cy sprawili, że operacje wojenne przestały być tajemnicą. Każdy 
ruch wojsk był obserwowany, a informacje na bieżąco przekazywa-
ne do wrogich sztabów. Straty rosły, wojna się przeciągała. Nale-
żało walczyć z samolotami rozpoznawczymi. Przedwojenni bracia 
lotnicy rozdzieleni zostali przez potrzebę militarną. Pozdrowienia 
i uprzejmości zastąpiono agresją. Wśród pierwszych lotników był 

54  H. Penrose, British Aviation. The Pioneer Years 1903-1914, London 1967, 
s. 188.

55  Ibidem, s. 251.
56  Ibidem, s. 222.
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wspomniany Niestierow, jeden z niewielu przedwojennych mi-
strzów akrobacji powietrznej, który we wrześniu 1914 roku sta-
ranował austro-węgierski samolot rozpoznawczy w rejonie Żółkwi 
w Galicji Wschodniej i zginął razem z ofiarą.

testament Richthofena57 

Organizacja dużej formacji lotnictwa myśliwskiego i utrzymanie 
porządku wymaga użycia symboliki barwnej. Potrzeba tego, gdyż 
eskadry łatwo pomylić, dlatego każda z nich otrzymuje osobny, wy-
różniający ją kolor. Kolor samolotu dowódcy musi być szczególnie 
wyraźny. Richtofen58 prowadzi w powietrzu Jasta 11 w taki sposób, 
jakby wiódł grupę jeźdźców na polowanie. Atak formacji wygląda tak, 
że kiedy dowódca wybierze już cel ataku, wtedy zwalnia, pozwalając 
pilotom, którzy oddalili się od formacji, na zbliżenie się, co pozwala 
na skoncentrowany atak całą siłą59. W kwestii dowodzenia ogromne 
znaczenie mają stosunki międzyludzkie pomiędzy dowódcą a pod-
władnymi oraz utrzymywanie ścisłej dyscypliny60. Na dowódcy spo-
czywa odpowiedzialność za budowanie własnego autorytetu pośród 

57  S.T. Lawson, Dicta Richthofen. The Last Will and Testament by Manfred Freiherr 
von Richthofen, „Cross & Cockade International”, t. 23, nr 2 (1992), s. 65-74.

58  Manfred von Richthofen był nie tylko doskonałym powietrznym myśliwym 
i świetnym strzelcem, wyróżniał się także jako nauczyciel i przewodnik mło-
dych pilotów. Ppor. Carl August von Scheoenebeck, przydzielony do Jasta 11 
jako praktykant w maju 1917 roku, opisał niektóre z metod stosowanych przez 
Richthofena: „To jak traktował nas żółtodziobów było wspaniałe, a ileż nauczy-
liśmy się odeń! Osobiście poświęcał czas na szkolenie każdego pilota. Kiedy 
tylko czas pozwalał, ćwiczyliśmy strzelanie do celu. Każdy odbierał po 50 sztuk 
amunicji do cekaemów. My początkujący uzyskiwaliśmy tylko połowę trafień. 
Lecz asy eskadry – 80-85. Ale kiedy przychodził Richthofen miał ponad 90, 
czasem wszystkie pociski ulokowane były w celu”, zob. N. Franks, G. van Wy-
ngarden, Fokker DrI Aces of World War 1, Oxford 2001, s. 23.

59  S.T. Lawson, Dicta Richthofen. The Last Will and Testament by Manfred Freiherr 
von Richthofen, s. 66.

60  Ibidem, s. 67.



ANDRZeJ ZARęBA448

podwładnych. Dowódca musi być przykładem odwagi i skuteczno-
ści, widzieć wszystko wcześniej niż inni61. Ważniejsze od subtelnego 
pilotażu jest dla Czerwonego Barona opanowanie sztuki strzeleckiej. 
Jak wspomina, swoje pierwsze 20 zwycięstw odniósł Richthofen, bę-
dąc niepewnym pilotem. Zdecydowanie wolałby tego, kto odważnie 
atakuje, będąc przeciętnym pilotem, od pilota artysty, pozbawionego 
brawury62. 

