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KRZY ÓWKA!

!
Poziomo:

Pionowo:

1. Król Polski, zmar!y w 1492 roku.

2. Córka W!adys!awa "okietka, matka Ludwika
Andegawe#skiego.

3. Dowódca Kompanii Katalo#skiej do 1305 roku

4. $wi%ty pochodz&cy z Hippony, 'y! na prze!. IV
i V w n.e.

7. Jedno z okre(le# nadawane heretykom
z po!udnia Francji w XII i XIII w.

5. Unia ko(cielna podpisana przez Cesarza
Micha!a VIII i Andronika II.

!

6. Uczony z prze!omu XI i XII wieku, fundator
Parakleta.

!
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SI'!WYDARZY!

BIOGRAFIE

Otwarcie!zamku!w!Inow&odzu!

Abelard!–!zakochany!my(liciel.!
Posta* Piotra Abelarda jest sama w sobie
niezwykle ciekawa, wr%cz pasjonuj&ca, z jego
oryginalnymi
pomys!ami,
otwartym umys!em
i umiej%tno(ciami retorycznymi uchodzi za jedn&
z najwybitniejszych postaci swojej epoki. Jednak jest
znany nie tylko jako uczony, teolog, ale i poeta
a przede wszystkim – cz!owiek zapl&tany w sid!a
mi!o(ci. W swej opowie(ci skupi% si% w!a(nie na tym
ostatnim w&tku.
Abelard urodzi! si% w roku 1079, w Palatium1,
niedaleko Nantes. Jego rodzina nale'a!a do stanu
rycerskiego. Jak sam mówi raz na zawsze wyrzek%em
si( s%u&by na dworze Marsa, aby wychowa+ si( na
%onie Minerwy,2 odda! braciom przywileje wynikaj&ce
z pierworództwa.
Nauki odbiera! pocz&tkowo w Loches pod
kierunkiem Roscelina z Compiegne3, nast%pnie,
w 1100 roku przeniós! si% do Pary'a, by rozpocz&*
studia w zakresie dialektyki4 pod kierunkiem
Wilhelma z Champeaux, w 1104 roku opu(ci! szko!%
i prowadzi! ju' w!asn&, w ma!ej miejscowo(ci pod
Pary'em, wróci! jednak do miasta, by pobiera* nauki
dotycz&ce retoryki, jak uprzednio, od Wilhelma
z Champeaux, jednak uczeni i tym razem rozstali si%
po nied!ugim czasie w niezbyt przyjaznej atmosferze5.
Nast%pnie Abelard zacz&! bada* teologi%, jego
przewodnikiem w (wiecie tej dziedziny wiedzy jest
Anzelm z Laonu, z którym Abelard, poszukuj&cy
czego( (wie'ego, inspiruj&cego, nie móg! si% zgodzi*
w obliczu prezentowanych mu przeze# utartych
wzorców i skostnia!ych pogl&dów6.
Wielkim
sukcesem Abelarda w owej szkole by!o napisanie
komentarza do proroctwa Ezechiela, które stworzy!, by
udowodni* kolegom, 'e do studiowania Pisma
$wi%tego wystarcza jedynie ono samo i glosy.
Pozytywny odbiór pierwszego wyk!adu zapocz&tkowa!
fal% kolejnych, ciesz&cych si% du'& popularno(ci&
w(ród studentów, co jednak nie spotka!o si% ze
zrozumieniem ze strony Anzelma, to jednak tylko
zwi%kszy!o popularno(* m!odego uczonego7.
Oko!o roku 1113 Piotr Abelard otrzyma!
stanowisko kierownika w katedralnej szkole Notre>
Dame, co by!o szczytem jego m!odzie#czych marze#.
By! uwielbiany przez swoich uczniów, osi&gn&! s!aw%,

15. czerwca 2013 r. nast&pi uroczyste otwarcie
dla zwiedzaj&cych zamku w Inow!odzu. Jeszcze kilka
lat temu mo'na by!o tylko ogl&da* i przechadza* si%
mi%dzy ruinami. W latach 2007 – 2013 trwa! projekt
maj&cy na celu przywrócenia do „'ywych” zamku
Kazimierza Wielkiego. W uroczysto(ci wezm& udzia!
nie tylko w!adze samorz&dowe, lecz tak'e licznie
zaproszone bractwa i dru'yny rycerskie. B%dzie
mo'liwo(* wzi%cia udzia!u w mszy trydenckiej <po
!acinie=, obejrzenia pokazów rycerskich, dowiedzenia
si% czego( na temat historii Inow!odza i okolic, sprz%tu
rycerskiego czy dworskiego, a tak'e zakupienie
sprz%tu historycznego opartego na /ród!ach
historycznych. Koronnym wydarzeniem b%dzie
otwarcie zamku i wywieszenie flagi na wie'y. Przy
otwarciu zamku jednym z gospodarzy b%dzie m.in.
Inow!odzkie
Bractwo
Rycerskie.
Serdecznie
zapraszamy wszystkich, nie tylko entuzjastów
(redniowiecza. Gwarantowana wspania!a zabawa.
A. Radzy#ska

SPROSTOWANIE:!
Dotyczy artyku!u M. M%ciny, Katarzy
na po%udniu Francji )XII- XIIIw.*,
Mediewista nr 6, 2013.
Ostatni akapit móg! wprowadzi* czytelników w b!&d,
sugeruj&c, i' (w. Franciszek z Asy'u mia! co(
wspólnego z herezj& katarsk& czy jej dogmatami.
W rzeczywisto(ci autor artyku!u przytoczy! jedynie
pogl&d zaczerpni%ty
z monografii dotycz&cej opisywanego zjawiska,
pogl&d niczym niepoparty i pozostaj&cy jedynie
dywagacj&, jak si% zdaje, nie zwi&zan& z prawd&
historyczn&.

1

Dzi(: Le Pallet.
P. Abelard, List do przyjaciela, w: Piotr Abelard, Abelard i Heloiza. Listy,
Warszawa 1968, s. 2.
3
L. Jakimowicz, op. cit,, s. VI.
4
R. Pernoud, Heloiza i Abelard, Warszawa 1992, s. 8.
5
L. Jachimowicz, op. cit., s. VI.
6
Ibidem, s. VII.
7
P. Abelard, op. cit, s. 9>11
2
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o której (ni! od wczesnych lat m!odzie#czych,
rozpiera!a go duma przechodz&ca niemal w pych%. Do
jego s!uchaczy nale'eli m. in. pó/niejszy papie',
Celestyn II i wielu innych wy'szych duchownych8.
Ok. roku 1118 Abelard pozna! sw&
najs!ynniejsz&, jak si% oka'e, uczennic%. Mia!a ona
wówczas jakie( 17 lub 18 lat9. By!a siostrzenic&
kanonika paryskiego Fulberta, który przyj&!
dziewczyn% na wychowanie, a zachwycony bystro(ci&
jej rozumu chcia! jej zapewni* wszystko, co najlepsze,
by rozwija* jej talent. A któ' lepiej spe!nia!by zadanie
nauczania '&dnej wiedzy dziewczyny ni' sam mistrz
Abelard? Kieruj&c si% t& my(l& Fulbert poprosi! go, by
sta! si% nauczycielem jego siostrzenicy10. Ten za(
zgodzi! si% skwapliwie, gdy' rzeczona panna od
jakiego( czasu ju' przyci&ga!a jego spojrzenie i uzna!
za najbardziej odpowiedni# na sw# wybrank(11.
Wymy(laj&c kilka pretekstów poprosi! Fulberta, by
móg! zamieszka* w jego domu, co da!o mu mo'liwo(*
cz%stszego przebywania z Heloiz&. W Li!cie do
przyjaciela Abelard kpi z naiwno(ci Fulberta, który
sam powierzy! jagni( drapie&nemu wilkowi12.
Pocz&tkowo kieruj&cy si% jedynie '&dz& uczony
zakocha! si% w swej uczennicy z wzajemno(ci&, jak
opisuje: Nad otwartymi zwojami wi(cej by%o mowy
o mi%o!ci ni& o nauce, wi(cej poca%unków ni& uczonych
sentencji. I cz(!ciej r(ce si(ga%y do %ona ni& dotyka%y
kart ksi#&ek )…*W mi%osnym roznami(tnieniu
przeszli!my wszystkie stopnie kochania, spe%niaj#c
ka&de szale'stwo rozigranej fantazji, i tym nami(tniej
ch%on(li!my czar mi%osnych uniesie', nie doznaj#c
przesytu, &e by%y to dla nas rzeczy dot#d nieznane13.
By! szcz%(liwy, lecz to szcz%(cie definiowa! inaczej,
ni' by!o to wcze(niej, teraz to, co dawa!o mu rado(*
staje si% niezbyt mi!ym obowi&zkiem, z tego okresu
jego twórczo(ci mo'na znale/* wi%cej mi!osnej poezji,
a ni'eli traktatów filozoficznych, wyk!ady sta!y si%
dla# wr%cz nu'&ce14.
Sielanka trwa!a do momentu, kiedy
o wszystkim dowiedzia! si% Fulbert. Pierwszym jego
posuni%ciem by!o, co wydaje si% oczywiste w tej
sytuacji, wygnanie Abelarda z domu. Mo'emy tutaj
dostrzec wewn%trzn& przemian% uczonego >
z cz!owieka cynicznego, sta! si% kochaj&cym
m%'czyzn&, dostrzec mo'na dopiero teraz, kiedy zosta!
oddzielony od ukochanej, ile dla niego faktycznie
znaczy!a, pisze o tym, jak niemo'no(* spotkania
mocniej ni' dotychczas po!&czy!a ich dusze, mi!o(*
ewoluowa!a od Eros do agape15.
Niebawem okaza!o si%, 'e Heloiza spodziewa
si% dziecka. Dowiedziawszy si% o tym, Abelard

