


BOHATER GRUNWALDZKI.
CHARAKTERYSTYKA ZBIGNIEW A OLEŚNICKIEGO.

P o lon i hoc ex pa ren tib u s  d id icere , ut ex bello  
nunquam  fugiant, vincant au t m o rian tu r , necesse  est. 
List Oleśnickiego do Eneasza Sylwiusza.

I.

Trudna sytuacya polityczna i n iebezp ieczeństw a. O brona od Prus i od 
W schodu. R ozszerzen ie i w zm ocnienie unii. Z ażegnanie n ieb ezp ieczeń stw  
od soboru Poparcie unii z W ęgram i. Znaczenie tego faktu. Przym ioty o s o b is e .  
Brak stronnictw a. S tanow czość w  w ażnych a łagodność w  innych spraw ach  
Brak pryw aty. Ł agodność w karaniu. Miłość S łow ian. W ró g  szow inizm u

narodow ościow ego. S tanow czość w  obronie uni). B ohaterstw o.

Zacięty bój wre już przez długą, piątą z rzędu godzinę, zw y
cięstwo przechyla się na jedną  to na drugą stronę. K ról zawsze 
jpszcze pod osłoną niedużej ale  dzielnej chorągwi pozostaje poza 
linią bojową. Rwał się Jagiełło do bitw y, a im bardziej staw ała 
się zacięta, im głośniej słychać było w ołania wodzów, tem  bar
dziej rycerstw o przyboczne m usiało pow strzym yw ać zapał bojowy 
króla, k tó ry  bódł rum aka ostrogą, coraz bardziej przybliżając się 
do walczących, że m usiano wreszcie i rum aka chwycić za wodze. 
Tymczasem linia bojowa objęła i chorągiew  królew ską i zanim się 
spostrzeżono, rycerz Luzacyi, D yppold von Kickeritz, pędził, co koń 
wyskoczy, z kopją wym ierzoną w pierś króla. G dy już był na 
małą od celu odległość, z orszaku królew skiego w ybiega m łodzian 
i z szybkością p ioruna uderza złam aną wiócznią w bok rycerza, 
k tóry pod silnym ciosem pada z konia do nóg królewskich.

— Stanąłeś w  obronie mego życia, czeka cię za to nagroda, — 
chwalił król młodziana, chcąc go przyozdobić rycerskim  pasem. 
Skrom ny młodzieniec ugiął kolana przed królem , oświadczając, że 
w ybrał stan duchow ny, woli bowiem wTalczyć za C hrystusa aniżeli 
za śm iertelnego króla. Pochwalił pobożny Jagiełło zamiar, obiecu
jąc i na tem polu pomoc dzielnemu m łodzianowi. Młodzieńcem
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tvm był Zbigniew  Oleśnicki, pisarz kancelaryi królew skiej, z ry 
cerskiego rodu  Dębno...

D opom ógł król Zbigniew owi w jego karyerze duchownej, 
w trzynaście lat po sław nej bitwie został on biskupem  krakowskim , 
zasiadł na stolicy Św iętego S tanisław a, którego imię od dzieciń
stw a nabożnością otaczał. Z bohatera  z pod G runw aldu został 
Zbigniew  rycerzem  Chrystusow ym , ba! jednym  z wodzów rycer
stw a Chrystusow ego... N iepospolite przym ioty rycerskie, przytom 
ność um ysłu, bystrość, odw aga, czego dał dow ód na polu bitwy, 
tow arzyszą mu stale  i w  tym długim  boju za miliony, k tó ry  mu 
staczać prz\rszło z ważnego posterunku, stolicy krakowskiej.

