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Pr�edstawic powyzsze zagadnienie nie jest ·zadaniem latwym, jak

kolwiek do na,szych czas6w uikazal10 .si� wiele ,prac i pubHJkacji, k1t6re 

zajmO!waly si� ocenq roli huma:nizmu na eze.sktch 1 i :poLskich ziemiach 2. 

1 J. T r u h  1 a f, Pocatky humanismu v Cechcich, Praga 1892; t e n z e, Huma
nismus a humaniste v Cechcich za krcHe W-ladislava· II., Praha 1894; A. T r u h-
1 ä .f, Rukovet k pisemnictvi humanistickemu, Praha 1918; F. Sm a h e 1, Prehled 

ceskeho badcini o renesanci a humanismu (Ceskoslovensky casopis historicky, 

1961, nr 2, s. 265); t e n z e, Humanismus v dobe podebradske, Praha 1963; Ruko
vet humanistickeho bcisnictvi, I-II, Praga 1966; 0. K r  a 1 i k, Humanismus a po

ccitky ceskeho mluvnictvi (Sbornik F. Trävnickovi a F. Wollmanowi, Brno 1948); 
t e n z e, Dve zprtivy o olomouckych humanistech (Casopis Matice morawske, 1948); 
J. H r a b  a k, Die Bedeutung des lateinischen Humanismus für die tschechische
Literatur und seine Beziehung zur tschechischen Wirklichkeit (Reformation und

Humanismus, II, s. 251); M. F 1 o d r, Die griechische und römische Literatur in
tschechischen Bibliotheken im Mittelalter und der Renaissance, Brno 1966; J. M a
c ü r e k, Slezsko a jeho. uloha ve vyvoji cesko-polskych vztrahü na prelomu
15.-16. stoleti (Cesko-polsky sbornik, t. I, Praha 1955, s. 245); t e n z e, Turzonowie
na Morawach i Slqsku w koncu XV i poczqtku XVI wieku. Z historii stosunk6w
czesko-polskich w okresie humanizmu (Sobotka, 1959, s. 25); t e n z e, Humanismus
v oblasti moravsko-slezske a, jeho vztahy ke Slovensku w 2. pol. 15. a poc. 16. stol.,
Bratislava 1967; Cesi a Polcici v minulosti, t. I, Praha 1965, s. 265.

2 J. Ch r z a n  o w s k i, S. K o t, Humanizm a reformacja w Polsee, Lwow 

1927; H. B a r  y c z, Rozw6j nauki w Polsee w dobie Odrodzenia (Odrodzenie 
w Polsee, t. II/1); t e n z e, Polacy na studiach w Rzymie w epoce Odrodzenia 
(1440-1600), Krakow 1938; t e n z e, Wieden i Polska w epoce renesansu i refnr
macji (Przeglqd Zachodni, 1953); Odrodzenie i reformacja w Polsee, Warszawa 
1956; Odrodzenie w Polsee, Historia, Warszawa 1955; J. D et b r o w s k i, Zwiqzki 
poczqtk6w i rozwoju Odrodzenia w Krakowie z Odrodzeniem na W�grzech, Kra
kow 1954; K. B u d z y k, Z dziej6w renesansu w Polsee, Wroclaw 1953; A. J e-

1 i c z, Konrad Celtis, Warszawa 1956; K. L e p s z y, La Renaissance en Pologne 
et ces Liaisons internationales, Warszawa 1961; t e n z e, Ergebnisse der Reforma

tion in Polen und ihre Rolle in der europäischen Renaissance (Reformation und· 
Humanismus, II, 1962, s. 210); t e n z e, W sprawie humanizmu na Uniwersytecie 
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W ostatnich latach .przybyly jeszcze, dbok iprac zachodnich historyk6w 
(w szczeg6lnosci niemiedkich 3), 1prace radziedkie, a :z nich ina szczeg6Inq 
uwag� ·za1s�u1guje '.ksiqzka J. N. Goleniszczewa-KJUtuzowa 4. Podnie1.� do 
badan daj,e nadal historiografia slowacka 5• Mimo dotychczasowych 
zainteresowan czeskich, .slowadkich i 1polskich filolog6w klasycZiilych, 
historyk6w literat1�y i ,famych baldaczy /kwestia, w jaki �os6b mysl 
humalrüstyezna iprzeniikala w khlkiu etaipach na obsza:ry s:md/kowoeuro
pej1skie (zwla,szcza do srodowi!ska czeskiego, slowac/kiego i ipolsikiego)., 
nie j,est dostatecznie .opracowana. Ciqgle jeszicze tu i tarn znajdujemy 
pytania ibez ,odpowiedzi 6. Nadal jeszcze nie j,est IIlam zmm.y stan srod
kowoeuropejsk,ich zr6del, lacinskich i narodowych, j�zy.kowych i lite
racikich, z dkresu od XV do �VII w. Wci�z ;pel1no nieja·snosci, czy to gdy 
chodzi o terytoriium (;np. Morawy i cz�c ,czesldego ,SI�ska), C'zy tez gdy 
chodizi o .stosunelk humaniizmu do hUJsytyzmu, reformacji i jedno1ty brac
kiej lrub o 1stosu1I1eik ladn.Skiego humanizmu do humanizmu IIl'arodowego, 
ewentualnie o wklad c�eskiiego i 1p0Lskiego huma:nizmu do dz.iej6w 01bu 
narod6w i do humanizmu europej,skiego :w iog6le. 

Badanie prz·ez :nas prob.lemu ogranic0one ,jest nie tyllko wymien:io
nymi wyzej braJkami, ale r6Winiez nie.pelnq Zill'ajomosciq .humanizmu 
w srodkowej Euro,pie. Nie mniejszq 1pr2ies2Jlmdq - j.es'lrl. pawet nie wi�
kszq, zar6wno u na,s, jak i gdzie indziej - jest niej.asnosc i niejednoli
tosc tpoj�c oraz zamieszanie w terminologii naJUkowej. Tu i tarn ,spo.ty
ka si� termilily: renesain1s, hium:ani2JII1, ,r,enesans a huma1I1i:zm, renesans 
albo humanizm, renesan1sowy hlumanizm, reformacyjny human.i•zm, la
cin1ski i inarodowy humanizm w d:obi,e renesa1I1su itd. Uzywa ,si� r6wniez 

Krakowskim. I. Artykuly i rozprawy; K. G l o m bi o w s k i, Vber die Verbreitung 

der Schriften des Erasmus v. Rotterdam in Schlesien in 16. Jhd. (Reformation 

und Humanismus, II, s. 208); K, K u m  a n i e c k  i, Die lateinische Dichtung in 

Polen in der Zeit der Renaissance 1460-1620 (tamze, II); La Renaissance et la 

Reformation en Pologne et en Hongrie, Budapest 1963; J. Za r� b s k i, Okres 

wczesnego humanizmu (Dzieje Uniwersytetu Jagiellonskiego w latach 1364-1764, 

, Krakow 1964, s. 151-252); K. 1K r e j c i, Dejiny polske literatury, Praha 1953; 

Cesi a Polaci v minulosti, t. I, Praha 1964; A. W y c z a n s  k i, Kultura polskiego 

Odrodzeriia (Odrodzenie i Reformacja w Polsee, t. X, 1965, s. 11-53). 

3 Renaissance und Humanismus in Mittel- und Ost-Europa, pod red. J. Irm

schera, t. I-II, Berlin 1962. 

4 J. N. G o 1 e n i s z c z e w - K u  t u z o w, Italijanskoje wozrozdienije i sla

wjanskije litieratury (IV. Miezdunar. Sjezd Slawistow. Matierialy diskusii, t. I, 

Moskwa 1962, s. 91-94); t e n z e, Italijanskoje wozrozdienije i slawjanskije litie
ratury 15.-16. wiekow, Moskwa 1963. 