potajemnie uprowadzi! j& i odes!a! w swoje rodzinne
strony, gdzie na (wiat przyszed! ich syn, Astrolabiusz.
Piotr Abelard uzna!, 'e pojmie sw& ukochan& za 'on%,
uzyska! nawet zgod% jej wuja, ona sama jednak nie
chcia!a tego, odwodzi go od tego pomys!u jak tylko
mo'e, t!umacz&c, i' woli go trzyma* przy sobie si!&
mi!o(ci, ni' sztucznymi wi%zami ma!'e#stwa, a ten
maria' pogrzeba!by jego karier%, poza tym, pyta go
retorycznie: Jak zharmonizowa+ szkolne %awy
z ko%ysk#? Uczone ksi(gi i zwoje z k#dziel#?16. Dosz!o
jednak do (lubu > ma!'e#stwo zosta!o zawarte
w tajemnicy. Kiedy pojawi!y si% plotki na ich temat
uczony postanowi! wys!a* 'on% do klasztoru
w Argenteuil, nie spotyka to si% ze zrozumieniem ze
strony jej krewnych, który uznali, 'e takie zachowanie
(wiadczy o tym, i' chce si% pozby* Heloizy. Z zemsty
zosta! przez nich wykastrowany. Bardziej bolesna by!a
dla# jednak (wiadomo(* moralnej kl%ski, ni'
cierpienie fizyczne17. W zwi&zku z tym postanowi!
wst&pi* do klasztoru, wybra! opactwo (w. Dionizego18.
Tamtejsze obyczaje nie nale'a!y do najbardziej
wzorcowych przyk!adów 'ycia mnichów, co spotka!o
si% z krytyk& Abelarda. Po pewnym czasie, mnisi
zasugerowali mu udanie si% do pustelni, co z ch%ci&
uczyni! i naucza!, a jego wyk!ady znów przyci&ga!y
wielu s!uchaczy. Jedn& z pierwszych jego prac, które
wówczas powsta!y jest rozprawa O jedno!ci
i troisto!ci Boga, któr& napisa! na u'ytek swoich
uczniów. Nie spotka!o si% to, tradycyjnie, mo'na ju'
powiedzie*, z pozytywnym odbiorem u jego
oponentów, oskar'ali go niemal o herezj%, zosta!
wezwany na synod w Soissons, gdzie musia!
t!umaczy* zebranym swoj& wizj% Trójcy, nie
znaleziono jednak ostatecznie dowodów, 'e dzie!o jest
niezgodne z nauk& chrze(cija#sk& 19.
Po tym wydarzeniu osiad! w samotni
w pobli'u Troyes, gdzie zacz%li si% po nied!ugim
czasie schodzi* m!odzi ludzie, którzy pragn%li, by ich
naucza!. Abelard czyni! to w zamian za po'ywienie,
którego sam nie móg! zdoby*. Wkrótce uczniowie
pomogli w odnowieniu i powi%kszeniu kaplicy, któr&
uczony wniós! tam wcze(niej. Wcze(niej kaplic%
po(wi%ci! Trójcy $wi%tej, lecz zmieni! wezwanie,
daj&c jej imi% Parakleta20 identyfikowanego z Duchem
$wi%tym b&d/ Logosem21.
Nied!ugo potem zosta! wybrany opatem przez
mnichów z opactwa (w. Gildasa w Rhuys, gdzie si%
wkrótce uda!, by obj&* t% funkcj%. Jej wykonywanie
nie nale'a!o jednak do najs!odszych zaj%*.
Dowiedziawszy si%, 'e zakonnice z Argenteuil zosta!y
wyp%dzone z klasztoru, postanowi! ofiarowa*
mniszkom Parakleta, fundacja zosta!a zatwierdzona

8

L. Jachimowicz, op. cit., s. VII.
R. Pernoud, op. cit., s. 44.
10
Ibidem s. 38.
11
P. Abelard, op. cit., s. 14.
12
Ibidem., s. 15.
13
Ibidem, s. 15>16.
14
R. Pernoud, op. cit., s. 47.
15
Ibidem., s. 50.
9

16

P. Abelard, op. cit., s. 21.
Ibidem, s. 26
18
Ibidem., s. 27.
19
Ibidem., s. 30>31.
20
gr. parákletos, !ac. paraclitus= wezwany; pocieszyciel, obro'ca
21
E. Gilson, Heloiza i Abelard, Warszawa 2000, s. 70.
17
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bull& papie'a Innocentego II w 1131 roku. Heloiza
mia!a zosta* pierwsz& ksieni& na Paraklecie, cho* bulla
dawa!a jej jedynie tytu! przeoryszy Zgromadzenia
$wi%tej Trójcy22.
Abelard by! autorem wielu pie(ni i modlitw,
które by!y u'ywane przez mniszki. Napisa! tak'e
swoje w!asne wyznanie wiary, które zawar! w jednym
ze swoich listów do Heloizy. Zachowa! si% do(*
obszerny zbiór korespondencji wymieniana mi%dzy
nimi. Z listów tych, a nawet z ich tytu!ów dostrzec
mo'na ewolucj% w ich wzajemnych relacjach. Abelard
jest teraz raczej bratem, duchowym ojcem,
przewodnikiem i pocieszycielem swej drogiej kobiety
<droga niegdy! na !wiecie, dzisiaj najdro&sza
w Chrystusie23=. Stara si% jej wyja(ni* sens znalezienia
si% w obecnej sytuacji, uspokoi*. Mnisi habit
faktycznie uczyni! ze# mnicha, nawróci! si% i sw&
wiar& i s!owem wspomaga niemog&c& si% czasem
odnale/* w tej rzeczywisto(ci Heloiz% i cho* obojgu
jest trudno, 'adne z nich nie w&tpi w istnienie Boga,
s!u'& mu i szczerze si% oddaj&, bez wzgl%du na
przeciwno(ci. Uznaj& grzeszno(* swojego dawnego
'ycia i obecne rozumiej& jako pokut% za dawne
uczynki, które chocia' wspominaj& jako sobie mi!e,
zdaj& sobie spraw%, jak wygl&da!y w oczach Boga.
Listy te przesycone s& czu!o(ci&, lecz czu!o(ci&
bratersk&, siostrzan& a nadto s& pe!ne popisów
retorycznych, odwo!a# do Pisma, (w. Augustyna, czy
autorów antycznych, co czyni ich lektur% prawdziw&
uczt&.
Abelard zmar! 21 IV 1142 roku w klasztorze
(w. Marcelego w wieku 63 lat, tam te' zosta!
pochowany24. Heloiza chc&c mie* cho* cia!o
ukochanego blisko siebie, jak równie' wype!ni* jego
ostatni& wol%, sprowadza cia!o do Parakletu25. Pomaga
jej w tym Piotr Czcigodny, opat z Cluny26. Kobieta
prosi go równie' o zaj%cie si% przysz!o(ci&
Astrolabiusza, chce chocia' w ten sposób pomóc
swemu dziecku, owocowi wielkiej mi!o(ci. Jako sw&
ostatni& wol% Heloiza prosi o pochówek wraz
z ukochanym, umiera ona w roku 1164. Wed!ug
legendy, podczas pogrzebu wyci&gn&! do niej ramiona,
by zamkn&* j& w swym u(cisku na wieki27.

HISTORIA!
"REDNIOWIECZNA!POLSKI!
Polskie!zabiegi!o!odzyskanie!"l%ska!
po!naje+dzie!Brzetys&awa!czeskiego!
Pa#stwo
polskie
na
prze!omie
lat
trzydziestych i czterdziestych XI wieku prze'y!o swój
pierwszy wielki kryzys. Z!o'y!o si% na# wiele
czynników,
zarówno
zewn%trznych
jak
i wewn%trznych. Uwie#czeniem tego okresu by! najazd
ksi%cia czeskiego Brzetys!awa, który nast&pi! w 1038
b&d/ 1039 roku28, którego wynikiem by!o m.in.
wywiezienie z Polski cia! (w. Wojciecha, Radzima
Gaudentego i Pi%ciu Braci M%czenników29 oraz
przy!&czenie $l&ska do w!adztwa przemy(lidzkiego.
W tym czasie Kazimierz, wygnany z kraju po (mierci
ojca, przebywa! w niewoli w%gierskiej. Niebawem
jednak, w wyniku (mierci króla Stefana 30 zyska!
wolno(*
dzi%ki
jego
nast%pcy,
Piotrowi
31
Wenecjaninowi . Syn Mieszka II móg! wi%c
<posiadaj&c wsparcie cesarskie= wróci* do kraju
przodków gdzie po uzyskaniu poparcia zwolenników
rozpocz&! mozolny proces odbudowy swego w!adztwa.
Sprawa napa(ci czeskiej, zapewne za spraw&
skargi Kazimierza i jego biskupów <prawdopodobnie
wroc!awskich32= opar!a si% o Stolic% Apostolsk&. Polski
ksi&'% oskar'y! Brzetys!awa i biskupa Sewera m.in.
o to, i' burzyli polskie ko(cio!y i klasztory oraz
uwie/li cia!a i relikwie (wi%tych. Papie' Benedykt IX
jednak, za spraw& czeskiego z!ota jak i pro(by
o przebaczenie, uzna! i' dzia!ali oni w dobrej intencji.

