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WACŁAW URBAN 

MIKOLAJ KROMER, OPAT WELEHRADZKI 

Już w czasach husyckich było na ziemiach czeskich wielu księży 
polskich 1, a w XVI w. Polacy wśród kanoników, plebanów czy zakon
ników stanowili tam zjawisko nagminne 2• W szesnastowiecznych klaszto
rach „zheretyczałego" kraju przeważali podobno nad Czechami Włosi 
i Polacy s. Brat czeski Jan Blahoslav pisał w 1571 r., że o Polakach i ich 
języku nie ma się potrzeby rozwodzić, bo „po Cechach a po Morave 
nemalo se jich vida., zvlaste nyni v klasterich, kdez temez spis Polaka 
nezli Cecha nebo Moravce kazati nebo msi slauziti uslysis" 4• 

Byli wśród duchownych polskich tak zasłużeni, jak uczeni kanonicy 
ołomunieccy Jan i Wacław Grodeccy, przeważali jednak bojownicy wo
jującej kontrreformacji, karierowicze lub nawet zwykli awanturnicy, do 
których miejscowe społeczeństwo i władze odnosiły się z wielką rezerwą. 
Jednym ze znaczniejszych przedstawicieli polskich księży na ziemiach 
czeskich był Mikołaj Kromer, najmłodszy brat wybitnego naszego histo
ryka i biskupa warmińskiego Marcina. W literaturze polskiej doczekał się 
Mikołaj zaledwie kilku zdań na marginesie życiorysu brata Marcina 
w Polskim słowniku biograficznym, w którym nie podano nawet daty 
śmierci opata welehradzkiego. Warto tu odrobić tę zaległość, tym bar
dziej że Mikołaj Kromer pozostawił wiele ciekawych listów, przechowy
wanych w Archiwum Diecezjalnym w Olsztynie, w Bibliotece Czartorys
kich w Krakowie czy też Archiwum Głównym w Pradze, a część z nich 
została wydana drukiem s. 

1 Por. R. H e c  k, Z dziejów polskich heretyków w Czechach w drugiej połowie 

XV wieku (Sobótka, R. XIV, 1959, nr 4). 
2 W. Ur b a n, Niektóre polonica z XVI i XVII wieku w zbiorach czechosło

wackich (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, z. 9 

(56): 1962, s. 173-181); t e  n że, Łukasz Delfin, polski antytrynitarz na Morawach 

w połowie XVI w. (Przegląd Historycz ny", t. ·LII, 1961, z. 4). 

3 Studie z kulturnich dejin stfedni a severni Moravy, Prerov 1942, s. 495. 
4 Jana Blahoslava Grammatika ceskó. dokonana i. 1571.. .. , wyd. I. Hradil i J. Ji

recek, Praha 1857, s. 342. 

5 Stanislai Hosii ... Epistolae ... , ed. F. Hipler, V. Zakrzewski, t. li, cz. 1-2, Kra

ków 1886 - 1888; R. H u r t, Dejiny cistercicickeho kla§tera na Velehrade, t. I, Olo-
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Urodził się Mikołaj około 1530 r., tj. w kilkanaście lat po swym bra
cie Marcinie, zapewne w małopolskim mieście podgórskim Bieczu jako 
syn tamtejsrego rajcy Grzegorza i szlachcianki Agnieszki z Czermień
skich. Kromerowie wywodzili się z niemieckiego mieszczaństwa i u1ap
mość języka Lutra ułatwiła zapewne Mikołajowi zagraniczną karierę, 
ale zawsze i wszędzie czuł się on Polakiem. 