5 Humanizmus a renesancia na Slovensku 15.-16. stoleti, Bratislava 1967. 

s J. H e  j n i c, Okoly soucasneho badani o latinizujicim humanismu v Cechach 

a na Morave 16. a na poc. 17. stoleti (Ceska literatura, III, 1955, s. 377-382). 
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tenminu „manieryzm", a to dla 1podkreslenia ipodziwu czy przesadnego 
u:wielibiienia antyiku bqdz w innym jeszcze ,rozumieniu. ,W slo.wianskich 
j�·zykach pojawily si� terminy: odrodzenie, wozr,ozdienije, gumainizm, 
slava:nskaja renesa:ncja, slawa:n.skij gumanizm itd. 7 

W literaturze ,w�gierskiej F. iRiedl pi,sal o renesansie, majqc na uwa
dze ro:cw6j humanizmu pa W (;gtr'zech w oikresie od drugiej polowy XV 
az do kon,ca XVI w., wlc1czaj�c .do poj�cia .renesansu nie tylllm calq re
formacj�, ale i lkontrreformacj�. T. Kardos 1uto2Jsamil renesans z hu
manizmem i zastqpil poj�cie renesansu poj�ciem humanizmu. T. Klaniczay 
wyirazal si� o humanizmie jalko o cz�sci renesansu, renesans zas o'kreslal 
jaiko dluzszy okres, kt6ry zaczyinal 1si� w .XV, a konczyl w X1VII stule
ciu. Humanistyezna i reformacyjna literatura byla wedlug niego jedy
nie ez�sciq ,skladowq renesansu. Renesans na W �grzech ,w takim uj�ciu 
osiqga swc1 najwi�kiszq intensywnosc w drtUJgiej polowie X1VI w. s 

P['zeszlkodq w badaniach •sq 1nie tyliko ri6mice terminologii, a'le takze 
i ·przer6Z!tle wyoibrazenia o istode i tresci humanizmu czeskg_ego i pol
skieg10 ocaz w og6le europej:skiego. Wciqz !pojawia :si� kwe1stia, czy szlo 
jedynie 1

0 1odnow� j�zylka i literatury lad6skiej, a zatem o zwyikly na
wr6t do j�zylka ti literatimy .starozytmej, czy tez wazniej.szy byl tu nowy 

.spos6!b myslenia i nowa ideologia, odmienna 01d ik:teologii wiek6:W u!bieg
lych 9• 

Niejasnosci pojawily si� r6wniez, gdy idzie o poczc1tek i zarodek hu
manistycznego kieruniku oraoz iposzczeg6linych. nosideli hiumani'zmu. Po
chodzenie i ,POCZqtki humanizmu ital1skiego i zaalipej1sk,iego,, tj. zacho
dnioeu['loipej.skiego, 'Sq nieraz zlc1czone z miaistami, z mieszczanstwem 
(nazywanym burzuazjq) i e wytwarzaniem kapitalistycmych stosun
k6w 10

. W tym znaczeniu piis:ce ,si� r6wniez o humanizmie Eruropy za
chodniej, o j,ej humani.stycznej czy rene.sainsowej ideologii jako o rpierw
szej ideologii burzuazyjnej, �02Jpoczynajqoej przy tym walk� z feuidald.z
mem, lruib m6wi si� o mieszczan.:skiej ba:zie humanizmu. 

R6znice uj�cia iistniejq takze w odniesieniu do .stosunku h:uman.izmu 
do reformacji. J,eklno rpoj�cd.e odlqcza si� od prrugiego, czyli humanizm 
oddziela si� ,ad re.formacji. Nowe pog.lqdy w .tyim wzgl�zie przedstawil 
wybitny badacz radziecki Goleniszcz€w-Krutuzow 11, kt6ry r6wniez ujql 

7 Por. prace F. Smahela (przyp. 1), K. Kfejcego (przyp. 2), I. Irmschera (przyp. 

3), Goleniszczewa-Kutuzowa (przyp. 4). 

s T. K 1 a n  i c z a y, Problem renesansu w Literaturze i kuiturze w�gierskiej 

(Odrodzenie i Reformacja w Polsee, t. VI, 1961, s. 175). 
9 L e p s z y, Ergebnisse der Reformation ...
10 Go 1 e n i s z c z e w - Ku t u  z o w, Wozrozdienije (Boiszaja sovietskaja ency

klopedija, VIII); Pfehled ceskosLovenskych dejin, t. I, 1958, s. 296; Dejiny ceske 

iiteratury, t. I, 1959, s. 283; R. K a 1 i v o d a, Husitska ideoLogie. 
11 Tamze. 
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husytyzm jako przeciwienstwo humanimm i kt6ry w husytyzmie dopa
truj e ·si� przyezyn ·slaibeg,o wplywu hrumanizmru w Cz.echach, przy czym 
czeska kul,tura jest z humanizmu wy;odr�bntona. Sq r6wni€'z niesci:slosci 
w wi�·szosci 1poglqd6w eo do ,pedodyzacji humani·zmJU w srodkowej Eu
rOlpie, ·zwla.szeza w srordowi:sku pol,skim, c:�eskim .i ,w�·gierskim. Inna 
pefi.odyzacja ipojawila .si� u badaczy ezeskich (dkres 1pierwszy .od polo
wy XV ·W. az do 1520 r., okres dPU.igi - lata 1520-1550, pkres trzecä. -
1550-1580, oikres czwarty - 1580-1620), inna u ibadae�y (pol.sJko-lacin
skiego pismiennic:twa (olkres ipierwszy do 1500 r., okre.s ,dr,ugi - 1500-
1543, oikres trzeci - 1543-1584, oikr,es c21warty - 1584-1620) 12, inna 
jeszcze na obszarze w�gierskim. 

Z tych to wzgl�d6w celem 1powyzszego rurtytkulu nie 
1
j est i nie moze 

byc ,opracowanie problematy.ki hiumanä.·zmu na ziemiach .czesikich i pol
skich czy w Europie s:riodkowej. Ce1em artykuliu b��zie natomiast: a) po
r6wnac w rama,ch mozliwosd .wa:riuniki i rozw6j h'Uimani'zmu na ziemiach 
czeskich i polskich; b) przy:patrzyc si� wzajemnym stosunkom huma
nizmJU pol·skiego i czeskiego. Nie chodzi przy tym o ipor6wnanie dla po
r6wnania ani o doikladne stu;dium .stosu!l1k6w czy wplyw6w humanizmu, 
jarkkoilwie!k metoda rpor6wnawcza i ,sturlium owych st01su1nk6w Sq i mo.gq 
byc wielce ipomocne przy rozwiq·zywaniu interesujqoej na.s problematyki. 
Idzie przede wszystlkim o to, by poiznac przynajmniej pewne specy
ficzne rysy prz . .ebiegu humartiZJinu tu i tarn, iprzyblizyc isi� cz�sciowo do 
kwestii, od czego zalezal charakter polskiego i czeskiego humanizmu, 
okreslic, czy studi,um hiumanhmm jest pomocne do lepszego ipuznania 
ojczystych dziej6w ipo tej i tamtej st:rionie, wreszde o to, alby ;rozstrzyg
nqc nieikt6re kwestie .�porne, a w szczeg6lnosci wyjasnä.c IPOj�cie i okres
lenie hrumani,zmu w olkresi,e od XV Jdo XVII w. 

Nie spors6b wre.szcie pomi:nqc ,pewnego wyjasnienia. Ze stanowi,ska 
metodyczne:g,o por6wnyiwanie .dw6ch miej.sc albo dwoch terytori6w lto 
za malo. PJ:"zy por6wnywaniu dw6ch terytori6w koniecz:ne jest, dla 
szerszego a�pektu ,s.prawy, wprowadzenie jeszcze trzeciego terytorium. 
Dlatego w artyikuJe tym mrnsimy wziqc 1.pod uwaig� je.szcze jednq srod
kowoeuropejskq zi,emi�, mianowici,e W�gry, jednakze nie w calej roz
ciqglosci problematyki, ale tylko jallm srodek :pomocniczy. 

Usilujqc por6wnac poezqtki i tendencje bumanizmu na ,ziemiach 
czeskiich i .polskich ewentJUalnie jeszc�e i w Em�opie sro'dikowej, mursimy 
p�zyjr.zec si� warunkom, kt6r,e .spowodowaly To·zw6j humanizmu po tej 
i tamtej stron:ie 13.

12 Periodyzacja czeskiego humanizmu u J. B. Capka, a polskiego u K. Kuma
nieckiego. 

13 Cesi a Polcici v minulosti, t. I, s. 265.
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Ozechy, ipodobnie jaik i Polska, r6:zmily si� od mnych ikraj6w europej
skich, kt6re mialy na swojej ziemi bogate dzfodziotwo antyczne. Trzeba tu 
jes�cze przytoczyc inne zjawiska czy tendencje. Na przyklad miasta czes
kie 14, !pOl,skie 15 i w�gierskie w XV ,i �VI w. byly jeszcze na og6l slabe. 
Nie mozna przeto ;PTzenosic na nie schematu z miast wloskich, angiel
skich, franc:uskich ezy niderilatnd2tldch. Z dru,gi.ej strony mi�,zy czes
kim a polskim srodowis:ldem od XV az do poczqitk6w �VII w. byly 
wielkie r6znke. Nie tylko i nie tyle w ,sprawach go�darczych, ile 
w politycznych 16 .