28

Ostatnio na ten temat wypowiedzieli si%: K. Dró'd' , Kazimierz
Odnowiciel. Polska w okresie upadku
i odbudowy, Wodzis!aw $l&ski 2009, s. 70>74, Labuda Gerard,
Mieszko II król Polski )1025-1034*. Czasy prze%omu w dziejach
pa'stwa polskiego, Pozna# 2008, s. 147>153, M. Matla >
Koz!owska, Pierwsi Przemy!lidzi i ich pa'stwo )od X do
po%owy XI wieku*. Ekspansja terytorialna i jej polityczne
uwarunkowania, Pozna# 2008, s. 455>464.
29
K. Dró'd', op.cit., s. 76>77.
30
15 sierpnia 1038 roku.
31
Jego reakcj% na pro(b% Czechów o nie zwracanie wolno(ci
Kazimierzowi relacjonuje Anonim zw. Gallem: Je!liby jakie
stare prawo przepisywa%o, &e król W(gier ma by+ stra&nikiem
wi(ziennym u króla czeskiego, uczyni(, czego &#dacie. Anonim
tzw. Gall, Kronika polska, prze!. R. Grodecki, wst%p M. Plezia,
Wroc!aw 2003, ks. I, r.18, s.41.
32
K. Dró'd', op.cit., s. 105.

Katarzyna!W)grzy*ska,!rok III, historia.!

22

Ibidem, s. 71.
P. Abelard, List Abelarda do Heloizy, w: P. Abelard, Historia moich
niedoli i inne listy, Warszawa 1993, 111.
24
E. Gilson, op. cit. s. 160.
25
Forma „Parakleta” jest stosowana odno(nie do kaplicy, a „Parakletu” do
klasztoru.
26
E. Gilson, op. cit, s. 165.
27
E. Gilson, op. cit., s. 167.
23
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Ich jedyn& pokut& mia!o by* wystawienie klasztoru
wraz z jego solidnym uposa'eniem.
Brzetys!aw d&'y! równie' do tego, aby
uniezale'ni* Ko(ció! we w!asnym pa#stwie od
zwierzchnictwa niemieckiego. Z Pragi, gdzie spocz%!y
szcz&tki (w. Wojciecha, który by! ju' patronem
arcybiskupstwa gnie/nie#skiego, chcia! uczyni*
metropoli% czesk&. Tego typu zabiegi spotka!y si%
jednak z du'ym sprzeciwem ze strony cesarza Henryka
III oraz Barda, arcybiskupa mogunckiego. Chcia! on
ukara* Czechów za próby wydostania si% spod jego
zwierzchnictwa. Cesarza za( do interwencji sk!onili
sam Kazimierz oraz jego wuj, Herman, arcybiskup
kolo#ski. Henryk za'&da! od ksi%cia czeskiego zwrotu
zrabowanych w Polsce skarbów, a wobec odmowy
Brzetys!awa rozpocz%to przygotowania do wojny33.
Wyprawa Henryka na Czechy, maj&ca karny
charakter rozpocz%!a seri% konfliktów niemiecko >
czeskich34. Wa'nym z polskiego punktu widzenia
wydarzeniem, a b%d&cym owocem zatargów mi%dzy
Henrykiem a Brzetys!awem jest podpisanie przez
zwa(nione strony porozumienia pod Prag& 29 wrze(nia
1041 roku, By!o ono owocem zwyci%stwa cesarza nad
ksi%ciem czeskim. W(ród ustale# znalaz!y si% i te
dotycz&ce Polski: Brzetys!aw mia! zwróci* wszystkich
je#ców pojmanych w czasie najazdu na Polsk%.
Pomimo tego sytuacja Kazimierza pogarsza!a
si%. W po!owie pa/dziernika 1041 roku w!adca Czech
zjawia si% przed obliczem cesarskim w Ratyzbonie.
Cho* przebieg tego spotkania by! dla ksi%cia
upokarzaj&cy <sta! przed tronem boso, nast%pnie
musia! pa(* do nóg cesarskich z pro(b&
o przebaczenie=, to uda!o mu si% poradzi* z cesarzem
jak wcze(niej z papie'em. Pieni&dze i wstawiennictwo
mo'nych skutkowa!y tym, i' za cen% z!o'enia ho!du
lennego i obietnicy nienapadania w przysz!o(ci na
Polsk% ani ziemie Rzeszy, Brzetys!aw utrzyma! przy
sobie dwa okr%gi zdobyte kosztem monarchii
piastowskiej35.
Cesarz posiada! od tej chwili najwierniejszego
sojusznika. Wida* to na przyk!adzie zjazdu w Goslarze
w czasie Bo'ego Narodzenia 1042 roku. Brzetys!aw
zjawia si% na nim osobi(cie, przywo'&c ze sob&
wspania!e podarki dla Henryka III. Natomiast ze

strony polskiej pojawiaj& si% tylko pos!owie od
Kazimierza, gdy' ten zas!oni! si% jakimi( wa'nymi
sprawami. Cesarz poczu! si% zniewa'ony takim
traktowaniem, efektem czego by!o nieprzyj%cie
polskich wys!anników i ich darów. By* mo'e celem
tego zjazdu by!o uznanie przez stron% polsk& ustale#
ratyzbo#skich, czego obawia! si% w!adca polski. Gdy
Kazimierz dowiedzia! si% o gniewie cesarza, wys!a!
kolejne poselstwo <w Goslarze pojawi!o si% po!owie
lutego 1043 roku=. T!umaczy!o ono nieobecno(*
ksi%cia polskiego pod przysi%g&. Ich t!umaczenia
zosta!y przyj%te a Kazimierz wróci! do !ask36.
Kolejne trzy lata aktywno(ci mi%dzynarodowej
Kazimierza nie s& nam znane, bowiem /ród!a milcz&
na ten temat. Zmienia si% to dopiero w 1046 roku,
kiedy na zje/dzie w Merseburgu dochodzi do
spotkania ksi%cia polskiego, Brzetys!awa czeskiego
oraz Siemiomys!a pomorskiego z cesarzem.
Prawdopodobnie wtedy Kazimierz odst%puje chwilowo
od dzia!a# na rzecz odzyskania $l&ska. Szykowa! si%
bowiem do ostatecznej rozprawy z Miec!awem, który
usamodzielni! si% na Mazowszu jeszcze przed
najazdem czeskim na Polsk% i stworzy! tam w!asne
pa#stwo. Aby tego dokona* potrzebowa! spokoju na
pozosta!ych granicach pa#stwa, dlatego uzna! aneksj%
$l&ska przez Czechów. W zamian otrzyma! spokój na
po!udniu.
Po podporz&dkowaniu w 1047 roku Mazowsza
swojej w!adzy Kazimierz zyskiwa! wolne r%ce.
Ostatnim krokiem do odbudowy rozcz!onkowanego
pa#stwa sta!a si% kwestia odzyskania $l&ska. Sytuacja
mi%dzynarodowa sprzyja!a polskiemu w!adcy37.
Wykorzystuj&c j& w 1050 roku odbiera ziemi% (l&sk&
Czechom i od razu przyst%puje do odbudowy
tamtejszego biskupstwa. Jawne pogwa!cenie ustale# z
Ratyzbony i Merserburga zaniepokoi!o dwór cesarski.
Skarg% z!o'y! u Henryka Brzetys!aw. Poci&ga to za
sob& przygotowania do interwencji, jednak plany te
krzy'uje ci%'ka choroba cesarza.
24 listopada Kazimierz widzi si% z Henrykiem
w Goslarze. Wykorzystuj&c jego chorob% natychmiast
uk!ada si% z nim, obiecuj&c napraw% wszystkiego

36

33

Ibidem, s. 105>106.
34
Konflikty te opisane zosta!y w literaturze, m.in.: Matla >
Koz!owska Marzena, op. cit., s. 476>482.
35
Ibidem, s. 481>482. Do dzi( nie ustalono jakie to okr%gi. Jedn&
z hipotez jest ta mówi&ca o tym, i' jest to po prostu $l&sk,
a dwa okr%gi to jego cz%(* dolna i górna. Przegl&d
przypuszcze#: K. Dró'd' , op. cit., s. 107> 108.

K. Dró'd'., op. cit., s. 108>109, M. Matla > Koz!owska, op. cit.,
s. 483>484.
37
W roku 1049 w Bawarii ksi%ciem zostaje Konrad, syn Rudolfa,
brata Rychezy <a matki Kazimierza=. Szybko popad! on w
konflikt z cesarzem, co by!o na r%k% Kazimierzowi. Poza tym
coraz bardziej pogarsza!y si% stosunki niemiecko>w%gierskie.
W 1051 roku zaowocowa!o to konfliktem mi%dzy tymi
pa#stwami. K. Dró'd', op. cit., s. 110.
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w czym sprzeciwi! si% cesarzowi. Po uzyskaniu !aski
cesarza wróci! do kraju.
Henryk nie by! w tym momencie w stanie
wspomóc Brzetys!awa w dochodzeniu jego praw.
Wzrasta!o bowiem znaczenie wuja Kazimierza,
Hermana, arcybiskupa kolo#skiego. Dodatkowo polski
ksi&'% wys!a! cesarzowi posi!ki w czasie wojny
z W%grami. W dalszych latach sytuacja cesarza nie
zmienia!a si% na plus. Nadal walczono z W%grami,
bunt podniós! Konrad bawarski a i we W!oszech
wzros!y niepokoje.
Ostatecznie rozwi&zano spraw% przynale'no(ci
$l&ska na zje/dzie w Kwedlinburgu <22 maja 1054
roku=. Ustalono wtedy, i' $l&sk <wraz z Wroc!awiem=
ma wróci* do Polski, pod warunkiem p!acenia trybutu
w wysoko(ci 500 grzywien srebra i 30 z!ota, o czym
wspomina kronikarz czeski Kosmas: W roku od
wcielenia Pa'skiego 1054. Gród Wroc%aw i inne grody
oddane zosta%y Polakom przez ksi(cia Brzetys%awa pod
tym warunkiem, &e tak jemu, jak jego spadkobiercom
b(d# p%aci+ rocznie pi(+set grzywien srebra
i trzydzie!ci z%ota38. Tak po 16 latach ko#cz& si%
starania o powrót $l&ska do pa#stwa Piastów.