Była to bowiem  epoka, w której bodaj czy nie bardziej ani
żeli w żelazo okutych rycerzy dla obrony od Krzyżaków  z jednej, 
od hord koczowniczych z drugiej stron}?, potrzebow ano w Polsce 
rycerzy C hrystusow ych — tak dla poparcia rozw oju, jak  i dla obrony 
chrześcijańskiej cywilizacjn. Była ona na skutek w ypadków  poli
tycznych z g runtu  zagrożoną. Z jednej strony  podnoszą głowę 
elem enta, zw rócone przeciw ko religii i Kościołowi i w burzy hu- 
syckiej, zlewając się z podnieconym  nacyonalizm em, grożą w yw ro
tem  religijnym  i społecznym całej środkow ej Europie, z drugiej 
strony, najw yższy zwierzchnik świata, król Niemiecki, niemogąc 
uspokoić burzy husyckiej, a nie chcąc dopuścić Polski do współ- 
akcyi, stał się jej nieprzebłaganym  w rogiem , tem niebezpieczniej
szym, że skrycie podburzał przeciw ko niej wszystkich na okół jej 
sąsiadów , zapalając dokoła Polski pożar w ojenny, w  którym by 
i K rólestw o paść m iało ofiarą... Nietylko cały Zachód, Niemcy, 
starał się podburzyć przeciw ko Polsce, odciąć ją  od żywych źródeł 
zachodniej ośw iaty, ale i cały dorobek cywilizacyjny, który  od lat 
trzydziestu Polska rozszerzała na wschodzie i u trw alała, usiłował 
podkopać i zniszczyć. W  tym celu w yrokiem  wrocław skim , w spra
wie polsko-krzyżackiej na sejmie rześkim  1420 roku ogłoszonym, 
wtrącił Polskę w  now y wir walk z Zakonem , podżegał W itolda 
do odrębnej od Polski korony litewskiej, a po śmierci tegoż księ
cia opiekow ał się Św idrygiełłą, a właściw ie buntem  tegoż, w yw o
łanym  na całej Litw ie i Rusi przeciw ko związkowi z Koroną. 
W alki, jakie teraz  na całym w schodzie pow stały, o tyle b a r
dziej grożą niebezpieczeństw em  K oronie, że bunt był czynnie 
w spierany przez Zakon, zarów no z P rus jako  też i z Inflant, czer
piąc stam tąd posiłki i otuchę do zaciętej walki. Na dobitek klęsk 
i nieszczęść, grożących w prost zniesieniem  dorobków  cywilizacyj
nych na w schodzie, król Zygm unt, chcąc papieża użyć za narzę
dzie do sw ych planów , spow odow ał zw ołanie soboru, aby przez



ten organ działać na K uryę w duchu swoich planów . W  czasach 
zamieszek husyckich z jednej a z drugiej strony  w zm agającego się 
p rądu reprezentacyjnego, sobór m iałby stać się taranem  do osła
bienia prym atu i środkiem  do zmiany ustro ju  Kościoła, w  kierunku 
sprzecznym  z zasadam i boskiego tw órcy, k tóry  go na wzór m o
narchii ugruntow ał. Łatw o zrozumieć, że w  takiem  zgromadzeniu, 
które na gruncie niemieckim w Bazylei zwołano, m usiały rej w o
dzić żywioły Polsce nieprzychylne, i cały prąd, jaki stam tąd ku 
Polsce parł, tak  ze strony religijnej jako też i politycznej, był dla 
niej szkodliwym  i niebezpiecznym. I podczas działania tak szko
dliwego dla K orony prądu, cesarz Niemiecki, Krzyżacy w Prusach 
i Inflanciech i w schód cały, przez nich podburzony, grożą Polsce 
zagładą; naw et pom oc Kuryi apostolskiej, k tóra zawsze w najkry- 
tyczniejszym  m om encie z pomocą przybyw ała, była sparaliżo
waną...

W  takiej to trudnej chwili trzeba było potężnego wodza du
chowego o harcie bohatera grunw aldzkiego, aby nie uledz w walce, 
aby, podjąw szy obronę, służyć zarów no Kościołowi jak  i ojczyźnie, 
aby w śród burzy naw ę ojczystą, zew sząd otoczoną rafam i i m ieli
znami, skierow ać na otw arte morze, uratow ać od zaguby. Do ta 
kiej walki, do takiego sterow nictw a w cześnie już zaprawił król 
Zbigniewa; jego  to bowiem użył przeciw ko Zygm untow i, w ysyła
jąc  go w 1420 r. z protestem  przeciwko w yrokow i na sejm rześki do 
W rocław ia. Znakomicie się wyw iązał z zadania kierow nik kan- 
celaryi królew skiej, w ystępując jako nieustraszony obrońca praw  
Korony, k tórych też był głębokim  znawcą. Zostaw szy biskupem, 
objął obronę in teresów  koronnych od P rus  i od w schodu. Prusy, 
podburzone do w ojny przez Zygm unta, wym agały um iejętnej ze 
strony  polskiej dyplom acyi, aby uchronić Koronę od wojny w chwili, 
kiedy L itw a zryw ała węzły unii i gdy cała praca cywilizacyjna 
Polski, cały dorobek Jag iełły  i W itolda z chwilą buntu Św idry- 
giełły począł topnieć, zanikać... I znow u staje Zbigniew  jako n ie
ustraszony a m ądry obrońca praw  K orony i ratuje dorobek cywi
lizacyjny; jego  to głównie zasługą, że unija narodów , na którą 
sprzysięgły się w szystkie potęgi ówczesne, zam iast upadku święci 
dni najw iększych tryum fów a i ci, którzy dotychczas odcięci byli od 
dobrodziejstw  unii, Ruś cała, otrzym ali przywilej i praw a, k tóre do
tychczas tylko Litw inom  przysługiw ały. Największy bunt, jaki 
tylko mógł Koronie grozić, bunt obejm ujący olbrzymie przestrze
nie Rusi litew skiej, został uśm ierzony. Praw da, że trw ał on całe 
lata, ale też padł Zakon krzyżacki, k tóry  głównie bunt podsycał, 
padł zakon Inflancki, k tóry  czynnie bunt w spierał, a Św idrygiełło
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inusiał się ukorzyć przed Koroną i przyjąć warunki, jakie mu tam 
podyktow ano. Unia została wzmocnioną na skutek rozszerzenia jej 
przyw ilejów  na Ruś litew ską, k tóra tem  bardziej korzystać po
częła z dobrodziejstw  połączenia narodów , że z chwilą unii flo
renckiej i pod względem  religijnym  została połączona z Koroną...