. 
C:zechy, Polska i W�gTy byly w tym wzgl�dzie

w _okTesie XiV-XVII w. zupelnie nier6wnymi ipartneTaimi.. Kiedy ikraj 
cz,eski w XN w. przez cale dziesi�ciolecia (oo ,poczqtku powstania husy- · 
aldego az ipo ddb� podiebrad.lJkq) miotany •byl wallkami ldomowymi 
i napadami 

1

:z zewnqtrz, a na lkoniec stal si� przez iulklady jagieHonskie 
wlasciwie cz�sc1q skladowq ezesko-austriaC'.ko-w�gierskiego zwi�ku 
panstw, to Folska przezywala w drugiej polowie X1V i w X,VI w. okres 
swego wielkiego. politycznego ro�witu. Nalezala do najwi�szych 
paiJ..stw euroipejsikich i byla - w dobie o.slaibienia kurii pa\pieskiej i cesar
stwa rzymskiego - ·politycznie waznym paTtnerem rw mi�zynarodowej 
polityce Europy srodkowej, wschodniej i -zachodniej 17• 

A!Ilalogicme stosuniki mozemy 1olbserwowac taikze i w dzietlzinie 
ku1tura1nej. N ast�puj,e .UJPadek .czoskich i w�gierskich wartosci kuJ
turalnych, ziwlaszcza od drugiej polowy X1V az do poczqtk6w X1Vl w., 
natomiast wzrost maczenia tej dzierlziny w Po}sce. W _omawianej dolbie 
i.stnialy tez zasadnicze r6znice w :rozwoju narulkowym najrwy2JSzych
instancji kclturalnych, tj. uczelni pralSkiej i kraikowskiej 18• 

14 J. M e z n i k, Brnensky patriciat a boje o vladu mesta ve 14.-15. stoleti 
(Brno v minulosti a dnes, t. IV, 1962, s. 249); J. M a r e  k, Spolecenskci struktura 
moravski;ch kralovski;ch mest v 15. a 16. stoleti, Praha 1965. 

15 H. S a m s o n o w i c z, Das polnische Bürgertum in der Rennaissancezeit 

(La Renaissance et la Reformation en Pologne et en Hongrie, Budapest 1963, 

s. 91); S. H e rb s t, Miasta i mieszczanstwo w okresie Odrodzenia w Polsee,
Warszawa 1953.

1s Cesi a Polcici v minulosti, t. I, s. 260.
17 Historia Polski PAN, t. I/2; K. L e p s z y, Polska okresu Renesansu {Prace

Historyczne, z. 17, Krakow 1966). 
18 Strucne dejiny university Karlovy, Praga 1964, s. 77; M. T r u c, Jagell�n

skci universita a ceske zeme v 15. a 16. stoleti (Acta universita Carolinae, 1964, 

s. 135-163); Cesi a Polaci v minulosti, t. I, s. 260; H. B a r  y c z, Dziejowe zun.qzki
Polski z Uniwersytetem Karola w Pradze (Przeglqd Zachodni, 1948); t e n z e, 

Historia Uniwersytetu Jagiellonskiego w epoce humanizmu, Kakow 1935; t e n z e, 

Dzieje Uniwersytetu Jagiellonskiego w latach 1364-1764, Krakow 1964, s. 253-

307; W. Urba n, Losy wychowank6w Akademii Krakowskiej w drugiej polowie
XVI i pierwszej polowie XVII wieku, Krakow 1964, s. 133-199; L e p s z y, 

W sprawie humanizmu w Uniwersytecie' Krakowskim.
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W drugiej polowie XV i XVI w. Uniwersytet Praski, pa kt6rym 

istnial w wsadzie jeden .tylko faikiultet artyistycm.y, byl wlasciwie szkolct 

sredniq, o charaikterze lokalnym czy regionalnym i nie m6gl r6wnac siE: 

z 'innymi zagrnnicznymi uniwerstytetami ani SWq 
1
poprzedniq wiellkoscict 

i typowym dla XIV w. internacjonalistycznym znaczeniem. Istniejqce 

dqzenia do humanistycznej reformy iStudiow na nie ßiE� zdaly, gdyz zbyt 

silnie przeszkadzala im kaHikstynska iortodoksyjnosc. Na1stE:powala ista

gnacja .post�powej nauki. Humanistyczne ,pierwia:stki przerriikaly na 

praskq .uozelniE: stosunkowo wczesnie, bo w drugiej polowie XiV w., 

ale wyiklady na Uniwersytecie byly bardtzo dalekie od prawdziwie huma

n1styczinej nauiki. Koncentrowaly siE: wdk6l nieoryginalnegio w.ieiiszo

wania lacinskiego i poJWi.erzchownego .w.erbalizmu. J ezeli nawet wylldady 

z ksiqg Arystotelesa utrzymywaly siE: tutaj az do Bialej G6ry, w niczym 

nie zmiienilo to sytuacji i nie bylo swiadectwem humanistycznej orien

tacji. Przeciwnicy prawdziwego humani'zmu mi.eli <lose sil na Uniwer

sytecie, aby reformE: huma:nistyc.mq studi6w (w kt6rym to lkierunku 

jesZJcze w ipierwszej cwi€rci XVI w. istnialy zaip�y) uniemoziliwic. 

Jeszcze wczesniej, zanimby htumanizm m6gl ,tu zaikwi•tllqc, w 1'atach 

trzydziestych XVI w. byl tutaj •mlniejszy w:plyw protestaincikiego lru'te.ra

nizmu. 

Kietly j ednak U niwersytet Praski wyikazyiwal w drugiej pofowie 

XN i w XiVI w. iprawi€ .cafäowitq obojE:tnosc dla ki€runiku humani

stycznego, to czeski humanizm, rozwijajc}cy siE: poza gruntem uniwer

syt·eclkim, osiqgnql pewien sukces. Latyniziujijcy humani1zm, .uprawiany 

przede W1SZy.stikim iprzez inteligencj� ka,tolidkq, wyiksztalconq w Italii, 

pO'zy:skal iprzez dzielo Bohuslava Hasistejnslkeho z Lobkowic i innych 

jemu wsp6kzesnych 1uznanie w poezqtkach X'.VI w. nie tylko w ikraju, 

ale i mi�zy europej,skimi humaini'stami, zwlaszcza na W E:ig:r,zech, za 

godnq :uiwagi fi1o�ofi� i formalny ipoziom. 

Z innq, rzeczywistoscict spotyikamy si� na Uniwersytecie Kralkowskim 

i w lmlturalnym zyciu Polski XV-X!VI w. Kralkowska uczelnia dluigo 

utrzymywala si� w czol6wce hiumanistycznego ruchu. PieTwsze swia

dectwa o zetlkni�ciu si� ikralkowskiej uczelni z zagrank1znymi srodowis-
1kami humanistycmymi mozna polozyc juz na ,Pierwszq 1polow� XV w. 

Zaczyinajq si� od oikresu 1sobor6w w Konstancji, Bazylei i F1orencji, tarn 

bowiem 1Przedstaiwiciele Uniwersytetu Kraikowskiego .zetkn�li si� z pio

nierami humanizmu euroipejskiego i z wisp6kzesnym pismiennictwem 

humanistycznym, a kodekisy 'P:nzywiezione wtedy z I talii Sq do dzisiaj 
ozdobq B:ihlioteiki JagieUonskiej w Kraikowie. 

Nie maczy to jednak, ze mistrzowie lkrakowskiej uczelni porzucili 

scholaistyik� i przeszli na drog� humanistycznq. U zysikane podniety 

po2Jostaly raczej na powierzchni. W kazdym jednalk wypadiku zmiana 
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na Uniwersytecie Krakowskim narastala i pr�ejawiala si� okolo .polowy 
XV w. w odr6znieniu od ·sytuacji uczelini praskiej - we wzroscie zain
teresowania literaturq antycznq w srodowisku uniwer.syteckim w Kra
kowie. Wystarezy w.spomrrüec Grzegorza z Sanoka {kt6ry ksztakil si� 
przeciez we Wloszech i kt6ry z h1Umanistycznym mysleniem zaznajomil 
si� ·pod:czas •swego pobyt,u na W�grzech) oraz jego wyklady o Bukolikach

Wergiliu.sza (,olkofo 1439 r.). Dalej nalezy wymie·nic dzialalnosc Jana 
z Ludzisika, magi1stra artiium i dolktora medycyny, wyksztakonego r6w
niez w Italii (w Padwie), autora wyiklad/U na uczeLni \krakowskiej 
w 1440 r. na temat 1pochwal retoryiki (De oratione facultatis laudibus 

oratio), styliz.owanego wedlug wzor6w wloskich humanist6w, oraz autora 
mowy adresowanej do polskiego kr6la Kazimierza w 144 7 r ., w kt6rej 
uczelnia krakowska wystqipila jako rzecznik i dbr.onca ,socjalnych inte
res6w ipoddanych. 