HISTORIA!POWSZECHNA!
"REDNIOWIECZA!
Kodyfikacja!prawa!rzymskiego!za!
panowania!Justyniana!I!
Wprowadzenie!
Przed Justynianem I obejmuj&cym w!adz%
w Bizancjum w 527 roku po swoim stryju Justynie
rysowa!y si% liczne problemy. Po pierwsze za
panowania jego poprzednika pa#stwem wstrz&sa!y
liczne
rozruchy
wyznawców
monofizytyzmu
i zwolenników wyznania chalcedo#skiego. Tak jak
swój poprzednik Justynian na pocz&tku swoich rz&dów
nie cieszy! si% dobr& opini&, podobnie zreszt& jak jego
'ona Teodora, która wcze(niej by!a tancerk&
w hipodromie39. Jego pozycja nie by!a ugruntowana,
czego dowodem mia!o by* gwa!towne powstanie Nika,
które wybuch!o 5 lat po obj%ciu rz&dów przez
Justyniana I. Po drugie sytuacja gospodarcza pa#stwa
w którym obj&! w!adz% by!a bardzo z!a, zarówno ze
wzgl%du na jego zad!u'enie, jak i z powodu nieudolnie
dzia!aj&cego aparatu administracyjnego, w którym
szerzy!a si% korupcja a wymiar sprawiedliwo(ci dzia!a!
w sposób opiesza!y40. Dzi( historycy s& podzieleni
je'eli chodzi o ocen% tej postaci. Jedni przypisuj& mu
liczne osi&gni%cia, za( drudzy b%d&cy jego
przeciwnikami
zarzucaj&
tym
osi&gni%ciom
tymczasowo(*. Justynian w czasie swojego panowania
dokona! wielu osi&gni%*, tego z pewno(ci& odmówi*
mu nie mo'na. W chwili swojej (mierci móg!by
stwierdzi*, 'e jego zamiar w postaci renovatio imperii
si% spe!ni!. Bizancjum panowa!o wówczas nad
Wschodem a' po Mezopotami%, w Europie
Wschodniej a' po Dunaj, w Afryce a' po Gibraltar.
Justynian roztoczy! równie' swoje wp!ywy na
Hiszpani% i Itali%41. Niestety jednak podboje Justyniana
okaza!y si% bardzo kruche. Ju' 3 lata po (mierci
Justyniana42 italijskie prowincje Cesarstwa najechali
Longobardowie i powoli podbijali te ziemie.
Bizancjum na d!u'szy czas zdo!a!o utrzyma* tylko
Rawenn%, Wenecj% i Kalabri%. Imperium Bizantyjskie

Marek!Stefa*ski,!!
Rok III, historia.!

!

!

!
!
!
!
!
!

39
40
41

38

Kosmasa Kronika Czechów, prze!. M. Wojciechowska, Wroc!aw
2006, ks. II, rozdz. 13, s. 211.

42
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K. Zakrzewski, Historia Bizancjum, Kraków 2007, s. 55.
T. Woli#ska, Justynian Wielki, Kraków 2003, s. 21.
J. Evans, Justynian i Imperium Bizantyjskie, Warszawa 2008, s.
115.
Justynian zmar! w 565 roku.
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w Afryce przesta!o istnie* na skutek ataków arabskich
do ko#ca VII wieku. Wp!ywy w Hiszpanii utrzymano
oko!o 70 lat po (mierci Justyniana. Wielu historyków
zarzuca dzi( Justynianowi, 'e marnowa! si!y walcz&c
na Zachodzie zamiast zaanga'owa* si% w dzia!ania na
Wschodzie43. Patrz&c z dzisiejszego punktu widzenia,
bogatszego o wiedz% w pó/niejszy rozwój wydarze#
jest to oczywi(cie prawda, ale czy mo'na by!o to
przewidzie* w czasach Justyniana tak energiczny
rozkwit Islamu? W VI wieku podboje Justyniana dla
ówczesnych ludzi musia!y by* traktowane jako wielki
sukces i znaczne osi&gni%cie. Zatem podsumowuj&c
kwesti% osi&gni%* Justyniana I nale'y uzna* mimo
wszystko, 'e dokonane przez niego podboje nie by!y
osi&gni%ciem trwa!ym i maj&cym szczególne
znaczenie. Za najtrwalsze i widoczne do dnia
dzisiejszego osi&gni%cia Justyniana nale'y uzna*
budow% (wi&tyni Hagia Sophia, której to przepych
wed!ug Kroniki Nestora mia! ol(ni* wys!anników
ksi%cia W!odzimierza i zaowocowa* chrztem Rusi
w obrz&dku bizantyjskim44, oraz kodyfikacja prawa,
któr& chcia!bym uczyni* przedmiotem tego artyku!u.
-ród&a! prawa! rzymskiego! w! momencie! obj)cia!
w&adzy!przez!Justyniana!I!
Justynian doszed! do wniosku, 'e dokonanie
wewn%trznego wzmocnienia pa#stwa b%dzie mo'liwe
po uprzednim przeprowadzeniu reformy prawa. Do
czasów Justyniana w Imperium Rzymskim taki system
nie istnia!. W obowi&zuj&cym porz&dku prawnym
w Cesarstwie Rzymskim istnia!y akty prawne, normy
prawne wzajemnie si% wykluczaj&ce. Wiele aktów
pochodzi!o z czasów przedchrze(cija#skich i wiele
z nich by!o sprzecznych z aktualn& pa#stwow& religi&,
pod k&tem formalnym wci&' funkcjonowa!a
archaiczna ustawa 12 tablic, która powsta!a w V w.
p.n.e. Qród!a prawa sk!ada!y si% g!ównie z trzech
elementów: zwyczaju, konstytucji cesarskich i opinii
prawnych
zawartych w dzie!ach uczonych
prawników. Zwyczaj by! /ród!em prawa jeszcze
w okresie starego prawa rzymskiego, czyli
z pocz&tków rzymskiej pa#stwowo(ci45. W czasach
Justyniana zwyczaj by! ju' jedynie subsydiarnym
/ród!em prawa. Na mocy konstytucji cesarza
Konstantyna z 319 roku zasady zwyczajowe
niesprzeczne z przepisami ustawy mog!y by*

stosowane46. Kolejnym i zarazem bardzo obszernym
/ród!em prawa by!y opinie uczonych prawników. By!o
to /ród!o o charakterze bardzo kazuistycznym. Ze
wzgl%du ogromn& ilo(* zachowanych opinii z czasów
klasycznego prawa rzymskiego47 oraz liczne próby
zarówno fa!szowania opinii jak i powo!ywania si%
adwokatów przed s&dami na nieistniej&ce opinie,
konieczna sta!o si% zapobie'enie tym nadu'yciom48.
Ju' Konstantyn Wielki próbowa! uregulowa* t%
kwesti% wydaj&c 2 konstytucje o cytowaniu w roku
321 oraz 328. By!a to jednak nieudana próba. Kolejn&
podj&! cesarz Walentynian III og!aszaj&c w roku 426
ustaw% o cytowaniu zwan& od miejsca wydania
rawe#sk&. Nada!a ona moc obowi&zuj&c& w praktyce
s&dowej tylko opini& Gajusa, Papiniana, Paulusa,
Ulpiana i Modestyna. Uregulowana te' zasady
post%powania w razie rozbie'no(ci w pogl&dach tych
autorów. W takim wypadku s%dzia powinien przyj&*
opini% wi%kszo(ci autorów. Je'eli takowej nie by!o to
wi&'&ce by!o zdanie Papiniana. Gdyby za( ten nie
wypowiedzia! si% w danej kwestii s%dziemu
przys!ugiwa!a dowolno(* w wyborze stanowiska.
Ostatnimi /ród!ami prawa by!y konstytucje cesarskie
w(ród, których najwa'niejsze by!y akty o charakterze
ogólnym – edykty <edicta=. Pozosta!ymi konstytucjami
cesarskimi by!y mandaty, dekrety i reskrypty. Dekrety
<decreta= by!y to orzeczenia cesarza wydawane w celu
rozstrzygni%cia sprawach spornych trafiaj&cych przed
s&d cesarski. Reskrypty <rescripta= by!y to wi&'&ce dla
pytaj&cego, którym móg! by* urz%dnik, lub nawet
zwyk!y obywatel odpowiedzi na pytania prawne
kierowane do cesarza49. Za czasów Justyniana
praktycznie zanik!
ostatni rodzaj konstytucji
cesarskich: mandaty <mandata=. By!y to pisemne
instrukcje wydawane urz%dnikom przez cesarza.
Dotyczy!y
g!ównie
spraw
o
charakterze
administracyjnym, ale mog!y te' kszta!towa* sytuacj%
prawn& obywateli 'yj&cych w okr%gu dzia!ania takiego
urz%dnika 50. Konstytucje tworzy!y bardzo liczne
i rozproszone /ród!a prawa dlatego szczególne
znaczenie
mia!y
zbiory
tych
konstytucji
opracowywane przez urz%dników do u'ytku w!asnego,
lub te' na zlecenie cesarza. Zbiory te by!y nazywane
kodeksami <codex=51. Codex Gregorianus by! to
46
47

