
Z ŻYCIA PATRYCJATU WROCŁAWSKIEGO 
W DOBIE RENESANSU

Wiek XVI, a zwłaszcza druga jego połowa to dla Wrocławia 
epoka świetnego rozkwitu, jeśli chodzi o stosunki materialne i go
spodarcze, ale i polityczne. W tym czasie ustabilizowała się sytuacja 
polityczna Śląska, a z nim i Wrocławia, który stał się tego Śląska 
prawdziwą stolicą. Śląsk, stanowiąc część królestwa czeskiego, pod 
rządami w tym czasie, od r. 1526 cesarzy z dynastii habsburskiej, 
posiadał dużą samodzielność polityczną.Podzielony był na większe 
i mniejsze księstewka, z których najwięcej styczności miał Wrocław 
z księstwem legnicko-brzeskim. To rozbicie Śląska miastom, szcze
gólnie większym, dawało duże korzyści: zubożałe dwory, pozostające 
w nieustannych kłopotach finansowych, chętnie nadawały miastom- 
wierzycielom, za jednorazową opłatą, różnorakie przywileje: np. pra
wa zwierzchnicze, zwolnienie od świadczeń, prawo sądownictwa, 
prawo „mili“ itp 1).

Od roku 1536 starostą krajowym śląskim stawał się biskup wro
cławski; on w rozbiciu Śląska reprezentował jedność rządów kró
lewskich; ustanowiono „generalny urząd podatkowy" dla zawiady
wania sprawami fiskalnymi; ustanowiono królewską „Rentkammer" 
dla prowadzenia rachunków celnych; zorganizowano (w r. 1548) 
w Pradze „Appellationskammer" dla ujednolicenia wymiaru sprawie
dliwości. Stanowiły te instytucje podwaliny organizacji państwowej 
i były wczesną jaskółką nowoczesnych urządzeń państwowych 2). Za
razem, obok zaprowadzenia wewnętrznego ładu i spokoju, ułatwiały

J) Z i e k u r s c h  J., Schlesische Wirtschaftsgesch. von d. Germanisierung 
d. Landes b. z. 19 Jhdt., (Schles. Landeskunde, 2 Geschichtl. Abt.), Leipzig 1913, 
Str. 172.

2) Te n ż e ,  Die neuere Gesch. Schlesiens, (ibid. str. 66 nn.).



możliwość ożywionej działalności gospodarczej i kulturalnej na Ślą
sku. A Wrocław był ośrodkiem tej działalności.

Wrocław — trzeba to powiedzieć — był miastem zasobnym i bo
gatym, dorównywał zamożnością największym miastom środkowej 
Eyropy. Ta jego zamożność —stwierdzają niemieccy historycy mia
sta — „zależała od handlu z Polską*', bo „głównym źródłem bogactwa 
Wrocławia był żywy handel wymienny z Polską 3). Poprzez Polskę 
ciągnęli też kupcy wrocławscy i dalej na wschód czy południe, na 
Ruś, do Węgier. Nie ograniczał się co prawda handel Wrocławia na 
stosunkach z Polską, uprawiał go Wrocław z dalekim południem, 
głównie z Wenecją, i z zachodem: Niemcami, Holandią, Francją, na
wet Anglią. Prawie wszystkie europejskie drogi handlowe przecho
dziły przez Śląsk, a te zwykle nie omijały Wrocławia, bo samo 
ukształtowanie terenowe (bagna Baryczy czy puszcze) skłaniało kup
ców do zawadzania o Wrocław. Dodać można, że położenie geograficz
ne Wrocławia (rzeki: Bystrzyca, Oława, Widawa, Slęza i sama Odra) 
zapewniało mu bezpieczeństwo strategiczne; żyzne łany Strzelina, 
Niemczy dostarczały mu zboża i żywności. Po tych drogach handlo
wych wędrowały ze wschodu: konie i bydło, skóry surowe i wypra
wione, łój, wosk, miód, konopie, len, a z zachodu: sól, towary kolo
nialne, kadzidło, suszone owoce południowe, sinka do farbowania, 
wyroby ślusarskie, galanteria, jedwabie (z Francji) oraz sukna (wy
tworniejsze z Anglii i Holandii, pośledniejsze z Dolnej Saksonii), 
także ryby i w ino4). Prawo zaś składu nadane miastu już w r. 1274 
przez ks. Henryka IV (Prawego), choć upośledzało inne miasta śląskie, 
to Wrocławiowi przysparzało zysków i bogactw; „na tym prawie skła
du opierały się przez całe stulecia: stanowisko handlowe i dobrobyt 
tego miasta**. Wspierały zamożność miasta pewne przemysły, np. 
tkalnie sukna, poniekąd i przemysł metalurgiczny, dalej rzemiosła, 
związane zwłaszcza z przetwórstwem skór: garbarskie, rymarskie, 
siodlarskie i kuśnierskie. Niezależnie od tych źródeł bogactw zawsze 
pozycję największą i najważniejszą stanowił eksport i import, upra
wiany z Polską. Tak więc była we Wrocławiu podstawa materialna 
do wytworzenia się wysokiej kultury umysłowej.

3) B ł i r k n e r  R., S t e i n  J., Gesch. d. Stadt Breslau, Wrocław 1851, 
str. 90, 105, dodaje, że ta zależność ujawniła się bardzo wyraźnie, kiedy 
Wrocław po śmierci Jerzego z Podjebradu opowiedział się nie za Jagiellończy
kiem Władysławem, lecz za Maciejem Korwinem; wówczas to (w latach 1471-8), 
pomijając rozliczne utrapienia i szkody inne, jak rabunki, wymuszone opłaty 
itp., najwięcej ucierpiał Wrocław z powodu zupełnego zastoju w handlu. Po
wtórzyło się to na początku XVI w.

4) Z i e k u r s c h J., Schles. Wirtschaftsgesch. str. 170.



Miasto nadto od dawnych czasów odznaczało się dużym talentem 
politycznym i dyplomatycznym. Umiało zręcznie, jak już o tym na
pomknęliśmy, od książąt naprzód piastowskich, a potem od królów 
czeskich, pod których rządy przeszło, uzyskiwać rozliczne przywileje, 
handlowe, finansowe, prawne, polityczne, których następcy nie za
czepiali, lecz zwykle chętnie potwierdzali, dokładając nieraz do nich 
nowe. Układne, gdzie to było potrzebne, a harde kiedy indziej i opor
ne, przedzierało się miasto poprzez zmienne nieraz trudne i ciężkie 
przypadki, nawet ciosy dziejowe. Ale pod nimi nie upadało 5). Do
biło się m. in. tego prawa, że jego reprezentanci wchodzili w skład 
sejmu prowincjonalnego śląskiego 6), że przez pewien czas spośród 
jego patrycjatu miejskiego 7) wybierano starostę krajowego (capita- 
neus, Landeshauptmann), że sąd ławniczy wrocławski był sądem 
i dla szlachty, że się do niego, jak niegdyś do Magdeburga, odwoły
wano nieraz po ortyle i wyroki prawne.

Z zachwytem, wierszem i prozą, głosili zagraniczni przedstawi
ciele klas panujących tę ,,eunomię“ wrocławską 8), ten rzadki i ,,je- 
dyny“ wzór „społeczności (civitatis) najsprawiedliwszej i najbardziej 
umiarkowanej “, społeczności, gdzie „moc ma prawo i powaga urzędu, 
gdzie cnota doznaje szacunku, a niegodziwość się karci". Szczęśliwe 
— mówiono ówcześnie — „to miasto, które nie tylko wśród wielu 
wyróżnia się bogactwem, zasobami, wielką mnogością mieszkańców, 
ale kwitnie, rządzone znakomitymi prawami tak, że w każdym oby
watelu odzwierciedla się dostojność całej społeczności, a w całej spo
łeczności od jednego spojrzenia dostrzega się umiarkowanie jednostek, 
skromność i powagę" 9). „Już od bardzo dawnych czasów — mówi

5) B t i r k n e r  R., Gesch. Breslaus, str. 101.
°) W jego skład wchodziły trzy stany: książęta, szlachta i miasta.
7) Najczęściej z rodzin: Rehdigerów, Monauów, Haunoldów, Reichelów, 

Hornigów, Jenckwitzów, Metzlerów, Schebitzów, Sauromannów, Bauchów, Dob- 
schitzów, wybierano starostę dożywotnio; por. H e n e l i u s  N., Breslographia, 
Francofurti 1613, str. 66.

8) Ibi d.  str. 70, cytuje fragment poematu Jana Caseliusa, zwróconego do 
dygnitarzy wrocławskich: Rehdigera, Monaua i Cratona, gdzie autor mówi, że 
nie tyle go zdumiewa, iż wrocławianie są bogaci, że „orzą tysiące morgów pola“, 
że mają rozległe stosunki handlowe itd.

Nam placet una mihi, perrara et plena salutis 
Eunomie, princeps rerum clarata Soloni:
Eunomie, poenis enormia facta coercet,
Eunomie fovet et tribuit sua praemia iustis 
Et non degeneres ad summos ducit honores.

9) Jak pisał z niewątpliwą panegiryczną przesadą Jan Michał Brutus do 
Andrzeja Dudycza (Dudithius), gdy ten zamierzał osiedlić się we Wrocławiu,



historyk, ale i chwalcą patrycjatu miasta, Henelius 10) — zachowuje 
się (we Wrocławiu) zg$ćlę i spokojność i wzajemne, tak ze strony 
zwierzchności w stosunku do obywateli umiłowanie i ojcowskie uczu
cia, jak ze strony obywateli w stosunku do zaiste czcigodnego senatu, 
miłość i szacunek", i dodaje, że „ile w rządcach jest staranności i za
troskania, aby sprawiedliwie rządzić, tyle w ludzie pragnienia, aby 
uczciwie słuchać". Tak to widzieli ówcześni chwalcy miasta politycz
ne i gospodarcze stosunki Wrocławia. Ale nie trudno dostrzec w tych 
superlatywnych pochwałach dużo przesady panegirycznej. Hojnie 
wynagradzani przez oficjalnych gospodarzy miasta, patrycjuszów tak 
silnie byli wpatrzeni w blask bijący od górnej sfery, że nim ośle
pieni nie umieli już dostrzec tego, co się działo w dołach miasta. A tam 
działo się źle, panowały ponure stosunki. Ale za to patryc jat lśnił 
i błyszczał. Jest to oczywiście typowe, jednostronne, klasowe ujęcie 
stosunków w mieście.

Forma ustroju miejskiego Wrocławia była w XVI w. na wskroś 
arystokratyczna. Na czele miasta stała rada (senatus) złożona z 15 
reprezentantów rodzin patrycjuszowskich oraz przedniejszego miesz
czaństwa i z 4 przedstawicieli cechów: piwowarów (zythopolae), kra
marzy (institores), sukienników (pannifices) i rzeźników (lanii). Rada 
dzieliła się na ławę, złożoną z 11 członków i na 8 consules, burmi
strzów rządzących kolejno 11). Pogodnie odbywało się przekazywanie 
konsularnej władzy następcy: ustępujący przepijał do swego następcy 
pucharem, „undante rore rubente" oraz wkładał mu na palec złoty

dodając, że zjeździł Italię, Francję, Anglię, Hiszpanię i Niemcy, ale nie widział 
tam miasta, które by dało się porównać z Wrocławiem pod Względem prawo
rządności i porządku, bogactwa i potęgi ( H e n e l i u s  N., Breslographia str. 78). 
Tę pochwałę „dobrego rządu“ znajdziemy i gdzie indziej. K , i t t e l i u s  A., 
Encomium Silesiae, Wittenbergae 1661, str. 167, stwierdza, że we Wrocławiu 
„viget lex et magistratus obstinet auctoritas“ i cytuje opinię ces. Zygmunta 
„Wratislavia est reguła morum, exemplar et speculum modestiae humanaeąue 
vitae splendissimum iubar“. A poeta C o b e r u s  T., Wratislavia sive Budor- 
gis, Lipsiae 1593, str. 103, wierszem łacińskim wysławia zgodliwość wrocławian, 
poszanowanie praw i tradycji. Podobne pochwały czytamy i u S c h w a r t z b a -  
c h a K., nauczyciela u Marii Magdaleny (Wratislavia urbs augusta, 1630, 
str. E2b).

10) H e n e l i u s  N., Breslographia str. 69.
“) To była oficjalną, dostojną zwierzchność miejska, ulegająca zresztą 

czasem zmianie. Dostojnicy ci byli to, prawda, zawsze ludzie wysoce wykształ
ceni, bywali i znający nieraz doskonale stosunki europejskie, nieraz mężowie 
znakomici, ale — jak zobaczymy — często „pięknoduchy", oddani swym arty
stycznym i naukowym studiom i zajęciom, potrzeba więc było dla administro
wania miastem, prowadzenia jego agend politycznych, dyplomatycznych, praw-



sygnet, którym miał pieczętować akta. Piewca tego zwyczaju, poeta 
Jerzy Tilenus dodaje „poważny" komentarz:

Ritus hic et sensu gravis est et tempore: Bachus 
Vim fovet ingenii foederibusąue favet* 12).

Bo też renesansowo i bujnie płynęło ówcześnie życie wrocław
skiego patrycjatu. Jego tło stanowiło miasto wspaniałe i pięknie roz
łożone na brzegach Odry i Oławy. Otaczały je mocno i solidnie 
wzniesione mury, przez które wiodło dziewięć bram. Ulice były „sze
rokie, otwarte", dobrze brukowane. Pełno ogrodów w mieście i poza 
jego murami. Zdobiły miasto przeliczne kościoły, wspaniałe gmachy 
publiczne, od ratusza po „domus negotiatorum", kamienice i prze
piękne, strojne domy prywatne:

Crispantur vario pavimenta emblemate: limen 
Aere nidet totum: bifores e marmore portae 
Caelantur, celsis corybantiaąue aera columnis 
Auratum tollunt ingenti mole lacunar.
Subsunt fornicibus convexa palatia vastis itd., itd.13)

Rywalizować one mogły z rzymskimi pałacami, zdobnymi w paryjskie 
marmury.

Arcibus aeąuandae tibi sunt et turribus aedes:
Principis est magni regia quaeque domus14).

To się rzucało w oczy przyjezdnym panegirystorn, to łatwo było 
dostrzec. A któż by zapuszczał wzrok w boczne uliczki, w ponure za
kamarki, gdzie nie wszystko tak było świetne, gdzie się gnieździła 
nędza.

Renesansowe zaś dążności artystyczne wyraziły się m. in. i w tym 
fakcie, że teraz, w przeciwieństwie do średniowiecza, kiedy to du
chowieństwo było głównym piastunem architektury, szczególnie koś
cielnej, mieszczaństwo, a zwłaszcza jego patrycjat obejmuje prze
wodnictwo w budownictwie, a to budownictwo wypowiada się głów
nie we wznoszeniu wspaniałych, bogatych, nieraz nad stan i zamoż
ność miasta, ratuszów, oraz domów prywatnych. Sporo w tym budow

nych, finansowych fachowców. Ten fachowy element był konieczny, bo „omnia 
regna, civitates, nationes usque eo prosperum imperium habent, dum apud eos 
vera consilia valent“. Tymi fachowymi konsyliarzami byli dobrze płatni syn
dycy miejscy, ludzie „consultissimi atque clarissimi", „virtute, integritate et 
prudentia praestantes“; por. Ibi d.  str. 68.

I2) I b i d. str. 67.
1S) C o b e r u s  T., Wratislavia, str. 102.
14) Jak pisze z końcem XVI w. poeta Zygmunt Cassovius, cytowany u H e -  

n e 1 i u s a N., Breslographia, str. 22.



nictwie jest parweniuszostwa, efektu zewnętrznego, reprezentacyj
nego popisu. Mniej się bowiem dba o wystrojenie wnętrza domów; 
jeszcze się troszczy, jak nas informuje poeta, o ozdobne pawimenty, 
ale więcej chodzi o bogate, zwracające na siebie uwagę portale, fa
sady, strojne, italskim zwyczajem, w barwne lub biało-czerwone 
ozdoby sgraffitowe. Ta chęć reprezentacyjności ze strony patrycju- 
szowskiego mieszczaństwa wyrażała się w tym okresie również wielką 
dbałością o stawianie w kościołach znakomitym, a zamożnym człon
kom tych rodzin, nagrobków, jakie w tym czasie zbudowano (choćby 
wziąć tylko kościół św. Elżbiety) Piotrowi Jenckwitzowi, rodzinie 
Rehdigerów, Andrzejowi Dudithowi15).

Było na co patrzeć w tym renesansowym Wrocławiu, było co 
podziwiać: piękno, wdzięk, artyzm, wspaniałość i — zasobność spo
tykało się na każdym kroku. Miało miasto place strzelnicze, place dla 
zabaw i turniejów (bo i członkowie rodów patrycjuszowskich nieraz 
w szranki stawali), miało hipodrom, miało arsenały dobrze zaopa
trzone w broń i różne machiny wojenne. Miało różne urządzenia 
i zakłady, dbające o zdrowie mieszkańców; o czystość dbało niezmier
n ie 16); miało wodociągi pompujące wodę „magnis versatilibus et 
excavatis totis aliisąue machinis artificiosis" i rozprowadzające ją 
podziemnymi przewodami do domów i do studzien 17). Służyły te 
kunsztowne urządzenia bogatym kupcom, posiadaczom wspaniałych 
pałaców, stanowiły chlubę miasta wobec znakomitych cudzoziemców, 
którzy roznosili sławę miasta szeroko. Utrzymywało łaźnie publiczne, 
szpitale, apteki, domy dla starców, schroniska dla sierot. Dzięki tym 
instytucjom zarazy rzadziej nawiedzały miasto, mniej porywały ofiar. 
Zakładano „granaria“, śpichrze z myślą o’biedakach w czasach gło
du 18), a w czasach nieurodzajów „legibus immodicae aestimationi 
positis" zaradzano drożyźnie żywności, która łatwo mogła spowodo
wać groźne dla patrycjatu wybuchy niezadowolenia ze strony bie
doty miejskiej 19).

15) B u r g e m e i s t e r  L., Schlesische Kunst, (Schles. Landeskunde str. 
30 nn.).

18) C o b e r u s  T., Wratislavia str. 102:
Namąue et mundities laudata autoribus illis 
Urbe viget tota; nec odor per compita coeno 
Invectis exhalat aquis, nec turbida limo 
Stat sentina foro...

17) Schwartzbach, Coberus i in.
1S) H e n e 1 i u s N., Breslographia str. 26.
lp) Dla owych ubogich i bezrobotnych miasto utrzymywało Aerarium elee- 

mosynarium seorsim constitutum, które powstawało z wrzucanych do skarbonek



Ale nie tylko o materialne potrzeby swych mieszkańców trosz
czyło się miasto, czerpiąc z ogromnych bogactw swoich, z dochodów 
płynących z podatków, z przeróżnych opłat i z licznych podmiejskich 
dóbr ziemskich. Nie mniej obchodziły je kulturalne ich potrzeby. 
Nie mówiąc o przelicznych kościołach, protestanckich, luterskich i kal
wińskich (wśród nich wymienić trzeba polski luterski kościół św. 
Krzysztofa), które opatrywane były stale, przez miasto, w wybit
nych i wykształconych pastorów, przypomnieć trzeba, jak bardzo 
i jak gorliwie dbał Wrocław o szkoły i opowiedzieć, że zarówno 
senat wrocławski, jak i poszczególni bogaci obywatele miasta dla 
niezamożnych synów swoich, a nawet dla zdolnych „advenae“ fun
dowali stypendia:

Ergo ąuibus natura sacro fuit aeąuior igne,
Ne fors infesto deturbet noxia nisu,
Tu ąuoąue honorande tutum virtuti asylon,
Prospicis Aonidum splendor, sacer ordo, Senatus20).

— mówi autor i opowiada dalej:
Te senat Albis21) equis, tua se Philyraeus Elyster22)
Condere dona stupet...

i po kolei wymienia miasta uniwersyteckie, do których dążą stypen
dyści wrocławscy: Helmstadt, Strassburg i miasta włoskie23). Za
kładało też miasto i jego mężowie biblioteki: Rehdigeriana (o której 
się jeszcze powie) oraz Magdalenaea „zaopatrzone dobrze dzięki szczo
drobliwości prześwietnego senatu i ludzi prywatnych a poświęcone 
publicznemu pożytkowi" 24).

Zabiegliśmy, kreśląc ten obraz cywilizacyjny patrycjatu Wrocła
wia pod połowę w. XVI, kiedy to Wrocław porzucił już pewną su-, 
rowość średniowieczną, kiedy pod wpływem dobijającego się i wcho
dzącego w jego mury humanizmu, „cywilizuje się“ i podnosi kultu
ralnie, kiedy wskazany poprzednio dobrobyt ekonomiczny recepcję 
tego renesansu, tego humanizmu umożliwia, kiedy to zaczyna się

groszy, z legatów i niektórych dochodów miejskich; por. H e n e l i u s  N., Breslo- 
graphia str. 72.

20) C o b e r u s T., Wratislavia str. 76.
21) Tj. Wittenberga.
22) Tj. Lipsk.
23) W sprawie tych stypendiów por. B a u c h ,  Gesch. d. Breslauer Schul- 

wesens i. d. Zeit d. Reformation. (Cod. dipl. Siles. XXVI str. 259 nn.); Z i m m e r -  
m a n n Fr. A., Beschreibung d. Stadt Breslau, Brzeg 1794, str. 444 nn.

24) H e n e l i u s N . ,  Breslographia str. 15' nn., wspomina, że była zaopatrzona 
w cenne książki i rękopisy i w r. 1601 została uporządkowana.



i odbywa wzajemne oddziaływanie na siebie dobrobytu i nowej hu
manistycznej kultury. Humanizm do Śląska i Wrocławia dociera, 
w porównaniu z innymi krajami, a choćby z sąsiednią Polską, późno: 
„późno rzuca pierwsze promienie swego światła na naszą ojczystą 
prowincję" — jak powie z pewnym smętkiem Slązak-wrocławianin, 
historyk kultury prof. Gustaw Bauch25 26). Wprawdzie bowiem już 
w drugiej połowie XV w. niektórzy członkowie kapituły wrocław
skiej jeździli po naukę do Włoch, ale niewiele przywozili stamtąd 
do ojczyzny. Znajomość starożytności klasycznej szła z Włoch do 
Wrocławia okrężną drogą przez Polskę, przez Kraków, przez jego, 
jakże licznie wówczas nawiedzany przez Ślązaków uniwersytet2S). 
„Rozszerzać humanizm w słowie i piśmie, wprowadzić go w życie 
przypadło w udziale człowiekowi, który ani na chwilę nie opuścił 
wschodu niemiecko-polskiego", tj. Wawrzyńcowi Rabemu (Corvinus), 
który doprawdy, mutatis mutandis, mógłby za Reyem o sobie powie
dzieć:

Bom ja też, prosty Ślązak, nigdzie nie jeżdżając,
Tum się pasł na dziedzinie jako w lesie zając.