Byli jeszeze inni czlonkowie Uniwersytetu Kra1kowslkiego, kt6rzy 
w latach czterdziestych i .pi�cdziesiqtych XV w. symlpatyzowali ze staro
zytnosciq i z humanizmem, jak np. rektor uczelni Jan ·z Dobry, Jan 
Elgot i i:nni. M6wiqc o .pierwszej polowie XV w. nie mozna pominqc 
stosun]m do humanizmu krakowskiego kandynala i p�otektora ikra
kowskiej uczelni Zbigniewa Olesniakiego. Byl on wiprawdzie typowym 
przedstawicielem sredniowiecza, ,przeciwnikiem swieakich pog,lqd6w, ale 
humanizm przyswoil sobie podziwiajqc antyczmq i humanistycznq kul
tur�. Nie nalezy tez zapominac o 1pracach Jana Dlugosza (1415-1480), 
autora slynnej Historiae Polonicae libri XII, dziela, na kt6rym znac 
wplyw wloskiego humanizmu, chociaz wyrazalo ideologi� starej srednio
wiecznej spolecznosci. Swiadectwem innego oblicza Uniwersytetu Kra
kowskiego w pierwszej polowie XV w., niz miala je uczelnia praska, oraz 
innej funkcji przy tworzeniu humanistycznej oswiaty tb�dzie r6wniez 
liczba student6w w niej zaipisanych. W latach 1414-1449 wpisal,� si� 
ich 5079, ,a wü�kszosc z nich pochodzila z zagranicy. R6wnoczesnie roz
wijala si� w Krakowie obok literatury antycznej, nastawionej na naj
wyzszy poziom, ·jesli idzie o tresc i o form�, r6wniez humanistyczna 
literatura, kt6ra miala wü;ksze ideologiczne znaczenie ,ad poprzedniej, 
gdyz .przyswoila sobie nowy poglqd na antyk i ina:czej go inte:npretowala. 
Nie mozna si� przeto dziwic, ze okolo polowy XV w. Eneasz Sylwiusz 
Piccolomini w swym dziele De Europa (r. 1458) napisal: ,,Cracovia est 
�psius praecitpua regni civitas, in qua li'berarium artium ,schola floret" 
a w innym miejscu przy Krakowie uzyl sl6w: ,,urbs litterarum studiis 
ornata". 

A eo nalezy powiedziec o KTakowie i krakowskiej uczeLni w drugiej 
polowie XV i w poczcttkach �VI w.? Jest to dkres 1slawy matematyki, 
medy�yny i Mstori,ografii k:raikow.skiej, okres wa]ki o nowq tresc na1U-



Humanizm na ziemiach czeskich i polskich 205 

ki, wychowania i kQlltury, okres najwi�kszego naporu humanizmu na 
wyzszq ,szikol� tkrakowskq. Wtedy przebywala tarn druga generacja hiu
manist6w na czele z Pawlem z Krosna (umarl w 1517 r.), profesorem, 
poetq, wyznawcq humanistycznych ideal6w, nauezycielem calej plejady 
humanist6w. Obok niego stali matemat)71k Wojciech z Brudzew.a i Madej 
z Miecbowa, lekarz, geog,raf i hLstoryk (wy1kiorzystujc:icy w .swym dziele 
prace Jana DlUJgosza), dlugoletni rektor kraikow1skiej uoz·elni, autor slaw
nego dziela Tractatus de duabus Sa-rmatiis, Asiana et Europiana (1517), 
pierw.szego 1podr�czniika geografii Eurqpy wschodniej, trumac:mnego 
potem na j�zyik 111iemieciki, wloski, holender,ski i poLski, kt6ry w tresci 
swej nawiqzal do antycznych uj�c wschodniej Eumpy, ipoprawial je, 
polemizowal z nimi i kt6ry przez ·swe zainteresowanie wschodniq 
Europq uzyskal swiatowy roz;glos. 

M6wiqc kr6tiko, znac:zenie kralkowskiej uczelni w rozwoju humaini
styczinej kultury w okresie dmgiej polowy XV i 1poezqtlkach XVI w., 
w odroznieniu od uczelni praskiej, bylo bardzo duze. Zaznaczylo si� to 
r6wniez w licznym uczestnictwi.e ·zagraniczmych uczni6w iprzebywa
jqcych w Krakowie na przelomie XV i XVI w. (w latach 1435-1510 
bylo tarn zapiisanych az 17 000 :student6w, z czego 4000 doszlo do god
nosd ibaikalarza), przy czym znaczna cz�sc przypada na student6w 
pochod·zqcych z ziem czeskich (zwla1szcza Moraiw), Slq:ska i W�gier. Nie
mniej taika frekwencja swiadc:zy o wielikim mi�ynar-odowym zna
czeniu Uniwer.sytetu Kraikowskie:go, i o jego atraikcyjnrosci w doibie roz
kwitu humanizmu w Pol:sce. W taikim srodowisku rozwijal si� talent 
Mikolaja KO\pernika, kt6ry studi,owal w Kraikowie w latach 1491-1495. 
Dopiero od dwudziestych lat XVI w. bumanistyczne .tendencj€ na kra
kowskiej uczelni wyraznie si� cofajq. W nast�pnych dziesi�cioleciach 
XVI w. Uniwersytet Krakowski trad ·sw6j mi�dzynarodowy i post�powy 
charakter i staje si� szlkolq raiczej lokalnq i !konserwatywnq. W dobie
tzw .. polsikiego Zlotego Wieku (ikt6rym to terminem ,ozna,cza si� polskq 
kul tur� ipierwszej polowy XVI w .) Zajpanowal od 1at tirzyd:zieistych tego 
wieku 1scholastyczny iki€runek, kt6ry juz wczesniej zawladnc4l niepo
dzielnie uczelniq pra.skq. Wtedy jednaik wa�ka o nowy .ltiierunek huma
nistyclillego myslenia i humanistycznej kul tury przeniosla si� z Uniwe['
sytetu Krakowskiego do .sf er pozauczelnianych, do tkr�gu, w kt6rym 
da,wali podniet� slynni humanisci przebywajc4cy wtedy w Krakowie, 
jak Kallimach i Celtes. Dlatego wyibitne jednostki reprezentujqce 
'kierunek humanistyC'zny rozwijaly 1si� poza srodowiski.em kraikowskiej 
uczelni. Widac to wyraznie na przykladzie :Andrzeja Frycza Modrzew
skiego (1503-1572), autora dziela Commentariorum de republica emen

danda libri V (1551 r.), w kt6rym wwarte byly 1propozycje reform pan
stwowych i spolecznych, jaik r6wniez Mardna K:mmera, aut.ora dw6ch 



206 Josef Macürek 

historycznych .prac ·z dzietliziny hi1storii (De origine et rebus gestis Polo

norum z 1555 r. i Polonw z 1570 r.). Trzeba r6wniez wspomniec o ,pre
kurisorskiej pracy Mikolaja ,Koperni!ka De revolutionibus orbium coele

stium (1543 r.), obracajqcej wniwecz poj�cia o swiecie i wszechswiecie. 
Poza gruntem .uiniwer1syteckim roz;wijali r6wniez 'SW<l dziala,lnosc filo
logowie: A. Nidecki, J. Mqczy:frski, hvstorycy: S. G6rski, M. Kromer, 
geograf i hi,storyk B. Waipow.ski. 

Odmienna rola w rozwoju ·humanizmu czeskiego i poliskie,go przy
.padla nie tylko uniwer.sytetom obu kraj6w, ale r6wniez i religii oraz 
kosciolowi. Kiedy ,bowiem cz�sc polskich i czeskich hrumanist6w XV 
i poczqtk6w XNI w. w stosunku do zagadnien religijnych byla indy
feren1m:a, fo p6zniejszy cze,ski hrumanizm XVI w. - w odr6znieniu od 
humanizonu poLskiego - odznaczal si� przewaJgq ideologii religijnej i to 
niekatoliclkiej, ikt6ra jednak nie ,zezwalala na 1podejmowanie tematyki
tyipowej dila prawdziwego humanizmu 19• W Polsee natomiast humanizm 
w duzej mierze w drugiej po}owie XVI i w ipoczqtkach XiVII w. stawal 
si� nie tyJe reformacyjny, ile nabieral rygory,stycmej -orientacji kaito
lickiej. Stare poglqdy ·schola,styczne i scholaistyczna filowfia z:najdywaly 
wtedy w poJiskim ikosciele i u wplywowych biskup6rw kralkowskich 
wyjqtkowe oparcie. W1plywom rosnqcej hegemonii _polskiego lkosciola 
katolickiego w dmgiej polowie X1VI w. nie m6gl .skutecznie 1si� prze
ciwstawiac „bunt intelektuali.st6w". (jalk nieraz zwano humanist6w). 