Uczęszczał zapewne początkowo do szkoły parafialnej w rodzinnym 
Bieczu, a w semestrze letnim 1544 r. immatrykulował się na Uniwersy
tecie Krakowskim, płacąc tylko 2 gr wpisowego o. Było to jeszcze 
w ostatnich latach świetności Akademii, toteż Mikołaj miał znakomitych 
profesorów i ciekawych kolegów, takich jak król poetów słowiańskich 
Jan Kochanowski czy późniejszy rektor Uniwersytetu Marcin Glicjusz 
z Pilzna. Już w siódmym roku życia spotkał po raz pierwszy Stanisława 
Hozjusza 7, a stale oczywiście chował się pod opieką starszego brata Mar
cina, który właśnie w 1544 r. został kanonikiem katedralnym krakow
skim. Pod wpływem tych dwu filarów polskiej kontrreformacji kształto
wał Mikołaj Kromer swe poglądy i życie. W latach czterdziestych uzu
pełniał zapewne swe wykształcenie na słynnym renesansowym dworze 
magnackim Piotra Kmity, gdzie „in Lesko, Sobień et Cracoviae'' przy
jaźnił się z jego siostrzeńcem, a swym rówieśnikiem Stanisławem Barzym, 
późniejszym wojewodą krakowskim s. 

2 XI 1550 r. zapisał się na niemiecki uniwersytet katolicki w Ingol
sztacie jako „Nicolaus Cromerus, nobilis Polonus, artium studiosus" e. 
To „nobilis" było pewną przesadą, gdyż dopiero w 1552 r. został Mikołaj 
uszlachcony dzięki zasługom brata Marcina. Około tego czasu przebywał 
też w Wiedniu, skąd pisał do uczonego szwajcarskiego Wita Arnerbacha, 
a 23 VIII 1552 r. do brata Marcina 10. W 1552 r. wyjechał za poparciem 
Hozjusza na studia prawnicze do Włoch. Początkowo przebywał w Bo
lonii, potem (1553) w Padwie, a w 1558 r. uzyskał na Uniwersytecie Bo
lońskim doktorat obojga praw 11. 

Ukończenie studiów oraz pomoc Hozjusza i brata Marcina, który 
bywał posłem polskim do Wiednia i Pragi, umożliwiły Mikołajowi robie
nie kariery duchownej na ziemiach habsburskich. Został on sekretarzem 
biskupa wiedeńskiego Antoniego Prusa (Brusa), który był z pochodze
nia Morawianinem z miasteczka Mohelnice. W listopadzie 1561 r. uzyskał 

m ouc 1934, s. 340-347; F. H i p  1 e r, Analecta Warmiensia, Brunsberga 18 72, s. 131-

132. 

e Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, ed. A. Chm iel, t. II, Kraków 

18 92, s. 315. 

• S. Hosii ... Epistolae, t. II, s. 616-617.

s Archi wum Diecezjalne w Ols2'ity1ni-e, rps D 38, k.. 18.

D P. Cz ap 1 ew ski, Polacy na stud'iach w Ingolsztacie, Poznań 1914.
10 S. Hosii ... Epistolae, .t .  II , s. 358; Hip le r, op. cit., s. 131.
11 Zakład Dokumentacji Instytut u Historii PAN w Krakowie , Kartoteka 'Cło sto

sunków Polaków z zagrani cą. 
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też jako subdiakon kanonię wrocławską, ale we Wrocławiu nigdy nie 
przebywał i w 1570 r. zrzekł się tego beneficjum 12. 

Z początkiem lat sześćdziesiątych Mikołaj Kromer przeniósł się na 
ziemie czeskie i pozostał już tam przez ostatnie dziesięć lat życia, które 
były zarazem okresem największej jego aktywności. Czechów niezbyt 
lubił, z Polską podtrzymywał żywe związki i tęsknił do swojskich ryb 
morskich czy pierników, ale po paru latach zaczął już pisać o Czechach 
i Morawach „u nas" 1a. Do Czech ściągnął Kromera A. Prus, który 
w 1561 r. został arcybiskupem praskim (przez ponad sto lat stanowisko 
to nie było obsadzone) i próbował odradzać tam katolicyzm. Wraz ze 
swoim mocodawcą lub na jego polecenie przebywał Mikołaj w okresie 
ostatniego etapu obrad soboru trydenckiego (1561-1563) w Rzymie 
i Trydencie. W 1564 r. został nawet wikariuszem generalnym archidie
cezji praskiej i posłem arcybiskupa Prusa do diecezji ołomunieckiej 
w ważnej sprawie komunii pod dwoma postaciami 14_ 