Bo istotnie, odmiennie od innych humanistów, których publiczne wy
stąpienia cechowały zwykle chełpliwość, zaczepność, krzykliwość, 
odznaczał się on właśnie prostotą, skromnością, bezpretensjonalnością, 
miłością pokoju i zgody. I ten skromny uczeń uniwersytetu Jagiel
lońskiego, przez całe życie zachowa wzruszająco wdzięczne wspom
nienie, w nim zwiąże się przyjaźnią z wielu Polakami. Więcej — Rabę, 
jak to szczerze wyzna niemiecki historyk kultury Śląska, Hans Hec- 
k e l27) — jeszcze ledwie „świadom będzie" swej narodowej przeciw- 
stawności wobec polskich sąsiadów; nie będzie widział dwunarodo- 
wości (Zweistammigkeit) Śląska i będzie po prostu traktował go jako 
część większej jedności: Polski. Corvinus będzie się już w ojczyźnie 
śląskiej, we Wrocławiu, „dalej kształcił mozolnie, bez mistrzów i bez 
uczonych oddziaływań Italii, wciąż przejęty myślą służenia swoją 
wiedzą bliźnim, a zwłaszcza młodzieży" 28), wciąż pamiętający o Pols

25) B a u c h  G., Laurentius Corvinus d. Breslauer Stadschreiber u. Huma- 
nist, (Ztschr. f. Gesch. Schles. 1883, XVII, str. 230).

26) Por. O g r o d z i ń s k i  W., Dzieje piśmiennictwa śląskiego, Wrocław 
1946, str. 39 n.; M a l e c z y ń s k a  E., Polskie tradycje naukowe i uniwersy
teckie Wrocławia, Wrocław 1946, str. 31 nn.; B a r y c z  H., Ślązacy na uniwer
sytecie Jagiellońskim od XV—XVIII w., Katowice 1935.

2;) H e c k e 1 H., Gesch. d. deutschen Literatur in Schlesien, Wrocław 
1929, str. 91.

28) B a u c h  G., Corvinus str. 302.



ce i wciąż w swojej twórczości poetyckiej, naukowej czy pedagogicz
nej dla jej młodzieży przeznaczający swe dzieła. Dla niej to przecie 
jeszcze za pobytu krakowskiego (bawił w Krakowie jako uczeń i wy
kładający magister w latach 1484 do 1493/4) pisze „Cosmographiam 
dantem manuductionem in tabulas Ptholomaei“ z dodatkiem poematu 
o Polsce i Krakowie, dalej „Carminum structuram“ (w r. 1496), pod
ręcznik wersyfikacji, znów z utworami o Krakowie, o Janie Olbrach
cie, dalej zarys gramatyki „Hortulum elegantiarum“ (1502 w Krako
wie). Warto tu przypomnieć, że ten zarys kosmografii — jak współ
cześnie stwierdzano — został przyjęty z prawdziwym podziwem przez 
pewne koła uczonych niemieckich, które wyrażały pragnienie, aby 
„za przykładem Sarmatów" także Niemcy zajęły wysokie stano
wisko w twórczości naukowej. Warto też i to podać, że Corvinus 
„jako przyjaciel najwybitniejszego uczonego tych czasów, Mikołaja 
Kopernika, poznał jeden z pierwszych, już ok. 1508 r. zarys jego 
rewolucyjnej teorii o układzie heliocentrycznym, objaśniony mu 
przez samego twórcę". Później będzie układał podręczniki dla swych 
wrocławskich, elżbietańskich uczniów. Szeregiem utworów poetyc
kich uczci różne wybitne osobistości ówczesnej Polski, a więc w epi- 
cedium zgon króla Aleksandra, a ślub Zygmunta Starego z Boną (wraz 
z szeregiem polskich i śląskich poetów-humanistów) w ciekawym 
epithalamium, korzystając z legend i mitów polskich 29).

Ten zasiedziały we Wrocławiu humanista nie był samotny. 
W tym samym czasie miał Śląsk szereg innych zwolenników nowego 
prądu kulturalnego. Niektórzy z nich rodem byli z Wrocławia, jak: 
Zygmunt Buchwald (Fagilucus), Grzegorz Lengfelt (Agricola), Henryk 
Rybisch, Andrzej Hundern, Bernardyn Feige, rektor szkoły przy 
Marii Magdalenie30). Inni ród wiodący z różnych miast śląskich 
osiadali we Wrocławiu, aby tu obejmować stanowiska szkolne, du
chowne, miejskie; tu wymienimy: brzeżanina Bartłomieja Stenusa, 
autora najstarszego opisu Śląska i Wrocławia, Franciszka Fabra z Od- 
muchowa, pisarza miejskiego wrocławskiego (jak Corvinus), autora 
poematu epickiego o Sobótce („Sabothus")31), krakowianina dra 
medycyny Macieja Przybyłę (Auctus), fizyka miejskiego, dra Macieja

2U) B a r y c z  H., Ślązacy str. 17.
30) B a u c h G., Corvinus str. 270.
31) B a u ch G., Beitrr. z. Literaturgesch. d. schles. Humanismus, (Ztschr. 

f. Gesch. Schles. 1903, str. 126) podaje, że za wzorem epistolografów włoskich 
wydał on podręcznik pisania listów; jeden z tych wzorów zawierał opis kraju, 
gdzie przy Odrze umieścił taki znamienny passus: Ad cuius (Odry) latus Sar- 
matarum plus quam Germana lingua abudat“.



Merbotha z Nysy, z tejże samej Nysy dra Mikołaja Tauchana (Mer- 
gus) oraz dra Bernarda Mikischa. Byli to przeważnie wychowanko
wie Almae Matris Cracoviensis, związani różnego rodzaju węzłami 
z Polską i Polakami32). Żywą działalność kulturalną rozwijał 
„wmieszkany“ wrocławianin Auctus, który stał się niejako pośred
nikiem pomiędzy humanistycznym i protestanckim światem polskim 
a niemieckim, prowadząc ożywioną karespondencję z jednej strony 
z Janem i Hieronimem Łaskimi, prosząc np. w r. 1531 o protekcję 
dla kierownika szkoły u Marii Magdaleny, krakowianina Jana Rullu- 
sa na stanowisko profesorskie w Lubranscianum na miejsce odcho
dzącego z Poznania Hegendorfera, z drugiej z Melanchtonem, który 
zalecał jego opiece poleconego mu przez Modrzewskiego młodego 
szlachcica Jana Krzysztoporskiego 33). Tu można zauważyć, że Me- 
lanchton żywił dla Wrocławia, który przyjąwszy luteranizm skłaniał 
sie do kierunku raczej filipistycznego, gorącą sympatię, dawał jej 
niejednokrotnie wyraz i pozostawał w korespondencji z wielu wro
cławianami: katolikiem, kanonikiem Stanisławem Sauerem i z pro
testantami, rektorami i nauczycielami: Antonim Nigerem, Janem Tro- 
gerem, Andrzejem Winklerem, z Coryinusem, z syndykiem miejskim 
drem Janem Metzlerem.

Z tym Metzlerem (oraz z poetą-humanistą i profesorem wiedeń
skim Kasprem Ursinusem Veliusem) były stosunki Corvina najza
żylsze. Dom dra prawa Metzlera, zamożnego, świeżej zresztą daty 
patrycjusza wrocławskiego, spokrewnionego z dostojną a bogatą ro
dziną węgiersko-polskich Thurzonów34) (jego wujem był biskup 
wrocławski Jan V) był centrum spotkań najwykształceńszych mężów 
ówczesnego bogatego Wrocławia. Była to kuźnia, gdzie się wyku
wał szereg poczynań kulturalnych, ognisk, przy którym zapalała 
się inicjatywa, arsenał, gdzie kuto broń przeciw wstecznictwu i bar
barii. Do częstych gości syndyka, rajcy, a w końcu starosty krajo
wego Śląska należeli wybitni uczeni mężowie ówcześni: rektorzy 
dwóch najlepszych szkół: u św. Elżbiety Andrzej Winkler, u Marii 
Magdaleny Jan Rullus, obaj pierwsi protestanccy proboszczowie tych 
kościołów: Ambroży Moiban i Jan Hess; tu zachodził i kanonik i poeta

32) Ciekawą relację o Fabrze i jego charakterystycznym sądzie o Polakach 
cytuje B a u c h G., Beitrage I, (Ztschr. f. Gesch. Schles. XXVI, str. 244) mó
wiąc: Fur den ech ten Schlesier ist bezeichnend die Befiirchtung, welche er in 
einem Gedichte ausspricht, dass der Pole, Sieger iiber die Deutschherren in 
Preussen, bei der Tatlosigkeit der Deutschen die sarmatischen Adler allmahlig 
bis zur Elbę und Donau ja bis zum Rheine tragen kónnte“.

33) Por. B a u c h  G., Beitrage 1—9; B a r y c z  H., Ślązacy str. 17 nn.
34) B a u c h  G„ Beitr. 7, (Ztschr. f. Gesch. Schles. 1905, XXXIX, str. 190).



Jerzy Logus, tu w przejeździe zatrzymywał się sławny później pro
fesor lipski, a uczeń Metzlera Joachim Camerarius (w r. 1525 jadąc 
do Prus), tu gościł zaprzyjaźniony z gospodarzem jeszcze z czasów 
bolońskich Crotus Rubianus, znany satyryk, jeśli nie autor, to inicja
tor i współtwórca słynnych „Epistolae obscurorum virorum“, któ
remu — jak wiadomo — trudno jakoś było pogodzić się z rygoryz
mem i ciasnotą Lutrowej nauki, bo go bardziej pociągał humanizm 
Erazmowy 35).

Zebrania w domu wrocławskiego patrycjusza, wybitnego praw
nika, ale też świetnego grecysty i latynisty, autora doskonałego pod
ręcznika gramatyki greckiej, tłumacza (na j. łaciński) Plutarchowej 
rozprawy o wychowaniu dzieci, komentatora Cyceronowej rozprawy
0 starości — obrazują atmosferę wczesnego wrocławskiego Rene
sansu pierwszej połowy XVI stulecia.

Za renesansem przyszła do Wrocławia reformacja. Biskupi i du
chowni niemal nagle stanęli w obliczu sprotestantyzowania się lud
ności, nawet w ich własnych dobrach mieszkającej. Zjawiska tego nie 
można jednak uogólniać i przenosić na cały Śląsk. Po innych miastach 
śląskich nie obyło się bez tarć i walk. Tak np. w Świdnicy rozszerzał 
się luteranizm wśród ciężkiego i dość długotrwałego sporu między 
ówczesnym proboszczem, członkiem kapituły wrocławskiej, drem 
Franciszkiem Reussnerem a radą miejską, na którą proboszcz gorzko 
się użala w skardze w r. 1527 przedstawiając, jak to już od r. 1522 
mieszczanie nie tylko wyrządzają mu krzywdy materialne, ale
1 przeszkadzają w odprawianiu nabożeństwa, grożą kapłanom kato
lickim nie tylko krzykiem, ale i zbrojnie. Rada odwzajemniała się 
oskarżeniem proboszcza o niemoralne życie. A gdy w r. 1525 ten pra
łat przybywszy do Świdnicy, chciał wygłosić kazanie, złośliwie a nie
przerwanie przeszkadzano mu śpiewem, tak że musiał zejść z kazal
nicy. A gdzie indziej np. w Strzegomiu nie obeszło się nawet bez 
ofiar, gdzie król Ferdynand wracając z podróży do Wrocławia dla 
odebrania hołdu kazał powiesić tamtejszego luterskiego predykan
ta 36). Spotkać się też można z ostrymi wystąpieniami oficjalnych 
władz kościelnych i państwowych przeciw szwenkfeldianom i anabap
tystom, których dążenia komunistyczne znajdowały żywy oddźwięk 
u ludu wiejskiego i rozpalały w nim dążenia rewolucyjne 37). W  sa

35) I b i d. 2, (tamże 1898, XXXII, str. 50).
36) K on r a d P., D. Einfiihrung d. Reformation in Breslau u. Schlesien, 

Wrocław 1917.
37) A n d e r s  E. J., Gesch. d. evangel. Kirche Schlesiens, Wrocław 1886, 

str. 61.



mym Wrocławiu wspomniana powyżej uroczystość hołdownicza 
(z r. 1527) obudziła w kapitule wrocławskiej wyznaniową gorliwość 
i nadzieje na możliwość ostrzejszych wystąpień przeciw reformacji. 
Ale skończyła się ta akcja ze strony duchowieństwa katolickiego 
raczej fiaskiem; uznano, że „we Wrocławiu zbłąkane duchy, które 
zarzucają sakramenta, wprowadzają ponowny chrzest i w ogóle wiele 
zamieszania, nie znajdują podatnego gruntu" 38).

Reformacja weszła do Wrocławia wespół z humanizmem, po
przez humanizm i humanistów. Klasyczny przykład stanowi Corvinus, 
który, pionier humanizmu we Wrocławiu, jest równocześnie jednym 
z pierwszych wyznawców Lutra w mieście i cichym, ale wybitnym 
propagatorem jego nauki. Humanizm i cześć dla niego wiązał silnym 
węzłem kapitułę i biskupów z miastem i radą. Sprzyjali mu biskupi 
Jan Roth i Jan Thurzo, nie jest mu nieprzychylny i ich następca, 
Jakub von Salza; wielbi wybitnych przedstawicieli humanizmu nie
mieckiego Reuchlina i Erazma kanonik Stanisław Sauer. Ale ma hu
manizm gorących zwolenników i na ratuszu, zwłaszcza wśród miej
skiego patrycjatu (np. Haunold, Morenberg, Metzler). Można dodać 
i ten fakt, że na gruncie wrocławskim przyjmował się luteranizm nie 
w skrajnej i sztywnej, rygorystycznej postaci, jaką mu nadał jego 
twórca, ale w miększym, shumanizowanym kształcie melanchtoń- 
skim 39). Przyszedł luteranizm spokojnie i nie zerwał tak brutalnie, 
jak to się stało w Niemczech pod wpływem Lutra, z zewnętrzną 
obrzędowością kościoła katolickiego, do której wrocławianie byli przy
wiązani 40). Że wreszcie nie było w tym czasie przejmowania nowej 
religii większych wstrząsów, tarć i zatargów z biskupem i kapitułą, 
można to zawdzięczać i temu, że zwierzchnicy miejscy, patryc jusze, 
umieli wymownie przekonywać i duchownych i świeckich dygnita
rzy do cesarza włącznie, że wprawdzie przyjęli nową wiarę, ale jej 
czystości i prawo wierności przestrzegają pilnie i nie dają dostępu 
żadnym sektom. I nawet, gdy w r. 1563 cesarz Maksymilian przyje
chał do Wrocławia dla odebrania hołdu, w jego imieniu wicekanclerz

38) K o n r a d  P., D. Einfiihrung str. 121.
30) B a u c h G., Geschichte, str. 100.
40) B i i r k n e r  R., Geschichte str. 149, podnosi, że Hess zachował stare 

ceremonie, godzinki, procesje itp., a zadowolił się podawaniem komunii pod 
dwoma postaciami. G i 11 e t J. F. A., Crato von Crafftheim u. seine Freunde, 
Frankfurt a. M. 1860, I. str. 155 dodaje, że np. używano nadal dla nabożeństw 
nazwy: mszy, używano przy nich dzwonka, ornatu i alby, podnoszono po dawne
mu hostię i kielich, przy chrzcie wymawiano egzorcyzmy i używano zapalonej 
świecy; przed komunią odbywała się spowiedź, przy niej spowiednik siedział, 
penitent klęczał; komunię również przyjmował klęcząc.



Jan Ulryk Zasius wielkie pochwały oddał wrocławskiemu „umiarko
waniu, które królowi jest znane od dawna41 42 * 44 4 i zapewnił, że to, co „usły
szał z mowy (mieszczan), aprobuje i zachęca ich, by uprawiali i nadal 
to samo umiarkowanie44 41). To samo umiarkowanie w kwestii reli
gijnej, u którego podstaw leżał lęk przed społecznymi konsekwencja
mi radykalnych odłamów reformacyjnych wrocławian chwalił wielo
krotnie i wielki nauczyciel Germanii, Melanchton; poprzedzając 
przedmową katechizm Trotzendorfa z r. 1554, podniósł z uznaniem, 
że „wzdrygają się przed wszelkimi opiniami fanatycznymi i buntow
niczymi i ...wykazują dążenie do prawdy i zgody44, i dalej: „a jeśli 
gdzieś ludzie fanatyczni i oszukańczy sieją obłędy, to pastorowie po 
miastach tłumią je za ogólną zgodą44 42). A jeszcze dwa lata wcześniej 
pisząc w sprawie instalacji pastorskiej mgra Adama Curaeusa do 
Moibana, z uznaniem podnosi pokój religijny panujący w mieście: 
„Nie ma kościoła w Niemczech, który by był bardziej spokojny44 43).

Wrocław nie przeszedł wprawdzie przez „szkołoburstwo44, jakie 
pod wpływem lutersko-chrześcijańskiego zelotyzmu, rozkołysanego 
bezpośrednio przez Lutra, pojawiło się w niektórych niemieckich 
miastach uniwersyteckich, przez wrogi napór na „pogańskie44, bo 
klasyczne programy mające gimnazja i uniwersytety, przeciw którym 
zjawiskom sam reformator, pod naciskiem Melanchtona, był zmu
szony wystąpić. Ale i tu we Wrocławiu znaleźli się „nieokrzesani, 
rozwściekleni predykanci44, bardziej luterscy, niż sam Luter, którym 
nie w smak poszło, że najwybitniejszymi przedstawicielami refor
macji wrocławskiej byli właśnie humaniści (wśród nich zwłaszcza 
Corvinus) i że oni wzięli w swe ręce sprawy religijne miasta, i' ci 
zelanci zaczęli bróździć przeciw szkołom miejscowym, które w tych 
pierwszych latach reformacji pod rządami: elżbietańska Jana Tro- 
gera jun., a magdaleńska Ambrożego Moibana wcale dobrze funkcjo
nowały. Te ciężkie ataki owych zagorzalców przeciw miejscowym 
szkołom znalazły swe drukowane echo. Znany nam już dr Jan Metz- 
ler wydał w r. 1527 łaciński przekład dzieła Plutarcha o wychowaniu 
dzieci, wydał go nie bez kozery, czemu dał wyraz mówiąc w przed
mowie, że „ludi literarii44 wrocławskie „wskutek najzłośliwszych dą
żeń (malevolentissima studia) niewiadomo jakich ludzi i z powodu

41) B a u c h G., Gesch. d. Schulwesens str. 229, 238.
42) Miscellanea Silesiaca, variis hic inde praesidiis adornata collectore

Theodoro Crusio. Lignitii et Lipsiae 1722, I, Comendatio Silesiae a... Ph. Me-
lanchtone, str. 13.

4S) B a u c h  G., Gesch. d. Schulwesens str. 249; H e n e l i u s  N., Breslo- 
graphia str. 71, przypomina tę pochwałę.



ich więcej niż podstępnych machinacji (bardzo to ostre i dużo mó
wiące słowa!) .podupadły“ 44). Ale ten cierpki atak wybitnego wro
cławskiego działacza kulturalnego albo mało poskutkował, albo szkoły 
(mimo, że w r. 1528 wprowadzono u św. Elżbiety nową ordynację), 
znów nieco podupadły, skoro w r. 1540 dawny rektor szkoły magda
leńskiej, a teraz proboszcz u św. Elżbiety Moiban uważał za stosowne 
wydając dla użytku szkolnego we Wrocławiu Terencjuszowe kome
die 45), poprzedzić je obszerną przedmową46), która jest ciekawym 
i ze względu na treść i na autora dokumentem kulturalnym. Cała jest 
gorącą obroną kultury i literatury antycznej przed niewczesnymi 
i niedowarzonymi jej adwersarzami, występującymi rzekomo w obro
nie religii i moralności chrześcijańskiej.

W pierwszej części przedmowy rozprawia się autor zasadniczo 
z tymi, co pod pozorami gorliwości religijnej, albo może nawet 
szczerze, ale płytko i bez zastanowienia chcieliby, za przykładem 
Juliana Apostaty, odciąć chrześcijan od źródeł kultury europejskiej, 
od filozofii, retoryki, poezji antycznej, od Platona czy Cycerona. 
Mylą się ci zeloci do głębi: „Jest to cechą człowieka o małej chrześci- 
jańskości gardzić tymi, w których pismach wyraża się świetna kla
rowność najlepszych nauk“, bo — mówi dalej z rosnącą pasją miłoś
nika kultury klasycznej — jeśli „od pisarzy pogańskich, którzy swym 
talentem wzbogacili nauki i sztuki, się odżegnujemy, to dopuszczamy 
się, czego nie spostrzegamy, obelgi (sumus contumeliosi) wobec sa
mego Boga", i ostrzega: „Bo to jest niemożliwe, aby ktokolwiek ze 
śmiertelnych mógł, pogardziwszy tymi autorami, albo wydać choćby 
znośny sąd o czymkolwiek, albo cokolwiek stosownie wypowie
dzieć" 47). I tu -następuje ostry atak: „Widzimy, że ta mizantropia 
Tymonów48) naszego czasu straszliwie szkodzi naukom, zwłaszcza

44) P l u t a r c h i  Chaeronensis, De liberorum educationę libellus, J. Metz- 
ler interprete, Haganoae (1527), str. LVIIb—LVHIa.

45) T e r e n t i i  Comoediae... (na końcu) Vratislaviae excudebat Andreas 
Vinclerus anno MDXL mense Febru.

48) Zwróconą do kanclerza biskupa wrocławskiego, Jana Langego.
47) Tu po drodze obroni jako lekturę uczniowską zwykle atakowanego za 

to, że u niego są „ąuaedam parum pudice dicta“, Terencjusza (ibid. str. A3a). 
Ale nie może się wstrzymać od ostrego wybuchu: „Grunniant etiam isti po- 
tius, si aliter persuaderi nolint, cum suo gryllo inter sues, quam ut splendidis- 
sima ornamenta humanae naturae divinitus nobis in ethnicis autoribus propo- 
sita venerentur“ str. A 4a.