Z druigiej jednaik istrony trze,ba przyznac, ze wielu dygnitarzy !kos
ciola katoliclkieg.o rulegalo wplywom humanizmru, zwlas·zcza w okresie 
przed !kontrreformacjq i ddktrynerskim rygiorem, i stawalo si� przy
chylne dla kieminiku hrumanistycznego, .stawalo 1si� nawet jego· ,podporq, 
jalkkolwiek iprzyiswajad:o ·sobie humanrzm czyisto formalny. Ani nawet 
u Mikolaja Reja, Jana Kochanowskiego czy Lu!kaisza G6mic!kiego rola reli
gii nie Jbyla momentem rozstTzygajqcyim w ich dzialalnosci. W ten s.posob 
po1'ski humani�m nabywal specjalnego znac,zenia i m6gl stawac si� -
o wiele bardziej niz humanizm czeski - zr6dlem ipost�powych tradycji.

R6ma ibyra ,takze intensywnosc beziposrednich i posredinich w�yw6w
nie ty:1e w�gie�skich i niemiecikich 20, ile ibardziej jtal.skich human1st6w, 
kt6rzy .przy,gotowaH gl'1U[lt pod rozw6j hrumanizmru w Czechach, Polsee 
i na W �grzech. Przede wszystkim :obce wplyrwy (wloskie, niemieckie, 
w�giersikie) od poczqtlk6w XV: do poczqtk6w X1VI w. nie bylo dosc 
silne na ziemiach czeskich, chociaz mozna wspomniec o dzialalnosc.i wlo
skich, niemieddch i francuiskich legist6w-humanist6w, kt6rzy przebywali 

19 Prehled ceskoslovenskych dejin, t. I, s. 395. 
20 J. D c:\ b r o w s k i, Les relations de Cracovie et de son universite avec 

la Hongrie d l'epoque de l'humanisme (La Renaissance et la Reformation en 

Pologne et en Hongrie, Budapest 1963, s. 451). 
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na dworze Jerzego z Podiebrad6w 21, mozna wsipomniec o iprzygodnym 
pobycie Wlocha G. Ba,lba na uczelni 1Praiskiej w latach 1490-1500, moz
na wspomniec o ,pierwszym ·zetkni�ciu si� �e szwajcarslkim humaniistq 
V. Ecikiem na Morawach czy zetikni�ciu czeskkh hiumanist6w z hiuma
:D,istami w�gierskimi na dworze ibudzinkim 22

• Ale polski i w�gierski
humani'z.m pol egal na bezposredinich kon taJktaoh z Wlochami . w XV
i pierw.szej ipolowie X·VI w. ·znac�nie ibardziej niz czeski.

Kiedy wi�c dzieje humanizmu na czeskich ziemiach ·z€1spolily si� 
sdsle z dq�eniami rodzimych intelektualiJst6w, ikiedy wplyw wloskiego 
hiumanizmu na ziemie czeskie byl nieznacmy, w Polsee, podobnie jak 
na W�grzech, .mldzoziemcy, zwlaszcza Wlosi, byli iprzewodniikami w dolbie 
latynizujqcego hrumanizmu. Bez alktywnosci humanist6w zagranicznych, 
w szczeg6Inosci wloskich ani pol.Ski, ani w�gierski humanizm nie m6gfüy 
doj,sc do takiego rozkwitu. W ,tym aspekcie /Ilalezy wspomniec przede 
wszyistkim iprzedistawiciela lachiskiego humanizmu w Polsee z ikonca 
X·V w. Filiipa Buonacorsi, czlonJka rzymskiej, humani1styc'Zillej Aikademii, 
kt6ry podczas :swego czteroiletniego pobytu w P.oTsce (1492-1496) iprze
by.wal najipierw na dworze lwoWiskiego arcyibi,skupa Grzegorza z Sa:noka 
w Dunaj,ewie, potem zas na dworze ikr6Iew.skim w Kralkowie pod grec
kim imieniem Kallimach 23. Na ipo.I,skim griuncie spod j ego ipi6ra wyszla 
lacinska biografia Gr�egorza z Sanoka (De vita e·t moribus Gregori'i

Sanocensis), kt6rego KalHmach prz.edstawil jaiko wz6r wielmozy-hu
manisty. KaUimach uzy,skal na dworze lkr6Ia pol'skiego w Kraikowie 
rozglos nie tyltlro jako politycmy doradca monarchy, aLe r6wniez dzi�ki 
swej ,poezji, pelnej -entuzjazmu dla humaniJstycznych ideal6w, pelnej 
aitalk6w iprzeciw teologicznemu :pojmowaniu swiata, a zarazem pelnej 
pustulat6w. o post�p, wolnosc i swobod� myslenia. Glosne byly rowniez 
wiqzane z jego .nazwiskiem Rady Kallimachowe, w lkt6rych propago
wal rsilnq wladz� kr61ew,sikq i radzil ipol.skiemu wladcy, alby o,graniczyl 
wplyw :szlachty na korzysc miast i chloip6w. 

R6wnoczesnie z KaI,Iimachem dzialal w Kraikowie slyinny niemiecki 
humanista Konrad CeHes, zalozydel tpierwszego. ,stowarzyiszenia nauko
wo-literacikiego w K.ralkowie okolo 1490 r., zwainego Sodalitas · Vistu
_lana. W ,okresie kiedy Uniwersytet KraJkow.ski czynil nawrorty do scho-

21 J. Ma c  ur e k, Dvoji n<ivrhy 2. pol. 15. stoleti na organizaci Evropy (Sbor

nik praci fil. fakulty Univ. Brnenskeho, XII, 1965). 
22 J. Ma c  ü r e k, Humanismus v oblasti moravsko-slezske a jeho vztahy ke 

Slovensku v 2. pol. a poc. 16. stoleti, Bratislava 1967. 
23 J. Pt a s n i k, Kultura wloska wiek6w srednich w Polsee, Warszawa 1922; 

E. Ku m a n  i e c k  i, Tw6rczosc poetycka F. Kallimacha, Warszawa 1953; J. D o

m ans k i, Nowe wydanie pism Kallimacha (Odrodzenie i Reformacja w Polsee,

t. X, 1965, s. 259-264). 
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lastyiki, takie bumanistyczne stowarzyszenie bylo prawdziwym ogni-. 
skiem (P01St�powych mysli w tStolecznym miescie. Wo0:�:6l Konrada Cel
tesa gru:powali sit=: w K.rakowie inni slawni humanisci oibcego pocho
dzenia, j:ak nip. Angli'k Leo:nard Coxe, Szwajcar V. Eck, R. Agricola 
Mlodszy, A. Ephorinu.s, V. Corviniu1s, J. Ur.sin1us i in. 

Szczeg6Lna rola :przypadla w Polsee Wloszce, Boinie Sforza, mal
zonce polskiego kr6la Zy.gmunta I, dzit=:ki kt6rej oraz jej otoczeniu 
(w kt6rym duzq aiktywnosc przejawiali 0. Krzyoki, P. Tomicki, K. Szyd
lowiecki) dw6r polski za Zyigmunta I mial charakter !Proitaliski. Nie 
mozna tez 1pominqc bogatych mieszezan kra1kowskich (jak Bo;nera, 
Decjusza i innych), kt6rzy aez!kolwieik oibcego pochodzenia, przeibywajqc 
w Polsee ulegli ,spolszczeniu. Trzeba r6wniez wspomniec o zetknit=:ciach 
Polski z Wlochami dzit=:iki kontaktom handlowym i ,dyplomatycznym 
oraz k,sztakeniu sit=: Pola!k6w ha u:niwersytetaoh wloskich. I dlatego to 
Miikolaj Rej z Na.glowic i Jan Kochanowski jako iprnlmrsorzy nowej 
fazy pol,skiego, czY'li narodowego humanizmu i jako zalozyciele fun
dament6w pismiennictwa w jt=:zyku polskim mogli uwolnic polskq 
literaturt=: XVI w. od nawarstwiania obcych wplyw6w i .postawic jq -
wprawdzie p6zniej, niz to mialo miejsce w Czechach - na narodowym 
gruncie, nadajqc jej specyficzny cha,rakter. 