Był jednak Mikołaj człowiekiem - jak byśmy dziś powiedzieli -
kontrowersyjnym. Już od lat pięćdziesiątych miał liczne tarcia z bratem 
Marcinem, choć ·nie prz�tawał z nim korespondować. W swych listach 
do niego mieszał często wyrazy braterskiego przywiązania z wyrzutami. 
Podobnie odnosił się Mikołaj do swych przełożonych, m. in. arcybiskupa 
Prusa, i nawet w połowie lat sześćdziesiątych zerwał z nim, przeprowa
dzając się na Morawy. Już w 1563 r. otrzymał dzięki łasce cesarza Ferdy
nanda I kanonię katedralną w Ołomuńcu (biskupem był tam wtedy Ma
rek Kuen), a od 1565 lub od początków 1566 r. zaczął sprawować funkcje 
kanclerza nowego biskupa ołomunieckiego Wilhelma Prusinowskiego. 
Użerać się musiał na Morawach o dziesięciny, a również współpraca 
z biskupem w zarządzaniu „zheretyczałą" diecezją nie należała do przy
jemności. 28 IV 1566 r. przed wyruszeniem na wizytację archideka
natu ołomunieckiego pisał do brata: ,,Nolo esse martyr" 16. 

Za sprawą biskupa Prusinowskiego i kardynała Stanisława Hozjusza, 
a wbrew intrygom „rabusiów rzymskich" (,,rabuli Romani" - barwne 
określenie urzędników kurii papieskiej przez Mikołaja), został nasz· pra
łat po długich (1567-1570) staraniach opatem cystersów w Velehradzie 
na południowych Morawach. Zaczął już tam mieszkać i pobierać docho-

u Pol�ki słownik biograficzny, t. XV, 1970, z. 2, s. 320: G. Zi m merman n, 
Das Breslauer Domkapitel im Zeitalter der Reformation und Gegenreformation, 

Weimar 1938, s. 220. 
11 Hur t, op. cit., s. 342; Arch. Di ec. Olsz t., rps D 38, k. 8. 
14 J. Sus ta, Die romische Kurie und das KonziŁ von Trient unter Pius IV,

t. II, Wi en 1909; Hurt, op. cit., t. I, s. 177; Archiwum Pań"stwowe w Brnie, dział
G 83, rps K 13; F. Ka me n ice k, Zemske snemv a s3ezdy moravske, t. III, Brno
1905, s. 412. 

15 Arch. Państw. Brno, dział G 83, rps K 8; Biblioteka Czartoryskich w Kra
kowie, rps 1610, s. 353-355; Hurt, op. cit., t. II, s. 394; Zim m er man n, op. cit.,

s. 220-221. 
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dy z beneficjum w 1567 r., ale członkiem zakonu został oficjalnie dopiero 
w lutym 1570 r. 16 

Trzynastowieczne opactwo w prastarym cyrylo-metodejskim Velehra
dzie posiadało „państwo" z kilkunastoma wsiami, ale zostało zniszczone 
jeszcze w 1421 r. przez husytów i odtąd pozostawało w stanie upadku. 
W }:dowie XVI w. dobra klasztorne były zastawione lub rozdrapanel 
przez szlachtę i sąsiednie miasto Uherske Hradiste, a mnichów było tylko 
9. Opactwo było w owym stuleciu w znacznym stopniu spolonizowane,
o czym świadczy fakt, iż przynajmniej 4 na 13 szesnastowiecznych opa
tów welehradzkich to Polacy. Po śmierci Mikołaja Kromera walczyło
nawet o stolec opacki dwóch Polaków: Leonard Tworziański oraz Jakub
Bielski (Bilski). Główną pracę przy odradzaniu klasztoru wykonali właś
nie trzej kolejni opaci z lat 1570-1595: Kromer, pochodzący z woje
wództwa sieradzkiego dr praw Jakub Bielski herbu Rawicz, kanonik
ołomuniecki i litomierzycki, oraz Ekart ze Svoben 11.