48) Ateńczyk, współcześnik Arystofanesa, znany jako zgorzkniały -mizan
trop. — A oto ten atak na nich: „Niektórzy ludzie owego pokroju juliańskiego 
dochodzą do takiej głupoty, że jawnie tu i tam, w Niemczech i gdzie indziej nie



gdy ona cechuje tych, którzy stanowią zwierzchność". To już nie 
ogólna nagana, ale to przy mówka do jakichś wrogów światła i kultu
ry z pobliża.

Miasto i jego senat miały, jeśli o szkoły chodzi, wysokie ambi
cje 49). A kiedy nie udało się katolickim jeszcze działaczom miejskim 
wrocławskim stworzyć uniwersytet w r. 1505, nie powiodło się 
w r. 1526 zorganizowanie przez ks. Fryderyka II akademii w Leg
nicy, Wrocław pomyślał o gimnazjum akademickim. Nie dokonało 
się to jeszcze w r. 1528, w którym utworzono zwierzchność szkolną 
(praesides scholarum albo Schuelherren)50), ale rzucono pod przyszłe 
dzieło dobre podwaliny, nadając obu szkołom ordynacje51). Pomy
ślano zarazem niebawem o zorganizowaniu studiów akademickich 
w oparciu o obie szkoły, przy czym ówczesnym dygnitarzom miej
skim jako wzór migotało przed oczyma poznańskie Collegium Lu- 
branscianum52). W tym dążeniu zwróciło się miasto pod koniec

wahają się z katedr świętych wykrzykiwać do ludu: że wogóle należy zwinąć 
szkoły, dowodzić, że i wydatki na nie i nakłady są bezpożyteczne".

40) Jako szczególną zasługę Wrocławia podnosi Ślązak historyk Melchior 
Adamus w dedykacji swego dziełka: Vitae Germanorum medicorum, Heidel- 
bergae 1620, zwróconej do burmistrzów i rajców Wrocławia, że miasto ma 
„juventutem in ephebeis, gymnasiis scholisąue literas humaniores cum pieta- 
lis elr virtutis elementis primis statim ab annis edoctam*', że stara się ją dobrze 
kształcić i wychowywać.

50) B a u c h, Gesch. d. Bresl. Schulwesens, str. 72. W skład tego scholar- 
chatu weszli wrocławski reformator religijny, Jan Hess, proboszcz u M. Mag
daleny Ambroży Moibanus i rajca dr Jan Metzler.

51) Ibid. ,  str. 73—6.
52) B a u c h, dobry znawca dziejów szkolnictwa wrocławskiego nie tylko 

nie ukrywa tego faktu, ale go uzupełnia szeregiem informacji: Ludimoderator 
szkoły magdaleńskiej mgr Antoni Niger (Mela) pracuje w Lubranscianum 
w r. 1529 jako lektor retoryki i poetyki, ale już w r. 1530 jest z powrotem 
we Wrocławiu. Następca Nigra u M. Magdaleny krakowianin mgr Jan Rullus 
stara się o stanowisko po Hegendorferze, gdy się w r. 1531/2 zanosiło na jego 
odejście z Poznania. W r. 1535 zabiega H. o stanowisko nauczycielskie we 
Wrocławiu. Te fakty skłaniają B a u c h a  do słów (str. 163): „Die angedeuteten 
Beziehungen zwischen Posen und Breslau erlauben wohl den Schluss, dass 
die Neacademia Lubransciana dem Kreise der Gebildeten und Gelehrten in 
Breslau nicht fremd geblieben ist“. Uzasadnia to fakt, że Niger był przyjacie
lem scholarchy Metzlera, a znów Hegendorfer przyjaźnił się z Hessem; „Daher 
darf man wohl annehmen, dass Metzler der so eifrig fur die Schulen in Breslau 
tatig war, tiber das Collegium in Posen g e n a u  u n t e r i c h t e t  gewesen 
ist“. A kiedy w r. 1533 H. z powodu sporu z Szamotulczykiem odszedł z Lu
branscianum, zabiegał o szkolne stanowisko we Wrocławiu, ale do zatrudnienia 
go tu nie doszło.



r. 1533 do biskupa wrocławskiego Jakuba z prośbą, by oddał miastu 
na cele szkolne budynki poklasztome i różne fundacje, podkreśla
jąc, że miasto ma zamiar utworzyć kilka katedr (lectores publici) 
„nie tylko dla młodzieży miasta, ale i dla pożytku całego Śląska", 
a to dlatego, aby „mogły po większej części odpaść i być umknięte 
ciężkie wydatki, łożone na chłopców w uniwersytetach". Zastrzegało 
się jednak, że nie ma zamiaru „wyłączać całkowicie studia uniwer
syteckie, ale je skrócić, a w ten sposób zaoszczędzić kosztów tym, 
którzy są mniej zamożni albo nie potrzebują dla swego zawodu 
pełnego kursu uniwersyteckiego"53). I rzeczywiście zaczęły się 
w r. 1535 prelekcje, na razie teologiczne, wygłaszane przez dra Jana 
Hessa po łacinie, a to „z uwagi na Polaków, których kraj spragniony 
jest ewangelii" 54). Niebawem z obu szkół na pierwszy plan wysunie 
się szkoła elżbietańska; skupiać ona będzie w swoim gronie najlep
szych nauczycieli, gromadzić najprzedniejszą patrycjuszowską mło
dzież. Szkoła magdaleńska stanie się poniekąd dla niej szkołą 
wstępną 55).

Szkoła u św. Elżbiety już od czwartego dziesiątka XVI stulecia 
nabiera charakteru akademickiego, ale za rok narodzin jej jako gym- 
nasium academicum można uznać dopiero r. 1562, kiedy staraniem 
miasta jej budynek został przebudowany i rozszerzony (zakończenie 
budowy w r. 1560, a poświęcenie d. 29. I 1562). Na jej froncie wid
niał pełen treści i wiele mówiący napis: Initium sapientiae timor 
Domini. Sapientiam vero et eruditionem stulti aspernantur... Na ze
wnętrznych i wewnętrznych ścianach budynku szkolnego pełno było 
obrazów i napisów w różnych językach, i w polskim, ale przede 
wszystkim w łacińskim. Nie brak było i wizerunku dziewięciu Muz 
wraz z Apollinem, obrazów starożytnych, greckich i rzymskich pisa
rzy. Były i inne obrazy, jak ojca, pokazującego synowi, który trzyma 
w ręku Donata, na pełen wymowy, dosadny i soczysty, a wielce do 
pracy i nauki zachęcający młodego żaczka niemiecki epigram:

53) I b i d., str. 166. Tu można zauważyć, że argumenty za tworzeniem gym- 
nasium academicupi zabrzmią prawie dosłownie w przeszło pół wieku później 
w Toruniu w piśmie jego burmistrza Henryka Strobanda, Descriptio Biblio- 
thecae Thoruniensis; por. T y n c  St., Dzieje gimnazjum toruńskiego, I, Toruń 
1928, str. 121 n.

54) I b i d., str. 168. Interesująca ta wzmianka wskazuje na liczną frekwen
cję uczniów protestanckich z Polski.

i5) I b i d., str. 190.



Wirstu lernen wol,
so wirstu werden gebratener Hiiner voll:
Wirstu lernen iibel,
So musstu essen mit den Sauen aus dem Kubel56).

Renesansowy pogodny humor tchnął z tego pociesznego hasła. Ale 
zachęcał do pracowitości i korzystania z czasu inny wiersz: Utendum 
est aetate.

Discite, eunt anni morę fluentis aquae;
Nec quae praeteriit, cursu revocabitur unda,
Nec quae praeteriit, hora redire potest.

Nie brak było dekoracji i pierwszemu piętru. Tu w dużej sali 
na ścianie była marmurowa tablica z wyrytymi na niej Leges scho- 
lasticae, spisanymi w r. 1563 przez nauczyciela Bonawenturę Rosle- 
ra. Na piętrze umieszczono też wśród innych epigram na Sokratesa 
i jego filozofię, która powinna stanowić dla młodzieży zwierciadło 
do przyjrzenia się sobie; epigram kończył się wykrzyknikami: „O pie- 
tas sancta! O generosaąue et inclyta virtus! O regina artium et 
moderatrix vitae humanae, philosophia! Utinam conspectus iucun- 
dissimus vester in oculos sponte sua incurret! Dubium non est in- 
comparabiles amores sui adeoąue vestri in animis hominum exci- 
taret!“ 57). Dyszą renesansem i humanizmem te wizerunki, te napisy, 
te hasła, te eksklamacje!

Śląsk i Wrocław doganiał humanizm, doganiał renesans także 
i w zewnętrznych formach życia. Świadczą o tym choćby tylko z el- 
żbietańskiej szkoły zaczerpnięte pewne fragmenty i rysy. Studenci 
od św. Elżbiety dość swawolnie widocznie sobie poczynali, kiedy 
w marmurze ryte prawa szkolne już w r. 1565 trzeba było uzupeł
niać dość surowymi zakazami, które nie tylko przypominały, że 
należy się z szacunkiem odnosić do rektora, profesorów, kapłanów, 
starców, że szpetną jest rzeczą obmowa i po twarz — bo to są dość 
powszechne wykroczenia młodzieńcze; ale starały się ukrócić różne 
swawole, jak manię fechtunku, która za sobą wiodła pijatyki, gry 
hazardowe, awantury, no i — pojedynki, ale normowały nadmierny 
zbytek w strojach: mundury krojem żołnierskim, zapinane trzewiki,

50) To hasło było widocznie w owych czasach popularne, skoro je po
wtórzył w Toruniu prof. gimnazjalny i pastor Marcin T r i s n e r  w Eine christ- 
liche Leichpredigt... Uber dem Begrebniss dess... Herrn Jacob Hiibener, Tho- 
ren... anno 91 (1591), str. B la.

57) B a u c h  G., Gesch. d. Schulwesens str. 189, nie bez podziwu zauważa: 
„eine echt humanistische Auffassung und Ausserung, so spat im XVI Jht. 
und ohne jegliche theologische Beimischung".



„pasujące bardziej katowi niż czcigodnemu człowiekowi i uczniowi", 
ale zabraniały noszenia szpad i sztyletów, knajpiarstwa, burd i bó
jek 58 *). Już te zaostrzone rygory dyscypliny szkolnej świadczyły 
wyraźnie, że gimnazjum elżbietańskie nabierało charakteru aka
demickiego.

Na tym poziomie istotnie i naprawdę postawi je wybitny rektor 
zgorzelecki, Piotr Vincentius. Vincentius (albo: Vitze) pochodził 
z Wrocławia, studiował w ojczystym mieście, potem w Witten- 
berdze, gdzie był jednym z najwybitniejszych i najbardziej umiło
wanych uczniów Melanchtona, podróżował wiele (m. in. do Anglii), 
pełnił funkcje nauczycielskie w Norymberdze i Lubece był poważnym 
i chętnym do pójścia kandydatem (w r. 1550) na stanowisko profe
sora greczyzny i łaciny do poznańskiej szkoły M. Magdaleny (zale
cony przez Melanchtona za pośrednictwem F. Staphylusa), profesorem 
w Gryfii i Lubece, dopóki nie osiadł (w r. 1557) jako profesor huma- 
niorów w uniwersytecie wittenberskim. Ale na katedrze tej nie 
zabawił długo. Kiedy bowiem w r. 1564 miasto Zgorzelec zyskało 
budynki pofranciszkańskie, postanowiło szkołę swoją zreformować 
na wzór sławnej szkoły w Złotoryi i podnieść na wyższy poziom. 
Oglądając się za sposobnym rektorem i profesorami zwróci się mia
sto do Wittenbergi, gdzie wytworzyło się pozostające pod opieką 
niedawno (1560) zmarłego Melanchtona prawdziwe seminarium prae- 
ceptorum. Wybór padł na Vincentiusa i Wawrzyńca Ludovicusa 
(Ludwig); pierwszego powołano na rektora, drugiego na profesora. 
Vincentius zaraz po objęciu (w r. 1565) urzędu otworzył (d. 22. VI) 
szkołę i ogłosił jej ordynację 5B). Zaraz na początku swego urzędo
wania sprowadził w porozumieniu z radą zgorzelecką, a za wzorem 
Wrocławia60), z Lipska drukarza Ambrożego Fritscha, aby założył 
w Zgorzelcu drukarnię i księgarnię na usługi szkolne. Vincentius 
niedługo będzie kierował szkołą zgorzelecką, ale z wielką dla niej 
sławą i pożytkiem; świadczy o tym choćby sporo wydanych w miejs
cowej drukami pism szkolnych i podręczników. Ale jakoś nie trafili 
sobie wzajem do gustu i przekonania ani władze miejskie, ani rektor. 
Żalono się na niego, na jego skłonność do pijaństwa, na swarliwość; 
on również nie zżył się z miastem. Dość, że w czerwcu r. 1569 zre

58) I b i d., str. 189 nn.
50) Przedrukuje ją później jako wzorową toruńskie wydawnictwo: Insti- 

tutio Litteraria (tom III); por. T y n c  St., Dzieje gimnazjum I, str. 96.
60) Tu w r. 1538 rada miejska wystawiła mgrowi Andrzejowi Winklerowi, 

rektorowi szkoły u św. Elżbiety dokument na prawo zorganizowania drukarni, 
która miała służyć przede wszystkim potrzebom szkoły (Ba uch,  str. 101—102).



zygnował, bo go czekało godniejsze stanowisko w ojczystym miieście: 
rektora. To stanowisko po r. 1562, tj. pk> dacie reformy piastował 
z górą 70-letni starzec, mgr Andrzej Winkler i już nie można było 
liczyć u niego na energię. Potrzebny był młodszy rektor dla szkoły 
św. Elżbiety. Miał on równocześnie pełnić funkcję inspektora szkół 
miejskich. Vincentius objął stanowisko w d. 18. VII 1569, a w na
stępnym roku opublikował nową ordynację szkolną61). Kierował 
Vincentius szkołą elżbietańską umiejętnie, rozważnie i pożytecznie. 
Obawiano się w mieście, że między nim, fillipistą a ortodoksyjnym 
luteraninem, pastorem Heidenreichem dojdzie do sporów, ale do 
tego nie doszło 62). W rządach rektorskich Vincentiusa, w jego na
uczaniu, w jego stosunkach z uczniami przebijała się prawdziwa 
humanistyczna pogoda i radosność. Wystawia mu takie świadectwo 
jego uczeń, Prusak z Niborka, Daniel Hermann 63). Po zdawkowych 
pochwałach jego talentu pedagogicznego, podobnego do czynności 
ogrodnika pyta:

Quid ioca? quid risus? quid dictis mota facetis 
Gaudia? Festivamque iocandi huic obicis artem?

Widocznie nie bez kozery przyganiano mu w Zgorzelcu zaglądanie 
do kieliszka. Ale ten wesoły nastrój, jaki z Bakchowego napoju pły
nął w nauczanie Vincentiusowe, który nie podobał się surowym 
łykom zgorzeleckim, nie raził w renesansowym Wrocławiu, a nawet 
ze strony byłego ucznia wywołał apologię:

Pro ratone ioci cauto qui providus ore
Sensa sua eloquitur, sermonem et ponderat omnem,
Et sapit et nomen prudentis iure meretur.
Pro ratione ioci laetae inter pocula mensae 
Qui ioca, quique sales et risu astrictus oborto 
Ingeminat nugas, festivo ludit et ore,
Et sapit et nomen prudentis iure meretur.
Livor in hoc igitur quid habes, quod carpere possis?

Ordynacja szkolna wrocławska z r. 1570 ,,jest szczytowym punk
tem i zamknięciem rozwoju szkół wrocławskich, a w szczególności

01) Der Stadt Breslaw Schulordnung: Auff eines Erbaren Raths befehl und 
Anordnung gestellet durch M. Petrum Vincentium..., A. Christi incarnati 
1570, 4-o.

°2) B a u c h G., Petrus Vincentius d. Schopfer d. Gorlitzer Gymnasiums 
u. erster Breslauer Schulinspektor, (Mttlg. f. deut. Erziehungs- u. Schulgesch. 
1909, XIX) i odb.

83) W utworze pt. Vota D. H. Nidburg. Borussi et Nicolai Rhedigeri Vra- 
tisl. Silesii pro felici itinere Jacobi Monav Vratisl. ex inclyta schola Witeber- 
gensi cum fratre suo Petro discedentis scripta, Witebergae 1572,



gimnazjum u św. Elżbiety na podstawie humanistyczno-reformacyj- 
nej“ 64). Zawiera ona reguły i przepisy tyczące się tak pedagogicznej, 
jak i dydaktycznej strony działalności szkoły. Przepisy co do kar
ności pominiemy. Interesuje nas z aspektu humanistycznego więcej 
program nauki, interesują jej cele. Te ogólne cele nie różniły się za
sadniczo od tych, które przyświecały dwom najprzedniejszym, na 
Europę wschodnią najsilniej oddziałującym szkołom, tj. szkole 
w Złotoryi i sturmowskiej w Strasburgu. Tym celem głównym była 
kultura językowa, kultura językowa oczywiście łacińska. Ale wro
cławski program i wrocławskie realne studia językowe różniły się 
jednak coś niecoś od studiów uprawianych gdzie indziej. Tam wpra
wiano się nie wyłącznie, ale głównie i przeważnie na prozie łaciń
skiej, we Wrocławiu kształcono młodzież nie wyłącznie, ale głównie 
w poezji łacińskiej. Nasuwa się tu uparcie myśl: Czyżby rektor- 
stwo największego humanisty śląskiego, Wawrzyńca Corvinusa 
u wrót XVI stulecia, czyżby jego podręcznik wersyfikacji „Carmi- 
num structura" stały się dla szkoły św. Elżbiety pedagogicznym dzie
dzictwem, które trzeba było pielęgnować i z niego czerpać — przede 
wszystkim? Czyż przeznaczeniem jej było, żeby się stać śląską 
„szkołą poetów"?

Rozpatrzmy jej programy. Rzecz jasna, że w dwóch (z pięciu) 
najniższych ordines cała nauka skupiała się na opanowaniu grama
tyki łacińskiej i że do studiowania poezji łacińskej przystąpić można 
były dopiero w 3. ordo e5). Tu zalecano więc uczenie się na pamięć 
krótkich „sententiolae", które się wybierało z Wergiliusza, Owidiu
sza, Tibulla, Propercjusza; uczniowie je zapisywali Wi zeszytach. Wy
chodzono bowiem z założenia, że w tego rodzaju zdaniach trafiają się 
metatezy wyrazowe, ale w nich wyrazy nie są jednak tak daleko 
od siebie odsunięte i porozrzucane, jak w „długich periodach solutae 
orationis u mówców". W następnym ordo zaczyna się prozodia; ona 
staje się kamieniem probierczym talentów, tj. tego, „co tkwi w tej 
czy owej jednostce" i tego, „co może pokazać", bo „facultas scribendi 
carminis" wymaga umysłów „żywych, dzielnych i ambitnych", który 
więc z uczniów ma rzetelny talent poetycki, ten napewno z zapałem 
do prozodii się weźmie i zobaczy, że jej praecepta nie są bynajmniej 
trudne. Ale czy z talentem to będą uczniowie, czy bez talentu, jest 
to obowiązek nauczycieli i na nich rzecz cała polega, aby pilnie.

a4) B a u c h G., Gesch. d. Schulwesens str. 221.
fl5) Opieram się na dokładnej relacji z tego programu u B a u c h a G., 

Gesch. d. Schulwesens, str. 211 nn.



skrzętnie i stale, a umiejętnie uczniów w prozodii ćwiczyli. Jak wiel
ką wagę we Wrocławiu do tych właśnie ćwiczeń przywiązywano, 
świadczy, że gdy się u św. Elżbiety zapisywał uczeń do wyższej klasy, 
z jakiejś innej szkoły przychodzący, to go egzaminowano przede 
wszystkim z prozodii, a jeśli nie wykazał dostatecznej w niej bie
głości, to choćby nawet w innych materiach znacznie postąpił, 
umieszczano go w sekundzie. Zalecano do czytania Bukoliki Wergi
lego i „czyste" elegie Owidiusza, bo na tych wzorach najłatwiej po
znać można „ideę“ dobrej poezji, jako że na nich i metryki łacińskiej 
się uczniowie nauczą (ąuantitas syllabarum), ale poznają też phrases et 
figuras poeticas, nabędą wprawy w „ozdobnym przestawianiu wyra
zów", używaniu miłych i zgrabnych epitetów. Lektura komedii Te- 
rencjuszowych (obok Cycerona) nauczy młodzież, „jak jedno powie
dzenie ma związek z drugim". Jak te praktyczne ćwiczenia w łaciń
skim wierszopistwie mają wyglądać? Uczniom daje się fragmenty 
poetyckie dawnych i nowych pisarzy przekształcać na prozę, tzn. 
dokonywać uchylania tak częstych w poezji łacińskiej z przyczyn 
iloczasowych metatez, usuwania zawikłanego szyku wyrazów, po 
czym mieliby posługując się zasadami poetyki, przywracać im dawną 
metryczną postać. Tym sposobem nauczą się owych praecepta szyb
ciej i „robienie wierszy" nie wyda im się tak trudne zważywszy, 
że' będą już przez pilne ćwiczenie w posiadaniu „poetyckich fraz", 
czy przez nich samych znalezionych w autorze i w zeszycie zanoto
wanych, czy wydobytych z jakiegoś drukowanego zbiorku (cytuje 
Fabriciusa). Zbrojni w te wiadomości bez trudu ułożą na zadany im 
temat 2—4 wierszy. Tak więc przywykną nie tylko do umiejętnego 
ustawiania wyrazów w wierszu, ale i do selekcji będących w ich 
rozporządzeniu fraz poetyckich. — Twórca wrocławskich ustaw 
szkolnych, Vincentius poczuwał się do obowiązku wyjaśnienia, dla
czego te exercitia styli nie od mówców, lecz od poetów radził za
czynać: szedł — powiada — za radą dwóch dobrych mistrzów, Cy
cerona i Kwinty liana, którzy zwracali na to uwagę, że jeśli ucznio
wie zaczną swe studia językowe łacińskie od prozy, to już potem 
trudno ich będzie do studiowania poetów zniewolić, styl poetycki 
wyda się im zbyt obcy, a to wyda złe skutki: pozbawieni zostaną 
uczniowie wzorów o najlepszym smaku i pięknie.