Rozw6j wi�c hiumanizmu na czeskich i polskich ziemiach przebiegal 
inaczej. Inne ibyly jego specyficzne rysy, inne zespo,lenie z ikulturq 
eurqpejskq, r6zna byla j.ego inten1sywnosc i sila. Gdy czesiki humanizm 
osiq.ghql na przelomie XV i XVI w. przez dziela Bohuslava Ha1sistejnske
ho z Lobkowic i j.emiu wsp6kz,esnych duze .powodzenie, to w Pol1sce i na 
W t=:grzech czerpal sily z recepcji oibcyeh wiplyw6w, zwla.szcza wloskich, 
bt:dqc przez to bogatszym i bardziej zlozonym. Kiedy ,polskie odrod�e
nie X.VI w. okresla sit=: zaziWyczaj jako szczytowq <lob� kultury i szcze
g6lny etap dziej6w, :pelen ipostt=:powych tradycji, to w dziejach kultury 
czeskiej ten okres jest zupelnie inny, jakkolwiek okolo polowy XVI w. 
doszlo do rozwoju humani,styczne.go pismiennictwa 24

. U niejedne,go 
przeciez z 6wczesnych p6zniejszych nawet humanist6w na ziemiach 
czeS1kich ,szlo ibardziej o modnq, formalnq manier�, bez ideoloigic.znych 
zmian, bez gl�bszego swiatoipoglq.dowego zaanigazowania, chodzilo jedy
nie o sformalizowany humanizm, kt6ry raczej poikrywal ikonserwatyw- · 
nq tresc dziela, anizeli zawieral postt=:powe idee. 

Trzeba dodac, ze prawie od ,polowy XVI w. spotykamy si� rw Polsee 
z humanisty;cznymi dqzeniami w krt=:gach praktyczmych ipolityk6w (tiu
taj na szczeg61nc:t wzmiankt=: zasluguj e np. Jan Zamoyski) i w krt=:gach 
tych ludzi, kt6rzy dqzyli do religijnej tolerancji. J ednaikze ani jednym, 

24 D. M artin k o v a, Pfispevek k charakteristice humanisty Simona Proxena 

(Zpravy Jednoty klasickych filologu, t. V, 1963, s. 14). 
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ani drugim nie chodzilo tylko -o formalnq recepcj� antyku i wyksztal
cenie humanrstyezne. 

Tak czy inaezej, musimy w konou przyznac, ze humanizm wztbo
gacil czeskq i polskq ilmiltur� o nowe wiellkie �artosci, sprzeciwiajqce 
si� sr,edniowiecznej :scholastyce. Zar6wno w Czechach, .jak i w Polsee 
objaiwily si� nowe idee, charaiktery.styczne przez 1swe lakk:ie pojmowa
nie zycia i racjonalistyczne tenrlencje, kt6re po:tem przeszly ostatecz
ni.e do nowozytnosci. Tarn gdzie doszlo do rozwoju humanizmu, roz
szerzyla .si� mi�dzynarodowa wsp6�praca ikulturalna i rumy,slowa. 

Jezeli idzie o mi�dzynarodowe kontakty, to wielkq rol� sipelnialy 
(mamy na mysli rozw6j laciniskiego pismiennictwa humanistycznego) 
w iszczeg6lnosci pol:skie dziela h�storio,graficzne i ,geograficzne, doty
czq:ce wprawdzie wlaisnego 'kraju i jego dziej6w, ale .poisiadajqce szerszy 
aspekt europej·ski. Dzi�ki tym 1pracom Europa poznaiwala zycie, ikultur� 
i dziej e narod6w Eurqpy srodkowej i wrSchodniej. W e wsp6lczeisnych 
po1'skich pracach Mstory.cznych i geograficznych wiadomosci o Euroipie 
wschodniej i srodikowej byly. cz�ste. Duzy wplyw mialy tutaj poglqdy 
na ,temat Sarmacji 25 (nazwa wywodzqca 'Si� ze starozytnosci, uzywana 
na oznaczenie ziem pol-oz,onych na wsch6d od Wisly i Karpat, :potem 
zas na oznaczenie calego rpanstwa ipolslm-litewskiego), rozwijajqce si� 
od okresu Macieja z Miechowa 26, Jodoka Ludwika Decjusza 27, Marcina 
Bielskiego 28, a M6r,e to po,glqdy byly szczeg6lnie pqpularne w drugiej 
polowie X1VI w. i 'll'zewn�trznily 1si� w pracach Marcina ;Kromera 29• 

Tutaj tez najwyrazniej 1pojawila 1si� teoria o sarmackim pochodzeniu' 
Slowian, ikt6ra w drugiej ipolowie XVI i w XVII w. usprawiedliwiala 
plany eikspansji polsko-litewskiego paii'stwa na wsch6d i poludniowo
-wiSchodniq Europ�. Humanisci rpolscy i czescy si�gali po wzory huma
ni:Styczne, i to ni.e tylko po lacinskq form�, ale oboik kultywowania 
humanizmu lacin1skiego zalozyli fundamenty pod narodowy humanizm, 
kt6ry tu wipierw, tarn 1p6zniej, ale wsz�dtie (zar6wno w Czechach, 
Polsee, jaik i na W�grzech) - w dkresie mniej wi�cej polowy XVI W.· -

kladl duzy nacisk na j�zyk narodowy formowany, rzec mozna, wedlug 
wzo:r6w kla.sycznych i wprowadzal :go do literatury narodowej .. Wszy.stiko 
to wiodlo nie tylko do w�bogacenia obu nar·odowych kultur, ale r6wmez 
do nadania okreslonego charakteru w ramach wsp6kzesnych dziej6w 
obu narod6w. 

2s T. U 1 e w i c z, Okolo genealogii sarmatyzmu (Pami�tnik · Slowianski, t. T,

Krakow 1949); t e n z e, Sarmacja, Studium z problematyki slowianskiej 15 i 16

wieku, Krakow 1960. 
26 M. Mi e c h o w i t a, Chronica Polonorum, Krakow 1519. 

21 J. L. De c i u s, De vetustatibus Polonorum, Krakow 1521. 
2s M. Bi e 1 s k i, Kronika wszystkiego swiata, 1551. 

29 M. K r  o m er, De origine, rebus gestis Polonorum, lib. 30, 1555. 
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W naszych rozwazaniach nad humanizmem nalezaloby om6w1c 
zagadnienie wzajemnych stosunlk6w, wplyw6w i powiqzan humanizmu 
poliskiego, czeskiego i WE:gieTISkiego. Kwestia tych 1kontakt6w i .wp1y
w6w ·zaslugiwalaby w przyszlosci na oddzielne studium. Na razie 
spr6bujmy tylko 'zaawi'zoiwac niekt6re problemy. Biorqc pod uwagE: 
prowincjonalny charaikter pra:skiej uczelmi w X1V i ipoczqt'kach X1VI w., 
na ikt6rej cudzoziemcy, w tym r6wniez i Polacy, studiowali tylko wyjqt
kowo czy to z uwagi na jej ,profil regionalny, czy tez „kacerski", 
a z drugi1ej strony uwzglE:dniajqc r,olE: uczelni kraikowskiej, jej 
znaczenie w Europie oraz jej .stosunek do „kacerskiego" swiata i wynikle 
stqd r6znice ideologiczne mi�dizy hu1syokim uniwersytetem w Pradze 
a katolickim w Kra1mwie, prowadzqce niekiedy do nietolerancji, musi
my wreszcie dojsc do wniosku, ze ikalikstynskie Czechy znajdowaly 
siE: czE:-sto w izolacji i osamotnieniu, z dafa od bezposrednich ipodniet, 
kt6re ip,rzychodzily z Wloch, a itym bardziej byly nieporlatne na te 
wplywy, ikt6re mogly dostac siE: z lkatolickiej Polski. 

Nie tez dziwnego, ze wzajemnych kontakt6w miE:dzy Czechami a ika
tolicikq Polskq nie bylo tyle, ile nalezaloby· siE: ;�podziewac. Nawet refor
macja poliska w XVI w. nie mogla stworzyc szerszej platf.o:rmy do obo
p61nych i fywych kootakt6w na rpolu humanistycznym. Gdy atrakcyjnosc 
katolkkiego Kra'kowa oora:z bardziej 1SiE: zmniejiszala, kaliik:1styfa;kie Cze
chy obracaly siE: coraz wi�ej ku .niemieck.im i szwajcarskim uniwersy
tetom. 