Jednostki myśliwskie zorganizowano w armii belgijskiej w stycz-
niu 1916 roku, w sierpniu wyposażono eskadrę bojową w samoloty 
Nieuport 11. Latano w dwuosobowych patrolach. Rok później Bel-
gowie wystawili siedmioosobową grupę myśliwską. W tym małym 
lotnictwie na łączną liczbę 44 samolotów wojskowych aż 21 stano-
wiły myśliwce63. Wśród nich wyróżniło się kilku wybitnych pilotów, 
którzy zdobyli sławę jako asy powietrzne. Ich kariery przebiegały naj-
częściej według schematu od szeregowca do oficera. Jan Olieslagers 
przed wybuchem wojny zdobywa tytuł najszybszego motocyklisty 
świata w 1902 roku. Jako człowiek obdarzony majątkiem, w 1909 
roku zdobywa piątą w Belgii licencję pilota. Bije siedem rekordów 
lotniczych, opanowuje akrobację powietrzną. Do listopada 1918 
roku odbył 518 wypraw bojowych i stoczył 97 walk powietrznych64. 
Najsławniejszym pilotem belgijskim został jednak Willy Coppens de 
Houthulst65. Jak sam wspomina, jego sława zdobyta została poprzez 
niesubordynację. Mimo wyraźnego zakazu ze strony przełożonego 
Coppens wsiada do samolotu i wyprawia się 22 lipca 1918 roku nad 
niemieckie pozycje, gdzie odnajduje trzy niemieckie balony obserwa-
cyjne, po czym zestrzeliwuje wszystkie. W rezultacie 2. Armia Brytyj-
ska zostaje nieco odciążona od precyzyjnego ostrzału wykonywanego 

61  Ibidem.
62  Ibidem, s. 69.
63  W.M. Pieters, Above Flanders Fields, London 1998, s. 17.
64  S.T. Lawson, Dicta Richthofen. The Last Will and Testament by Manfred Freiherr 

von Richthofen, s. 72.
65  Zob. W. Houthulst de Coppens, In the Year 1918 I Disobeyed the Order of My 

Superiors and the King Said to Me…, „Cross & Cockade International”, t. 17, 
nr 2 (1986).
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przez niemiecką artylerię. Lotnik otrzymuje osobiste podziękowania 
ze strony brytyjskiego dowódcy 2. Armii gen. Plumera66. Zdobywa 
sławę pogromcy balonów, co przynosi mu rozmaite korzyści. 2 lipca 
1918 roku Francuzi przekazują mu specjalnie przygotowany do nisz-
czenia balonów samolot67. Dzięki osiągnięciom Coppensa spotykają 
kolejne zaszczyty. Zostaje zauważony przez króla Alberta. Otrzymu-
je awans oficerski. Wspomniana wcześniej akcja zestrzelenia trzech 
balonów wprawia w podziw Brytyjczyków. Zaproszony przez gene-
ralicję angielską, Coppens otrzymuje 26 lipca 1918 roku brytyjski 
Krzyż Wojenny, w szerszym tle wypadków wojennych jego wyczyn 
jest wykorzystywany do utrzymywania morale chwiejących się pod 
ciosami Niemców wojsk alianckich68. Młody, świeżo awansowany 
oficer zostaje przedstawiony ważnym osobistościom politycznym, 
między innymi Lordowi Athlone, bratu żony króla Jerzego V.

Król Belgów Albert 30 lipca 1918 roku stawia go jako przykład 
wielkiego rodaka, dokonującego niezwykłych czynów69.

Sam Willy Coppens spisał biografię innego sławnego asa prze-
stworzy, włoskiego arystokraty ks. Ruffo di Callabria. Fulco, siód-
my książę Guardia Lombardia, urodzony w 1884 roku, był synem 
burmistrza Neapolu i Belgijki Laury di Chenoi70. Książę jest mło-
dym poszukiwaczem przygód. Znajduje iście conradowską posadę 
w Kongo w kompanii transportowej w Djoubie. Spędza chwalebnie 
czas na wyprawach w głąb dżungli, a także poluje. W roku 1912 
podczas jednego z takich wypadów krajoznawczych jego przyjaciel 
wpada do rzeki i zostaje pożarty przez krokodyle, Fulco nabawia się 
zaś malarii. Z tego powodu w 1914 roku zmuszony jest powrócić 
do Włoch. Prowadzi tam życie prawdziwego arystokraty – w Neapo-
lu odwiedza modnych krawców, w Rzymie pojedynkuje się na białą 

66  Ibidem, s. 63. 
67  Ibidem, s. 66. 
68  Ibidem, s. 68.
69  Ibidem, s. 69.
70  W. Coppens, Italian Ace Fulco Ruffo di Calabria, „Cross & Cockade Internatio-

nal”, t. 20, nr 3 (1989), s. 115.