Takie reguły dydaktyczne przepisywała ordynacja szkolna. Ale, 
jak nas przekonują zachowane seksterny i notatki uczniów, a może 
więcej jeszcze przeobfita produkcja w wierszu łacińskim i samych 
nauczycieli i licznych dziesiątków ich uczniów, nie były te nakazy 
i wskazówki ordynacji martwą tylko literą. Nie! Stosowano je ocho



czo i pilnie. Jakoś tak było, że nauczyciele wrocławscy drugiej poło
wy XVI w. nie przywiązywali zbytniej wagi do wkuwania w ucz
niów reguł gramatyki, paradygmatów deklinacyjnych czy koniuga- 
cyjnych, zasad składni itd. Wcześnie natomiast przystępowali do 
praktycznych ćwiczeń tak w dialektyce, jak w retoryce i poetyce. 
W poetyce miało to — jak już wspomniano — najczęściej charakter 
,,gry w cierpliwość“, tj. mozaikowego składania wierszy porozry
wanych na cząstki lub przekształconych na fragmenty prozą; tu 
miało miejsce stosowanie poznanych reguł i wiadomości z prozodii. 
Albo dla odmiany wiersze o jednej mierze przemieniano na inne 
miary: z wierszy trocheicznych na jambiczne, z elegii na strofę sa- 
ficką itp. Albo znów robiono trawestacje i parodie znanych wier
szy ae), albo krótsze lub nawet dłuższe prozaiczne teksty łacińskie 
z dodaną dyspozycją przetwarzano na utwory poetyckie w różnych 
metrach, albo przelewano w formy poetyckie tematy z dodaną przez 
nauczyciela dyspozycją, wreszcie same tylko podane tematy rozwi
jano w utwory metryczne. Kładli przy tym nauczyciele wielki nacisk 
na dobry plan, na obfite stosowanie reguł prozodii, na poetyckie 
figury, tropy, epitety. Były to nawet interesujące „zabawki poetyc
kie", wyrabiały biegłość w języku łacińskim, ułatwiały tworzenie 
krasomówczej zgrabnej frazeologii, ćwiczyły w prozodii, wzmagały 
poczucie melodii i rytmu, wyrabiały estetycznie, szczególnie jeśli 
nauki padały na grunt podatny, jeśli wzbudziły istniejący rzeczy
wiście, choć uśpiony talent poetycki. Ale gdy młodzieży talentu 
brakowało, to to szkolne rymotwórstwo było „skórzane i drewniane", 
gdy nie było — że użyjemy tego nadmiernie górnęgo terminu — 
natchnienia lub choćby weny poetyckiej, to pomimo całej jego mi- 
sterności i kunsztowności wiało ono pustką, zimnem i nudą. Szcze
gólnie to się zdarzało, kiedy nauczyciele kazali opracowywać w for
mie poetyckiej tematy albo na wskroś prozaiczne lub nawet trywialne 
i rubaszne, albo tematy naukowe, które formy poetyckiej nie znosiły. 
Do takich należały jakieś drobne zdarzenia lokalne, np. anegdota 
o chłopcu, który spadł z drzewa wybierając z gniazd kawki, albo 
tematy higieniczne (nie jedz niedojrzałych owoców!). Nie mogły też 
uchodzić za wychowawczo i dydaktycznie pożądane tematy pole
miczne, np. inwektywy na szwenkfeldian, antytrynitarzy itp.

9#) Spory taki poczet parodii horacjuszowskiej ody: Quem tu, Melpomeno, 
semel... mieści się w „Symbolum Jacobi Monavi. Ipse faciet variis variorum 
carminibus expressum et decoratum. Cum nonnullis appendicibus“ Gorlicii... 
1595, str. 349 i n. Pierwsze, szczupłe wydanie „Symbolum" wyszło w r. 1581.



Bardzo często te rymopisarskie zabawki miały formę listów, 
listów poetyckich. Nie darmo przecież, za wzorem włoskim, huma
niści śląscy, a zwłaszcza wrocławscy wyprodukowali w pierwszej 
połowie XVI w. kilka takich podręczników epistolografii (Bernardyn 
Feige, Hieronim Giirtler, Andrzej Hundem i in.). W tej formie mieli 
uczniowie w sposób kunsztowny poruszać różne rzeczywiste czy 
zmyślone kwestie i sprawy: sprawy i zdarzenia rodzinne, miejskie, 
społeczne, państwowe, sprawy szkolne, domowe itp. Jakieś zdarzenie 
tworzyło tu ośrodek poematu, ujętego zazwyczaj w dystychy ele
gijne; opisywano je lub od niego wychodzono, dołączały się refleksje, 
sentencje oraz uczucia wdzięczności, sympatii, brzmiały pochwały 
i wyrazy czci. Pobrzmiewał w nich zwykle panegiryzm, ale w w. XVI 
jeszcze się w umiarkowanych formach wyrażając. Stąd to i nauczy
ciele i za ich przykładem uczniowie piszą niekończące się: epithala- 
mia, epicedia, epitaphia. Jest tej poezji okolicznościowej zatrzęsienie. 
Pisze się poematy genealogiczne, smaży się różne epigramaty na 
herby szlacheckie i mieszczańskie (in insignia), rozwałkowuje się 
w niemożliwy i naciągany sposób „symbola“ wybitnych i mniej 
znacznych mężów, tj. ich dewizy życiowe, hasła, tworzy się anagra- 
maty, tj. utwory polegające na przekształceniu liter imienia i nazwi
ska adresatów w jakieś mniej lub więcej sensowne zdanie lub „za
wołanie", wymyśla się akrostychowe poematy albo dwu- czy cztero- 
wierszowe, w których wyrażone specjalnym drukiem litery mają dać 
w rzymskie cyfry ujętą jakąś datę z życia wysławianej osobistości. 
Buduje się wiersze tak, aby wydrukowane dały kształt pucharu, 
skrzydeł itp. Pomysłowość tych ówczesnych poetów i „poetastrów" 
jest doprawdy niepojęta. Dziwna to i dziwaczna zaprawa poetycka! 
Ale to była moda owego czasu. Zdolność i umiejętność tworzenia 
poetyckiego (naówczas oczywiście po łacinie) uchodziły wtedy wszę
dzie, ale jak widzimy, we Wrocławiu z większym nasileniem za naj- 
szlachetnejsze i najważniejsze zamknięcie kręgu formalnego wy
kształcenia humanistycznego, uważane było za „miernik wartości 
zdobytego wykształcenia", za swoistą intelektualną nobilitację, która 
nie tylko i nie tyle synów arystokracji mieszczańskiej, patrycjatu, 
ale i synów średniej warstwy: mniejszych kupców i zasobniejszych 
rzemieślników podnosiła w poczuciu godności osobistej, wywyższała 
nad „plebs", a przy tym otwierała możliwości i stwarzała szanse 
jeśli nie dostania się w szeregi górnej warstwy rządzącej (co się też 
zdarzało), to zostania jakimś np. urzędnikiem sławetnego senatu 
miejskiego (jak Corvinus), a może, jak na Śląsku, także i drobnego 
dworu książęcego (jak lubińczyk Jan Breithor) lub w najgorszym



razie dochrapania się stanowiska nauczyciela, a bodaj i rektora któ
rejś z licznych „uczonych" szkół na Śląsku, albo zrobienia material
nie korzystnej kariery duchownej. A na każdym z takich stanowisk 
zdolność czy tylko wprawa w tworzeniu poetyckim jakżeż była przy
datna, ba nawet konieczna. Ta biegłość poetycka pozwalała i umoż
liwiała niejednemu „poecie" przyozdobić swoje nazwisko wabnymi, 
a może nawet bardziej niż tytuł magistra lub nawet doktora pocią
gającymi literkami: P. L. (poeta laureatus), a nawet może: P. L. C. 
(caesareus).

Było to tworzenie, już wspominaliśmy, przede wszystkim i głów- 
wnie w języku łacińskim. Bo biegła znajomość języka łacińskiego, 
bo zdolność użycia go zręcznie nie tylko w oraćji, nie tylko w poli
tycznym sermo, które trzeba było wygłosić w sejmiku czy choćby 
w radzie miejskiej, ale i w codziennej, potocznej rozmowie, potrzeb
na była nie tylko szlachcicowi, ale i mieszczaninowi; łacina była nie 
tylko międzynarodowym językiem, ale i powszechnym. Gdzie indziej 
już w XVI w. dochodził do głosu i znaczenia język ojczysty, ale na 
spóźnionym w kulturze humanistycznym Śląsku, a więc i we Wrocła
wiu w kołach mieszczańskich nie uchodziło jeśli nie mówić, to pisać 
po niemiecku za rzecz właściwą; raczej było to coś niezwykłego, 
raczej, było to nie „comme il faut", a szkoły bynajmniej nie uważały 
za swój obowiązek ten pogląd czy przesąd przełamać. Specjalnie 
zaś — jak to podnosi Bauch — we Wrocławiu znajomość łaciny 
potrzebna była także w życiu praktycznym mieszczańskim. „Może 
to się wyda trudne do pojęcia — mówi on — ale kupiec, a nawet 
właściciel większego warsztatu rzemieślniczego potrzebowali łaciny 
dla porozumienia się z Polakami i Węgrami"67). I tę znajomość, 
oraz i biegłość w łacinie szkoły wrocławskie mieszczanom śląskim 
i wrocławskim dawały. Nie tylko więc śląska Złotoryja chlubić się 
mogła tym, że jej szkoła stanowiła jakby miniaturową rzeczpospolitą 
rzymską, w której wszyscy obywatele, od rektora porzez nauczycieli 
i uczniów aż do kalefaktorów mówili biegle jeśli nie klasyczną 
cycerońską, to w każdym razie gramatycznie poprawną łaciną. Co 
więcej nauczyciele i uczniowie szkół wrocławskich prawili językiem 
poetyckim. Bo w tym czasie, a trwało to od początku niemal XVI stu
lecia, rozpoetyzowany był po łacinie i rozśpiewany cały Śląsk i jego

U7) Ba uc h ,  str. 29T; dodaje: „Noch im XVIII Jht. ais die Verwendung 
des deutschen im Unterricht immer starker geworden war, forderte man des- 
halb, dass die Kinder des Kaufmanns und des Handwerkers in den Schulen 
mehr im Lateinischen lernen sollten“.



zasobna i kulturalna stolica. Siedzibą Muz była przede wszystkim 
szkoła elżbietańska, a przy jej boku i magdaleńska.

Z Elisabethanum, z tej prawdziwej „szkoły poetów1' wyszło 
z końcem połowy XVI w. sporo poetów, oczywiście łacińskich (po
niektórych się jeszcze wspomni). Ich mistrzami (w latach mniej wię
cej 1570—1590) byli dwaj zwłaszcza nauczyciele: wrocławianin Mel
chior Weigler i głogowianin Kasper Pridmann. Trochę wiemy, jakie 
było owo „szkołowanie" poetyckie w elżbietańskiej szkole. Wspomni 
je rzewnie po latach w poetyckiej łacińskiej elegii jej uczeń, Ślązak 
z Lubina, mgr lipskiego uniwersytetu, późniejszy konrektor i wybit
ny reformator gimnazjum toruńskiego, twórczy zresztą i prawdziwie 
utalentowany poeta łaciński Ulryk Schober. Nazwie wówczas szkołę 
i miasto drugą ojczyzną, bo tu narodził się jego talent poetycki. Bo 
wenę poetycką ten niespełna piętnastoletni młodzieniaszek, kiedy 
zapisywał się w r. 1573 do Elisabethanum, przywiózł już ze sobą 68) — 
jak się spowiada w jednej elegii. Żyła ona w nim, żyło pragnienie, 
jakże gorące, zostania poetą. Rwał się do składania wierszy, ale mu 
nie szło: „Gaudebam numeris — powiada tu — et flebam". Nie 
mogąc skomponować pieśni, narzekał, smucił się, rozpaczał:

Haec mihi magni caussa doloris erat.

Bo trudności wersyfikacji i poetyckiej twórczości wydawały mu się 
nie do pokonania, więc płacz, więc łzy.

Miscebam lacrimis ardentia vota precatus,
Ut vatum insererent me pia fata choro.

Próbował pisać wiersze łacińskie, trudził się, męczył; ale te pierwsze 
dziecięce próby były słabe, nie zadawalały nauczycieli, ponosił kary. 
Ale trudności go nie zrażały.

Hinc magis incensus meditabar condere carmen
Subdebantąue faces hinc pudor, inde dolor.

Modlił się do Muzy poezji, by go nawiedziła. I Muza przyszła, przy
szło natchnienie. Kiedy się czyta te szczere, a żałosne biadolenia 
tego adepta Muz, to mimowoli przychodzą na pamięć wcześniejszego 
polskiego poety Klemensa Janickiego lamenty w elegii „O sobie 
samym do potomności" na te czasy w Lubranscianum, kiedy i on się 
mozolił nad tym, by zostać poetą. Ale to u Schobera nie był jeszcze

0B) Poematum M. Huldrici Schoberi libri III... Thoruni excudebat Andreas 
Cotenius, Anno MDXCII, str. A3a: Ad Dn. Gregorium Hesium. J.U.D. Syn- 
dicum.



kres drogi do stania się poetą, to nie był jeszcze koniec jego „termi
nowania poetyckiego'4. Bo Schoberowi, jak to było rozumiane w du
chu humanizmu, mówili mistrzowie wrocławscy, że poetą można się 
wprawdzie urodzić, ale nim się naprawdę nie stanie bez ćwiczenia, 
bez sztuki. Natura połączona ze sztuką — to dopiero prawdziwa 
twórczość poetycka, one dopiero obie tworzą poetę. I tych to zasad 
szkoły poetyckiej echa odezwą się w Schoberowej elegii. Głosił nie
gdyś Pindar — mówi — że tych, co chcą być poetami, karmić trzeba 
i mlekiem i miodem: Mleko to natura, miód to sztuka, złączone do
piero tworzą poezję. Kto chce zasłużyć na miano „honorati vatis" 
musi zrywać kwiaty z niwy „wszystkich nauk" — tak uczono mło
dych adeptów poezji we Wrocławiu. I dlatego nieraz całe noce spę
dzał młody poeta na tworzeniu, dlatego sen się nie czepiał jego oczu. 
Bo w poezji bardzo ważnym czynnikiem jest „lima": piłowanie czy 
cyzelowanie, doprowadzenie do najpełniejszej doskonałości:

Versus inornatus, quem non limaveris ar te,
Quem sine natura finxeris, asper erat.

Oto kwintesencja sztuki poetyckiej, oto istota humanistycznej poezji. 
Bo jak mówi jeszcze Schober —

Ars et culta gravi venit sudore poesis 
Non venit ad segnes illa vel illa viros.

Takie zasady twórczości poetyckiej wykładali Weigler i Pridmann. 
Umieli też sięgnąć do uczuć ambicji, zachęcali do twórczości pochwa
łami i nagrodami. Te wspomnienia, wypełnione wykładem istoty 
poezji według pojęć humanistycznych zakończy poeta, serdecznym 
okrzykiem:

O salvete mihi bis terąue ąuaterąue, magistri,
Qui primi Clarii me relevastis aqua80).

Przytoczyło się ten fragment ucznia elżbietańskiego, bo on rzuca 
jeszcze jeden promyk światła na ówczesną poezję nowołacińską i kre
śli renesansową rolę wrocławskiej szkoły w tej rozpoetyzowanej na 
Śląsku epoce.

Od początku XVI stulecia krok za krokiem narastały warunki, 
które wynosiły piękną stolicę Śląska do roli ośrodka kultury tego 
kraju. Rosnące z roku na rok jego bogactwa, napłynięcie głównie 
z Polski, z Krakowa humanizmu i humanistów, którzy znaleźli tu 
uznanie i wpływy i chleb, przyjęcie reformy kościelnej, rozbudowa

un) I b i d., str. A3b.



i podniesienie szkolnictwa sprawiły, że życie wrocławskie, oczywiście 
to górne, to życie patrycjatu potoczyło się nurtem bujnym i błyszczą
cym i — błyskotliwym, bo, jak powiada zaraz na wstępie swej „Bres- 
lographii" cytowany już Henelius, który wywodzący się z pobliskiej 
Opolszczyzny, wsparty hojnością miasta, po studiach uniwersytec
kich, wszedłszy sam osobiście jako nauczyciel dwu synów Mikołaja
(III) Rehdigera w krąg duchowej arystokracji wrocławskiej, tego 
bujnego życia zakosztował70) — Wrocław posiada olbrzymie bo
gactwo nie tylko tych skarbów, które służą koniecznym potrzebom 
życia, ale i takich, które sprzyjają „voluptalibus et deliciis“ 71 72). 
Umieją ich użyć wrocławianie, bo jak w ogóle u każdego Ślązaka, 
który

Asperitate fera saevitiaque caret,
Omnibus est facilis, mitis congressibus7S).

tak jeszcze więcej u wrocławian kwitnie i krzewi się szczególna 
dwomość (urbanitas), uprzejmość i ludzkość (humanitas), świadcze
nie sobie usług; lubuje się wrocławianin „w zebraniach przyjaciel- 
skich“, w rozmowach, w biesiadach, uprawia wesołość (affabilitas)73). 
Do tych cech dołącza się gościnność, szczególnie dla cudzoziemców, 
zwłaszcza znakomitych 74).

Wrocławianie w. XVI lubią życie towarzyskie, które wyraża się 
w zebraniach i ucztach, wrocławianie lubią i umieją organizować te 
biesiady 75). Bo organizować je można wspaniale. Pozwalają na to

70) G i l i  et, Crato, II, str. 411 n.
71) H e n e l i u s  N., Breslographia, str. 5.
72) G r i s b e c i u s ,  Eisagoge Silesiae..., Francofurti 1613, str. 137.
73)  D. I l l m e r  V r a t i s l a v i e n s i s ,  Narratio brevis et perspicua de 

Vratislavia Silesiae metropoli. Vitebergae 1628, i dodaje: „Accepit etiam ...ex 
Musarum( quae hactenus dei beneficio faciliter ibi coluntur, convictu et familia- 
ritate magnam cum morum tum ingeniorum culturam et expolitionem: adeo 
ut nunc humanitate, facilitate et mansuetudine cum quavis alia gente optime 
morata certet“.

74) C o b e r u s  T., Wratislavia str. 114, mówi:
Nam cum successerit hospes 

Moenibus Elysiis, cui stemmate splendor avito 
Emicat insignis, vel aquis aeterna parata est 
Gloria Castaliis, vel honesfta missus ab urbe 
Maximus eloquio rerum moderatur habenas:
Continuo Methymnaeis generosa racemis 
Vina satellitibus tradit...

75) H e n s c h e l  A. W. C. Th., Zur Gesch. d. botanischen Garten u. d. 
Botanik iiberhaupt in Schlesien im XV u. XVI Jht., Berlin 1837, str. 11.



bogactwa, pozwala obfitość najwyszukańszych specjałów, które się 
do miasta z dalekich stron świata przywozi. Jakież to charaktery
styczne, że wszelakie prozaiczne i poetyckie opisy ówczesnego Wro
cławia nie pominą tego momentu, ale wyliczą szczegółowo owe różne 
mięsa, owoce południowe, przyprawy i korzenie, wina i napoje, jakie 
czy produkuje czy je nabywa Wrocław 76). Dobre były wina i trunki 
przywożone, ale wrocławianie chwalili sobie ze wszech miar swoje 
własne „rodzone" piwo, popularnie zwane: Scheps. I kiedy w nie
frasobliwym, a wesołym gronie „dobrych towarzyszów", mężów 
wrocławskich z kręgu Jakuba Monau’a zjawiła się podsunięta przez 
przewodnika, myśl strawestowania ulubionej przez niego ody Ho- 
racjusza: Quem tu, Melpomene, semel..., to wśród trawestacji, po
święconych i tak poważnym religijnym tematom, jak Bóg, Trójca św. 
Duch św., Kościół, i tematom moralnym oraz innym, jak: prawda, 
sumienie, wstyd, małżeństwo, pokój (bardzo ciekawa!), prostota, gra
matyka, świat, zaraza, pycha, alchemia itd. itd. (prawdziwa to „satu- 
ra lanx", przedziwne pele-mele!), znalazła się i „Schepsowi" poświę
cona parodia77), na pewno napisana tym „dobrym towarzyszom 
gwoli" i na jakiejś uczcie z humorem wygłoszona. Bo w ucztach jako 
żywo, wrocławianie się lubowali; nie bez powodu przecie w cytowa
nym już opisie Cobera z r. 1593 przeszło dwie stronice heksametrów 
poświęcił autor sławnym a wykwintnym ucztom 7S). Nie sposób tu 
ten ich opis przedrukować, choć on, współczesny ukazuje nam od 
tej patrycjuszowsko-renesansowej strony życie ówczesnego Wrocła
wia. Lukullusowe to zaprawdę biesiady: stoły gną się od potraw 
i napojów! Lecz to może poetycka przesada lub może poetyckie zmy
ślenie! Ale my słyszymy autentycznie o takich wrocławskich ucztach.

Około r. 1580 po uzyskaniu w Padwie doktoratu medycyny osie
dlił się po krótkiej praktyce lekarskiej w Kożuchowie, we Wrocła
wiu syn tutejszego aptekarza, Wawrzyniec Scholz i zachęcony może 
miejscowym przykładem Jana Woyssela, ojca dwu lekarzy Zygmunta 
i Jana, założył wspaniały własny ogród botaniczny. Było to praw
dziwe cudo, ów wytwór i wielkiej nauki i dobrego smaku, wyro
bionego pewnie w czasie studiów włoskich, i należał do największych 
osobliwości miasta i Śląska, jeśli nie całej nawet środkowej Europy,

7«) Np. H e n e l i u s ,  Co b e r u s ,  S c h w a r t z b a c h  i in.
77) Mieści się ona, jak poprzednio wspomniano (przyp. 66) w „Symbolum 

Jacobi Monavi“; przedrukował ją, jako utwór Jana Mateusza Wacker a Wa- 
ckenfels J. Z. John w Parnassi Silesiaci sive recensionis poetarum Silesiaco- 
rum... centuria II, Vratislaviae 1729, str. 184—5.

7fi) C o b e r u s  T., Wratislavia str. 118—120.



tj. zwłaszcza Niemiec79). Świadczył ów ogród o naukowych zamiło
waniach właściciela.