48
43
44
45

J. Evans, op. cit., s. 122.
Ibidem, s. 124.
C. Kunderewicz, Rzymskie prawo prywatne, "ód/ 1995, s. 30.

49
50
51

C. Kunderewicz, op. cit., s. 40.
Jest to czas mniej wi%cej od pocz&tku pryncypatu do obj%cia
w!adzy przez Dioklecjana <284 rok n.e.=.
C. Kunderewicz, op. cit., s. 41.
K. Kola#czyk, Prawo Rzymskie, Warszawa 2001, s. 42>44.
K. Kola#czyk, op. cit., s. 66.
S!owo to mia!o w czasach rzymskich dwa znaczenia: forma
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jak wa'na by!a to kwestia (wiadczy bardzo szybkie
rozpocz%cie prac nad kodyfikacj&, bo ju' w roku 528,
czyli wkrótce po obj%ciu tronu Konstantynopolu przez
tego w!adc%.

prywatny zbiór ustaw cesarskich sporz&dzony mi%dzy
rokiem 291 a 292 przez wysokiego urz%dnika
administracji cesarskiej Gregoriusa. Obejmowa! zbiór
konstytucji cesarskich od czasów od Hadriana do
Dioklecjana.
Kolejnym zbiorem by! Codex
Hermogenianus b%d&cy uzupe!nieniem powy'szego
o konstytucje wydane przez Dioklecjana do roku 295.
Sporz&dzi! go urz%dnik Hermogenianus52, zwi&zany
prawdopodobnie z cesarskim archiwum. Nast%pnie
powsta! Codex Theodosianus, by! to pierwszy
oficjalny zbiór ustaw cesarskich og!oszony w roku 438
przez Teodozjusza II, a nast%pnie przyj%ty przez
Walentyniana III. Cesarz Teodozjusz planowa!
przeprowadzenie kodyfikacji zarówno konstytucji
cesarskich jak i opinii uczonych prawników. W tym
celu powo!a! Komisj%, która zdo!a!a jednak dokona*
tylko kodyfikacji konstytucji cesarskich. Zbiór ten
obejmowa! cesarskie akty prawne od Konstantyna
Wielkiego do Teodozjusza II. W du'ej mierze prawo
publiczne, konstytucyjne, administracyjne i karne.
Kodeks dzieli! si% na 16 ksi&g te za( na tytu!y53.
Komisja kodyfikacyjna mog!a w czasie pracy
dokonywa* skrótów, pomija* terminy i instytucje,
które wysz!y u'ycia a tak'e dzieli* i uk!ada* teksty
konstytucji. Istnia!y równie' inne zbiory praw
obowi&zuj&ce w Cesarstwie Bizantyjskim do czasu
przeprowadzenia kodyfikacji Justynia#skiej. Jednym
z nich by!y Regulae Ulpiani <Tituli ex corpore,
epitome Ulpiani= by!o to pochodz&ce z IV wieku
opracowanie Instytucji Gajusa oraz pism Ulpiana
i Modestyna. Wa'nym /ród!em prawa by!y te'
Sentencje
Paulusa
<Sententiae
Pauli=
czyli
opracowanie dzie! Paulusa zawieraj&ce podstawowe
wiadomo(ci z zakresu prawa. Ich stosowanie u!atwia!a
zwi%z!o(* i jasny zarys wiadomo(ci z zakresy prawa54.
Ze wzgl%du na ogrom /róde!, cz%sto ze sob&
sprzecznych i nie przystosowanych do stosowania
w VI wieku <du'a cz%(* z nich pochodzi!a z czasów
przedchrze(cija#skich=. Oczywistym zatem by!a
konieczno(*
stworzenia
regulacji
prawnej
odpowiadaj&cej potrzebom pa#stwa. Dla Justyniana
celem priorytetowym by!o ujednolicenie prawa. O tym

52

53
54

Trybonian!
Umiej%tno(ci&, której z pewno(ci& nie mo'na
odmówi* Justynianowi, by!a zdolno(* do dobierania
sobie uzdolnionych doradców. W sprawach
wojskowych byli to Belizariusz czy Narses, za(
w sprawach administracyjnych i
prawnych
55
Trybonian . To w!a(nie ten urz%dnik odpowiada za
tak sprawne przeprowadzenie reformy prawnej
Justyniana
I.
Trybonian
<Trybonianus=
najprawdopodobniej pochodzi! z Pamfilli w Azji
Mniejszej a jego rodzina nie by!a zamo'na. Zdo!a!
zdoby* jednak odpowiednie wykszta!cenie i dzi%ki
swoim talentom organizatorskim i wierno(ci wobec
Justyniana osi&gn&! bardzo wiele jak na cz!owieka
niskiego stanu56. Justynian mianowa! go szefem
wszystkich
kancelarii
cesarskich
<magister
officiorum=57. Stanowisko to czyni!o Tryboniana
jednym z najbli'szych wspó!pracowników Justyniana.
Trybonian zosta! te' mianowany ministrem
sprawiedliwo(ci
<quaestor
sacrii
palatii=,
odpowiedzialnym za przygotowanie projektu nowego
prawa. Trybonian by! cz!onkiem wszystkich komisji
odpowiedzialnych za przygotowanie kodyfikacji prawa
i przewodnicz&cym wszystkich z nich za wyj&tkiem
pierwszej. W czasie powstania Nika by! jednym
z urz%dników przeciwko którym powsta#cy skierowali
swój gniew. T!um domaga! si% usuni%cia ze stanowisk
prefekta Konstantynopolu Eudajmona, prefekta
pretorium Jana z Kapadocji, który jako poborca
podatkowy nie cieszy! si% najlepsz& opini& w(ród ludy
i w!a(nie kwestora Tryboniana, którego podejrzewano
o korupcj%58. Justynian w celu uspokojenia sytuacji
zdj&! wszystkich trzech urz%dników z zajmowanych
stanowisk. Wydarzenia te opisa! w swojej kronice Jan
Malalas, prawdopodobnie prawnik i urz%dnik
Justyniana59. Nie!aska wobec Tryboniana nie trwa!a
jednak d!ugo bo ju' w 533 roku przygotowywa! on
wydanie Instytucji <Institutiones=. Trybonian zmar!

ksi&'ki obejmuj&ca zespolone ze sob& grzbietem sk!adki lub
zbiór ustaw cesarskich.
A. D%bi#ski, Rzymskie prawo prywatne. Kompendium
Warszawa 2008, s. 71>74.
K. Kola#czyk, op. cit., s. 67>68.
W. Litewski, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1990, s.
113>123.

55
56
57
58
59
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T. Woli#ska, op. cit., s. 29.
J. Evans, op. cit., s. 67
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w 542 roku w czasie epidemii d'umy60, jego (mier*
znacznie zahamowa!a prace nad prawem rzymskim,
gdy' nie uda!o si% Justynianowi znale/* godnego
zast%pczy tego wybitnego organizatora.
!
Przebieg!kodyfikacji!
Cech&, która przy(wieca!a ca!emu procesowi
kodyfikacji by!o znaczne tempo prac. Prace
o najwa'niejszym dla pa#stwa znaczeniu prowadzono
tylko w latach 528>534. Po roku 534 Justynian
wydawa! ju' tylko konstytucje wprowadzaj&ce do
opracowanej kodyfikacji poprawki i uzupe!nienia.
Prace nad kodyfikacj& rozpocz%!y si% w 528 roku. Jako
pierwsze zosta!o skodyfikowane ustawodawstwo
cesarskie <leges=. Powo!ana przez Justyniana na mocy
konstytucji Haec 7 osobowa komisja z Trybonianem
jako cz!onkiem i Theophilusem z Konstantynopolu
jako przewodnicz&cym, w ci&gu roku pracy nad trzema
kodeksami
<gregoria#skim,
hermoge#skim
i teodozja#skim=, zdo!a!a w 529 roku opracowa*
pierwszy kodeks nazwany Codex vetus61. Nast%pnie
cesarz przyst&pi! do kodyfikacji prawa pochodz&cego
z pism jurystów <ius=. W 530 roku konstytucj& Deo
autore
powo!ana
zosta!a
komisja,
której
przewodnicz&cym zosta! Trybonian a cz!onkami:
Theophilus, Cratianus, Dorotheus i Anatolus, oraz 11
adwokatów ze stolicy pa#stwa. Celem komisji by!a
kompilacja, czyli uaktualnienie prawa tak aby sta!o si%
ono jednolite i niesprzeczne wewn%trznie. Justynian
zezwoli! na usuwanie instytucji nieaktualnych
i zast%powanie ich aktualnymi. Cz!onkowie komisji
mogli te' uzupe!nia* wypowiedzi danego prawnika,
wypowiedziami innych, tak by stworzy* wyczerpuj&c&
regulacj%. Zasadniczym celem by!a likwidacja
pluralizmu prawnego. Prace komisji planowano na
czas 10 lat, zosta!y jednak uko#czone w nieca!e 3
lata62. Historycy prawa przyjmuj& dzi(, 'e przyczyni!y
si% do tego naciski cesarza i sprawna organizacja
pracy. Prawdopodobnie komisja w czasie pracy
podzieli!a si% na cztery podkomisje, z których ka'da
opracowywa!a inn& parti% materia!u. Efektem prac
podkomisji mia!oby by* powstanie 4 [mas[:
sabinia#skij, edyktalnej, papinia#skiej i lu/nej. "&cznie
przeanalizowano dzie!a 38 prawników z czego tylko 3
z okresu przedklasycznego. Dzie!a te sk!ada!y si% na