Źródłem  wielkich niebezpieczeństw  dla K orony ale zarazem  
i dla Kościoła, był sobór bazylejski, pod naciskiem  króla Zygm unta 
zwołany przez papieża, ale w net już przeciw ko pow adze prym atu 
występujący. Polityczne położenie, przez Zygm unta stw orzone, 
było takie, że po jednej stronie był sobór, Niemcy, K rzyżacy i Świ- 
drygiełło, po drugiej papież Eugeniusz IV, W enecya i Polska. 
W  taki sposób król był osamotniony, bo ani papież, ani W e- 
necya nie mogli w esprzeć go przeciw  licznym jego  wrogom. 
A gdy król w  1433 roku zaciągnął S ierotków  czeskich do walki 
z Krzyżakam i, król Zygm unt groził Jagielle w ytoczeniem  procesu
o herezyę i wołał głośno do soboru, przypom inając spraw ę „uci
śnionego przez króla Polski Zakonu K rzyżackiego“. Papież E u
geniusz doniesieniem  o pogodzeniu się z soborem  ułatw ił królowi 
przystąpienie do soboru — tym zaś, k tóry  gorąco poparł p rzystą
pienie do soboru i sam dał się w ybrać na posla Polski do soboru, 
był Zbigniew  Oleśnicki. P raw da, że z pow odu śmierci króla i syT- 
tuacyi politycznej nie był Zbigniew" na soborze, ale o nim to m o
żna powiedzieć śmiało, że samem  swem przystąpieniem  w ytrącał 
przeciwnikom  broń  z ręki, tak że od tej chwili nie było już m owv, 
aby na soborze poparto  czy to spraw ę Zakonu, czy to Swidrv- 
giełły przeciw ko Polsce. Zasługi część w alna spływ a na Zbi
gniewa, lubo nie m ożna go nazwać koncyliarzystą lub też zagorza
łym stronnikiem  soboru (te epitety  spotyka się po najważniejszycli 
dziełach historycznych), chociażby na tej jedynej podstaw ie, że 
w 1433 r., z pow odu korespondencyi soboru ze Sw idrygiełłą, gani! 
Zbigniew  zachow anie się soboru, w yraźnie w ytykając ojcom, że 
w taki sposób insultują wiernych!

Na wschodzie i na  zachodzie, na północy i południu był Zbi
gniew rów nocześnie zwycięzcą... Zapew ne że proces zwycięzkiej 
obrony praw  Korony je s t spraw ą, jak  w szystkie wypadki dzie
jow e, bardzo skom plikow aną i trudnoby przyszło dow ieść, że Zbi
gniew był spraw cą w szystkich zgoła pom ysłów  tej obrony^... ale 
najkom petentniejszy znaw ca tych czasów, h istoryk tej m iary, jakim  
był A natol Lewicki wyraźnie wskazuje na Zbigniew a jako  na

') Bunt Św idrygiełty .
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głów ny filar obrony, jako  na spraw cę najw ażniejszych zwycięstw . 
Zbigniew  sam  zresztą czynnie w ystępuje w najważniejszych 
okazyach i to wym agających bohaterskiego pośw ięcenia, czy 
to wówczas, gdy veto zakładał przeciwko koronie W itolda, którą 
zdradziecko podsuw ał am bitnem u księciu król Zygm unt, czy to 
w 1432 r., gdy do G rodna się udaw ał, aby jako pełnom ocnik króla 
i K orony rozszerzyć dobrodziejstw a unii horodełskiej i na Ruś li
tew ską, czy w reszcie gdy utłum iał husytyzm  w dom u i narażał 
się na śmierć z pow odu surow ego postępow ania z posłam i Hu- 
sytów .