Obok tego dom Scholza, a jeszcze bardziej jego ogród i stojąca 
w pośrodku obszerna altana, przyozdobiona obrazem Łukasza Crana- 
cha „Lucretia44 81 i instrumentami muzycznymi, oraz łączący się z alta
ną portyk, rodzaj krużganka, krytego z góry, był „świątynią gościn
ności i pięknej to warzy skości44 80). Ogród i altana stała otworem dla 
wszystkich przyjaciół, dla wszystkich ludzi wykształconych, a zwłasz
cza cudzoziemców. Dom Scholza był szkołą nauki i wyższej kultury. 
Rzucają światło ciekawe na osobę Scholza zachowane, a ułożone 
przez niego „Leges hortenses44 81), które zapraszają życzliwie i ser
decznie miłośników Flory do ogrodu, ale „groźnie44 przestrzegają: 
(§ 5) „Vulgus profanum procul abesto: locum sacrum nec oculis nec 
pedibus violato“. Klasyczne hasło. Ale jeszcze klasyczniejszy styl 
miały organizowane przez lekarza-humanistę nawskroś antyczne 
święta „Floralia44 (Vratislaviensia) i związane z nimi uczty dla do
brych przyjaciół i towarzyszów. Ich obrzęd i przebieg ujął gospodarz 
w „Leges convivales“. Były to prawdziwe sympozjony platońskie 82). 
Już zewnętrzne akcesoria przypominały starożytne biesiady. Przy

7fl) H e n s c h e l ,  &tr. 20—1. — Tylko ogród Joachima Camerariusa mógł 
się z nim równać. Znamy jego wygląd z poematu Andrzeja Calagiusa wyd. 
w r. 1592 pt. Hortus D. Laur. Scholtzii celebratus carmine, z wyd. przez sa
mego właściciela w r. 1594 katalogu roślin, rosnących w ogrodzie oraz z ła
cińskiej antologii poetyckiej, złożonej z 52 elegii i in. wierszy pt. in L. Schol
tzii hortum epigrammata, które przyjaciele i znajomi doktora zostawiali mu 
i przesyłali z wdzięczności za możność zwiedzenia ogrodu lub za gościnne przy
jęcie. Wśród tych przygodnych poetów, których wenę obudził ogród, aż 16 jest 
śląskich lekarzy z Wrocławia, Brzegu, Opola, Świdnicy, Góry, Głogowa; ale 
w (niezachowanym, zdaje się) egzemplarzu Scholtza było jeszcze 30 innych 
epigramatów. Ogród Scholtza miał kształt czworoboku i podzielony był na 
4 kwatery; na przedzie kwiaty ozdobne, z boku viridarium tj. drzewa i krzewy, 
trzecią kwaterę stanowił właściwy ogród botaniczny z okazami roślin egzo
tycznych w liczbie 385, na tyle był różanecznik, meloniarnia i winogroniarnia. 
Tam też stała oranżeria, przy niej muzeum, była też w ogrodzie grota, sa
dzawka i lodownia. — O Sch. napisał monografię dr Cohn, ale jej niestety 
nie udało mi się dostać.

80) H e n s c h e 1 A. W. C. Th., Zur Geschichte, str. 22.
81) Były one — jak twierdzi Henschel — drukowane; ja je znam, tak jak 

i Leges convivales z rkp. Biblioteki miejskiej w Gdańsku (sygn. Ms1, 2341, 
str. 64a—67a).

82) Par. 14 tych L. c. wyraźnie je określa: „Coena non Pythagorea, sed 
Platonica, non inter mutos, sed facundos esto; ne sileat aut langueat sine fabu- 
lis hilaritudo".



wejściu do ogrodu wieńczono zaproszonego gościa i przez cały czas 
z wieńcem na głowie siedział on u stołu; ten również tonął w kwia
tach (§ 36). Ukwiecone też były puchary „ex morę veteri“ (§ 34). 
Floralia zaczynały się od przechadzki po ogrodzie, poświęconej obej
rzeniu najciekawszych roślin (§ 10). Dostęp do „Floraliów" zastrze
żony był dla „mężów dobrych, wykwintnych, wykształconych, łat
wych w obejściu, wesołych" i dla pań skromnych, panien przystoj
nych i cnotliwych (§ 3). Uczestniczyć w nich miała umiarkowana 
liczba biesiadników: „Ne numerus vel supra Musarum, vel infra 
Gratiarum esto" (§ 4). Niech uczestnicy w domu zostawią troski 
i zgryzoty, na Floralia niech przyniosą ze sobą „wesołość, śmiech 
i żarty" (§ 7). Na ucztach nie będzie zbytku, wielości i obfitości po
traw, pomieszczą się one „intra civilem modum", nie obżarstwu 
bowiem one ani pijaństwu przeznaczone, choć rozmowy i gwary 
mają być „poculis crebriusculis" przerywane, a puchary wypijane 
„od wierzchu do dna", ale mają być takie, że „budzą wesołość, lecz 
jej nie grzebią" (§ 23). A przed poczęciem picia, pogańskim antycz
nym zwyczajem, obowiązani są goście wylać na ofiarę Florze i Wene- 
rze, Muzom i Apollinowi, Gracjom i Geniuszowi (§ 30). Ale główna 
treść biesiad — to dialogi i rozmowy na różne tematy uczone, naj
chętniej przyrodnicze i lekarskie, filozoficzne czy literackie (Mu- 
saea); niech rozmowa będzie intelektualnie wysoka, ale lekka, nie
zbyt powikłana i trudna, dowcipna i pogodna, niech w niej widnieją 
i „sal" i „sol". A gdy już biesiadnicy rozmową znużeni milknąć 
będą, niech posłuchają śpiewu ptaków, w klatkach ogrodu żyjących, 
albo może któryś z uczestników zaśpiewa viva voęe lub zagra na 
którymś z instrumentów rozwieszonych w altanie. Niechże i w późną 
noc przeciągnie się biesiada, jeśli jest humor i trwa żywa rozmowa 
(§ 40). Te uczty platońskie miały mieć i dionizyjskich tajemnic po
smak: §§ 33 i 34 ostrzegały „Cokolwiek powiedziano albo i nie po
wiedziano, cokolwiek zrobiono albo i nie zrobiono, niech biesiadnicy 
winu na rachunek dopiszą, ale w pamięć nie wpiszą, a jeśliby jednak 
zapamiętać się podobało, niech to zachowają dla siebie; nikomu inne
mu w mieście niech nie rozpowiadają". Prawa biesiadnicze były su
rowe, a nawet srogie: „Kto te prawa przestąpi, wyrzucony będzie 
z zespołu honorowego, wymazany z liczby przyjaciół" (§ ostatni). 
Zapoznawszy się z tymi Floraliami Scholzowymi, przyznamy rację 
historykowi, gdy twierdzi, że owe „leges convivales" są pięknym 
pomnikiem dla tego, który je wydał, który bezsprzecznie wzór tej 
subtelnej towarzyskości przywiózł z Italii, by zakrzewić także



w ojczystym mieście ów ton wyższego życia towarzyskiego, jaki tam 
panował od sławnej pamięci Medyceuszów 83).

Dr Wawrzyniec Scholz, choć nie patrycjusz wrocławski, należał 
do grupy osób, która od początku niemal drugiej połowy XVI w. 
nadawała ton życiu kulturalnemu miasta; gościł on niewątpliwie 
takich patrycjuszów, jak Monau czy Rehdiger u siebie na Floraliach, 
jak też i był gościem u nich, czy u Cratona czy u Dudy cza, kiedy ten 
osiedlił się we Wrocławiu 84). Trzon tej grupy stanowiła rodzina albo 
raczej ,,dynastia“ Rehdigerów. Ta z dawna osiadła na Śląsku w Oleś- 
nickiem rodzina szlachecka, pieczętująca się herbem ze sarną (Reh), 
przeniósłszy się do Wrocławia, weszła w patrycjuszowskie jego rody, 
prowadziła wielkie przedsiębiorstwo handlowe, które miało filie 
w Antwerpii i w Gdańsku i posiadała też na Śląsku szereg dóbr 
ziemskich (Strzeszów, Slizów, Ozorowice). Weszła ta rodzina w gro
no rodów patrycjuszowskich: Monau’ów, Schillingów, Rindfleischów, 
Homigów, Jenckwitzów, Reichelów, Biittnerów, Hertwigów, Vog- 
tów, Pucherów, Rybischów, Sauermannów, Uthmannów i in. Te 
w drugiej połowie XVI w. najprzedniejsze we Wrocławiu rodziny, 
trudniące się niemal wyłącznie kupiectwem i z niego czerpiące 
wspanałe niemal zarobki różnie doszły do przynależności do patry- 
cjatu: jedne jak Rehdigerowie, Monau’owie, Jenckwitzowie wywo
dziły się z rodzin szlacheckich, ziemiańskich, które oparły przed
siębiorstwa na rentach z majątków ziemskich, bo je operacjami 
handlowymi zamierzali powiększyć, inne przez małżeństwa z szlach
ciankami, inne jeszcze (jak: Beckenschlager, Miihlschreiber, Scholz, 
Hoppe) doszły do znaczenia dorobiwszy się (jeszcze przed w. XVI) 
pracą rzemieślniczą. Te też rodziny z tytułu potencjału finansowego, 
gospodarczego miały prym w radzie miejskiej; ale z chwilą, gdy na 
nie spadały jakieś niepowodzenia finansowe (wojny, zastój w han
dlu, bankructwo, podupadanie przedsiębiorstwa z tytułu funkcji 
urzędowych itp.) wychodziły z rady. Nie spoczywały więc rządy 
miasta stuleciami (,,od niepamiętnych czasów"), a nawet dziesiąt

83) H e n s c h e l  A, W. C., Zur Geschichte str. 23.
84) Świadczą o tym wymownie choćby wyd. przez Scholtza w Frankfurcie 

n. M. w r. 1598 „Epistolarum philosophicarum, medicalium ac chymicarum 
a summis nostrae aetatis philosophis ac medicis exaratarum volumen...“, duży 
foliant, który obejmuje dziesiątki uczonych listów Cratona, Dudycza, Piotra 
Monau’a (i in.), wymieniane między sobą lub adresowane do wydawcy. — 
Tenże Scholtz wydał w r. 1595 rady i listy Cratona w 7 księgach. Przez oba 
te wydania (jak mówi Henschel, str. 18) „eróffnete er den Arzten seiner Zeit 
einen Schatz medizinischer Erfahrung und Beurteilungskunst".



kami lat w rękach jednych rodzin, jak to było w niektórych mia
stach, a choćby w Gdańsku, gdzie więzi rodowe były silniejsze, bo 
się opierały na przynależności członków tych patrycjuszowskich 
rodzin do korporacji czy bractw, jak w Gdańsku św. Jerzego, mają
cego swą siedzibę w Dworze Artusa. Z czasem zresztą, tj. z chwilą, 
kiedy sprawy miast schodzą z ich ramion w ręce sekretarzy miej
skich albo syndyków, stawali się ci patrycjusze, rajcy czy bur
mistrze raczej tylko „honoratiores" i dzielą swoje zajęcia i swój czas 
między interesy handlowe i prace umysłowe, kulturalne, a niekiedy 
także między zajęcia ziemiańskie. Od dawna i często te możne rodzi
ny koligaciły się przez małżeństwa,. które to zjawisko ogląda już 
średniowiecze. „W pierwszej połowie XV w. — opowiada historyk — 
spowinowacili się Thyle’owie z Hornigami, Homigowie z Leuferami 
i Vogtami, Vogtowie z Ungeratenami, ci z Sachse’ami, a ci znów 
z Schwarzami i Thyle’ami“ i dodaje z humorem: „I krąg się zam
knął" 85). Tak samo w XVI w. powstała wrocławska „Schwager- und 
Verwandtschaft“, tak powstał szeroki klan rodzinny, ekskluzywny 
jednak przez małżeństwa zawierane raczej w kole powinowactwa, 
zamykający się od zewnątrz, w własnym obrębie nawet nieraz skłó
cony, ale na zewnątrz zwarty i jednolity. W nim przewodziła rodzina 
Rehdigerów i z tytułu swego szlacheckiego pochodzenia i zamożności, 
a może najwięcej z powodu wysokiego wykształcenia jej człon
ków 86). Rodzina ta, bardzo zamożna, była zarazem najbardziej ofiar
na w stosunku do ludzi nauki i sztuki. „Tylu wydała najświetniej
szych mężów, mecenasów i sławnych osobistości, że może iść śmiało 
w paragon z wszystkimi rzymskimi mecenasami, z francuskimi Pei- 
resciusami, angielskimi Baconami, niemieckimi Gudiusami"87). Te 
więzi klanowe, silne i spoiste, kiedy szło o sprawy polityczne lub 
gospodarcze, o znaczenie, moc i władzę w mieście, o interesy han
dlowe i finansowe, rozluźniały się przecież, gdy w grę wchodziły 
sprawy religijne lub kulturalne; wtedy mimo pewnej cechującej ten 
klan ksenofobii, jeśli wybił się na czoło albo zdolnościami, albo wy
kształceniem, albo piastowanymi w mieście, na Śląsku lub gdzie 
indziej dostojeństwami, mógł wejść towarzysko i intelektualnie w to

85) P f e i f f e r G., Breslauer Patriziat im Malter, Wrocław 1929, str. 283.
80) Mawiano we Wrocławiu: „Die Sonne scheine in Breslau denen nicht, 

auch trtige sie nicht die Luft, die nicht gut Rehdigerische waren“ (G i 11 e t, 
Crato I, str. 86).

87) J o h n  J., Parnassus, I, 167, i dodaje: Prawdziwości tych faktów „testes 
fere sunt omnes eruditi superiorum seculorum, qui orationibus, poematibus, 
dedicationibus et testimoniis nomina Rehdigeriana decorare annisi sunt“.



grono patrycjuszowskie także plebejusz albo cudzoziemeic. Tak do
stali się w to wybrane grono wrocławskie: dr Jan Crato (Kraft) oraz 
później Andrzej Dudycz, którzy nawet w tej dziedzinie religijno-kul- 
turalnej zajmą w zespole stanowisko kierownicze.

Jan Crato pochodził z plebejuszowskiej, rzemieślniczej rodziny 
wrocławskiej (ur. d. 20. XI. 1519); zwróciwszy w szkole elżbietań- 
skiej na siebie swymi zdolnościami uwagę senatu, otrzymał stypen
dium, przez szereg lat odnawiane i mógł studiować w Wittenberdze, 
gdzie mieszkał u Marcina Lutra, a w bliskich stosunkach naukowych 
pozostawał z Melanchtonem88 89); ale choć za największy zaszczyt 
swego życia uważał sześcioletnie obcowanie z reformatorems9), 
w istocie jednak raczej odpychała go od niego surowa jego orto
doksja, nietolerancja wobec innowierców, a pociągali i teraz i przez 
całe życie ludzie, w których harmonijnie łączyła się teologia z huma
nizmem 90). Dyplom dra medycyny uzyskał, tak jak później Scholz, 
w Padwie u 'prof. Jana Chrzciciela Montanusa, którego został do
zgonnym czcicielem 91); w nim bowiem znalazł to harmonijne powią
zanie, które go zawsze w ludziach zachwycało, medycyny (czy innej 
nauki) z filozofią i od niego się nauczył nie tylko racjonalnie oceniać 
„filozofię i całą medycynę, ale i przy pomocy właściwej metody 
i we właściwym porządku rozprawiać, pisać i nauczać" 92). Po stu
diach wrócił do ojczystego miasta, jadąc przez rezydencję cesarską, 
Augsburg, gdzie zawiązał szereg znajomości z osobistościami jego 
dworu. We Wrocławiu ożenił się z Marią Scharff i rozpoczął prak
tykę lekarską, której sława rozeszła się po Śląsku i poza krajem. Ta 
sława dotarła i do dworu cesarskiego. Ferdynand I mianował go 
późnym latem r. 1560 swoim przybocznym lekarzem; a gdy stan 
zdrowia cesarza bardzo się pogorszył, musiał się Crato w r. 1564

8B) D r e s s e r  M., De curiculo vitae Joannis Cratonis a Craftheim... 
oratio M. D. Lipeiae 1587, str. 14. Od niego przejął „praeclarum artificium do- 
cendi atąue scribendi“, od niego nauczył się „facultatem... explicandi animi sui 
sensa voce et scriptis diserte, distincte, polite et perspicaciter“.

89) I b i d., str. 11.
90) G i 11 e t, Crato I, str. 61. — Żywa korespondencja wiązała Cratona 

z lipskim humanistą i profesorem Joachimem Camerariusem, który powiedział 
do zaprzyjaźnionego z nim Monau’a: „se ad nullum amicorum omnium, quos 
haberet, plures dare litteras quam ad Cratonem, nec ulla tamen assiduitate 
explere satis officium scribendi posse, quin ab illo vinceretur“; por. D r e s 
s e r  M., De curriculo vitae, str. 17.

91) Wśród nielicznych dzieł Cratona widnieje: „Methodus therapeutica ex 
sententia Galeni et J. B. Montani“, 1554.

92) D r e s s e r  M., De curriculo vitae, str. 19.



przenieść na dwór cesarski, ale już władcy nie uratował; zmarł on 
w tym roku. Z kolei został nadwornym medykiem cesarza Maksy
miliana II, u którego zażywał takiego miru i sympatii, że ten obda
rzył go rozlicznymi przywilejami93), a choć w ostatnich latach życia 
cesarza (f 1576) wskutek wzmożenia się na dworze wpływów kato
lickich, jezuickich, nie był mile widziany, cesarz Rudolf II zatrzymał 
go jako przybocznego lekarza. Ponieważ jednak zdrowie Cratonowi 
coraz bardziej nie dopisywało, wzdychał do powrotu do ojczystego 
miasta, do swego domu we Wrocławiu na Nowym Mieście i do swej 
wiejskiej posiadłości pod Dusznikami Szczytna (Rucurianum). Zre
alizował to pragnienie w r. 1581. Oostatnie lata życia w nich spędził, 
a umarł we Wrocławiu d. 19. X. 1585, żałowany przez wiernych towa
rzyszy swych myśli i poglądów.

Działalność Cratona nie ograniczała się do zadań lekarza. Kraft 
był naturą głęboką i wszechstronną. Prawdziwy to i szczery huma
nista, którego zainteresowania były, można rzec, wszechstronne; 
pociągała go, za wzorem mistrzów i filozofia i literatura. Dałoby się 
dużo przytoczyć przykładów renesansowej wszechstronności zainte
resowań; wystarczy jeden94): Kiedy Paweł Manutius, syn Aida, 
właściciel wspaniałej i sławnej weneckiej oficyny drukarskiej, we
zwany do Rzymu przez papieża dla pracy nad wydawnictwem Ojców 
kościoła, popadł „nescio quo fato“ w trudności finansowe, to Crato, 
czy na jego prośbę, czy po prostu dowiedziawszy się o tych kłopo
tach, z pomocą względów, którymi się cieszył u cesarza Maksymilia
na, uzyskał u niego hojne wsparcie finansowe dla włoskiego nakład
cy, za które mu Manuzio podziękował listem pełnym wdzięczności 
i oddania 95). Ale Crato — na co pragniemy tutaj położyć nacisk — 
była to przede wszystkim natura głęboko religijna 96). To żywe uczu

83) Trudno wyliczać wszystkie; a więc obdarzył go szlachectwem dzie
dzicznym (Crato von Crafftheim), mianował radcą cesarskim, zwolnił od' ca
łego sceregu opłat i podatków, nadał prawo promowania na doktorów medy
cyny, filozofii, prawa, itd. (G i 11 e t, Crato II, str. 7—9).

94) M o r h o f f  D. J., Polyhistor literarius, philosophicus et practicus, ed. 
ąuarta, Lubecae (1747), I, str. 317—320.

95) Ibid. ,  str. 319, pisze: „O, mi Crato, o mi, inąuam, suavissime Crato... 
Tu ne is es, qui mihi ipsum longo intervallo restituas? Qui has aliąuando tene- 
bras* tuo lumine expellas?“ itd. w tym samym serdecznym tonie.

9#) S c h i m m e l p f e n n i n g  w Allgem. Deut. Biographie IV, str. 568 
mówi: „Ist Crato lebenslang Theologe geblieben“ i dalej: „An classischer Bil- 
dung und theologischer Gelehrsamkeit diemaligen Stimmfuhrer weit iiberra- 
gend, wurde er das Haupt jener kleinen iiber ganz Deutschland zerstreuten Ge- 
meinde, welche die im Erstarren begriffene Reformation in Fluss zu erhalten 
sich bemuhte...“.



cie religijne wyniósł z pewnością z tyloletniego obcowania z Lutrem, 
a choć rychło odstrychnął się od jego nauki i przylgnął naprzód do 
filipizmu, a potem do kalwinizmu, to jednak żyło w nim wciąż zain
teresowanie kwestiami religijnymi, zrozumiałe zresztą w tej epoce 
żywych sporów religijnych, gorączkowych poszukiwań sposobów ich 
rozwiązania, ich pogodzenia i zakończenia. To też jego wpływ ode
gra pewną rolę w sprawie stosunków religijnych Wrocławia, Śląska, 
a poniekąd i Polski. Wiązały bowiem Cratona z Polską dość mocne 
i dość wielorakie węzły. Kiedy Crato osiadł we Wrocławiu po stu
diach, w r. 1556 odwiedził go, może za radą wrocławianina, zażyłego 
później jego przyjaciela, a wybitnego działacza kalwińskiego w Hei- 
delberdze, Zachariasza Ursina, znakomity reformator religijny polski, 
Jan Łaski, z którym omówił najbardziej palące w sąsiedzkich kra
jach zagadnienia religijne 97). Ta znajomość z Łaskim umożliwiła Cra- 
tonowi wejść w bliższe stosunki z polskimi kalwińskimi rodami ma
gnackimi, np. z Ostrorogami, a przez nich nawiązanie łączności 
ze Strasburgiem i Janem Sturmem, z którym rozpocznie zaraz żywą 
korespondencję 98 * *). A w r. 1570 poruszył żywo Cratona fakt stworze
nia Zgody Sandomierskiej; uświadomił sobie, że gdy w Niemczech 
wrzały walki religijne, gdy m. in. Maciej Flacius Illyricus spierał się 
ze wszystkimi, gdy on nawet spokojnego i bardzo kompromisowego 
Melanchtona, „dobrego starca" „oszczerstwami wprowadził w zamęt 
i załamał siłę jego serca" "), to Polacy-protestanci zdołali się poro
zumieć i na platformie confessio helvetica doprowadzić do zgody 
i przyjaźni. Ten fakt natchnął go myślą poświęcenia całej energii do
prowadzeniu również i na terenie Niemiec, w ogóle w Europie środ
kowej do zgody na podłożu confessio augustana 10°). Rzeczywiście 
przez szereg lat, korzystając ze swych wpływów (które zresztą z la
tami coraz malały) na dworze cesarskim oraz z wielkiego autorytetu 
umysłowego, jaki miał i na Śląsku i w Niemczech, posługując się po
mocą wielu znakomitości europejskich, z którymi pozostawał w sto
sunkach, usilnie nad doprowadzeniem do tej zgody pracował, aby 
przeżyć ostatecznie u schyłku życia nawet na bliskim sobie terenie

97) G i l i  et, Crato I, str. 112. — Jeszcze wcześniej (w r. 1551) zajechał do 
Wrocławia, aby się widzieć z Cratonem i z duchownymi miejscowymi Moiba- 
nem, Schlaherem i in. Laelius Sozinus, jadący do Krakowa.