2000 ksi&g obejmuj&cych 3 mln wierszy z których
wykorzystano 150 tys. czyli 5\ materia!u63. Efektem
prac komisji by!o monumentalne licz&ce 50 ksi&g
dzie!o Digesta. Kolejnym etapem kodyfikacji by!o
opracowanie w 534 roku podr%cznika dla [m!odzie'y
'&dnej wiedzy prawniczej[. Podr%cznik ten nazwano
Instytucje. Zosta! on przygotowany przez komisj%,
w sk!ad której wchodzili Trybonian, Theophilus
i Dorotheus64. Dokonali oni uaktualnienia Instytucji
Gajusza. Instytucje mia!y moc prawa na równi
z kodeksem, zawiera!y ca!okszta!t informacji o prawie
i s!u'y!y do zdobycia wiedzy elementarnej. Og!oszenie
Instytucji i Digestów ujawni!o w rezultacie
konieczno(* rewizji i uaktualnienia Kodeksu
wydanego w 529 roku. Rezultatem prac nad tym
zadaniem by!o w 534 roku wydanie nowego kodeksu
nazwanego Codex Repetitae Praelectionis65. Dalsze
prace Justyniana ograniczy!y si% do wydawania przez
niego a' do ko#ca panowania licznych Nowel. Mimo
planów nie uda!o si% zebra* ich w nowy kodeks
<prawdopodobnie by!o to spowodowane (mierci&
Tryboniana=. Dokonali tego dopiero po (mierci
Justyniana prywatni kompilatorzy. Powsta!y w ten
sposób 3 zbiory66, najobszerniejszy ma 168 nowel
z czego 10 pochodzi od nastepców Justyniana.
Efektem prac kodyfikatorów by!o stworzenie
zbioru prawa obowi&zuj&cego w sk!ad którego
wchodzi!y: Kodeks, Digesta, Instytucje i wydawane
przez cesarza Nowele.
Skutki!kodyfikacji!
Prace przeprowadzone na polecenie Justyniana
nie zako#czy!y si% pe!nym sukcesem. Nie
skodyfikowane pozosta!y Nowele a z powodu
po(piechu prowadzonych prac nie zawsze by!y one
prowadzone w sposób nale'yty. Nie uda!o si%
wyeliminowa* wszystkich sprzeczno(ci i stworzy*
jednolitego prawa. Nadal by!o to prawo bardzo
obszerne i trudne w zastosowaniu67. Kodyfikacja tylko
cz%(ciowo spe!ni!a oczekiwania cesarza jakim by!o
stworzenie zwartego systemu prawa na obszarze
Bizancjum. Odegra!a jednak wiele innych skutków,
których Justynian nie móg! przewidzie*. Po pierwsze
przyczyni!a si% do zachowania osi&gni%* rzymskiej
63
64

60
61
62

Ibidem, s. 70.
K. Kola#czyk, op. cit., s. 87.
W. Rozwadowski, Prawo rzymskie zarys wyk%adu wraz z
wyborem $róde%, Pozna# 1992, s. 42

65
66
67

Ibidem, s. 43.
Ibidem, s. 44.
Ibidem, s. 45.
K. Kola#czyk, op. cit., s. 89.
Corpus iuris civilis liczy w nowoczesnym wydaniu oko!o 20
tomów druku normalnych rozmiarów.
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jurysprudencji i zahamowa!a proces wulgaryzacji
prawa rzymskiego. Patrz&c pod tym k&tem
Ustawodawstwo Justyniana jest najobfitszym /ród!em
poznania prawa rzymskiego. Po drugie dzie!o
Justyniana okaza!o si% podstawa do pó/niejszej
dzia!alno(ci glosatorów, komentatorów, kierunku
humanistycznego, szko!y historycznej i pandektystyki.
Kodyfikacja dostarczy!a zatem /róde!, które pozwoli!y
na restauracj% prawa rzymskiego w Europie
Zachodniej68. By!a równie' wzorem dla tworzenia
praw pa#stw, które b&d/ to by!y od Bizancjum
zale'ne69, b&d/ to przyj%!y religi% w!a(nie od tego
pa#stwa70. Efektem restauracji prawa rzymskiego
w Europie by!o pocz&tkowo tylko wykorzystywanie
jego norm w sposób subsydiarny > na podstawie
ustawy
o
s&dzie
Kameralnym
Rzeszy
<Reichkammergericht= z 1495 roku s%dzia móg! s&dzi*
na podstawie prawa rzymskiego lub norm prawa
miejscowego71. Ostatecznie jednak na zasadach
wywodzonych z prawa rzymskiego oparto wszystkie
wielkie europejskie kodyfikacje prawa cywilnego
w XIX w – Kodeks Napoleona <Code de Napoleon=
z 1804 roku, austriacki kodeks cywilny z 1811 roku
<Allegemeine Burgerliches Gesetzbuch= i wreszcie
niemiecki kodeks cywilny z 1896 roku <Burgerliches
Gesetzbuch=. Moim zdaniem zatem kodyfikacja
Justyniana przeprowadzona jak na ówczesne
mo'liwo(ci z niesamowitym rozmachem, stworzy!a
podwaliny na których do dzi( opieraj& systemy prawne
w Europie. Dostarczy!a równie' historykom prawa
znacznej liczby /róde! staro'ytnego prawa rzymskiego
i umo'liwi!a jego odtworzenie.

MISZMASZ!HISTORYCZNY!
Artyku%y z innych epok.

Ma&/e*stwa!mi)dzy!Jagiellonami!!
i!Habsburgami!od!ko*ca!XV!w.!do!
po&owy!wieku!XVI.!
Alii bella gerunt, tu, Austria, Felix nube.
Wiek XVI by! dla domu habsburskiego czasem
wykreowania pó/niejszej z!otej zasady. Niech inni
prowadz# wojny, ty, Austrio, po!lubiaj szcz(!liwie >
by!o to jak'e zgodne z duchem epoki+ Pomimo coraz
cz%stszego antropocentrycznego postrzegania (wiata,
nadal uwa'ano, 'e o biegu dziejów decyduje boska
wola, a niektóre dynastie s& predestynowane do
pe!nienia w!adzy. Powo!anie to mia!o objawia* si%
„p!odno(ci&” dynastii, której bez w&tpienia,
Habsburgom nie brakowa!o.
Ponadto dewiza ta wyklucza!a walki o w!adz%,
które pomi%dzy chrze(cija#skimi krajami uchodzi!y
nadal za niegodne <co nie znaczy, 'e si% nie
zdarza!y=72. Zatem lepsze i szcz%(liwsze by!y
umiej%tne maria'e ni' zbrojne walki o trony.
Zasadzie: Niech inni prowadz# wojny… zacz&!
ho!dowa* król i pó/niejszy cesarz, Ferdynand I, który
wi%ksz& wag% przywi&zywa! do swoich córek ni'
synów. Pisa! nawet, 'e to córki s& cenniejsze, gdy'
przynosz& przyja$' mi(dzy krajami73, synowie za( z
broni# w r(ku rozbijaj# pa'stwa74.
Równie' Jagiellonowie widzieli ogromne
korzy(ci w rozbudowanej polityce dynastycznej.
Kazimierz Jagiello#czyk, sam po(lubiony El'biecie
z Habsburgów, pragn&! jak najkorzystniejszych
maria'y dla swoich dzieci, niekiedy posuwaj&c si% do
interwencji zbrojnej, jak w przypadku walki o tron
W%gier dla syna W!adys!awa.
Pomimo istniej&cej rozleg!ej literatury
przedmiotu,
krótka
forma
pracy
wymog!a
wykorzystanie tylko jej cz%(ci. Pragn% jedynie
nakre(li* zagadnienie, jakim by!a polityka dynastyczna
Habsburgów i Jagiellonów ze szczególnym

Krzysztof!Grecki,
Rok IV, prawo.

!
!
!
!
68

69

70
71

J. Kodr%bski, Prawo Rzymskie w Polsce XIX wieku, "ód/ 1990
s. 10.
T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa,
Warszawa 2004, s. 278.
Przyk!adowo Bu!garia, czy Ru(.
M. Szczaniecki, Powszechna historia pa'stwa i prawa,
Warszawa 2009, s. 254.
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2006, s. 193>194.
Ibidem, s. 194.
S. Grodziski, Habsburgowie. Dzieje dynastii, Wroc!aw 1998,
s. 69.