Życie Kromera jako opata nie było usłane różami. Klasztor stanowił 
dotąd przytułek księży-apostatów. Mikołaj mógł się wprawdzie zachwy
cać w Velehradzie - jak sam dowcipnie pisał - kapelą liczniejszą niż 
cesarska, złożoną jednak z ... gęsi i kur. W ciągu swych rządów założył 
w klasztorze nowicjat cysterski, zaczął odbudowywać budynki opactwa 
i starał się podnieść konwent gospodarczo. Dbał zwłaszcza o ogrodnictwo, 
winnice i tuczenie wołów zakupywanych w polskim Jarosławiu za po
średnictwem sługi Piotra Książnickiego. Choć zadłużył się znacznie na 
potrzeby klasztoru, to jednak wykupił nawet dwie zastawione jego 
wsie 1a. 

Już od około 1545 r. chorował Mikołaj „na głowę", a od 1569 r. zaczął 
się często skarżyć na chorobę. Niemoc ta oddziaływała chyba na jego 
psychikę, powodując nadmierną wrażliwość, chorobliwe lęki i fobie oraz 
oznaki niezrównoważenia umysłowego. Jak można sobie np. inaczej wy
tłumaczyć treść listu Mikołaja Kromera do brata Marcina z 4 V 1566 r., 
w którym donosił, że ma zostać dowódcą wojsk biskupa ołomunieckiego 
Jana Dubraviusa (zmarłego już w 1553 r.!) przeciwko wrogom chrześci
jaństwa? 19 Zmarł opat Mikołaj dość młodo 15 VIII 1572 r., może w związ
ku z szalejącą wtedy w środkowej Europie zarazą, która skróciła także 
dni Andrzeja Frycza Modrzewskiego czy króla Zygmunta Augusta. Po
zostałe po śmierci opata pieniądze skradziono 20

• Lepiej niż Velehrad od-

16 Hurt, op. cit., t. I, s. 173-175; Bibl. Cz art., rps 1609, s. 587; Arch . Diec. 
Olszt., rps D 38, k. 6, 9-10. 

11 L. Ho sak, Historicky mistopis Moravy a Slezska v Zetech 1848-1860, 

Ovodni svazek, Ostrav a 1967, s. 178-179; Ottuv slovnik naucny, t. XXVI, Praha 
1907, s. 584-585: Hurt, op. cit. 

1s Hurt, op. cit., t. I, s. 173-184, 342; B. Bo ce k, Podzemni Velehrad, Prerov 
1938, s. 12-13; Arch. Diec. Olszt., rps D 38, k. 6, 11-24. 

19 Arch. Diec. Olszt., rps D 38, k. 1. 
!O Hurt, op. rit., t. I, s. 184. Ostatni za chowany list Mikołaja do brata Marcina
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wdzięczył się Mikołajowi Kromerowi rodzinny Biecz, gdzie w XVII w. 
postawiono w kaplicy Kromerowskiej epitafium ku czci obu księży: 
Marcina i Mikołaja 21. 

Sylwetka opata welehradzkiego wychodzi najpełniej w jego listach 
do brata, które zachowały się przeważnie dla lat 1566-1571 (były one 
pisane po łacinie, ale z wtrętami polskimi). Mikołaj Kromer brał wtedy 
dość żywy udział w czeskim życiu politycznym, przebywając np. zimą 
1570 r. na sejmie .w Pradze 22. Równocześnie interesował się biegiem 
wypadków w Polsce, opowiadając się np. za pełniejszym zjednoczeniem 
z nią Prus lub też obawiając się oddziaływania przykładu reformatora 
Anglii, króla Henryka VIII, gdy rozeszły się pogłoski o możliwości czwar
tego małżeństwa Zygmunta Augusta 23. 