ANDRZeJ ZARęBA450

broń71. Następnie wstępuje do kawalerii, by w roku 1915 otrzymać 
przeniesienie do lotnictwa. Rok później zostaje przydzielony do my-
śliwskiej eskadry, a potem wybrany przez najsłynniejszego asa wło-
skiego lotnictwa Francesco Baraccę do swojej 91. Eskadry72.

Brytyjczyk Lanoe Hawker – pierwsze nazwisko na firmamencie 
gwiazd brytyjskiego lotnictwa w pierwszych dwóch latach wojny – 
był pilotem, który dostał się do lotnictwa z wojsk saperskich w lipcu 
1914 roku. Jest owładnięty ideą polowania na wrogie samoloty73. 
25 lipca 1915 roku Hawker zestrzeliwuje pierwszy samolot niemie-
cki, który spada za brytyjskimi liniami. Obserwator niemiecki wypa-
da z samolotu i rozbija się o ziemię74.

Hawker był jako pilot eksperymentatorem w dziedzinie uzbroje-
nia. Próbował zestrzeliwać niemieckie samoloty za pomocą wszelkiej 
dostępnej broni, atakując nawet z użyciem służbowego rewolweru. 
Był jednak także wybitnym dowódcą, przejawiającym nadzwyczajną 
troskę o podległych mu pilotów, których pieszczotliwie przezywał 
„kurczakami”. Listy Hawkera do ukochanej Beatrice, z którą zamie-
rzał wziąć ślub (nie doszło do niego z powodu przedwczesnej śmierci 
pilota), są świadectwem iście rycerskiego stosunku pilota do damy 
swego serca, dla której dokonywał wszystkich niebezpiecznych czy-
nów, pragnąc zasłużyć na jej względy. W jednym z nich zawiadamia 
ukochaną, informując ze szczegółami o zwycięskiej walce z wrogiem:

Wspaniałe wieści! Natarłem na Szwaba ostatniej niedzieli nad Ypres, 
leciałem wtedy Bristolem. Ogień otwarłem z około 90 metrów. 
Zbliżyłem się do niego niezauważony a on eksplodował, zapalił się 
i spadł za naszymi liniami. Było mi go żal, szczególnie że spłonął, ale 
wojna to wojna a ostatnio jest coraz ciężej75.

71  Ibidem.
72  Ibidem, s. 116-117.
73  B.J. Gray, Members of the Cross and Cockade DH 2 Research GRoup., 

The Anatomy of an Airplane – the de Havilland DH 2 Pusher Scout, „Cross  
& Cockade International”, t. 20, nr 3 (1989). 

74  Ibidem, s. 125.
75  P. Liddle, The Airman’s War, Dorset 1987, s. 45.
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Do legendarnych postaci należał młodziutki Albert Ball. Walczył 
on w fazie wojny, którą można by nazwać fazą „błędnego rycerza”. 
Piloci z tego czasu zasadniczo wyróżniali się bardzo dużym stop-
niem indywidualizmu. Walczyli najczęściej samotnie, poza forma-
cją, niechętni jakiejkolwiek dyscyplinie. Ponieważ ich zasługi były 
poza dyskusją, dowódcy tolerowali takie podejście. Albert Ball miał 
olbrzymi wpływ na morale i postawę wielu innych pilotów brytyj-
skich, znacznie od niego starszych i bardziej doświadczonych życio-
wo, jak McCudden czy Bishop. Był człowiekiem głęboko religijnym 
i wycofanym – jakby w kontraście do statystycznych ustaleń komisji 
wojskowej selekcjonującej kandydatów do lotnictwa. Indywidualizm 
Balla objawiał się w każdym aspekcie jego życia. Na terenie lotniska 
postawił osobny namiot, który wyposażył jak dom rodzinny. Miesz-
kał w nim samotnie, ale chętnie przyjmował wizyty kolegów, prag-
nących pogadać, posłuchać płyt gramofonowych czy podjeść czeko-
lady, którą w dużej ilości konsumował (otrzymywał ją w paczkach od 
rodziny)76. Ball został zestrzelony i zginął 9 maja 1917 roku77.