Mediewista
uwzgl%dnieniem ma!'e#stw zawieranych pomi%dzy
dynastiami od ko#ca XV w. do drugiej po!owy wieku
XVI.
W roku 1492 zmar! król Polski Kazimierz
Jagiello#czyk, a rok pó/niej cesarz Fryderyk III.
Zarówno w Polsce, jak i w Austrii ich osoby
symbolicznie zako#czy!y epok% (redniowiecza,
a jednocze(nie, metaforycznie ujmuj&c, na wiele lat
po!&czy!y obie dynastie. Cesarz Fryderyk, cho*
nieuwa'any za wybitnego w!adc%, zapocz&tkowa!
pó/niejsz& rozleg!& polityk% dynastyczn& 'eni&c sw&
kuzynk% El'biet% z królem Polski. Ma!'e#stwo to
mo'na zaliczy* do udanych. El'bieta i Kazimierz
doczekali si% trzyna(ciorga dzieci, z których
jedena(cioro doczeka!o doros!o(ci. Jest oczywiste, 'e
tak liczne potomstwo wymaga tym wi%kszej uwagi
w planowaniu ich przysz!o(ci.
El'bieta, zwana w Polsce Rakuszank&, po
swojej
alberty#skiej
linii
Habsburgów,
a bezpo(rednio po swym bracie W!adys!awie
Pogrobowcu mia!a prawa do tronu Czech
i W%gier. Praw tych nie zrzek!a si%, co zr%cznie
wykorzystano planuj&c przej%cie w!adzy w tych
krajach, przez jagiello#skiego syna W!adys!awa 75,
sk&din&d nosz&cego imi% po zmar!ym ju' naówczas
wuju.
Plan si% powiód!. W!adys!aw zdoby! korony
(w. Wac!awa i (w. Stefana, jednak pozycja
Jagiellonów w nowoobj%tych pa#stwach by!a s!aba
i wymaga!a pomocy ze strony polskiego króla
Kazimierza.
W%grzy mieli (wiadomo(* „przej(ciowo(ci”
jagiello#skiego panowania i nie chcieli rezygnowa*
z pretensji do obszarów, które historycznie mia!y do
nich nale'e*. Wierzyli ponadto, 'e kiedy( na ich tronie
zasi&dzie w ko#cu król w%gierskiego pochodzenia.76
Ponadto czynnikiem chwiej&cym pozycj&
Jagiellonów by!a postawa Habsburgów, którzy wed!ug
H. "owmia#skiego niczego wi(cej nie pragn(li, tylko
wyga!ni(cia tej dynastii ]Jagiellonów^ w Czechach i
na W(grzech 77. Tez% t% potwierdza list Jana Olbrachta
do brata Aleksandra, w którym pisze o Maksymilianie
I: przecie nam za! wsz(dzie snuje intrygi )…* aby!my
rozerwani naszymi sprawami opu!cili brata
]W!adys!awa^78.
Bez w&tpienia Maksymilian I Habsburg by!
75
76

77
78

K. Baczkowski, Rady Kallimacha, Kraków 1989, s. 49>50.
H. "owmia#ski, Polityka Jagiellonów, Pozna# 2006, s. 446>
447.
Ibidem, s. 445.
F. Papee, Jan Olbracht, Kraków 1999, s. 163.

w!adc& wybitnym i to on by! g!ównym, je'eli nie
najwa'niejszym motorem habsburskiej polityki
dynastycznej. Jego syn Filip I, zwany Pi%knym, poj&!
za 'on% Joann%, któr& historiografia ochrzci!a mianem
Szalonej, córk% królewskiej pary Izabeli i Ferdynanda.
Tym samym Filip uzyska! prawo do korony
hiszpa#skiej i chocia' nie rz&dzi! d!ugo, bo zmar!
nagle w 1506 r., ju' jego dzieci zasiada!y na tronach
niemal ca!ej Europy, na co bez w&tpienia wp!yw mia!
ich dziadek Maksymilian I.
Z sze(ciorga dzieci Filipa i Joanny, dwoje
po(lubiono Jagiellonom, co (wiadczy* mo'e o tym, jak
wysok& pozycj% zajmowa! wówczas dom jagiello#ski
na arenie mi%dzynarodowej.
Pierwsz& par& by! Ferdynand Habsburg, oraz
Anna Jagiellonka, córka W!adys!awa króla Czech
i W%gier, drug& natomiast Maria Habsburg i Ludwik
Jagiello#czyk, syn W!adys!awa i brat Anny. Obydwa
ma!'e#stwa by!y wynikiem umowy zawartej w lipcu
1515 r. w Wiedniu. Ponadto na mocy traktatu cesarz
Maksymilian mianowa! Ludwika Jagiello#czyka
swoim synem oraz nada! mu prawo do godno(ci
cesarskiej w razie swojej (mierci. K. Baczkowski
uwa'a, 'e takie post%powanie cesarza mia!o by*
jedynie „chwytem” psychologicznym, „ekwiwalentem
bez pokrycia”79, co nie zmienia faktu, 'e w razie
faktycznej (mierci Maksymiliana, Jagiellonowie
mieliby prawo ubiega* si% o koron% cesarsk&.
Ma!'e#stwo Marii Habsburg i Ludwika
Jagiello#czyka nie trwa!o d!ugo, gdy' zako#czy!o si%
(mierci& Ludwika w 1526 r. w bitwie pod Mohaczem.
Para by!a bezdzietna, a Maria po (mierci m%'a zosta!a
mianowana przez swego brata, cesarza Karola V,
namiestnikiem Niderlandów.
W taki sposób, z takim trudem wywalczone
korony (w. Wac!awa i (w. Stefana przesz!y w r%ce
tych, którzy od lat ich pragn%li. W!adcami Czech
i W%gier zostali Ferdynand Habsburg oraz Anna
Jagiellonka, jak podaje J. Besala, na os!od% Polakom. 80
Przej%cie
w!adzy
przez
Habsburgów
w Czechach i na W%grzech w obliczu (mierci
Ludwika, by!o wynikiem podpisanego jeszcze
w grudniu 1491 r. w Bratys!awie pokoju, mi%dzy
Maksymilianem I, a W!adys!awem Jagiello#czykiem,
który ko#czy! walk% o tron w%gierski po ataku cesarza.
Podpisany uk!ad przyznawa! prawo Habsburgom do
dziedziczenia tronu na W%grzech po (mierci
79

80

K. Baczkowski, Zjazd wiede'ski 1515, Warszawa 1975, s.
210.
J. Besala, op. cit., s. 193.
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W!adys!awa lub jego potomków. Jak podkre(la K.
Baczkowski, trudno wini* W!adys!awa, 'e w tej
sytuacji pomin&! swoich braci i dobro dynastii na rzecz
Habsburgów, je(li w tym samym czasie jego brat
Olbracht zbrojnie próbowa! wyrzuci* go z tronu.
Otoczony z jednej strony przez brata, a z drugiej przez
wojska cesarskie, W!adys!aw nie mia! innego
wyj(cia.81
Bez w&tpienia jednak, jak ma!'e#stwo Marii
i Ludwika nie przynios!o wi%kszych korzy(ci 'adnej ze
stron, tak zwi&zek Ferdynanda I i Anny da! du'& ilo(*
profitów, zw!aszcza stronie habsburskiej. Ich
ma!'e#stwo mo'na zaliczy* do udanych. Wydaje si%,
w (wietle kronikarskich zapisów, 'e król i pó/niejszy
cesarz by! szczerze oddany 'onie nazywaj&c j& po
Bogu najdro&szym skarbem82. Ferdynand zapewne nie
tylko
z
poczucia
dynastycznego
obowi#zku
spowodowa%, &e Anna pi(tna!cie razy zachodzi%a
w ci#&(83. Z tak licznego potomstwa prze'y!o trzech
synów i dziesi%* córek, co, jak ju' zaznaczy!am we
wst%pie, Ferdynand wita! z rado(ci&, uwa'aj&c córki za
cenniejsze od m%skich potomków.
Pomimo mi!o(ci, jak& darzyli dzieci,
Ferdynand i Anna byli surowymi rodzicami.
Zw!aszcza dziewczynki wychowywano nadal w duchu
tradycji, które zawarte zosta!y w pracy pt.
O wychowaniu niewiasty cnotliwej. W dziele tym
mo'na przeczyta*: Zacna dziewica powinna siedzie+
w domu, nikomu nie by+ znan#, na zebraniu siedzie+ ze
spuszczonymi oczyma i milcze+84. Taki model
wychowania by! nadal powszechny, sprzeciwia! mu si%
jedynie Erazm z Rotterdamu w swym rewolucyjnym
dziele pt. O wychowaniu dzieci.
Nie da si% zaprzeczy*, 'e taki sposób
wychowania dziewczynek ci&'y! im pó/niej przez ca!e
'ycie. M!ode kobiety stoj&ce zawsze na uboczu, nie
by!y w stanie podejmowa* samodzielnych decyzji,
by!y niemal pozbawione osobowo(ci, co J. Besala
pisze o El'biecie Habsbur'ance, 'onie Zygmunta II
Augusta.85 Siedemnastoletnia, w chwili (lubu w 1543
roku El'bieta, by!a uosobieniem chrze(cija#skich cnót
i
pobo'no(ci,
uchodzi!a
za
!adn&,