Ratunkiem  dorobku cywilizacyjnego w Koronie, i na Litwie 
zwycięzko przeprow adzonym , postawił Zbigniew  znowu Polskę na 
czele europejskich m ocarstw , tak że po śmierci cesarza Zygm unta 
Czesi ofiarow ali młodzieńczemu Kazimierzowi Jagiellończykowi 
tron, po śm ierci zaś cesarza A lbrechta zagrożeni przez Turków  
W ęgrzy  zapraszali na osierocony tron św iętego Szczepana m ło
dego króla W ładysław a. Tę to drugą kandydaturę poparł ener
gicznie Zbigniew  radą i czynem, biorąc udział w instalacyi króla 
na stolicy w ęgierskiej. Sytuacya ów czesna była tego rodzaju, że 
przez dzielną obronę W ęgrów  nietylko że ojczj*znę m ożna było 
wynieść na pierw sze miejsce w śród m ocarstw  europejskich, ale co 
ważniejsza przez inicyatyw ę w najw ażniejszej spraw ie politycznej, 
jaka podów czas zajm owała Europę, ratunkiem  cesarstw a w scho
dniego i C arogrodu od niechybnie grożącej im klęski, odnieść 
najw iększą zasługę cywilizacyjną. Nieda się zaprzeczyć, że naw et 
na skutek fatalnego obrotu, jaki spotkał tę politykę Zbigniew a 
z pow odu klęski w arneńskiej, św iat cały uznał zasługę K orony 
polskiej. Nie po sław ną koronę św iętego Szczepana, lecz po 
obronę krzyża, zagrożonego na tak ważnym  posterunku europej
skim jakim  był C arogród, spieszył król polski i w ęgierski W łady
sław  w tow arzystw ie wielkiego swego doradcy, Zbigniew a. Ten 
bowiem  proroczym  jakby  duchem  odgadł całą grozę m ających zajść 
w ypadków  na europejskim  wschodzie i niebezpieczeństw a C arogro
du i upadek Bizantyjskiego cesarstw a i jarzm o Słow ianom  bał
kańskim  grożące i niedolę przyszłą W ęgier. W ypraw a węgierska 
jakoteż z nią się łączące w ypraw y na Bałkany m ają powszechno- 
dziejowe znaczenie i są przez historyę uznane jako ofiara ze stro 
ny Polski życia i m ienia dla wzniosłego celu obrony Krzyża. 
P raw dą jest, że sam ą w ypraw ę w arneńską jako przedw czesną 
jeszcze i niedojrzałe przedsięwzięcie odradzał Zbigniew.

O gólne to znaczenie unii z W ęgram i o tyle wyżej ocenić 
przyjdzie historykow i, że, spełniając ją  za pobudką Zbigniew a, za
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m yślano zarazem  uspokoić roznam iętnione w Polsce jak  i w całej 
Europie um ysły na skutek koncyliaryzmu, i spokój w chrześcijań
stw ie ugruntow ać. K oncyliarne stronnictw o było bardzo silne 
w Niemczech, m iano naw et papieża w łasnego, obranego na sobo
rze, Feliksa V. Św iat znowu był w  rozdziale, a ponieważ Niemcy 
uznały Feliksa, przeto i Polska do tej obedyencyi należała a jej 
stolica, K raków , był jednym  z najgłówniejszych ognisk koncyliar- 
nych teoryi o wyższości soboru nad papieżem. Oczywiście że zwy- 
cięzka w ypraw a w obronie Krzyża, w ypraw a popierana energicz
nie przez Eugeniusza IV, m ogła jednym  zamachem uciszyć i ten 
zamęt jaki całej Europie groził z pow odu wznowienia koncyliaryzm u 
i nowej schizmy zachodniej. W  myśli Zbigniew a chwila zupeł
nego tryum fu nad wrogam i Krzyża m iała być zarazem  i tryumfem 
nad niespokojnym , upornym  i burzącym  się um ysłem  jego  ziom
ków, umyslêm, k tó ry  kształcąc się na wzorach i przykładach z Za
chodu, tak w  teoryach koncyliarnych jakoteż później i politycz
nych, szukał w yzw olenia się od prym atu i zwolnienia surowej 
dyscypliny Kościoła. Ujarzmić tego ducha buntu w ojczyźnie swej, 
przez lat przeszło trzydzieści otw artej na  w pływ  husjrtyzmu i przy
wieść wszystkich do uznania jednej powagi w spraw ach Kościoła, 
było m yślą Zbigniewa, tow arzyszącą zamiarom  obrony Krzyża.