Największym jednak z pilotów po alianckiej stronie był bez wąt-
pienia Georges Guynemer78. We wspomnieniach Louisa Risachera, 
który trafił do eskadry kapitana Brocarda, jednostka, gdzie walczył 
legendarny rycerz przestworzy Guynemer, posiadała niecodzienne 
wręcz metody selekcji kandydatów. Po przybyciu pilota na miejsce 
ze skierowaniem z odpowiedniej jednostki komendant Brocard prze-
prowadza próbę ognia, zabierając adepta na przejażdżkę na front, 
każąc mu uprzednio trzymać się jak najbliżej siebie. W czasie lotu 
dowódca wykonuje szereg sztuczek lotniczych, sprawdzając umie-
jętności panowania nad samolotem. Dopiero opinia osobista może 
umożliwić przyjęcie w poczet pilotów najsłynniejszej jednostki fran-
cuskiej – „bocianów”79. Francuzi zwracają – w przeciwieństwie do 
Niemców – baczną uwagę na kunszt latania i akrobacji powietrznej, 

76  Ibidem, s. 48.
77  Ibidem, s. 65.
78  J. Guttmann, Monsieur Moniteur: Cicogne. Inteview with Louis Risacher of 

Escadrilles SPA3&159, „Cross & Cockade International”, t. 20, nr 2 (1989).
79  Ibidem, s. 76.
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mając na uwadze, że im większe opanowanie sztuki, tym krótsza 
droga do sukcesu. Ponadto Brocard, jakby podążając śladem zaleceń 
dotyczących rycerzy zakonnych w XII wieku umieszczonych w liście  
św. Bernarda o templariuszach, zdobywających chwałę wojenną dzię-
ki samodyscyplinie, każe pilotom żyć w spartańskich warunkach, 
wierząc, że to środek pomocny w utrzymaniu wysokiego morale:

(…) jadą i wracają na znak dany im przez dowódcę, noszą odzież 
jaką im daje (…) wystrzegają się nadmiaru jedzenia (…) pragnąc 
tylko rzeczy nieodzownych (…) mieszkają wszyscy pod tym samym 
dachem, bez żadnej rzeczy własnej80.

Jedzenie jest proste, kucharz wyprawia się po zaopatrzenie do pobli-
skiego miasta. Posiłki, jedzone wspólnie przez wszystkich pilotów, skła-
dają się zazwyczaj z wołowiny, ziemniaków, jarzyn, wina oraz wody81.

Piloci zapraszają sojuszników na turniej powietrzny, pragnąc za-
prezentować swoją wyższość. Kiedy kanadyjscy piloci przylatują do 
bazy „bocianów”82, występuje dwóch pilotów, którzy walczą diame-
tralnie odmiennymi metodami. Jednym z nich jest Rene Fonck – 
do końca wojny stanie się czołowym asem alianckim, najskutecz-
niejszym z pilotów, bezlitosnym egzekutorem i arcymistrzem walki 
o niemalże ponadnaturalnych zdolnościach. Jego metoda jest jednak 
antyrycerska i dlatego Fonck nigdy nie stanie się inspiracją dla kole-
gów, jest raczej niezbyt lubiany za arogancję, wyniosłość i niechęć do 
koleżeńskich stosunków z podwładnymi. 