Niewzruszona była kontrreformacyjna gorliwość ks. opata. Szczególną 
cześć wywoływał u niego „noster cardinalis" - Stanisław Hozjusz 2', 

a szczególną odrazę wszyscy „heretycy". W liście z 11 V 1566 r. życzył 
wszystkim polskim szerzycielom „herezji", by potopili się jak Franciszek 
Lismanin, 22 X 1569 r. podkreślał zaś, że z „heretykami" należy postę
pować po hiszpańsku 2s. W 1571 r. brał udział w akcji oczyszczania zako
nu cysterskiego na Morawach, a jednocześnie obawiał się pogłosek o kon
fiskacie dóbr klasztornych przez chwiejnego religijnre cesarza Maksy
miliana II 26• 

Obok nowości politycznych, gospodarczych czy sanitarnych (zarazy) 
posyłał Mikołaj Kromer do ojczyzny wiadomości o znaczniejszych „he
retykach" przebywających na ziemiach czeskich. Tak więc 25 I 1570 r. 
donosił o wielkim autorytecie Jakuba Paleologa wśród „husytów" czes
kich 27

• Można również przypuszczać, że wieściami od brata Mikołaja 
posługiwał się Marcin Kromer, dodając do łacińskiego wydania swych 
Rozmów dworzanina z mnichem nową informację o jakimś antytrynitarzu 
Szymonie na Morawach (czy nie chodzi tu właściwie o Łukasza Delfina, 
zwanego też Sternbergerus?) 2s. 

Mikołaj Kromer zyskał na Morawach sławę uczoności 20. Cenił go 

z 23 IX 1571 r. donosi o strasznej zarazie w Brnie, Znojmie, Igławie i Ołomuńcu. 
Zob. Arch. Diec. Olszt., rps D 38, k. 25. 

21 Biecz. Stwtia historyczne, pod red. R. Kalety, Wrocław 1963, s. 311.
22 Bibl. Czart., rps 1611, s. 75-78, 91, 103, 169 (listy z Pragi datowane: 12 I-

17 III 1570). 
23 Arch. Diec. Olszt., rps D 38, k. 19-20 (21 IV 1571).
21 Tamże, k. 1, 19 
2a Tamże, k. 2; Bibl. Czart., rps 1610, s. 553--556. 
28 Arch. Diec. Olszt., rps D 38, k. 19, 22-23; Bibl. Czart., rps 1611, s. 401. 
27 W. Ur b a  n, Studia z dziejów ar;tytrynitaryzmu na ziemiach czeskich i sło

wackich w XVI-XVII wieku, Kraków 1966, s. 44-45. 
2� M. K r  o m  e r, Monachus, Coloniae 1568, liber I, s. 225.

29 Nektere re!ace biskupa Stanislava Pavlovskeho a kardinala Dietrich§tejna 
o dioecesi olomoncke, wyd. F. Snopek (Casopis Matice Moravske, t. XXXII, 1908,

5. 236).
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również pod tyll_l względem brat Marcin i proponował mu w opublikowa
nym liście z 21 XII 1567 r. jako młodszemu kontynuowanie pisania 
Rozmów dworzanina z mnichem ao, ale z prac literackich ks. opata nic 
nie wyszło. Bez wyników pozostały również starania Mikołaja, by wy
dać po czesku Rozmowy brata i Confessio fidei catholicae Christiana 