o delikatnych rysach kobiet%.86 To jednak nie
wystarczy!o, by zdoby* serce m%'a i dworu. Trzeba
przyzna*, 'e Kraków wita! El'biet% pi%knie, a wesele
by!o ogromnym wydarzeniem.87 Od razu te'
nieskrywan& sympati& zacz&! darzy* El'biet% król
Zygmunt I, nazywaj&c j& pó/niej swoj& córk& w listach
do jej ojca, króla Ferdynanda. Jednak najwi%ksz&
przeciwniczk& m!odej królowej by!a te(ciowa.
Królowa Bona od pocz&tku by!a przeciwna temu
ma!'e#stwu, nie popieraj&c tak bliskich kontaktów
z Habsburgami. Robi!a wszystko, by pobyt El'biety na
Wawelu uczyni* jak najbardziej przykrym, o czym
donosi! w listach przys!any przez Habsburgów szpieg>
Jan Marsupin.88 Nie pomaga! te' El'biecie ma!'onek.
Wydaje si%, 'e Habsbu'anka po prostu mu si% nie
podoba!a. Jej anemiczno(* i aseksualno(* odstr%cza!y
króla przyzwyczajonego u kobiet do wi%kszego
temperamentu i, jak podkre(la J. Besala, maj&cego
ró'ne preferencje seksualne, które kszta!towa!y si%
w kontaktach z wieloma kobietami od m!odych lat.89
Id&c w tym kierunku, g!ównym powodem problemów
ma!'e#skich, które wyst&pi!y ju' od pierwszych dni
po'ycia nale'a!oby uczyni* zbytni& nie(mia!o(*
El'biety, która wydawa!a ba* si% swego m%'a, oraz
jego nadmiernej pobudliwo(ci seksualnej. By* mo'e
w przysz!o(ci uda si% ten problem lepiej zbada*,
w!&czaj&c do bada# historycznych równie' badania
z zakresu psychologii, zw!aszcza psychologii
uzale'nie#.90
Niech%* Zygmunta pog!%bi!a tak'e choroba
El'biety > ataki epilepsji. Gdy tylko nadarzy!a si%
okazja, podczas zarazy, która zaatakowa!a Kraków
w sierpniu 1543 r., Zygmunt uciek! ze stolicy udaj&c
si% ze swym dworem na Litw%. El'biet% pozostawi!
wraz z dworem swych rodziców oraz sióstr. W Wilnie
Zygmunt pozna! Barbar% > jedyn& mi!o(* swego 'ycia,
z któr& ju' wtedy nawi&za! romans. Na krótko wróci!
jeszcze Zygmunt do 'ony, ale ju' w 1545 roku,
El'bieta dr%czona wzmagaj&c& si% chorob& zmar!a,
a Zygmunt zwróci! si% w stron% Barbary
z Radziwi!!ów. Prze'y! z ni& tylko kilka szcz%(liwych
lat, jednak nie da!a mu ona potomka. Zmar!a w 1551 r.
Ten moment ponownie chcia! wykorzysta* dom
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habsburski. Zaproponowano ma!'e#stwo Zygmunta ze
starsz& siostr& pierwszej 'ony > Katarzyn&. Pomimo
pocz&tkowej niech%ci, król zgodzi! si% na ten zwi&zek.
O
dziwo
popar!a
go
tak'e
Bona.
Katarzyna Habsbu'anka by!a przeciwie#stwem siostry.
Brzydsza od niej, by!a jednocze(nie bardziej
inteligentna i na pewno potrafi&ca samodzielnie
my(le*. Nie chcia!a by* marionetk& w r%ku m%'a,
chcia!a prowadzi* w!asn& polityk%, wybitnie
prohabsbursk&. Cz%(* polskich historyków nazywa j&
nawet najlepszym habsburskim agentem91.
Zygmunt August przez swoj& matk% odczuwa!
prawdopodobnie awersj% do politykuj&cych kobiet,
tote' móg! by* to powód stopniowego odsuwania
Katarzyny od siebie. Ponadto kilkakrotne pog!oski
o ci&'y 'ony wzbudza!y podejrzenia, czy Katarzyna
wszystkiego nie zmy(li!a, by zatrzyma* m%'a przy
sobie.
W pa/dzierniku 1562 roku, król widzia!
ma!'onk% po raz ostatni. Na sejmie 1563 r., mia!
powiedzie* do zgromadzonej szlachty, 'e ch(tnie by
zosta% mnichem, aby tylko pozby+ si( &ony92. Mnichem
jednak Zygmunt nie zosta!, wróci! za to do
poprzedniego, rozrywkowego stylu 'ycia. Katarzyna
przez ca!y okres ma!'e#stwa, a' do (mierci zdawa!a
si% czeka* na 'yczliwo(* m%'a, by* mo'e w jaki(
sposób go kocha!a, ten jednak maj&c ca!y czas
w pami%ci ukochan& Barbar%, nie potrafi! obdarzy*
uczuciem coraz bardziej chorej i oty!ej Katarzyny.93
Trzecia 'ona Zygmunta Augusta zmar!a tylko
kilka miesi%cy przed samym królem, wi%c ten, sam
coraz bardziej chory nie zd&'y! „nacieszy*” si%
wolno(ci&. $mier* Zygmunta zamkn%!a panowanie
domu jagiello#skiego w Europie. Rozpocz&! si% okres
europejskiego panowania Habsburgów próbuj&cych
nawet zasi&(* na polskim tronie, trwaj&cy do XIX w.
Trzeba przyzna*, 'e chocia' umiej%tnie
prowadzona
polityka
dynastyczna
zarówno
Habsburgom jak i Jagiellonom da!a ogromn& pot%g%,
to wi%cej szcz%(cia w podejmowaniu decyzji, oraz
„d!ugowieczno(ci” mieli Habsburgowie. Uk!ady na
prze'ycie zapewnia!y równe szanse obydwu domom
w obj%ciu w!adzy, jednak to Habsburgowie okazali si%
by* bardziej 'ywotni, dzi%ki czemu obj%li trony na
W%grzech i w Czechach. Dzi%ki Filipowi I,
Habsburgowie zacz%li panowa* w Hiszpanii. Za
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J.Besala, op.cit., s. 262.
M. Duczmal, op. cit., s. 361.
J. Besala, op.cit., s. 272>274.

panowania Karola V s%o'ce w ich imperium nie
zachodzi%o.
U szczytu swej pot%gi Jagiellonowie w!adali
w Koronie i na Litwie, na W%grzech i w Czechach.
Córki jagiello#skie by!y ma!'onkami wielkich
w!adców. W tej sytuacji tym wi%ksz& tragedi& by! brak
legalnego potomka Zygmunta Augusta. Jego (mier*
otworzy!a zupe!nie nowy rozdzia! w dziejach
Rzeczpospolitej i poniek&d tak'e w dziejach Europy.

Anna!Szczepa*ska,!!
Rok III, historia.

KALENDARIUM
1 V 1356 – Cesarz Karol IV Luksemburski i król Polski Kazimierz III Wielki podpisali Układ praski, będący
odnowieniem Pokoju namysłowskiego z 1348 roku.
2 V 1312 – Papież Klemens V bullą Ad providam rozwiązał zakon templariuszy.
3 V 1285 – W bitwie pod Bogucicami książę krakowski i sandomierski Leszek Czarny pokonał księcia
mazowiecko-czerskiego Konrada II czerskiego.
4 V 1415 – Sobór w Konstancji potępił poglądy Johna Wycliffe'a.
5 V 1260 – Kubilaj-chan został władcą imperium mongolskiego.
6 V 1104 – Krzyżowcy rozpoczęli oblężenie Akki.
7 V 1342 – Klemens VI został wybrany na papieża.
8 V 1222 – Henryk VII Hohenstauf został koronowany w Akwizgranie na króla Niemiec.
9 V 1087 - Relikwie św. Mikołaja z Miry zostały przewiezione do włoskiego Bari.
10 V 946 – Agapit II został papieżem.
11 V 1284 – Jan I został koronowany w Nikozji na króla Cypru i Jerozolimy.
12 V 1364 – Król Kazimierz III Wielki wydał przywilej fundacyjny Akademii Krakowskiej.
13 V 1230 – zmarł Kazimierz I opolski, książę opolsko-raciborski.
14 V 1264 – II wojna baronów w Anglii: bitwa pod Lewes.
15 V 1252 – Papież Innocenty IV wydał bullę Ad extirpanda, w której zezwolił na stosowanie tortur wobec
heretyków.
16 V 1204 – Hrabia Flandrii Baldwin I został koronowany na władcę Cesarstwa Łacińskiego.
17 V 1410 – Dokonano wyboru antypapieża Jana XXIII.
18 V 1152 – Król Anglii Henryk II Plantagenet poślubił Eleonorę Akwitańską.
19 V 1364 – Karol V Mądry został koronowany na króla Francji.
20 V 1350 – W bitwie pod Żukowem Kazimierz III Wielki rozgromił wojska litewskie, odzyskując Ruś halickowołyńską.
21 V 1358 – We Francji wybuchł bunt chłopski zwany żakerią.
22 V 1054 – Odbył się zjazd w Kwedlinburgu, gdzie doszło do ugody granicznej między księciem polskim
Kazimierzem I Odnowicielem, a księciem czeskim Brzetysławem I.
23 V 1040 – Turcy Seldżuccy pokonali armię Ghaznawidów w bitwie pod Dandankanem.
24 V 1276 – Magnus I został koronowany na króla Szwecji.
25 V 1085 - król Alfons VI wyzwolił Toledo spod panowania Maurów.
26 V 1339 – zmarła Aldona Anna Giedyminówna, królowa Polski, żona Kazimierza Wielkiego.
27 V 927 – Piotr I został carem Bułgarii.
28 V 1156 – Armia sycylijska w bitwie pod Brundizjum rozgromiła Bizantyjczyków, kładąc kres ich panowaniu
w południowej Italii.
29 V 1453 – Konstantynopol został zdobyty przez Turków.
30 V 1431 – W Rouen spalono na stosie Joannę d'Arc.
31 V 1162 – Stefan III został królem Węgier.
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