Takim i były cele i wzniosłe zam iary Zbigniew a, a odpow ia
dały im nie mniej wielkie przym ioty duszy. W iedzą i rozumem 
im ponow ał on takiem u Eneaszow i Sylw iuszow i, który się w yraża
o biskupie krakow skim  jako  o mężu, k tóry  całą św iecką i duchow ą 
m ądrość przeniknął na w skroś i posiadł wszystko, czemkolwiek się 
tylko szczyci rzym ska literatura. Jednakże nie tą m ądrością, czer
paną z książek, odznaczał się jego um ysł, — mówi współczesny bi
skupowi autor dyalogu — bo częstokroć byw a ona p ły tką i p rze
w rotną, lecz m ądrością, zaczerpniętą z życia, jaśniejącą prostotą, 
k tórą okraszał zasobem  um iejętnie dobranych przykładów , aby le
piej pouczać i podnosić. T a  m ądrość życiow a pozw alała mu cel, 
do którego dążył, jasno  mieć przed oczyma, niemniej jak  i trafne 
dobrać środki, w iodące do celu. M ądrości tej tow arzyszy n ieustra
szona odw aga, niemniej jak  i m iłość gorąca; o pierwszej mówi 
autor dyalogu:

Ku w zn iosłym  zm ierza celom  chęć dzielnego m ęża
I nie znając bojaźni w alczy i zw ycięża...

Nierów nie wyższem zadaniem  dla E uropy, a także i dla Pol
ski był ratunek  chrześcijaństw a od T urków , zwłaszcza po klęsce war- 
neńskiej, aniżeli zajęcie P ru s— sądził Zbigniew  — i każdy przyznać
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musi, że m otyw y, jakim i się nasz bohater kierował, odradzając wojny 
pruskiej, były w ysoce szlachetne. W obec niebezpieczeństw , zaw i
słych nad E uropą po wzięciu Carogrodu — pisał Zbigniew do Ka- 
pistrana, — niem asz innego króla, k tóryby spraw y chrześcijaństwa 
przeciwko Turkom  łatwiej i skuteczniej mógł bronić, aniżeli król 
Polski. Nietylko m ógłby w tym celu użyć sił licznych swych lu
dów : Polaków , Litw inów , R usi'i W ołoszy, ale nadto m ógłby użyć 
i T atarów , gdyby nie nieszczęsna wojna pruska, k tóra tej spraw ie 
stanęła na przeszkodzie... Narody, unią związane pod egidą Polski, 
ratow ać m iały zagrożoną cywilizacyą Europejską.

-Myliłby się k toby  twierdził, że w  swych dziełach opierał się 
Oleśnicki na jakiem ś zorganizow anem  stronnictw ie, że popierany 
był przez senatorów  m ałopolskich lub przez „opiekadlików k ró le 
stw a“, o których się i teraz jeszcze pisze i mówi, jako  o stron 
nictw ie O leśnickiego. Niezawodnie, że w ważnych spraw ach pań
stw owych umiał on gromadzić około siebie grono mężów, którzy 
chętnie głow ą i ręką popierali szlachetne zam iary, ale równie i to 
jes t pewnikiem , że osiągał raz cel za pośrednictw em  W ielkopolan 
to znowu przy pom ocy Małopolan, innym zaś razem  za pośrednictw em  
Mazowszan, lub wreszcie Rusi. Że nie można go uważać za głowę 
żadnego stronnictw a politycznego, lub, co pow szechnie przyjęto, za 
wodza M ałopolan, na to posiadam y w ybitny dowód w tem, ; e 
publicznie oskarżał tutorów , owych opiekadlników , zastępując3?ch 
w rządach W arneńczyka, składających się głównie z Małopolan, 
przez co z dobrych przyjaciół poczynił sobie wrogów, a na siebie, 
na swoich dom owników i na Kościół ściągnął prześladow ania.