Z tych 
1
to powod6w ,w XN i p:oczqtkach XVI w. nie dochodzilo do 

eik:1spansji lacinskich humanistycznych wplyw6w z Polski do Czech lub 
odwrotnie. Dochodzi natomiast do ek1spansji j�zyika czeskiego na zie
mie polrskie. Juz w X!V w., kiedy jE:zyk czeski coraz skuteczniej torowal :so
bie drogE: w czeskim pismiennictwie, a w dobie humanizmu otrzymal 
nawet klarsyczne formy, jestesmy swiad'kami ekspansji czeskiej naro
dowej humaniistycznej literaitury i czeskiego Iiterackiego jE:zyika na 
ziemie po·l.skie 30, a nie - jaik nalezalo 1pr.zypu:szczac - eikspansji lacin
skiego humanistyc:mego ipismiennictwa z ziem po1'skich do Ozecih. Taki 
proces, czyli wplyw polskiego nairodowego humanizmu na ziemie czeskie, 
zaczql si� dopiero w ilmncu XVI w., a reprezentowany byl ,przede 
wszyst'kim przez dziela Reja i Kochanowskiego 31

• Ale w innej for
mie polski humanizmu w X1V i w XVI w. nie byl nieznany w Czechacl-1. 
Przejawil 1si� za fo szczeg6lnie na terytorium Slqska i Moraw, a wi�c 
na tych ziemiach, lkt6re nie ibyly tak 1silnie przesiqkniE:te husytyzmem, 
jak Ozechy i nie byly fak jaik Czechy odsuniE:te od Rzymu, a przez to 

30 J. Ma c ü r e k, M. Re j n u s, K otazce spisovne cestiJn'y v Polsku v 15.
a poc. 16. stoleti (Slovanske historicke studie, t. IV, Praha 1961, s. 163). 

31 Cesi a Polcici v minulosti, t. I, s. 266. 
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bardziej wystawione na oddzialywanie ,�ultury krakowskiego srodowiska 
z jednej strony, a W�gier z drugiej. 

Na czele humanistycznego ruchu na Slqs�u i Morawach na przelo
mie XV i XVI w. stali ludzie, kt6rzy ksztakili si� ina uczelni krakow
skiej 32

• Byli to zwlaszcza dwaj obywatele kralkowscy, wlasciwie pocho
dzenia g6rnow�gierskiego, Jan Turzo (kt6ry ,na krakowskiej uczelni 
uzyskal godnosc magistrn filozofii, potem w Rzymie stopien doktora 
dekret6w), poczqtkowo kralkowski kanoniik, a na,st�nie w latach 1506-
1520 hiskup wroclawski, i Stanislaw T:ur:w (r6wniez wylksztakony 
na ucz,elni kratkowskiej), z biegiem czasu bislmp olomuinieclki w latach 
1497-1540. Kiedy pierwszy, · Jan Turzo, byl iprotektorem, mecenasem 
i krzewicielem humanizmu na Sl�ku, to dr.ugi, Stanislaw Turzo, pro
wadzil analogicznq dzialal.inosc na Morawach. Nie ,bez podistaw tez dedy
kowaJ: mu w 1517 r. polski kronikarz humanista Maciej z Miechowa 
swe dzielo Tractatus de duabus Sarmatiis. Pod opiekq obu Tm'izon6w 
i za ich przyczynq rozwijala si� naUJkowa i literaoka dzialalnosc slqskich 
i moraiwiskich humanist6w. 

Ze slqskich humanist6w na.lezy wymienic: F. F,abra, J. Logaua, 
Ursina Veliusa, a z moraw,skich, dzialajqcych czE:sciowo w Olomuncu, 
cz�sciowo w Brnie i w Kromieryzu: J. Kaesenbrota, zwainego Augusty
nem olomunieckim 33, kt6ry urodzil si� w Olomuncu, wyksztalcil w Kra
kowie i we Wloszech, przebywal w wi�kszosci przy kr6Iu, w ikancelarii 
budzinskiej, a potem na Morawach. Augustyn zaslym4l szczeg61nie 
jako autor dw6ch dziel humanistycznych: Dialogus in defensionem 

poetices (Wenecja 1493) i De modo epistulandi (Wenecja 1493), oraz 
jako autor p0tpularnyoh list6w adresowanych do kr6Ia polski€go i liC'z
nych polskich magna t6w swieekich i duchowinych. W listach tych IPrze
j awily si� wyraznie reminiscencje ze starozytnosci, mysli Juliu-sza 
Cezara, Oktawiana Arugusta, kt6rych lektura miala wplyw na w�gier
skiego kr6Ia Macieja Korwina. Kaesenbrot znany tez jako autor Kata

logu biskup6w olomunieckich, spisanego wed�ug a,nalogicznego dziela 
morawrskiego ·z konca XIV lub ipoczqtk6w XV w. Znaczenie Kaesenbrota 
i ohu Turzon6w trzeba ocenic bardzo pozytywnie. 

W nowej fazie humanizmu moraw.$kiego, w pofowie X1VI w., nalezy 
podkreslic zaslugi Jana Dubraviusa 34, wyksztakonego r6wniez ina uczelni 
kralkowskiej, ipotem zas na wloskim uniwersytecie w Padwie (gdzie 
uzyskal godnosc doktora oibojga praw), piastujqcego ·najpierw stano-

02 Por. prace J. Macürka cytowane w przyp. 1. 
33 Tamze. 
34 J. spe v a c e k, Hospodcirske a kulturni prostredi humanisticke cinnosti 

Jana Dubravia, Praha 1951, praca doktorska w r�kopisie; Rukovet humanistickeho

bcisnictvi, t. II, Praha 1966, s. 84---88. 
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wisko sekretair,za ibiskuipa olomunieckiego Stanislawa Turzona, a nast�p
nie godnosc samego bi·skupa moraw1skiego. J aiko zwolennik i ob:ronca 
morawskich i shg;kich hiumanist6w Duibravius stal si� waznym czyn
nikiem wic1zc1cym hruma:nistycizne Morawy z Pol·Skq. Pierwsze jego dzielo 
wydane bylo w Wiedniu w 1516 r. pt. De nuptiis Philologiae et Mer

curii i dedykowane Stanislawowi Turzonowi. NastEWna jego praca pod 
greclkim tytulem Theribulia (Rada zwierzqt) wy.szla drukiem w Norym
ber'dze w 1520 r., ipotem nalkladem 1samego Dubraviusa w Krakowie 
w 1521 r., ,a wre.szcie we Wroclawru w 1614 r. 

Najlepsze i :najpopularniejsze dzielo Duibravi1usa 1powstalo z podnie
ty niemiec!ko-w�.gierskiego przedsi�biorcy A. Fugg.era oraz biskupa Sta
nislawa Turzona i wyszlo dl'!Ulkiem ipt. De piscina, czyli O rybach, naj
prierw po lacinie we Wroclawiu w 1547 r., ipotem jeszcze w 1559, 
1596 r., a nast�pnie po 1pnlsku , v Krakowie w· 1600 r. jako Jana· Dubra

viusa O rybnikach i o rybach, kt6re si� w nich chowaiq. Dzielo to wy
kazuj.e nie mniejszc1 znajomosc literatury sta.rozytnej anizeli prace po
przednie. 

Podoibnie jak w przyipad!kilJ. Trur:wn6w, ta1k i poiprzez )PTace Dubra
viusa tendencje humanistyczne olbejmowaly zar6wno Morawy, jak 
i Polsk� oraz W�gry. Nalezy wspomniec jeszcze o listach Duhraviusa 
Oratiunculae, ,prsanych pr:zez nieg.o w latach czterdziestych XVI w. 
i opublikowanych potem na Moraiwach w Prostejovie. Np. Omtio ad

Sigismundum regem Poloniae wydane w 1549 r. luib Oratio funebris in

Sigismundi regis Poloniae exequiis r6wniez w tym roku wydane, lkt6re 
w tresd swej dotyczyly r6zinych .wydarzen na ipo1skim dworze w K:ra
kowie, jak np. ·slUJbu i smierci kr61a polskiego Zygmunta oraz pertrak
tacji Habsburg6w o lig� iprzeciwtureckq. Prace Du'braviusa o historii 
Czech (Historia Regni Bohemiae z 1552 r.) Sq jego najslabszym dzielem, 
ale zawierajq T6wniez antyczne motywy, o czym swiadczy nip,. wz:mian
ka o iliryjskim pochodzeniu Czech6w, w czym w.ielce nasladuje w�gier
slkiego lkronikarza humani.stycznego A. Bonfinia. 

W drugiej polowie X�I w. - jak wspominali,smy - pojawila si� 
teoria o sarmackim pochodzeniu Slowian, w tym i Polak6w. Teoria ta, 
wyist�pujqca w .pierwszej polowie XVI w. w pracy ,polskiego kronikarza 
Macieja z Miechowa, ,potem zas w drugiej polowie XVI w. w dziele Mar
cina Kromera, dzi�ki jego pracy weszla gl�bdko w zycie kulturalne Czt.:ch, 
znajdrujqc w osobie profesora Uniwersytetru Praskiego Macieja z Sude
t6w w drugim dziesi�cioleciu XVII w. (w latach 1612-1616) oibronc� 
i propaga tora 35. 