98) G i 11 e t, Crato II, str. 192.
") M e l c h i o r  A., Vitae Germanorum theologorum, Heidelbergae 1620, 

str. 495.
10°) G i 11 e t, Crato II, str. 19 nn. Również H a 1 e c k i O., Zgoda Sando

mierska 1570, Warszawa 1915, str, 353, mówi o tych „marzeniach" Cratona,



śląskim i wrocławskim rozczarowanie i zawód i rodzaj osamotnienia 
duchowego, słodzonego tylko przyjaźnią małej, ale znakomitej gar
stki wrocławian, której był duszą ożywiającą przez długie, długie 
lata.

Najgorętszą przyjaźnią na terenie Wrocławia związany był Crato 
z Jakubem Monau’em, mimo, że był on od Cratona o 27 lat młodszy. 
Ale charakterystyczne to jest dla Cratona, że szczególnie w pode
szłych swych latach stawiał i liczył on przede wszystkim na młodzież, 
ją chciał uczynić spadkobierczynią swych dążeń, swych myśli, swych 
poglądów, swych prac. I Monau’owie, jak Rehdigerowie wywodzili 
się z ziemiańskiej rodziny, która miała dobra w Oleśnickiem i Swid- 
nickiem; osiedli we Wrocławiu jeszcze w XV w. i przez małżeństwa 
skoligacili się i ze szlachtą śląską i z miejscowym patrycjatem, 
z tymi samymi prawie rodzinami, co i tamci; i oni należeli do zamoż
nego kupiectwa i oni odgrywali w życiu politycznym i gospodarczym 
miasta wielką rolę, i oni mieli duże aspiracje kulturalne, aspiracje 
mecenasowskie. Jakub Monau ur. się d. 6. XII 1546 z rodziców Sta
nisława i Gomory, wcześnie, bo w 13 r. życia stracił ojca, studiował 
przez dwa lata w Lipsku, po przerwie w Heidelbergu; z „nieokreślo
ności wittenberskiej“ przeszedł tam do kalwinizmu, potem w r. 1569 
zapisał się na uniwersytet w Wittenberdze, gdzie studiował razem 
z młodszym bratem Piotrem i Mikołajem (III) Rehdigerem. Kiedy 
w r. 1572 opuszczał Wittenbergę wraz z bratem, dwaj jego jeszcze 
wrocławscy koledzy: Daniel Herrmann z Niborka i powinowaty 
Mikołaj Rehdiger na ten odjazd ogłosili ,,Vota“. Hermann, szczery^ 
przyjaciel („nec quoque te fuerat — powiada tu — quisquis mihi 
iunctior alter — ob studia et mores vera probitate pólitos“) nie może 
zamilczeć, że choć Monau’a zdobią „bonitas naturae et nobile no- 
men“, choć chlubić się może proavis, to jednak nie zadowalają go 
wrodzone talenty, lecz swoją tablicę genealogiczną uświetnić pragnie 
własną pracą, nauką i zasługą. Wiedząc zaś, że przyjaciel zamierza 
wybrać się do Francji (na studia prawne), życzy mu szczęśliwej 
podróży 101). Pośpieszyli wówczas z życzeniami podróżnymi zgorzel- 
czanie: rektor Wawrzyniec Ludovicus i nauczyciele: Krzysztof Man- 
lius oraz Marcin Mylius, wynosząc jego sławę, jego bliskie stosunki 
z Muzami, jego mądrość i wiedzę 102). Ale zamierzona podróż na 
studia do Francji nie doszła do skutku. Zamiary Monau’a zwróciły

101) Vota D. Hermanni Nidburg. Boru&si et Nicolai Rhedigeri Vratisl. Si- 
lesii..., Wittebergae, 1572.

102) Epigrammata aliąuot in gratiam... Jacob Monaw Vratislavien. In Gal- 
lias studiorum caussa proficis-centis scripta ab amicis, Gorlicii... 1572.



się ku Italii. I znów znajomi i przyjaciele miejscowi i pozawrocław- 
scy, zaczerpnąwszy „natchnienia** dla szczodrobliwego mecenasa, 
choć nie poeci, wysmażyli niezbyt udatne wiersze pożegnalne i ży
czenia szczęśliwej podróży103). Przy czym aktualny nauczyciel 
gimnazjum św. Elżbiety, a w rok potem rektor u Marii Magdaleny, 
mgr Mikołaj Steinberger z żalem opowie o swych marzeniach, że się 
z Monau’em wybierze w tę podróż; cóż kiedy ,,invida natura** 
i „paupertas** stanęły na przeszkodzie. Tę podróż włoską podjął i od
był Monau pomyślnie z przyjacielem burgrabią Fabianem von Dohna; 
zaopatrzony w listy rekomendacyjne przez Cratona przewędrował 
całe Włochy, zatrzymując się czas jakiś na studiach w Padwie, gdzie 
wszedł w krąg cudzoziemców: Polaków, Czechów, Francuzów, An
glików, Niemców, a w sierpniu r. 1574 znalazł się w Genewie i tu 
słuchał wykładów profesorów teologii Teodora Bezy i Franciszka 
Hotomana 104), skąd jeszcze podążył do Norymbergi, gdzie zapoznał 
się z filarem miejscowego kalwinizmu, przyjacielem Cratona, Krzy
sztofem Herdesianem. Ale Jakub Monau zbliżał się już do czwartego 
krzyżyka i rodzina wzywała go do powrotu. Wrócił, ale przyjęło go 
chłodno miejscowe luterańskie duchowieństwo jako kalwina; ser
decznie zbliżyli się za to dwaj młodzi patryc jusze: Zygfryd Rybisch 
i Marek Uthmann. Zastanawiał się Monau, jaki obrać zawód życio
wy. Majątek rodzinny został nadszarpnięty dość pańskimi studiami 
i podróżami obu braci. Ale to, co zostało, nie zmuszało go jeszcze do 
szukania jakiegoś zajęcia. Zdecydował się więc na żywot „uczonego 
prywatnego**. Stanie się współpracownikiem i towarzyszem kultu- 
ralno-religijnej działalności Jana Cratona. Podejmie więc z własnego 
ramienia i przyjaciela obfitą uczoną korespondencję z tymi uczonymi, 
profesorami i duchownymi, z którymi zetknął się sam w różnych 
krajach Europy w czasie swoich studiów, jak i z liczniejszymi jeszcze 
znajomymi starszego przyjaciela, a to przede wszystkim z europej
skimi przywódcami partii kalwińskiej, jak w Genewie: Beza, Hoto-

,03) Vota praeceptorum et amicorum pro Jacobo Monaw Vratisl. in Ita- 
liarr. proficiscente, Witebergae... 1573. Prócz innych życzeń są tu życzenia wro
cławian: rektora Vincentiusa, brata Piotra, Mikołaja Rehdigera i M. Mikołaja 
Steinbergera.

104) Ten sławny francuski jurysta, prof. uniwersytetu w Lozannie, Stras
burgu, Valence, Bourges, a po nocy św. Bartłomieja w Genewie, wywodził 
się podobno z patrycjuszowskiej wrocławskiej rodziny Uthmannów. Spotyka
jąc £*ię w tych uniwersytetach z uczniami wrocławianami, zaczął dochodzić 
pochodzenia swego rodu, zjawił się we Wrocławiu i tu z pomocą krewniaków 
rodziny Uthmannów doszedł, że z Wrocławia wywędrował dziad Franciszka, 
Lambert i za Ludwika XI osiadł we Francji.



mann i Lambert Danaeus, w Strasburgu: Jan Sturm, Heidelbergu: 
Zachariasz Ursinus, w Norymberdze: Herdesian, w Hamburgu: Hen
ryk Molier, i ze związanym z dworem cesarskim, przenoszącym się 
z miejsca na miejsce, to przebywającym w Wiedniu, to w Pradze 
Francuzem Hubertem Languetem, nie licząc dziesiątków mniej głoś
nych korespondentów. Stał się w ten sposób Monau niejako łączni
kiem i pośrednikiem między wspomnianymi działaczami kalwińskimi 
i między nimi a Cratonem, który, jak wspomnieliśmy, w ruchu kal
wińskim grał przewodnią rolę. Ta praca i ta rola rozsławiła go wśród 
sfer kulturalnych całej niemal zachodniej i środkowej Europy, a ta 
rola nadawała mu tym samym poważne, znaczące, dostojne stano
wisko i w mieście i na całym Śląsku. Przy nie słabnącym, pomimo 
starań o znalezienie „formulae concordiae", a może jeszcze wśród 
nich zaostrzającym się antagoniźmie między sektami protestanckimi, 
ta rola narażała go nieraz na niechęci, a nawet nienawiści, ale jego 
powaga, wsparta dostojnością Cratona, nakazywała nie tylko zwolen
nikom jego dążeń, ale nawet przeciwnikom szacunek i poważanie. 
Stanie się więc Jakub Monau, od połowy ósmego dziesiątka XVI stu
lecia stale mieszkający we Wrocławiu, kiedy Crato z tytułu swych 
funkcji przybocznego lekarza cesarzy bawi na dworze i rzadko tylko 
zagląda do Wrocławia, ośrodkiem nie tylko kalwińskiego ruchu reli
gijnego 105 *), ale wprost całego życia umysłowego Wrocławia i Ślą
ska 10G), nie tylko przez to, że od niego wyjdą inspiracje do różnych 
prac naukowych (o czym jeszcze zdarzy się sposobność powiedzieć), 
ale i przez hojną mećenasowską pomoc dla różnych pożytecznych 
wydawnictw, jak np. dla dalszych wydań uczonego ,,Index chrono- 
logicus“ Abrahama Bucholcera, pastora w Kożuchowió 107). Tak bę
dzie, póki nie osiedli się tu na stałe, choć nie na długo już Crato, 
póki nie osiędzie tu Andrzej Dudycz. Monau zaś w r. 1579 poślubi 
krewną Rehdigerów, Zuzannę Vogt, wdowę po patrycjuszu wro
cławskim, Andrzeju Pucherze, co nastręczy sposobność do konstruo
wania mniej lub więcej szumnych epithalamiów tak wybitnym mę

105) J o h n  J., Parnassus II, str. 115, podaje, że znalazł notatkę o takiej Mo- 
naua pobożności, iż „nie podejmował żadnej podróży, nie odwiedził żadnego 
zebrania i nigdy nie wyszedł z domu na spacer, zanim modlitewką nie polecił 
się Bogu“.

10°) Allgem. Deut. Biographie XXII, str. 163.
107) W wyd. z r. 1616 (Francofurti), dokonanym przez syna przy notatce 

o M. jest wzmianka (s. 555), że „huius viri erga literatos vere benefici, bene- 
ficio et opera operae indicis noetri plurimum sunt auctae et illustratae“. Do 
wydawnictwa przyłożył się i Mikołaj Rehdiger II (I b i d., str. 692).



żom, jak i skromnym znajomym; wśród pierwszych znajdą się zna
komici wrocławianie, ale i ten, który we Wrocławiu osiedli się 
dopiero w r. 1579, Dudycz108), wśród drugich przede wszystkim 
dawny kolega szkolny Herrmann 109), dalej zgorzelecki rektor Joa
chim Meister 110) i inni. Ale już w dziewięć miesięcy później przy
szło tym przyjaciołom pisać dla tej samej Zuzanny epicediam ). 
Dopiero w dziewięć lat później poślubi Monau drugą żonę Annę 
Holtzbecher, doczeka się z nią syna Chrystiana, który umrze w kilka 
dni po urodzeniu; przyjdzie drugi syn Fryderyk. Wszystkie te uro
czystości rodzinne ośpiewają łacińskimi epigramatami bliżsi i dalsi 
przyjaciele i klienci w ulotnych drukach, które mecenas przedrukuje 
w r. 1595 w zbiorowym tomie („Symbolum J. M.“) w „nonnullis 
appendicibus". A ten sam Monau szczególnie za młodych lat swoich, 
kiedy będą się żenili jego przyjaciele, kiedy będą umierali, kiedy 
zajdą jakie ważne przemiany w ich życiu, zaczerpnie również weny 
poetyckiej, chwyci pióro w rękę i nakreśli jakiś epigram panegi-

108) In nuptias Jacobi Monaw et Susannae Vogtae, Vratislaviae a-o S. 1579. 
10'J) Musae Marti coniunctae: ex regiis ad captam Polociam castris missae 

clarissimo viro Dn. Jacobo Monaw Vratislaviensi et ornatissimae viduae Su
sannae natae in honestissima familia Vogtorum et novis sponsis autore. D. H. 
Nidb. Borusso, inclytae Gedanen. Reip. a consiliis, Vratislaviae 1579 (druk 
Jana Scharffenberga). Epithalamium to jest ciekawe, bo jego większą część 
zajmują sprawy Marsa, a mianowicie barwny zaiste i plastyczny opis zdoby
wania przez Stefana Batorego Połocka. Autor urzędnik gdański od spraw dyplo
matycznych, ledwie pozałatwiał jakieś sprawy w Austrii, już go wysłano pod 
Połock do obozu króla. Ciężka i pełna przygód była sama jazda, a cóż dopiero 
działania wojenne, oblężnicze i szturmowe, które autor opisuje dokładnie na 
47 str. a kończy uroczystym apelem do dostojników, senatorów i posłów 
polskich:

Consulite in medium et consulite viribus aevi 
Nunc agite et regi unanimes succurite vestro... 

ukazując im wielkość zwycięstwa:
Nulla diu fuit hac occasio belli.
Saepe ąuidem premitur speratae gloria palmae,
Sed iusto in bello tandem bona causa triumphat. 

no) Jest to nie tyle epithalamium, co długi poemat dydaktyczny pt. Nosce 
te ipsum, rodzaj psychologicznego wizerunku człowieka. Zgorzelczanin Meisner 
przez 15 lat kierował ojczystą szkołą i za wzorem Vincentiusa starał się z niej 
również zrobić „szkołę poetów"; jej sława przyciągała uczniów z dalekich 
stron: „Vidisses ad gymnasium illud confluentes ex una parte Borussos et 
Polonom, ab altera Germanos et Bohemos incensos omnes amore studiorum et 
fama tum Meisteri, tum... collegarum" ( A d a mu s  M., Vitae Germanorum 
philosophorum..., Francofurti 1663, str. 325—8).

ni) Szereg epithalamiów w zbiorze: Symbolum J. Monavi.



ryczny 112). Monau’owi zaś przesyłać będą dziesiątki uczonych czy 
poetów z całej Europy swoje dzieła z dedykacjami rękopiśmiennymi 
(sporo takich egzemplarzów zachowało się w Rehdigerowej biblio
tece), a często i drukowanymi, nie skąpiąc mu komplementów, po
chwał i uwielbień 113).

To też kiedy Monau w r. 1603 (d. 6. X) umrze, wielu przyjaciół 
uczci jego pamięć żałobnymi panegirykami; wśród nich wyróżni się 
poetycki zbiór lekarza, dra medycyny i poetae laureati Kaspra Con
rada, który (ur. w r. 1570) w ostatnich latach życia Monau’a wejdzie 
do przyjacielskiego kręgu, zgrupowanego wokół Monau’a i Mikołaja 
III Rehdigera, zalecony przez krewniaka Heneliusa114). Nie brak 
w tym zbiorze elegii przesady panegirycznej. Pobrzmiewa ona silnie 
we wstępnym tytułowym wierszu, w którym jest apostrofa do zmar
łego:

O decus Aonidum ' Jubar o Germaniae! O astrum 
Europae! Luna11') o Breslae! Sed nomine Luna 
Re sol illustri spectatus lampade terris,

n2) Pełno ich w zbiorach pism ulotnych wrocławskiej biblioteki uniwer
syteckiej, np. sygn. 4,0,12.

n3) Jedną charakterystyczną dla owej epoki zacytuję: wrocławczyk Jan 
Virling, notariusz cesarski wygłoszoną w uniwersytecie w Helmstadt w r. 1594 
tezę „De acąuirendo rerum dominio“ dedykował M-wi, a dedykację uzupełnił 
heksametrowym poematem mgr Samuel Scharlach; w niej ukazuje z patosem 
zbliżające £<ię „monstrum horrendum, immane, ingens“, tj. inscitia; trzeba 
stanąć do walki z nią pod wodzą dzielnych obrońców wiedzy i nauki: Scaligera,- 
Riccohona i in. Ale po co szukać tych wodzów daleko: jest Monau, znany 
w Italii, znany w całej Europie:

Esto bonus facilisąue, monę, quo tramite recto 
Quaque acie sit fas adoriri nunc eminus hostem 
Et pugna hac superare volentibus cum magnis Dis.

1U) J. Monavi viri clariss. Manes ad... Daniel Rindfleisch Bucretium, 
patricium et phy^icum Vratisl.... scriptae a C. C. phil. et med. D. Lignicii... 
b. r. (1603). Epicedium to zawiera dziesiątki elegii, niby listów poetyckich skie
rowanych do najbliższych Monau’owi osób, od żony i syna, do krewnych i zna
komitych przyjaciół, a w końcu do rzeczy, związanych ze zmarłym. Wśród 
tych znakomitości są: Józef Scaliger, Justus Lipsius, Jan Gruyter, Jan Caselius, 
Dawid Pareus, Szymon Grynaeus. Wielkie jest także koło bliskich Monau’owi 
poetów i zachodnioeuropejskich i śląskich; wśród tych: Marcin Myllius, Nata- 
nael Tilesius,Melchior Laubanus, Melchior Adamus, Melchior Agricola, Jonasz 
Cuchlerus, Jan Breithor, Tobiasz Lindner, Jan Timaeus, Andrzej Calagius, 
Tobiasz Aleutner, Samuel Latochius, Mikołaj Ludovicus (wszystkich spotkamy 
u Johna).

m) Jest to aluzja do widniejącego w herbie Monau’a (Mond) księżyca, 
któremu w „Manes“ jeet też poświęcona elegia.



Quas vel Gallus habet, vel Scotus, Belga vel Anglus,
Italus, Hispanus, vel quos videt Ursa Lybistis,
Vel Procyon, vel Pellaci rura ampla Canopi...

Ale już tylko istotną prawdę i rzeczywistość stwierdzała elegia, 
zwrócona do jednego z korespondentów Monau’a, Justusa Lipsiusa:

Lipsi, tuus ille, ille tuus Monavus, ille 
Musarum amor et Phoebi Aretesąue magnus ille 
Famae genius, Dudithio et Cratoni honoris 
Par nomineąue atąue ingenii vegente nisu 
Ille, inąuam, amor ingens tuus, unica illa et una 
Germanae fidei gloria, fidus aeąuitatis 
Ex Elysia U6) terrea abiit in beatam 
Illam Elysiam...

Nie bez wdzięku jest też elegia: Ad Bibliothecam Monavianam. 
Pyta tu autor jego książki:

Quis vos nocte dieąue cogitabat,
Qui vos nocte dieąue ruminabat,
Qui se suaviter usąue recreabat,
Vestri cum genii vegente succo,
Mel spirante merum, merumąue nectar?
Quondam deliciae, libri, Monavi,
Nunc blattis epulae. Quis, o quis inde 
Vestros exiget imbibetąue succos?
Vestris quis calamo favos rotabit,
Vivacique beabit asterisco?

Te wybrane fragmenty elegii Conrada nieźle kreślą wizerunek tego 
znakomitego humanisty wrocławskiego, który skojarzony węzłami 
przyjaźni z uczonymi po całej Europie, związany przyjaźnią z dwoma 
najsłynniejszymi wówczas wrocławianami, wolny od pospolitych 
negotia, w ciszy swego domu pogrążony w uczonej lekturze, z ołów
kiem w ręce gwiazdką zaznacza interesujące miejsca w książce, aby 
je zakonotować i pamięci przyswoić.

Z rodziny Rehdigerów, którąśmy już poznali, dwaj zwłaszcza 
członkowie wybili się w ówczesnych dziejach kultury wrocławskiej: 
Tomasz i Mikołaj III. Znakomitych Rehdigerów i w tych czasach 
było więcej, ale ci, jak patriarcha rodu Mikołaj I oraz Mikołaj II, 
jego brat Jan 117) zajęci byli albo robieniem kariery dworskiej, albo

u«) Tak nazywano w poezji Śląsk.
n7) Studia odbywał on w Paryżu, w Padwie i został po studiach dygnita

rzem Kamery cesarskiej w Pradze; gromadził on od pierwszego swego pobytu 
za granicą książki i rękopisy, które po wczesnej jego śmierci (1567) przeszły 
na ręce brata Tomasza.



oddani byli sprawom miejskim i własnym rodowym i zawodowym, 
przyjmując godności krajowe i pomnażając bogactwa, znaczenie 
i świetność rodu, aby inni jego członkowie mogli pędzić magnacki 
żywot i hojną dłonią mecenasów wspierać uczonych europejskiej 
sławy. Jan Crato, który lubił opiekować się młodzieżą, promować ją, 
zachęcać do studiów i skierowywać do różnych prac uczonych i przed
sięwzięć kulturalnych, zwrócił uwagę na czwartego syna Mikołaja II, 
Tomasza. Wraz z bratem Janem znalazł się on w r. 1562 w Paryżu, 
ale że tu panowały niepokoje religijne, przeto ze swym w Paryżu 
przybranym mentorem, znakomitym później botanikiem, niderland- 
czykiem Clusiusem podążył Tomasz do Antwerpii, Lowanium, Bour- 
ges, ale i tu z powodu zawichrzeń zatrzymać się dłużej nie mógł, po
jechał więc z towarzyszem do Padwy, gdzie już bawił brat Jan. Po 
powrocie na krótki czas do Wrocławia znów wyjechali bracia do 
Bourges, aby studiować prawo u znakomitego profesora Jakuba Cu- 
jaciusa (Cujas), z którym związała go przyjaźń. Odziedziczywszy ma
jątek i zdobywszy samodzielność życiową, po podróży po Francji, 
osiadł w r. 1567 na dłużej w Padwie wraz z przyjętym na towarzysza 
i podróży i studiów elblążaninem Jungschultzem (Neodicus), wynajął 
pałac, zapisał się na studia i żył na stopie wielkopańskiej, bawiąc się 
w mecenasa i patrona dla zdolnej młodzieży 118). Ta hojność zapewne 
sprawiła, że mu uniwersytet padewski ofiarował, jak niegdyś Za
moyskiemu, stanowisko rektora, ale Rehdiger go nie przyjął. Hu
manistyczna i renesansowa atmosfera Padwy już go ogarnęła i po
chłonęła, już go porwały uroki kulturalnego, pogodnego otoczenia 
i swobody życia według własnej woli i upodobania. To też kiedy 
go rodzina wezwała w r. 1568 do powrotu dla załatwienia spraw 
spadkowych po bracie Janie, odmówił; nie pociągały go, choć kultu
ralnie i intelektualnie niepoślednie, ale zaściankowe stosunki Wrocła
wia. Opuścił jednak w niedługim czasie Padwę, aby się przenieść do 
Kolonii. Jadąc tam zawadził o Spirę, aby się widzieć z Cratonem, 
który, człowiek o religijnym zakroju ducha, był trochę rozczarowany 
jego wolnomyślnością i jego nieco libertyńskim trybem życia. I tu 
w Kolonii „był on szczodrym mecenasem i wesołym bon vivant?em, 
który się jednak nie otaczał tylko kręgiem prostackich opojów, ale 
obcował z utalentowanymi i uczonymi mężami, którzy wnosili w pija
tyki zaprawę dowcipu i wiedzy" 119). Tomasz Rehdiger nie szczędził

118) Gi l l e t ,  Crato I, str. 55’: „An lustigen Gefahrten fehlte es ihm nie; 
seine Kasse etand so ziemlich jedem offen“.