Jakkolw iek przy doborze środków  działania umiał zawsze 
ukryć cel w łaściw y przed oczyma zawnstnych, a naw et przed tymi, 
których bądź popraw ić bądź też ukarać zamierzał, to jednakże 
w spraw ach ważnych, gdy szło o odw rócenie niebezpieczeństwa, 
grożącego Kościołowi łub ojczyźnie, nienawidzi biskup wszelkiej 
dwuznaczności, H usytów  gromi i ściga; naw et podówczas, gdy 
całe królestw o, gdy cały episkopat polski szuka z nimi związku 
przeciwko wiarołom nym  Krzyżakom  — on odrzuca kompromis, 
mimo że ojcowie soboru sami toczą rokow ania z kacerzami i ze
zwalają na takież rokow ania w Polsce. Zbigniew  odtrąca prośby
o danie im posłuchania, lub rozpraw iania z nim w kwestyach wiaiy. 
Taksam o stanow czo postępuje z burzycielam i spokoju w Polsce, 
z polskimi husytam i, z wzbitym w  pychę Spytkiem  z Melsztyna, 
a i stronnicy separatyzm u litew skiego m ają w  nim stanow czego 
przeciwnika. W ogóle w w ypadkach wielkiej wagi je s t stanow 
czym i żadnych nie ma względów na osobę, chociażby naw et króla,
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jeżeli z jego  winy zasady w iary chrześcijańskiej, dobro pospolite 
szkodę ponosi. Zbigniew  gromi rządców  królestw a, skoro ci nie- 
tylko że przeciwko nieprzyjaciołom  odw etu nie obmyślili, ale nadto 
dwuznacznem  zachow aniem  dodawali im otuchy do coraz w ięk
szych zam achów — gromi sędziwego króla Jagiełłę  z pow odu szko
dliwej dla państw a ociężałości w działaniu i syrna tegoż króla Ka
zimierza, skoro tenże odstępuje od ducha unii, od wysokiego 
posłannictw a i obowiązków, wziętych na się z polską koroną.

Stanow czość ta zresztą towarzyszy? Zbigniew owi tylko w spra
wach zasadniczych, zazwyczaj jednak, dążąc do celu, używa O le
śnicki sposobów  i środków  um iarkow anych, łagodnych... W y ro 
zumiałość i dobroć, cierpliw ość i łagodność charakteru  m aluje 
się w doborze środków  i dróg, w użyciu ludzi i ich traktow aniu. 
T o też Zbigniew  praw ie że nie ma w Polsce w ielu w rogów  oso 
bistych i nikt nie pow aży się rzucić cienia na jego  charakter, 
a i dzisiejszych historyków  zarzuty przeciw ko jego rzekomej du
mie, przy bliższej rozw adze okazują się bezpodstaw ne. Owszem, 
d/.isiaj w iemy dow odnie, że owe zży?mania się history?ków z powodu 
strofow ania królów  przez Zbigniew a bydy? bezpodstaw ne, gdyż 
gromieniem  tem  bronił Zbigniew  ojczy'zny?, Kościoła i cywilizacyi 
i to po w yczerpaniu wszelkich innych, łagodni ej szy?ch środków. 
Niegodnymi historyka je s t podsuw anie mężowi tej m iary, jakim  byTł 
Zbigniew , m otyw ów  osobistych w jego działaniu, skoro niektórzy 
za przy?czyrnę karcenia króla Kazimierza podają odebranie Z bignie
wowi Spiża i m ówią, jakoby? wyskokiem  tych osobistych uczuć, 
gdzie już wszelkie względy7 ustają, byty wybuchy? nienaw iści w pi
śmie ostatniem  Zbigniew a do króla stosow anem , w  którem  pozuje 
na Św iętego Stanisław a! Nie wspom inalibyśm y o tym subjek- 
tyw nym  sądzie, gdyby nie okoliczność, że odbił się on na bada
niach naszyTch history?ków, a przecież nie je s t chociażby analogią 
poparty . Jak  wielce niesłusznym  jest zarzut o prywacie, jako
o bodźcu strofow ań króla, przekonać się m ożna z listu samego 
Zbigniewa, który  mówi, że wprawdzie nap isał list ostry? do króla, 
lecz nie wy^słał go; król bowiem  m ógłby pom yśleć, że, wiedziony 
pry?watą za odjęcie Spiża, szukam osobistej zemsty! I ten to deli
katny rys charakteru, odsuw ającego od siebie wszelką pryw atę, 
posłużył historykow i za argum ent przeciw ko biskupowi...