Fonck wyzywa do walki trzech pilotów na raz, sugerując że podej-
dzie ich tak skrycie, iż niezauważony rozprawi się z nimi ku uciesze 
obserwatorów naziemnych. Ponieważ nie istnieją środki mechanicz-
nej rejestracji walk powietrznych, wszystko poddaje się jedynie ar-
bitrażowi z ziemi, jak w czasach średniowiecznych turniejów. Fonck 

80  M. Mellville, Dzieje templariuszy, s. 49
81  J. Guttmann, Monsieur Moniteur, s. 77.
82  Każdy z wybitnych pilotów eskadry ochrzcił swój samolot specyficznym imie-

niem – Guynemer – „Vieux Charles”, Guiguet – P’tit Jo, Raymond – Ma Ninon 
itd. Każdy bocian namalowany na kadłubie był nieco inny, zgodnie z życzeniem 
lotnika. Jon Guttman, Spad VII Aces of World War 1, Oxford 2001, s. 14.
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spełnia obietnicę, całkowicie zaskakując czujnych przecież pilotów 
sojuszniczych, pokaz zostaje jednak zdominowany przez Guyneme-
ra. Ten walczy całkowicie otwarcie. Po prostu nie kryjąc się zupełnie, 
wsiada na ogon przeciwnika i nie opuszcza go już, lecąc w bliskiej 
odległości od bezradnego przeciwnika, który nie ma szans na uciecz-
kę83. Guynemer jest poza tym kimś, kim plebejski Fonck nie ma 
szans zostać. Pochodzenie wywodzi jeszcze z czasów krzyżowych wy-
praw. Oto podczas pierwszej wyprawy krzyżowej w 1097 roku do 
wybrzeży na południe od Tarsu dociera flota dowodzona przez Guy-
nemera de Bulogne’a, pirata francuskiego, który samorzutnie włącza 
się do pomocy krzyżowcom, składając przysięgę na wierność Baldwi-
nowi, hrabiemu Boulogne. W trakcie akcji Guynemer zdobywa z rąk 
muzułmańskich port w Laodycei i zakłada w nim bazę morską84.

Jego potomek, o osiem wieków młodszy, jest urodzonym w dzień 
wigilii Bożego Narodzenia 1894 roku paryżaninem, słabowitego 
zdrowia, którego podanie o przyjęcie do służby liniowej po wybuchu 
wojny zostało przez armię odrzucone. Lotnictwo, gdzie brakuje chęt-
nych z powodu bariery lęku wysokości, potrzebuje ludzi nieustra-
szonych, zaś warunki fizyczne potrzebne dla oficera w okopie nie są 
aż tak ważne. W kwietniu 1915 roku młody Guynemer otrzymuje 
dyplom pilota. Jest podoficerem. Już w swoje urodziny tego samego 
roku za wykazane w obliczu wroga męstwo zostaje kawalerem Legii 
Honorowej. Szybko wspina się ku powszechnej popularności i le-
gendzie niezwyciężonego rycerza przestworzy. W dniu 4 marca 1916 
roku zostaje oficerem85. To pozwala mu rozwinąć skrzydła także jako 
dowódcy i mentora mniej doświadczonych pilotów. Stacza wielką 
ilość walk, z czego 53 kończą się zestrzeleniem niemieckich samolo-
tów. On sam ginie w walce z ppor. Kurtem Wissemanem 11 września 
1917 roku o godzinie 10.30. Dla niemieckiego pilota jest to piąte 
zwycięstwo, które daje mu prawo do używania tytułu asa86. 

83  J. Guttmann, Monsieur Moniteur, s. 77.
84  S. Runciman, Dzieje wypraw krzyżowych, t. 1, s. 185-187.
85  N. Franks, F. Bailey, The Storks. The Story of the Les Cicognes, Frances Elite Fig-

hter Group of WWI, London 1998, s. 53.
86  Ibidem, s. 55.
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Tytuł ten – w końcu czysto umowny oraz stopień oficera – stały 
się dla jednego z młodych pilotów cesarstwa austro-węgierskiego ce-
lem krótkiego życia i powodem przedwczesnej śmierci.