Ibid. ,  str. 58.



m. in. grosza dla świetnego spadkobiercy paryskiej dynastii drukar
skiej Stephanusów (Etienne), Henryka ju n .120). Niedługo przed 
śmiercią odbył jeszcze podróż do Anglii. Zmarł przedwcześnie w 35 
roku życia (1576) wskutek poniesienia w wypadku podróżnym oka
leczeń, źle leczonych. Zostały po nim świetne zbiory sztuki i niezwy
kle zasobna biblioteka książek i rękopisów, które z pomocą swych 
znajomych i agentów zakupywał w ciągu 15 lat, podobno kosztem 
17 tysięcy guldenów. Testamentem, wbrew oczekiwaniu rodziny, 
która widziała spadkobiercę w bratanku Mikołaju III, dziedzicami 
uczynił swych braci: Adama i Jakuba. Bogate zasoby artystyczne 
i biblioteczne przekazał Tomasz rodzinie, z zastrzeżeniem jednak nie 
dzielenia ich i udostępnienia publiczności121).

Tak więc Cratonowi wymknął się niejako spod wpływu starszy 
Rehdiger; poszedł swoją świecką, renesansową drogą. Skierował 
przeto swe usiłowania na pozyskanie do kręgu współpracowników 
nad dziełem z jednej strony umocnienia kalwinizmu i scementowania 
z jego pomocą czy nawet pod jego kierunkiem zgody wyznań, z dru
giej podnoszenia i utwierdzania humanistycznej kultury wrocław
skiej, drugiego, młodszego Rehdigera, Mikołaja III, którego studia 
i wędrówki, choć był od Monau’a młodszy o dziewięć lat (ur. 1555) 
splatały się przez pewien okres czasu z jego wędrówkami; te wspólne 
przeżycia, obok łączącego ich rodzinnego pokrewieństwa, związały 
ich silnie na całe życie 122). Główne etapy jego młodzieńczych stu
diów i przeżyć intelektualnych to Heidelberga, która pod wpływem 
wrocławczyka Ursinusa przywiodła go do kalwinizmu, to Genewa, 
która grozę budziła kalwinizmem we wrocławskim duchowieństwie, 
a nawet w rodzinie Rehdigerowskiej, że aż Crato musiał ją łagodzić, 
to Paryż, to znów Heidelberga, to Włochy i podróż po nich w towa
rzystwie Schillinga i poety uwieńczonego, a potem i wieńczyciela, 
Pawła Melissusa. Pełen wrażeń i wzbogacony w wńedzę wrócił do

120) Podobno sam Henryk wyznał, że Rehdiger ofiarował na jego drukarnię 
tyle, ile król francuski Franciszek I dla jego ojca Roberta. O tej jego hojności 
świadczą dedykacje na z górą tuzinie uczonych dzieł, drukowanych w oficynie 
Stephanusów: Cujaciusa, Lipsiusa, Clusiusa (Charles L’£cluse) (K n i e J. G., 
i M e 1 c h e r J. M. L., Geographische Beschreibung von Schlesien, Berlin 1827, 
I, str. 879).

m) O bibliotece R-a por. G e b h a r d t  J., Encomium Bibliothecae Redi- 
gerianae, Wrocław 1661, oraz W a c h i  er A. W. J., Thomas* Rehdiger.

122) Młody Rehdiger chodził do szkoły św. Elżbiety i w Złotoryi pod Ta- 
burnem, potem studiował we Frankfurcie n. O.; tu się spotkał i zaprzyjaźnił na 
całe życie z Jakubem Monau, potem w Heidelberdze, skąd udał się do Genewy, 
do Paryża, odbył podróż po Włoszech (Gi l l e t ,  Crato II, str. 78 i n.).



Wrocławia w r. 1579 na sam ślub Monau’a. Miał więc młody Mikołaj 
Rehdiger podstawy i warunki, aby objąć jakieś stanowisko urzędowe, 
dyplomatyczne, miejskie czy cesarskie: znał języki francuski, włoski, 
hiszpański, miał ponawiązywane stosunki z wybitnymi osobistościa
mi europejskimi. Crato świadom tego oraz świadom jego zdolności, 
podsuwał mu dworskie stanowiska, ale się Mikołaj Rehdiger do tego 
wszystkiego nie kwapił. Ożenił się w r. 1580 z Barbarą Heugel, córką 
radcy cesarskiego i zdecydował się na życie prywatne ,,in gelehrter 
Musse“. Stosunki jego z Cratonem pozostały nadal ścisłe, mimo, że 
przez pewien czas stały się napięte stosunki Cratona z ojcem, Mikoła
jem II na tle małostkowych niechęci i sporów między Cratonem 
a miastem, którego Mikołaj II czuł się być wielkim reprezentantem, 
i te stosunki niezamącone przetrwały aż do śmierci Cratona. Rehdi
ger i Monau zostali spadkobiercami jego myśli, idei, dążeń. Mikołaj 
powiększył jeszcze swbe dobra ziemskie przez zakup nowych; owdo
wiawszy nie ożenił się 123), żył oddany książkom swej bogatej biblio
teki, przyjaciołom, gościom, mecenasował uczonym, patronował bied
nym, prowadził też wraz z Jakubem Monau’em, którego przeżył 
o sześć lat, uczoną korespondencję z zachodnią Europą.

Do tego grona przyjacielskiego wszedł dość późno znany dobrze 
dziejom polskiego różnowierstwa Andrzej Dudycz124) (Dudithius), 
naprzód duchowny i biskup katolicki, później kalwin, podejrzewany 
o arianizm, ,,agent“ — jak go ostro określają niektórzy historycy — 
habsburski w Polsce, człowiek o głębokim i wszechstronnym wy
kształceniu filozoficznym i teologicznym, a nawet matematycznym, 
astronomicznym i medycznym 125). Związany z narodem polskim nie 
tylko przez zaciągnięte już w czasie studiów padewskich stosunki ze 
znakomitymi Polakami, m. in. Janem Kochanowskim, lecz i przez 
związki religijne z wybitnymi protestantami, lecz i przez niezbyt for
tunny udział w sprawach politycznych Polski (popieranie w czasie 
dwu bezkrólewi, po Zygmuncie Auguście i po Henryku kandydatury 
habsburskiej, ogłaszanie pism ulotnych), ale i przez obie żony Polki, 
wywodzące się ze znakomitej szlachty (Straszówna), a nawet możno
władztwa (Zborowska, siostra Samuela), uczestniczył on mocno w kul

,29) Na swej bibliotece umieścił napis: „Liberorum causa uxorem duxi, lib- 
rorum causa uxorem non duxi“ (I b i d., II, str. 410).

124) Por. jego biografię pióra H. Barycza w Polskim Słowniku Biograf. 
V, str. 445—8.

125) Im się oddawał zamieszkawszy na stałe we Wrocławiu; o jego zainte
resowaniach medycznych, farmaceutycznych, chemicznych świadczą wyd. przez 
Scholtza „Epistolae...“.



turalnym i religijnym życiu Polski. Z Wrocławiem zetknął się jeszcze 
jako uczeń (ok. r. 1569) szkoły katedralnej, w której ulegał silnym 
wpływom kanonika kapitulnego dra Jana Henckela z Lewoczy, eraz- 
mianina i melanchtonianina, zwolennika umiarkowanej reformy reli
gijnej 126); przebył w niej dziesięć lat. Z tych studiów i z tych wpły
wów wyniósł on tę tolerancję religijną, która w tej epoce zawziętych 
antagonizmów religijnych w Europie cechowała go przez całe życie 
i tak odróżniała od najbardziej nawet umiarkowanych protestantów, 
która go naraziła nawet na podejrzewanie o antytrynitaryzm, ale 
której często, dawał dobitny wyraz. Zacytujemy dla przykładu pełną 
godności odpowiedź, daną pastorowi warażdyńskięmu, Piotrowi Caro- 
linusowi w r. 1572, wypowiadającą się przeciw wszelkiej tyranii nad 
duszami i przeciw prześladowaniu tych, co inaczej myślą. Mówił on 
tu: „jakkolwiek bardzo życzyć by sobie należało, by wszyscy mieli 
to samo mniemanie, to jednak wierzę i jestem o tym głęboko prze
konany, że to nie jest możliwe, że wiara jest darem Boga i że to, 
czy więcej czy mniej, nie należy do mego zadania, ani do twego, ani 
do nikogo innego... Ciała możesz pętać, ale daremne twoje wysiłki, 
by nałożyć pęta na duszę. Duch to najwolniejsza własność każdego 
i nie da się wcisnąć w żaden krąg wyobrażeń, jaki byś mu chciał 
nakazać4' 127). A nawet samemu Cratonowi, z którym już od r. 1570, 
kiedy Dudycz jeszcze mieszkał w Krakowie, pozostawał w korespon
dencji, kiedy mu robił lekkie wyrzuty z powodu jego stosunków 
z arianami, odpowiedział uprzejmie, ale stanowczo: „Przyjaciel osoby, 
wróg rzeczy. O zbawienie swojej duszy niech zechcą oni sami się 
starać, albo raczej Bóg“ 128). Te stosunki Cratona i Dudycza, mimo 
chmurek, które chwilami nad nimi zawisały, zacieśniały się jednak 
coraz bardziej, a stały się bliskie i ciepłe, kiedy Dudycz osiedlił się 
w r. 1579 we Wrocławiu i zakupił dom tuż obok domu Cratona. 
Wtedy dom Dudycza stał się miejscem zebrań, w których uczestni
czyli prócz Cratona: Mikołaj Rehdiger i Jakub Monau, dalej Zyg

12fl) Był on twórcą stypendium dla krewniaków, a w ich braku dla mło
dego wrocławianina; por. B a u c h  G., Gesch. d. Bresl. Schulwesens str. 89.

m) G i l i  et, Crato II, str. 284. Tę jego tolerancję znano powszechnie; 
charakterystyczny jest sąd zawarty w liście Justusa Lipsiusa do Jakuba Mo- 
nau’a z taką, wywołaną doniesieniem mu przez M. o śmierci Dudycza wzmian
ką: ....In aulis principum quam multi passim, ut sic dicam, incendiarii turba-
rum et qui 7rup ercl Trup addunt? A quorum ingenio alienissimus hic noster, 
natus sedare civiles istas tempestates, non excitare“ (J. L i p s i, Epistolarum 
centuria secunda nunc primum edita, Francofurti 1592, str. 93). 

iys) Gi l i  et, Crato, II, str. 343.



fryd Rybisch, Daniel Engelhart, Jan Mateusz Wacker a Wacken- 
fels 129), syndyk miejski Albert Behr i lekarz-poeta Jan Herrmann 
i Wawrzyniec Scholz. Do tego koła przymykali też i zaglądali czasa
mi uczeni i działacze spoza Wrocławia: słynny chronolog i pastor 
kożuchowski Abraham Bucholcer, Piotr Calaminus, Leonard Krentz- 
heim, superintendent legnicki, Wawrzyniec Circler, rektor w Złoto
ryi, a od r. 1582 w Brzegu * 13°). Na zebraniach omawiano tu różne 
sprawy naukowe, literackie, polityczne i roztrząsano kwestie religijne. 
Dla tych kalwinów wyrocznią był rówieśnik Cratona, profesor teo
logii w Genewie Teodor Beza; jego pisma i listy roztrząsano tu żar
liwie. Te poważnę zebrania były nieraz przedmiotem ataków ze 
strony prawowiernego luterskiego duchowieństwa miejscowego; obro
nę podejmowała deputacja miejska.

Krąg Cratońsko-Monau’owy — jak widać z tego z lekka naszki
cowanego obrazu życia umysłowo-kulturalnego we Wrocławiu w dru
giej połowie XVI w. stanowił jakby nieoficjalne „niestatutowe“ To
warzystwo Naukowe czy może Konfraternię Literacką o zabarwieniu 
wyraźnie wyznaniowym, kalwińskim. Ale ten religijny charakter nie 
ciążył nadmiernie nad tym uczonym zrzeszeniem. Wszyscy jego człon
kowie, nie wyłączając Cratona, który — jak to podnosiliśmy — 
stawał się z latami coraz bardziej „głową tej małej, rozsianej po ca
łych Niemczech gminy", piętnowanej mianem kryptokalwinistów, 
jako ludzie światli, uczeni, bywalcy europejscy, podróżnicy i studenci 
głównie romańskich krajów, nie mogli być ciasnymi tylko wyznaw
cami jednej doktryny religijnej, przeciwnie, byli to mężowie o szero
kim widnokręgu umysłowym, a więc tolerancyjni aż do tolerancyj- 
ności takiego Erazma czy erazmianina Dudycza. To uczóne zrzeszenie 
miało tę wyższość nad innymi, że nie było liczne, że rozrastało się

129) Był to autor wspomnianej już poprzednio parafrazy ody horacjańskiej.
13°) Bucholcer (ur. 1529), rektor szkoły w Zielonogórze, Szprotawie, pastor 

w Kożuchowie, historyk i chronolog, autor: „Isagoge chronologica“, „Index 
chronologicus“, „Chronologia magna", „Catalogus consulum Romanorum" oraz 
pism treści teologicznej, por. Narratio historica de vita et obitu... A. B-i... 
a Nicolao Eccio... Heidelbergae (b. r.) — Calaminus ? Nowej Rudy, dr teologii, 
prof. w WittenbCrdze i w Heidelberdze, podejrzywany o kryptokalwinizm, 
por. John,  Parnassus, I, str. 47. — Krentzheim, syn teologa i chronologa, 
dr filozofii i medycyny, poeta; por. John,  II, str. 96. — Circler, rektor szkoły 
w Złotoryi i w Brzegu, był on „plurium illustris nominis discipulorum, et 
praesertim baronum in Bohemia ac Moravia doctor et ductor“, por. A. B u- 
c h o l c e r i ,  Index chronologicus..., Francoforti 1616, str. 747. O Krentzheimie 
i Cirklerze por. też C o n r a d  P., D. Einfuhrung d. Reformation in Schlesien 
str. 130.



zwolna i organicznie, drogą, możnaby powiedzieć, doboru natural
nego, że w krąg jego wchodzili członkowie zespoleni ze sobą czy to 
wiązią rodzinną, czy węzłami przyjaźni, czy spoiwem wspólnych za
interesowań, wspólnych, jednakich dążeń i — co nie jest też rzeczą 
obojętną — ludzie niezależni, mający z tytułu swej zamożności dużo 
okazji do ,,otium“ (negotiosum). Krąg dlatego nie zmniejszał się, 
choć nie rósł nadmiernie. Na miejsce zmarłych członków wchodzili 
nowi spośród tych ludzi, którzy dorastali wiekiem i umysłem w pro
mieniach niejako tego kręgu; byli to, po śmierci Cratona, Monau’a, 
Dudycza, już często homines novi, zdolne głowy z plebsu miejskiego, 
benjaminkowie i stypendyści miasta, ale to już na schyłku wieku 
XVI i później; lecz owe czasy już nas nie obchodzą. Jedna jest jeszcze 
rzecz charakterystyczna dla tego kręgu osób, z których kilka naj
znaczniejszych tu się wyprowadziło na widownię. Rzecz ta przebły
ski wała już z kreślonych ich dziejów, z zarysu ich sylwetek intelek
tualnych. Ci patrycjusze wrocławscy, rzeczywiści czy „inkorporo- 
wani“ to były, jak się dawało widzieć, głowy tęgie, umysły wybitne, 
przeszkolone do tego studiami w najlepszych szkołach europejskich, 
i to rzadziej niemieckich, częściej szwajcarskich, francuskich, wło
skich, przetarte w dłuższych podróżach, oświecone stosunkami i roz
mowami, bądź korespondencją listowną z najznakomitszymi humani
stami Europy, przez nich bardzo cenione, ale zarazem były to natury 
raczej konsumujące dobra kultury, niż je produkujące.

Nie wszyscy byli na wzór „króla życia" Tomasza Rehdigera, któ
rego głównym zajęciem i zadaniem życiowym było rozkoszowanie 
się dziełami sztuki, dziełami literatury, uczone i artystyczne nie
róbstwo, skrzętne gromadzenie dzieł sztuki i nauki, aby samemu móc 
żyć i innym po jego śmierci pozwolić żyć w obcowaniu z nimi. Ale 
wszyscy właściwie byli mało produktywni, albo w ogóle nie twórczy. 
Takim też był Monau, takim Dudycz, takim Mikołaj III Rehdiger, 
takimi poniekąd obaj lekarze, do tego grona należący: Crato i Scholz, 
którzy poza dziełami raczej odtwórczymi lub edytorskimi niczego 
twórczego nauce ani literaturze nie dali. Dawali innym inicjatywę 
i tę inicjatywę wspierali, inspirowali niższy, ale za to szerszy krąg 
intelektualny, tj. szczególnie pastorów, rektorów i profesorów, oczy
wiście protestanckich; od nich szła podnieta do pracy twórczej na 
niwie czy literatury religijnej czy historycznej czy innej. Oni za
chętą, radą, informacją, pomocą w nawiązywaniu stosunków z uczoną 
Europą, oni nieraz sukursem pieniężnym pobudzali te sfery do two
rzenia. I ten pęd twórczy istotnie był i żywy i szeroki. Szkoda tylko, 
że on się rzadziej wyładowywał w produkcji czysto naukowej: filo



zoficznej, historycznej, politycznej, medycznej czy przyrodniczej. Zaj
mował się dziejami Śląska Henelius 131), czy P o l132), Abraham Bu- 
cholcer czy Melchior Adamus 133) albo i w poetyckiej formie Kasper 
Cunradus 134) i inni; niejeden z profesorów szkół śląskich wydawał 
pożyteczne podręczniki szkolne, uprawiał w Zgorzelcu swój „Ogró
dek filozoficzny" Marcin M ylius135), a pastorowie pisali traktaty 
teologiczne. Ale o wiele częściej ten pęd do tworzenia wyrażał się 
w twórczości poetyckej nb. łacińskiej. Ale ta nowołacińska poezja 
humanistyczna ma „wyraźnie naukowe piętno". „Mistrzostwo języka 
i wiersza staje się jedynym miernikiem artystycznego osiągnięcia, 
a treść ma tylko drugorzędne znaczenie". Czynnikiem doskonałości 
staje się „imitatio" wzorów starożytnych mistrzów: kto lepiej na
śladuje je i odtwarza, ten doskonalszym poetą. Warunkiem wzoro
wego poetyckiego tworzenia jest uczone wykształcenie. „W ten spo
sób zacierają się granice między twórczym poetą a uczonym... Uczony 
to równocześnie poeta" 136). W tej humanistycznej poezji osobiste 
sprawy życiowe poety stanowią najczęściej jej temat, na równi z ich 
dążeniami i trudami naukowymi. Zawsze się myśli o publikowaniu 
tej poezji; zawsze przeto zbiór zaopatrzony w szumną jedną, a nawet 
więcej dedykacji wybitnym mężom; zawsze się w nim znajdą epi
gramaty czy propemptica przyjaciół i wielbicieli. Jest to poezja oko
licznościowa, która się pleni bujnie nie tylko jak kwiaty, ile jak 
chwasty, poezja, której celem wysławianie radosnych i smutnych 
zdarzeń w życiu wielkich tego świata, protektorów i mecenasów 
albo przyjaciół i znajomych. Niewysoki jest lot tej poezji, a z każ

1S1) Henelius (1582—1656) znawca prawa, rajca książąt legnicko-brzeskich, 
wicekanclerz księstwa, pierwszy syndyk Wrocławia, polihistor, historyk, autor 
„Silesiographii", „Breslographii“, „Otium Vratislaviense“, Jenae 1658, „Reh- 
digeromnema sive de vita... Nicolai Rehdigeri...“, Betthaniae ad Oderam b. r„ 
nadto poeta; por. o nim J o h  n, II. str. 72—6.

132) Mikołaj Pol, wrocławianin, pastor u M. Magdaleny, autor „Hemero- 
logium S-ilesiacum Vratislaviense“ (kroniki), „Silesia" i in.

133) Adamus (fl622 jako profesor uniwersytetu w Heidelberdze), autor 
trzech zbiorów biografii: Vitae Germanorum medicorum, Heidelbergae 1620, 
V. G. iureconsultorum et politicorum; tamże, b. r. i V. G. theologorum, tamże 
b. r., oraz Parodiae et metaphrases Horatianae. Francofurti 1616 (por. John,  
I, str. 11—2).

134) Cunradus (1571—1633), wrocławianin, dr filozofii i medycyny, p. 1. c. 
czynny głównie jako poeta, autor rozlicznych zbiorów elegii i epigramów (por. 
cyt. poprzednio ,,Manes“), mówi o nim John,  I, str. 51—4.