Przypatrzm y się dalszym  rysom  charakteru  męża, z którego 
usiłow ano uczynić jak iegoś fanatycznego m nicha średniowiecznego, 
nieużytego, dum nego męża, działającego z osobistych nieraz pobu
dek. W szakże nikt inny jak  Zbigniew  w wyrozum iałości swej, 
w znawstw ie ułomnej natury? ludzkiej, umie cierpliwie wzyTwać do
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popraw y, przestrzegać, wchodzić w układy polityczne i staw iać 
warunki, jak  owem u Spytkow i z Melsztyna, naczelnikowi husytów  
polskich, o którym  dzisiaj wiemy, że był na żołdzie najw iększego 
w roga Polski, Zygm unta Luksem burczyka; umie wybaczyć, uspra
wiedliwić i zasłonić naw et od kary, jak  owego prow incyała Mino
ry tów  polskich, Mikołaja Doliwę, przed generałem  zakonu, z po 
w odu upartego trzym ania z soborem  Bazylejskim; jak  profesorów  
akadem ii krakow skiej przed gniew em  legata i króla. Podobny rys 
charakteru widzimy w postępow aniu Zbigniew a wobec profesora 
uniw ersyteckiego, Gałki z Dobczyna, lub wreszcie wobec m agistra 
P aw ła z Pragi, k tóry  to z rodziny żydowskiej pochodząc, w ycho
w any przez Czecha w wierze chrześcijańskiej, w yprzysiągł się jako 
m agister un iw ersy tetu  w iedeńskiego husytyzm u, potem  zaś, p o 
wróciw szy do Czech, w m niemaniu, że Czesi się nawrócili, zajm o
wał stanow isko w kolegiacie praskiej. Był i w K rakowie i w W ro
cławiu, gdzie dopuścił się nikczemnej chytrości, i po wyprzysiężeniu 
się herezyi, nie odbyw szy pokuty, uciekł do Pragi, gdzie publicz
nie obcował z Rokicaną; pow rócił stam tąd do Krakow a i tu wobec 
ludu rzucił się na Jana z K apistranu, za co dostał się do więzienia. 
Zbigniew  w praw dzie w ydał w yrok dożyw otniego w ięzienia jako 
przeciw ko pow tórnie w błąd popadłem u, ale zdjęty litością przez 
wzgląd, że ten  w yrzekł się herezyi i że przez nieśw iadom ość obcow ał 
z heretykam i, a nie przyjął ani posady w kolegiacie praskiej, ani też 
nie złożył w yznania nauki husyckiej, polecił skazanego, jako  żą
dnego popraw y, łasce papieskiej. Jeszcze łagodniej postąpił z G ałką 
z Dobczyna, dozwalając na ucieczkę tego, którego miał w ręku, 
do tych, przed którym i K orona broniła się jak  od zarazy, do Bolka 
ks. Cieszyńskiego.

Przeciw ników  swych umie Zbigniew  ująć naw et podówczas, 
gdy im najsroższych nie skąpił w yrzutów . W  stosunkach z nimi 
spotykam y bowiem  łagodną u Zbigniew a ironię, jak  wówczas, gdy 
doradza królow i Kazimierzowi, aby zajęcia łowieckie (w których 
się król ze szkodą państw a kochał) zdał na innych... Spotykam y 
i ry s miłości Litwy, k tórą król nad Polskę przenosił, jak to było 
wówczas, gdy, w ytykając Kazimierzowi zajęcie Drohiczyna, wojnę 
z Mazowszem, m ordy, pożogi i zabieranie w niew olę m azow iec
kiego ludu, ośw iadczył jednak, że niczego tak nie pragnie, i n i
czego nie pożałuje, aby tylko doprowadzić strony do zgody, że 
rów7nie chętnie chciałby się przysłużyć Koronie jako  też i Litw ie, 
gdyż obu krajów  pom yślność i w ielkość zarów no go obchodzą. 
Tkliw e jego  serce umie zaboleć nad Rusią, podnieść piękne strony 
charakteru jej mieszkańców, których przyzwyczajenie raczej i uprze



dzenie aniżeli przekonanie odciąga od Rzymu. L itością przej
m uje się serce jego, gdy rozm yśla nad niedolą Czechów, którym 
najwięcej życzy naw rócenia, gdyż leży ono zarów no w interesie 
Czechów jakoteż i Polski samej. Biorąc na uw agę te wyrażenia, 
m ożnaby uważać Zbigniew a jako zbytniego m iłośnika Słowian, 
i Czechów i Rusi. Zbytnim  jednak  m iłośnikiem  bratnich narodów  
nie był on, ale życzył im dobrze, by b raterstw o to zapew niło im 
i lepszą dolę i w iększy wzrost cywilizacyjny, bo był nadto duszą, 
gorejącą wielką chrześcijańską miłością, pragnącą wszystkich, a cóż 
dopiero swoich podnieść na wyżyny cywilizacyjne, zapew nić im 
wzrost i szczęście, byle kroczyli drogą P raw dy i Życia, w skazaną 
przez jeden Kościół powszechny...