Jozsef Kiss urodził się 26 stycznia 1896 roku w Bratysławie, wów-
czas Pozsony, w królestwie Węgier jako syn ubogiego ogrodnika, ma-
jącego posadę w miejscowej szkole kadetów. Wiedziony impulsem po-
szukiwania chwały wojennej wstępuje do wojska na ochotnika wkrótce 
po wybuchu I wojny światowej, przerywając naukę. Ponieważ armia 
austro-węgierska warunkuje możliwość awansu oficerskiego formal-
nym wykształceniem, tym odruchem serca Kiss, syn ogrodnika, blo-
kuje sobie skutecznie ścieżkę do kariery wojskowej. Służy w Karpatach 
w szeregach 72. Pułku Piechoty wspólnej armii, zostaje ciężko ranny 
i spędza prawie cały rok na rekonwalescencji. Do piechoty już nie wra-
ca, zostaje przyjęty do lotnictwa. W szkole ujawnia się jego naturalny 
talent do prowadzenia samolotów. Zostaje skierowany na front tyrolski, 
20 czerwca 1916 roku odnosi pierwsze zwycięstwo powietrzne87. Bierze 
udział w wielu bardzo trudnych, niebezpiecznych akcjach. Wszystkich 
pięć zestrzeleń nie kończy się zabiciem przeciwnika, tylko wzięciem go 
do niewoli – ten środek jest czasem stosowany, choć rzadki, gdyż więk-
szość woli nie ryzykować i wybiera sukces, poświęcając życie obcego. 
Kiss jest inny, gdyż w pięciu przypadkach jego przeciwnicy uchodzą 
z życiem. Jest to, rzec by można, esencja rycerskiego sposobu walki. 
Wybitny ten pilot dostaje przydział do elitarnej jednostki myśliwskiej, 
nazywanej Kaiserstaffel 55J. W tym czasie wyczyny pilota przestają 
mu wystarczać, gdyż pragnie z całą energią otrzymać awans. O tym, że 
to niemożliwe, stara się przekonać przyjaciela Julius Arigi, podoficer, 
wybitny pilot i prywatnie pozbawiony złudzeń pragmatyk. Kiss lata 
bezustannie, ponad siły, obsesyjnie pragnąc wszystkim udowodnić, że 
zasługuje na awans z woli cesarza. Zużyty psychicznie i fizycznie, lecz 
nadal pełen brawury, ulega 27 stycznia 1918 roku brytyjskiemu prze-
ciwnikowi. Udaje mu się przeżyć to spotkanie, ale zostaje ciężko ran-
ny. Klęska nie odbiera mu nadziei na osiągnięcie celu. Po powrocie na 
front jak najszybciej chce walczyć. 24 maja 1918 roku śmierć dopada 

87  M. O’Connor, Air Aces of the Austro-Hungarian Empire 1914-1918, Mesa 
1986, s. 41.
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go w końcu. Niczym w rycerskiej pieśni – męstwo i chwała ujawniają 
się dopiero pod dopełnieniu ziemskiego żywota. 25 maja 1918 roku 
cesarz Karol I nadzwyczajnie awansuje Kissa do stopnia podporucznika 
rezerwy armii austro-węgierskiej. Kiedy dwa dni później odbywa się 
pogrzeb pilota, on sam zostaje doceniony w sposób być może znacznie 
ważniejszy, głęboko rycerski. Oto nad lotniskiem Pergine, gdzie zebrały 
się tłumy żegnających kolegę lotników, pojawia się eskadra alianckich 
samolotów. Wedle żelaznych prawideł wojny na wyniszczenie logika 
nakazywałaby wykorzystanie okazji, aby zabić jak najwięcej wrogów, 
w celu skrócenia wojny. Samoloty przelatujące nad orszakiem żałob-
nym machają jednak tylko skrzydłami, a od jednego z nich odrywa się 
spory wieniec zamiast bomb. Po chwili samoloty odlatują, nieniepoko-
jone przez obronę przeciwlotniczą. Na wieńcu w trzech językach napis 
głosi ostatnie pożegnanie dla wielkiego przeciwnika88.

Podobny przypadek zdarzył się w 1916 roku podczas ceremonii 
pogrzebowej niemieckiego asa lotniczego Oswalda Boelckego. Prze-
bywający w obozie dla oficerów kpt. Robert E. Wilson był 20. ofia-
rą niemieckiego asa. Złożył do niemieckich władz prośbę o możli-
wość przesłania wieńca upamiętniającego swojego zwycięzcę. Jeden 
z pilotów brytyjskich ppor. Thomas Seaman Green z 3. Dywizjonu 
RFC wykonał lotniczy rajd za niemieckie linie, aby zrzucić wieniec 
opatrzony ostatnim hołdem dla nieżyjącego pilota. Jak podkreślały 
niemieckie gazety z podziwem, angielski lotnik dla swojego honoro-
wego wyczynu ryzykował życiem89.