Hozjusza a1. 
Na Morawach pozostawał opat welehradzki w pewnym stopniu w pol

skim otoczeniu. Przyjaźnił się tam z prałatem Podoskim, korespondował 
z przebywającym w Brnie Grodeckim (Janem lub Wacławem), gościł 
u siebie w Velehradzie totumfackiego brata - ks. Tomasza Płazę, lito
wał się wreszcie w liście z 10 V 1571 r. nad swym przyjacielem, spolsz
czonym Włochem Piotrem Illicinem, który został przez arcybiskupa 
w Trnawie pozbawiony wszystkich godności kościelnych 32• Na pełen 
komplikacji stosunek Mikołaja Kromera do ojczyzny wskazuje zwłaszcza 
jego list pisany z Velehradu 6 II 1571 r. aa Skarżył się tu ks. opat bratu 
koadiutorowi warmińskiemu, że jest źle widziany przez biskupa krakow
skiego Filipa Padniewskiego, że w Polsce wyśmiewają się zeń, iż ma 
tylko dwu apostatów w klasztorze, a że z drugiej strony oskarża się go, 
jakoby posyłał pieniądze zarobione na Morawach do Polski s.1. Niech 
zobaczą - unosił się ks. Mikołaj - jak odbudowuje klasztor i ile na 
to wydaje. Mimo tego, iż musi pożyczać u prałatów morawskich, dał na 
odbudowę więcej niż jego poprzednik przez 26 lat (faktycznie poprzedni 
opat Łukasz rządził krócej). W liście z 21 IV 1571 r. podkreślał jeszcze 
dumniej, że buduje nowy klasztor, wyposażony w dormitorium, refektarz, 
bibliotekę, kapitułę i infirmerię, a więc pomnieszczenia, jakich w opactwie 
przez 150 lat nie było as. 

Zycie Mikołaja Kromera dobrze ilustruje mechanizmy wczesnej kontr
reformacji oraz sposób myślenia i działania jej ludzi. Opat welehradzki 
spędził połowę życia poza Polską, a czwartą jego część na ziemiach 
czeskich, jest więc żywym przykładem kontrreformacyjnego kosmopoli
tyzmu i eksportu polskiej kontrreformacji do Czech. Nie był on herosem, 
ale tylko oficerem kontrreformacji; wielostronnie wykształcony, nie 
miał szerokich horyzontów ani twórczej inteligencji. Nie pozbawiony 
osobistej interesowności i pełen prywatnych ambicyjek, był jednak szcze
rym bojownikiem katolicyzmu i wniósł swą cegiełkę do ugruntowania 
się kontrreformacji na ziemiach czeskich. 

30 Kr o m  e r, op. cit., liber IV, k. Oo,.. 
31 Arch. Diec. Olszt., rps D 38, k. 2; Bibl. Czart., rps 1610, s. 353-355, Zakł.

Dok. IH PAN w Krakowie, Hosiana, nr 17, fasc. 1567, k. 31. 
3� Arch. Diec. Olszt., rps D 38, k. 1, 10, 22, 24.
as Tamże, k. 17-18.

34 W tych oskarżeniach było jednak trochę prawdy, bo skądinąd wiadomo nam, 

że opat welehradzki spłacał w 1570 r. długi swego innego brata, f3artłomieja Kro

mera, mieszczanina bieckiego i niegodnego pijaczyny. Zob. B i e  c z, s. 319, 327. 
as Arch. Diec. Olszt., rps D 38, k. 20. 
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MIKOLAJ KROMER, ABT VON VELEHRAD 

Im Artikel wird das Leben und Wirken des polnischen Geistlichen Mikołaj 
Kromer dargestellt. Dieser verdankte seinen Aufstieg in Bohmen dem Bi.indnis mit 
der Gegenreformation. Er ist um 1530 in Biecz geboren, besuchte wahrscheinlich 
die Pfarrschule in dieser Stadt; 1544 wurde er an der Universitat in Kraków 
immatrikuliert. Er studierte auch in Ingolstadt. 1558 erlangte er die Doktm·wi.irde 
an der Universitat in Bologna. Danach wurde er Sekretar des Wiener Bischofs 
A. Prus. 1564 wird er zum Generalvikar des Erzbistums von Frag ernannt, dessen
Ordinarius damals A. Prus war. Urn 1566 ist Kromer Kanzler des Bischofs \"On
Olomouc, W. Prusinowski. Nach langen Bemi.ihungen erhielt er die Zisterzienser
abtei in Velehrad. Auf diesem Posten trug er zum Wiederaufleben des Klosters
bei. Der Verfasser schildert nicbt nur den Lebensweg Kromers, sondern auch dessen
Mentalitat und weiten Interessenkreis. Als ergiebige Quelle erwies sich dabei der
Briefwechsel zwischen M. Kromer und seinem mehr bekannten, alteren Bruder
Marcir'.