135) Np. Vitis vitifera ex horto philosophico M. Martini M-i... Gorlici 
1595. Jego życiorys poetycki: John,  II, str. 115—7.

i38) He c k e l ,  Geschichte, str. 81.



dym rokiem w. XVI zniża się coraz bardziej mimo usilnych starań, 
aby tej poezji nadać jak najdoskonalszą formę, mimo że po większej 
części jej twórcy albo lepiej, jej ,,uprawiacze“ to poetae laureati, 
a nawet caesarei, a więc poeci z patentem 137). Ale z tym nieosobliwie 
się czasem działo. Pod koniec XVI w. cesarz nadał uchodzącemu za 
znakomitość niemieckiemu poecie nowołacińskiemu Pawłowi Melissu- 
sowi (Schede) przywilej nadawania poetyckiego wieńca laurowego 
wybranym przez niego kandydatom. Melissus, trzeba to powiedzieć, 
szafował hojnie wawrzynami. Starzejący się poeta miał ich zapas 
spory. Po pewnej serii rozdawniczej zostało mu się jeszcze kilka 
złocistych liści, wystarczających dla uwicia jednej jeszcze „laureolae“. 
Zamknął je Melissus w szkatułce, a zaczął się rozglądać za kandyda
tem na uwieńczonego poetę. Jakoś przypomniało mu się nazwisko 
uwieńczonego niegdyś przez niego rektora szkoły w Brzegu mgra 
Melchiora Laubanusa; napisał więc do niego w te pędy w d. 1 czerwca 
1601 list, gdzie prosił: „Rozpatrz się, mój Laubanie, czy nie znasz 
jeszcze jakiegoś męża uczonego (oto charakterystyczny rys!), którego 
byś zgłosił jako godnego tego zaszczytu; na niego włożysz to odzna
czenie i mnie doniesiesz, abym je potwierdził moim świadectwem. 
W twoich rękach spoczywa możność wyboru" 138). A Laubanus „arbi- 
tratu spontaneo" zaproponował z miejsca kolegę po fachu, rektora 
zgorzeleckiego mgra Marcina Myliusa. I tak niemal 60-letniemu (ur. 
się w Zgorzelcu w r. 1542), starcowi, doskonale zresztą kierującemu 
ojczystą szkołą i uprawiającemu, jak wspomnieliśmy, „hortum phi- 
losophicum" trafiła się gratka zostania oficjalnie P. L. C. Bo istotnie, 
choć z jego poezją i talentem poetyckim nie było zbyt tęgo, ale „vir 
doctus" — jak żądał Melissus — był on naprawdę 139); był też do
skonałym kierownikiem i organizatorem szkoły; był też rzetelnym 
humanistą, szedł torem Trotzendorfa. W szkole zgorzeleckiej zwie
dzającemu ją „zdawało się, że dostrzega rysy forum rzymskiego". 
Krzewił starożytne krasomówstwo, a w nauczaniu szedł śladami Me-

137) W Bibliotece uniw. wrocławskiej jest taki drukowany cesarski dyplom 
na poetę nadany Ślązakowi z Lubania, Michałowi Bartschowi w d. 8. VII 1618.

138) Laura Apollinaris clarissimo et eruditiss... viro M. M. M-o.;. arbitratu 
spontaneo M. Melchioris Laubani collata a Melisso anno 1601..., Lignicii; cie
kawe jest zakończenie tego listu Melissusa: „Nemini tamen obtundendum 
arbitraberis. Si nemo occurret, illam (nb. lauream) suspende filo in tuo Musaeo 
ex lacunari vel pariete, ut moveatur aura!“

139) Studiował w Wittenberdze, skąd odszedł w r. 15’69 do ojczystego miasta 
na nauczyciela i wówczas przyjaciele: Burchard Bartz z Żytawy i Kasper Bigert 
rodak pożegnali go propemptykami.



lanchtona140). List Melissusa doskonale określa istotę tej późnej 
poezji humanistycznej, która przejęta jest dążeniem do popisania się 
erudycją, doskonałym znawstwem klasycznej poezji łacińskiej, jej 
poetyckiej tak wielostronnej metrycznej formy 141). Może by ta pre- 
ponderancja formy nad treścią nie była nawet nagannym elementem; 
naśladownictwo cycerońskiego krasomówstwa czy horacjańskiej wy- 
kwintności metrum i zwrotki możnaby pochwalić, gdyby to ubie
ganie się o formalną doskonałość nie wyradzało się w jakieś żon- 
glerstwa, jakieś dziwactwa (anagramy 142), akrostychy itp. — o czym 
już w swoim miejscu mówiliśmy). Treściowo zaś drepce ta, pożal się 
nieraz Boże, poezja w ciasnym kole epigrafiki, a więc epithalamiów, 
epicediów itd. Monotonia więc i nuda unosi się zazwyczaj nad tą, 
trzeba to zaznaczyć, schyłkową szesnasto wieczną poezją łacińską, 
w której rzadko zabłyśnie jakiś talent (np. Schober). Ale nie jest 
to specjalna cecha śląskiej poezji, oglądamy to samo zjawisko, żeby 
nie sięgać gdzie indziej, i w poezji Prus Królewskich czy Książę
cych 143). Czasem tylko z tej poezji wychyli się jakiś rąbek duszy, 
pojawi się jakaś moralna refleksja, jakiś pogląd, znajdą się rysy auto
biograficzne, wystąpi jakieś opowiadanie, jakiś opis, jakiś materiał 
epicki. I rzadko, bardzo rzadko, wbrew spodziewaniu i uświadomie
niu sobie, że to przecie epoka spóźnionego, ale renesansu, zalśni jakaś 
bujność życia, zadźwięczy jakiś humor i wesołość, jakaś nawet swa- 
wolność i frywolność.

Nieodrodnym zaś rysem tej poezji będzie panegiryzm. Nie prze
czy np. jeden z tych współczesnych, bardzo płodnych poetów śląskich 
Salomon Frencelius 144) tezie, że ,,całe prawie szczęście ludzkie za

140) S c h o b e r  H., Poematum, s. 12a: „Ad virum doctiss. M. M. M-um.“.
14 *) Tu można zauważyć, że wychowanek wrocławskiego Elisabethanum, 

wspomniany już poprzednio poeta H. Schober zabawił się w taką igraszkę poe
tycką w książeczce pt. ’OXpiÓTCoXię (Olbiopolis) seu civitas beata, autore 
M. H. S-o... 1592, Lipsiae, gdzie maksymę: Felix civitas, quae pacis tempore 
bella timet, wyraził w 486 wariantach parafraz poetyckich z użyciem wszel
kiego rodzaju metrów, figur i tropów klasycznych.

142) Np. Jan Timaeus, p. 1. rpistrz w tych igraszkach w tomiku pt. Quae 
ąuidem exstare volunt Anagrammata maxime symbolica, Zgorzelec 1602, two
rzy takie anagramy np. na lubińczyka Jana Breithora: In bono res. itera, Artes 
in ore boni, Raro sine te boni, O, he, in terris bona.

143) H e c k e 1, Geschichte, str. 82 mówi: „Die Gelegenheitsdichterei, die 
gerade in Schlesien jahrhundertelang gewuchert hat, geht auf dies-e huma- 
nistische Gepflogenheit zuruck“.

144) Syn pastora tegoż imienia, profesor etyki w uniwersytecie w Helm- 
stadt, a w końcu rektor szkoły w Rydze, niezwykle płodny poeta łaciński:



kładać należy na znajomości i życzliwości znakomitych mężów", pi
sząc przedmowę do jednego z licznych tomów zwróconą do czeskiego 
magnata Karola Żerotina, który jeszcze poety nie zna; tłumaczy tu 
dalej i wyjaśnia, iż „to nie nowina, że ci, którzy silą się na płody 
talentu, szukają patronów nawet wśród osób nieznajomych i że za
biegają o tych łaskę, którzy cieszą się autorytetem i odznaczają traf
nym sądem". Wszelako on — mocno to podkreśla — nie podejmie 
przypominania jego obfitych pochwał, co by mógł i co by powinien 
robić, aby niegodziwi komentatorowie nie uznali tego za pochlebstwo, 
bo od tego niewolnictwa nakazuje mu jego usposobienie trzymać się 
jak najdalej" 145). Ale te zastrzeżenia nie przeszkodzą mu w dedyko
waniu każdej z dziesięciu „libelli" jednego zbiorku innemu magna
towi śląskiemu. A zapewne nie pogardził poeta i nie odrzucił brzę
czącego podziękowania za ten prawdopodobnie tomik przesłany księ
ciu elektorowi saskiemu za pośrednictwem kanclerza Dawida Peiffe- 
ra. Ta szczera wypowiedź Frencela jest dla owoczesnej epoki typowa. 
Te „principalia", ale i senatoralia czy consularia honoraria, zapewne 
szczodrze płynące na wybitnych i mniej znakomitych poetów, a nie
raz „poetastrów", sprawiały, że większość tych utworów „lirycznych" 
ma formę listów czy apostrof, zwróconych do jakiejś osoby, którą 
się chwali, której się o czymś donosi, którą się o coś zapytuje czy 
prosi, przed którą się spowiada ze swych radości lub smutków lub 
innych przeżyć. Jest to jakby opisowa czy dydaktyczna liryka. Nad 
jednymi lirykami unosi się więcej, nad innymi mniej pochwał i pane- 
giryzmu, jedne są bardziej, inne mniej osobiste. Pomimo wszystkich 
zastrzeżeń robionych co do tej „poezji" nie można tym utworom od
mówić pewnej wartości: jedno w nich jest cenne. Odtwarzają one 
dobrze atmosferę epoki; wyczuwa się w nich to gorączkowe poszuki
wanie mecenasów i protektorów; chciałoby się pozyskawszy hojnego 
opiekuna w zamożnym magnacie, szlachcicu czy patrycjuszu miej
skim, poprawić swe stosunki życiowe, gospodarcze, podnieść trochę 
wyżej stopę życiową. Bo przecież z tytułu poetyckiego talentu czy 
choćby tylko poetyckiego rzemiosła miało się ambicję, miało się pre
tensje nie tylko do sławy, ale i pewnej zamożności, a tymczasem tym 
nauczycielom, ludimagistrom, profesorom, a nawet rektorom — jak 
to mimochodem widzieliśmy — nie przelewało się, a niekiedy było 
koło nich skromnie i chudo. Ba, niebardzo się chciało być „pegazem

ok. 30 tomów wierszy i prozy (w Bibliotece Uniw. we Wrocławiu). Por. o nim: 
John,  I, str. 73—5.

,45) Salomonis F r e n c e l l i i  Silesii, Epigramatum pars altera in decem 
libellos distributa..., Helmestadii 1599, str. A3a,



w jarzmie". Znamy takiego poetę-nauczyciela z tego czasu, nawet 
utalentowanego, a w każdym razie bardzo płodnego 146) poetę, który 
nawiasem mówiąc, w żywych pozostawał osobistych stosunkach z dzie
siątkami polskiej szlachty 147). Jest to wrocławianin, student wittem- 
berski, uczeń i profesor elżbietański, mgr Andrzej Calagius. Ale za
nim wylądował na nieco korzystniejszej posadzie we Wrocławiu 
(w r. 1576), bakałarzował dwa lata w Polsce: w Wieruszowie (1574) 
i w Widawie (1575). I nudziło go nauczycielstwo 148) i skąpe dawało 
dochody. Toteż namyślał się — jak opowiada w łacińskiej autobio
grafii 149) —

Saepe ąuidem ducebam animo impatiente, docendae 
Triste juventutis deposuisse jugum.

Wtedy myśl podsuwała mu zamiar, żeby porzucić Pierides (Muzy), 
wtedy zamyślał „inne przyjąć zajęcie", dające lepsze dochody: zostać 
lekarzem albo prawnikiem i „ad latus ire ducum". Tak go ta myśl 
pochłania, że buntował się myślą przeciw Bogu („me fera dixisses 
bella movero Deo"), ale Bóg go pohamował i wyrzekł:

Tu, volo, sis tenerae pubis formator et eius 
Definita tibi dona laboris erunt.

Exerce ingenium, rectum cole nemine laeso,
Munia promptus obi, caetera crede mihi:

148) Biorąc pod uwagę listę jego utworów u J o h na ,  I, str. 43—6, zapisy 
u Estreichera, XIV, str. 8—12 i zasoby Biblioteki uniwersyteckiej we Wrocła
wiu, można się doliczyć z górą 50 tomików jego pism.

147) Z czasu swych rektorstw w Polsce wyniósł C. rozliczne znajomości 
w kołach polskiej szlachty (por. O g r o d z i ń s k i  W., Dzieje piśmiennictwa, 
str. 51). Wiele jego epigramatów (w „Epigrammatum M. A. C. Vratislaviensis, 
poetae caesarei et coronati centuriae sex“, Francofurti ad O. a. 1602) poświę
cone są Polakom: Janowi Kierzińskiemu, Piotrowi Wężyk-Widawskiemu, Opa
lińskim, Janowi Tomickiemu, Janowi Krzysztofowi Naruszewiczowi i Mikoła
jowi Wołowiczowi (na Litwie), Marcinowi Korczyńskiemu, rodzinie Ogończyków, 
Janowi i Mikołajowi Potockim, Andrzejowi Latalskiemu, Benedyktowi Ko- 
chłowskiemu, Szymonowi Rudnickiemu i dziesiątkowi innych. Także w in. 
zbiorach (np. Natales illustrium virorum et foeminarum, Wrocław 1609) z tymi 
jego obfitymi polskimi koneksjami spotkać się można.

14B) Pisał jednak podręczniki dla nauki młodzieży, jak: Synonima latina 
vocum phrasiumąue orationis tam prosae quam ligatae, ex classicis selecta 
auctoribus inąue juventutis scholasticae usum publicata... Vratislaviae 1579 
(dedykowane Piotrowi, Janowi i Andrzejowi Tomickim, synom Jana, kasztelana 
gnieźnieńskiego, oraz edycje wznowione i rozszerzone z r. 1592, 1593, 1597, 1602).

14B) Okazję do napisania dała mu konieczność ułożenia w r. 1583 epi- 
thalamium dla przyjaciela, „ludirectora“ w Byczynie Wawrzyńca Schopiusa, 
gdy ten poślubiał córkę rajcy byczyńskiego, Ewę Smolkównę.



Przeniósł się do ojczystego miasta, ale znów go opanowała chęć lep
szej doli i znów, jak poprzednio, Bóg go przywołał do porządku. 
I poeta pogdził się z losem: „Spartam, quam nactus, tueor fortis et 
orno meam“. Ufa:

Forsan et illa dies erit, ut quod lapsa negavit 
Ubertim veniens porrigat hora mihi.

Oto typowy los ówczesnego poety-nauczycielą!150) A większość tych 
wrocławskich i śląskich poetów to właśnie nauczyciele. Popychały 
ich do tej twórczości i wykształcenie humanistyczne, ,,uczone“ i zawód 
nauczycielski: trzeba było uczniów szkolić w tej łacińskiej poezji, 
trzeba było umieć naprędce „wy smażyć” jakiś panegiryk, trzeba było 
uroczystość miejską lub szkolną uświetnić jakąś odą. Nauczycielem 
jest we Wrocławiu poeta mgr Mikołaj Steinberger, nauczycielami są 
na prowincji: wspomniany poprzednio Marcin Mylius w Zgorzelcu, 
lubińczyk Melchior Agricola w Świdnicy, Melchior Laubanus w Brze
gu (przedtem w Szprotawie i Gdańsku), Mikołaj Ludovicus w Legnicy 
(a przedtem w Świdnicy, Głogowie, Kożuchowie), Joachim Schlegel 
w Żaganiu (a potem w Toruniu)151) i wielu in. I to jeszcze nie 
wszyscy. Z pism różnych chwalców tej poezji przez przeciąg XVII w. 
z popularnej w Europie antologii poezji nowołacińskiej pt. Delitiae 
poetarum Germanorum huius superiorisąue aevi illustrium 152 * *), 
a choćby z „klocków*4 bibliotecznych, zawierających niezliczone 
utwory okolicznościowe śląskie dałoby się tych już nie poetów, ale 
rymorobów łacińskich wynotować jeszcze więcej. Rodzili się, jak 
grzyby po deszczu!

I jeszcze jedna z tych dziesiątek, a nawet setek tomików poezji 
korzyść, szczególnie dla historyków kultury, szkół czy kościoła. 
Stanowią one przydatny materiał biograficzny dla tych poetów i dla 
przedmiotu ich pochwał i uwielbienia, dla ustalenia związków między

150) O tej s-wojej biedzie opowiada w „Centuria IV (i VII) Epigrammatum1', 
Olsnae 1605; w pierwszym przemawia do siebie:

Jam nunc Aonidum desere castra Philo
Et cole vel Baldi (prawnik włoski 14 w.) magnive Machaonis

(lekarz starożytny) artes,
Compositurus opes...

w drugim prosi przyjaciela o przysłanie mu obiecanej mąki.
151) Wszystkich ich wymienia John,  II, str. 159—60 (Steinberger), I,

str. 12—3 (Agricola), I, str. 131—3 (Lauban), II, s«tr. 101—2 (Ludovicus), I,
str. 143 (Schlegel).

15i) ...collectore A. F. G. G. (tj. Gruyter), Francofurti 1612, tomów 6. 
Poezja śląskich poetów zajmuje sporą część dzieła.



nimi, stosunków, znajomości, przyjaźni. Kiedy się tak przegląda 
i czyta po kolei tomiki owe, jeden za drugim albo druki ulotne 
(wszelkiego formatu od folio do 16-o), to napewno u każdego po 
kolei znajdzie się owe „listy poetyckie*‘, zwrócone to do Monau’a, 
to Cratona, to Dudycza, to Rehdigerów, to do zagranicznych bardzo 
często polskich dostojników. Wymieniają też ci poeci i między sobą 
pozdrowienia, życzenia, komplementy, mówią o sobie, o przyjacio
łach. Pisze Frencelius nieraz serdecznie do Samuela Reinharda, rajcy 
margrabiego brandenburskiego, a wrocławskiego kolegi Schobera 153), 
a ten żegna Schobera, gdy opuszcza mury Lipska 154), pisze Schober 
do rektora zgorzeleckiego Myliusa 155), ten wymienia listy z Janem 
Timaeusem 156), konrektorem żytawskim, a Timaeus śle poetyckie 
listy do lubińczyka, Jana Breithora, sekretarza ks. Brzegu 157), który 
adresuje niejeden list do Frenceliusa 158). Zamyka się krąg poetyckiej 
korespondencji, ograniczając się na samym Śląsku; ale możnaby to 
koło listowne rozszerzyć poza Śląsk do Saksonii czy Prus Królewskich 
czy dalej jeszcze. A znów kiedy indziej ci wszyscy zaprzyjaźnieni czy 
tylko znajomi poeci spotykają się ramię w ramię, karta w kartę, 
swymi epicediami czy epithalamiami w jakichś poetyckich „Vota“ 
czy „Manes“ na cześć szczodrego mecenasa: Monau’a czy Rehdigera.

Tak pod opieką i pod skrzydłami ,,Olimpu* ‘ wrocławskiego i obok 
niego wznosił się wrocławski Parnas, któremu na początku XVIII w. 
Ślązak z Jawora mgr Jan Zygmunt John wystawił suty pomnik 
w swym dziełku, gdzie mówi: „Na przełomie w. XVI i w pierwszych 
latach w. XVII obfitował zaiste Wrocław w wielkie talenty (ingeniis 
magnis), które przyjaźnią związane były z sobą i w ojczystym mieście 
tworzyły niejako najwykwintniejszy (elegantissimum) Parnas, które
go sława rozniosła się po całym świecie, dokąd tylko dotarła świetna 
literatura** 159). Istotnie jakby bania poezji rozbiła się w tych czasach 
nad Śląskiem, a szczególnie nad Wrocławiem. Uderzyło to zjawisko 
nie tylko Johna; niejeden z historyków poezji śląskiej, piszący 
w XVII i w XVIII w. nad nim się zastanawiał. Pod koniec XVII stu

,53) W „Epigrammatum pars altera“, str. 77a, 113a, 162a.
134) W „Póematum libri III“, str. B 3b.
135) Ibid. ,  str. 12b.
156) T i m a e i J., Silesii, pars I quae ąuidem exstare volunt Anagrammata 

maxime symbolica, Gorlicii 1602.
157) Antę omnia Jesus, Anagramma Joannis Timaei, Lignicii 1603.
13s) Epigrammatum pars altera str. D 5'a.
13!l) Napisał to w przypisku przy życiorysie wrocławskiego poety Daniela 

Rindfleischa (Bucretius) I, str. 35.



lecia (1698) dwaj wrocławczycy, którzy studiowali w Lipsku rozwa
żali w wydanej przez siebie rozprawce 160) przyczyny tej płodności 
poetyckiej Śląska. Wino — mówili — muzyka, uroki przyrody, żądza 
sławy — to są czynniki, które budzą wenę poetycką, ale one istnieją 
czy istnieć mogą wszędy. Potrzebne twórczości ,,enthusiasmus et furor 
poeticus", ale nie brak ich gdzie indziej. Czyżby ,,situs Silesiae astro- 
logicus", pozostawanie Śląska pod znakiem Panny i Merkurego twór
czości sprzyjały? Nie — karcą się sami autorowie — to śliskie przy
puszczenie. A zatem działa tu „natura et ingenium Silesiorum", „na- 
turae benignitas“. Na Śląsku rodzą się poeci na kamieniu. Nie po
trzebne tym talentom poetyckim ani ,,praevii magistri“, ani „otium", 
który gdzie indziej jest koniecznym warunkiem, ani dojrzałość du
chowa — już w najmłodszych latach zaczynają tutaj kwilić poeci. 
Utarło się nawet powiedzenie, nad którym z lekką złośliwością kiwa 
jeden z tych autorów głową:

...wie das Sprichwort geht:
Bin ich ein Schlesier, so bin ich ein Poet.

Ale i ten niedowiarek powie: „Ślązacy nie objęli wprawdzie w pacht 
poezji, ...ale że ta sztuka szczęśliwie się tam rozwija, nikt nie za
przeczy", więcej — wyzna: „Śląsk zaiste przed wielu innymi krajami 
ma to szczęście, że może się wykazać wcale dużą liczbą najzręczniej
szych poetów" 161).

1GU) K u n c k e l  J. Ch., N e i c k e J., Silesiorum in poesi Germanica prae- 
stantia, str. 83a nn.

161) Die Ehre der schlesischen Poesie und Poeten... wider der vermischten 
Bibliothec XXI Teil. In der Leipziger Neujahrs-Messe 1721, str. 18, 23. He n e -  
1 i u s A. w utworze ded. K. Cunradowi pt. De poetis Silesiae celebrioribus pisał 
katalog tych poetów 16 w. z oznaczeniem ich miejsca urodzenia (Nic. Henelii 
J. U. D. Epigrammatum lib. I, Olsnae Silesiae 1615, str. B la).
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