T en  cel wysoki, którego spełnienia w głębi duszy pragnął, na
kazuje Zbigniewowi z jednej strony  surow o oddalić posłów hu- 
syckich, gdy przychodzili „pouczać a nie po to aby być pouczo
nymi, a z drugiej strony  zaleca mu ujmującą życzliwość wobec 
narodu Czechów, k tórego naw rócenie leży mu na sercu, pozwala 
mu współczuć nad dolą Słow ian, których gniótł już srogo Turczyn 
a odcięcie od Rzym skiego kościoła odejm owało im w szelką chęć 
oporu, odejm owało zapał i zanurzało w apatyi... Zbigniew  ogar
nia współczuciem  i Ruś, którą uprzedzenie oddaliło od Rzy
mu, a natom iast surow szym  w sądzie jest dla swoich i ze sta
nowczością w ystępuje, gdy ci, fałszywym kierując się patryotyzm em , 
zbaczali na m anowce. Jednostronny, skrajny patryotyzm  zawsze 
znajduje w Zbigniewie surow ego cenzora. Toż gdy uniw ersytet 
krakow ski, nie pom nąc na objaw ione przez niego życzenie, nie 
chciał powołać na profesora Niemca, naów ezas oświadczył Zbi
gniew , że pod takimi warunkam i nie chce być dalej kanclerzem  
uniw ersytetu  i polecił upraszać Ojca Św iętego, aby go zwolnił 
z obowiązku, nie chce bowiem  być kanclerzem  m alow anym .!)

Podobnie jak  m ądrym  a stanowczym  kanclerzem  uniw ersy
tetu, był też Zbigniew  nieustraszonym  obrońcą zadań, k tóre Pol
ska w 1386 r. sobie w ytknęła, to je s t unii. Jej zasad broni na 
zjeździe m onarchów  w Łucku, w czasie buntów  Św idrygiełły , nie
mniej jak  i wobec Kazimierza Jagiellończyka, gdy tegoż postępo
wanie względem Korony krzyw dę jej na korzyść L itw y miało na 
celu. Nie tych granic ani pow iatów  czy ziem broni Zbigniew  nie
ustraszenie, w ystępując przeciw ko zam iarom  oderw ania W ołynia
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lub Podoła; nie m ateryałnych żąda i broni zdobyczy, lecz raczej 
tego m oralnego w pływ u, którym  urastają  społeczeństw a na chlubę 
cywilizacyi. W pływ  ten był zaznaczony w yraźnie w  aktach unii 
i Kościół, k tóry  u ratow ał L itw ę od zguby, m usiał tkliwą otaczać 
opieką swoich w iernych, będących zaczynem tej cywilizacyi, gorli
wymi pracow nikam i na bujnej niwie; m usiał dbać aby w pływ  jego, 
idący z Korony, nie um niejszał się lecz powiększał. Toż w tej za
sadniczej spraw ie Zbigniew  jes t bezwzględnym  i nie ustaje w g ro 
m ieniu króla, naw et w ów czas gdy je s t praw ie osamotnionym , 
opuszczonym, niezrozum ianym  przez najbliższych, przez senatorów  
małopolskich, naw et przez późniejszego dziejopisa, tak duchem 
podniosłego D ługosza, który, nie pojm ując w ysokich dążeń swego 
patrona, odwieźć go usiłow ał od dalszych upomnień... doniesie
niem, że król zamierza już  w dw ójnasób zwrócić dobrodziejstw a, 
jakie od Zbigniew a otrzymał...

S tanow czość sw ą posuw a Zbigniew  tam, gdzie tego wym aga 
wielkość spraw y, do ofiarności — co więcej do narażenia życia 
swego na otw arte  niebezpieczeństw o. N ietylko bowiem Długosz
o tem  wspom ina, ale mówi o tej ofiarności i nieznany nam  bliżej 
autor dyalogu. G dy bowiem  już uradzono sprzątnąć biskupa i zgo
dzono siepaczy do zam ordow ania go, biskup dowiedziawszy się o tem, 
nie zląkł się wcale i gdy Tarnow ski, zaklinając, upraszał go, aby 
się schronił, odrzekł biskup: uciekać nie m yślę i nie odmienię 
swego zwyczaju a gdy potrzeba, głow y nie uchylę od o fia ry .x) 
Jest to m ęstwo wielkiego księcia Kościoła, bohatera  z pod G ru n 
waldu, m ęstw o jakby  dziedziczne w rodzinie, gdyż i Zawisza 
Czarny, k tóry  bohaterską śmiercią poległ pod G oląbcem , był blizko 
spokrew niony ze Zbigniew em .

ял ) A N T O N I  P R O C H A S K A .

‘) D yalog o O leśnickim  w Arch, liter. poi. tom II.