W świecie, który nastał w sierpniu 1914 roku, cywilizacja eu-
ropejska wywołała rodzaj domowej wojny, mającej w konsekwencji 
zniszczyć jej podstawy materialne i duchowe. W świecie opanowa-
nym przez ekonomię, przemysł, seryjną produkcję i masowe armie 
zwykłych ludzi prowadzenie wojny miało wymiar przemysłowej rzezi. 
Elity społeczne wychowywały jednak swoją młodzież w duchu daw-
nych, rycerskich wartości. Kiedy zatem pojawiła się możliwość, mit 
rycerski posłużył do przeniesienia wojny w trzeci wymiar. Tragiczny 

88  Ibidem, s. 41-42.
89  J. Taylor, Wreath for Boelcke, „Cross & Cockade International”, t. 20, nr 4 (1989), 

s. 216.
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splot okoliczności sprawił, że kierowani rycerskimi ideami młodzi 
pomogli wznieść technikę wojenną na jeszcze wyższy poziom po-
wszechnego zagrożenia. Cyniczna pieśń brytyjskich pilotów dobrze 
oddaje ducha tej ostatniej w dziejach Europy rycerskiej przygody:

The young aviator lay dying
And as in wreckage he lay
To his comrades gathered around him,
This last parting words did he say:
Take the cylinder out of my kidneys,
The connecting rod out of my brain,
From the small of my back take the camshaft,
And assemble the engine again!90

ILUSTRACJA 1. Manfred von Richthofen w rozmowie z dowódcą 
30. eskadry myśliwskiej, Hansem Bethge. Źródło: Cross & Cockade 
International.

90  P.G. Cooksley, The RFC/RNAS Handbook 1914-1918, Stroud 2000, s. 185. 
„Raz młody lotnik umierał / z latawcem zmieszany na pył / A wierna kompa-
nia się zbiera / Co poradzić by łaskaw im był: / Wyjmijcie z nerek cylinderek! 
/ A wał korbowy z tyłu głowy! / Zaś w plecach mych tkwi propelerek / Gdy 
motor złożycie to będzie jak nowy!”.
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ILUSTRACJA 2. Grupa asów najsłynniejszej francuskiej formacji 
lotniczej zwanej „bocianami”. Od lewej stoją: Mathieu de la Tour, Al-
fred Heurteaux, Albert Deullin, Georges Guynemer. Źródło: Cross & 
Cockade International.

ILUSTRACJA 3. Piotr Niestierow – autor pierwszego w historii 
lotnictwa zakończonego sukcesem ataku samobójczego na wrogi sa-
molot. Na zdjęciu sprzed wybuchu wojny wraz z wiernym mechani-
kiem. Źródło: Cross & Cockade International.
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SuMMARy

chivalry over Ages. Myth, Reality and Short-time  
Rebirth of chivalry during the WWI

The goal of this essay is to show the relations between the idea of knight-
hood and the fenomenon of air ace during the Great War. Europe created 
a unique social group called knights, which combined ethics, religion, life-
style and military profession, as well as being active participants in medieval 
political system. In its ultimate stage knights were alltogether the dominant 
social, military and political figures in Late Medieval world. Decline of the 
knighthood was determined by the technology changes and the civilisation 
developments, initiated in the XIII century. From the military point of 
view knigt’s tactics lost position to new technical inventions like artillery, 
handguns, and above all new pattern of infantry and profesionalisation 
of all the military trade. When the WWI broke out in 1914 it seemed 
that knight remained just a rrethoric figure and a moral metaphor, wide-
ly adopted both by the societies and military officer’s corps. First global  
conflict of modern world was also a first industrial war of attrition. The 
individuality in combat seemed to dissapear. Yet by the logic of a paradox 
individual virtues flourished in the newest military branch – the air force. 
Specially idea of an air ace – a hero who fights alone with his enemy eye 
to eye in so called aerial duel- matched the every aspect of a long forgot-
ten and condemned by the professional soldiers way of knightly combat. 
Young, eager, patriotic and brave airmen recreated knighthood in almost 
all aspects, social life including. Scout airplanes replaced beloved knightly 
chargers, trouvers were replaced by journalists, combats were fought with 
chivalry and enemy’s respected, heraldry was used again as a good way of 
communication. 