35 O. Kr ä 1 i k, VLiv Kromeruv na ceskou historiografii 17. a 18. stoleti 

(Cesko-poJsky sbornik vedeckych praci, t. I, Praha 1955); F. Wo 11 man, Ne-
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Rea.sumujqc nalezy powiedziec o warunkach i r,ozwojiu humanizmu 

czeskiego, polsikiego ewentualnie w�gierskiego i o ich wzajemnych 

stosunkach oraz o tych proiblemach, ikt6re dotyczyly nie tylko huma

nizmu ipolskiego i czeskiego, ale w og6le europej skiego, w szczeg6lnosci 

humanizmu w Europie srodkowej. Idzie wi�c o kwestie: a) Co nalezy 

rozumiec pod nazwq i poj�ci,em humani.zmu? b) Co nalezy rozumiec pod 

tresciq humanizmu? c) Co nalezy powiedziec o hiipotezach, ze nosicie

lem hiumanizmu byl zaw,sze zywiol mieszczanski czy ostatecznie burzu ... 

azja? d) Jaiki byl stosunek mi�zy humanizmem a husytyzmem, mi�dzy 

humaniz.em a reformacjq i kontr.reformacjq. 

a) Odnosnie do nazwy. J ezeli w dotychczasowej literaturze uzywa

si� na oikreslenie j,ednego i tego samego zjawiska slowa humanizm, rene
sans, odrodzeni,e, vozrozdenie, jezeli jedno i drugie ,slowo cz�sto si� z sobc1 

utozsamia, to wydaje si�, iz takie 1po,st�powanie nie jest .sluszne. Ter

miny te przeciez majq w r6znych smdowiskach i w r6Z1I1ych okresach 

inne znaezenie. Wloskiej sytuacji XIV w. nie mozna 1przeciez auto

matyczni� przenosic na zaalipejskie terytoria w okresie X1V-XVII w. 

W Eumpi.e srodkowej jedno okreslenie nie bylo i nie jest identyczne 

z drugim. Mi�zy jednym a drugim zachodzq r6znice. Trzeba iprzeto 

odr6miac renesans od humanizmu, chociaz tu i tarn miesci si� spoleczny 

podklad i haisJo naw;rotu do anty.ku. Renesans mozna rozumiec jaiko 

poj�cie szersz.e ze wzg,l�du na to, ze obejmowal r6wniez dzi.edzin� 

sztuki, alibo lepiej - poj�ciu renesansiu nadac znaczenie w�zsze, ogra

niczajqc do tw6rczosci artystycznej, czyli pewnej czE:sci nowego pro
cesu, w kt6rym sztuka przejawila si� najplodniej. Renesans, w sci.slejszym, 

w�zszym z.naczenju, jest wi�c katego,riq myslowq z zaikresu dziej6w sztuki. 

Humani'zm natomiast nalezy roziumiec jako umyslowy i literacki od

powiednik renesansu, swiatopoglqdowq i literackq form� nowe,go stylu 

zycia albo jaiko samodzielny prqd myslii Hteracikiej, swiiato,poglc1dowej 

czy ideologicz.nej, czy tez wychowania etycznego, a ni,e tylko jako nowy 

poglqd przeja�iajqcy .si� w literaiturrze i w nauce. Znamienny jest tutaj 

zwrot do antycznych j�zyk6w, lit,eratury, starozytnej cywilizacji i kul

tury, kt6ry to prqd wi6dl zainteresowanda huma,nfat6w od wiedzy 

teologkznej czy dogmatycznej do poj�c swieokich. 

W odniesiooiu do terytori6w srodkowoeuropej,skich nalezy pisac 

odr�bnie o humanizmie, jalk i renesansie. Jezeli jednak uzywa si� 

terminu mand.eryzm dla o'Znaczenia pewnego stadium w rozwoju huma
ni·zmu, to termin ten nalezy stosowac raczej dla okreslenia sztuki 

w doibie .przejscia od renesansu do baroiku. Tr.udno jednaik przeniesc 

ktere projevy vedomi souncilezitosti a soucinnosti slovanske humanisticko-ba

rokniho rcizu (Slavia, 1957, 26). 
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go z artystyeznej dziedziny na dziedzin� spoleeznq, literaekq ezy ideo

logiez·nq. 
b) Odnosnie do poj�eia i tresei humanizmu. Filolog.owie widzieli

w hiumani'zmie przede wszystkim zwrot do starozytnosei, odrodzenia 
antyiku, podziw dla starozytnego swiata, jego j�zyika i literiatury (la
einskiej i igrecikiej), krytyezny stosunek do greekich i lacin,skd.eh tekst6w. 
Gdzieniegdzie :przejaiwial si� ipoglqd, ze }est to przede wszystkim ze
wn�trzna, antyezna forma. Jak jednak w rz.eezywistosei przejawil si� 
humani�m na Ziiemiaeh ezeskieh i polskich oraz w calej Euroipie srod-

. kowej? Podstawq hrumani'zmru byla tu i tarn zmajomosc antyku, arntycz
nej poezji i prozy, retoryki, filozofii, historiografii, dziel naukowyeh, 
prawniezyeh i artystyeznyeh. To wszystko objawHo .si� zar6wno w Pol
see, jak i w Ozeehaeh w okresie XV az do ,poezqtk6w XVI w. 

Taka byla podstawa 6wczes:nego hrumanizmu. I z tyeh wfasnie ipod
staw nalezy wyjsc przy ,oeenie hrumanizmru w og6le. Ale samo cytowa
nie sta�ozytnych autor6w nie moze byc wylqcznym swiadeetwem hu
manistyezmej orientaeji da:nego pisarza. Humanizm nie byl n,iigdy äni 
w Czechach, ani w Polsee, ani na W �grzeeh zjawiskd.em dominujqeym 
i jedlllakowym. Podobnie ja/k na i:nnyeh ziemiach eurorpejskich, taik 
i tutaj humanizm byl zjawiskiem zlozonym. Rozwijal si� z r6imq inten

sywnosciq w r6znych okiresaeh, a j eg,o tr.esc w tych odcinkaeh ezaso
wyeh znaeznie si� od siebie r6.znila. Raz byl,a 1ona bardzo post�powa, 
drugi rnz uzywalo si� jej do eel6w realkeyjnyeh i do utwierdzenia 
sredniowieeznej seholastyki. Sama znajomosc i nauezanie starozytnyeh 
j�zylk6w i arutm6w (Arystotelesa i iinnych) nie wystarezaly, aiby Uni
wersytet Praski lub Krakowiski stal si� w d!'lugiej cwierd XVI w. 
szikolq humanistyeznq. Tru. i tarn ogralllicziano si� bo1Wiem do paradnej 
deklamacji, do retorycznyeh cwiczen, do stylistycznej formy i powierz
chownego wiersziowania. U nieikt6ryeh tzw. humamist6w szlo przeciez 
o czysty formali'zm i modinq styli1styeznq manier�, kt6ra nie miala
gl�bszyeh swiatopoglqdowych prunikt6w widzenia i rpoj�c. Takq dTogq
szli niernz nie!kt6rzy mistrzowie kraikowsey i prnsey doiby kontrrefor
maeyjnej. T� wlasnie drog� obral polski kardynal Zbig:rüew Olesnicki
w pierwszej polowie XV w., kt6ry przyjql przeoiez humalnizm w jego
zewn�itrznej szaeie, a nie tresei. Taik pojmowalo :owrot do starozytnosci
wielu p6zniejszyeh srodko1Woeruiropejskieh humanist6w.

W rzeezywistosci jednaik w dziejach srod:kowoeuroipejskiego huma
nizmu, w tym r6wniez czeskiego, pol'Skieg,o i w�giersikiego, nie ograni
cZJono si� ty.liko do powierzic,hownego ipojm01Wania starozytnosci, jej 
j�zyka, litera1trury i ikultury o:r,a-z ·stosowania tyliko ·zewn�trznej formy 
w j�zyiku i praeaeh. Jezeli nawet u wielu hrnnani:st6w polsikieh i ez,es
kich XV-XVII w. szlo w pierwszym rz�dzie o ezysty formalizm, 
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,jezeli nawet tu i tarn pod lacinskq powlokq ulkrywaly si� ikon,serwa
tywnie i wsteczne idee, to jrednak po1zostaje faktem, ze post�powi srod!ko
woeuroipejscy humanisci (czescy, polscy i w�gierscy) dqzyli jedinalk do 
czegos im.nego. Nalezy zaa:kcentiowac ich udzial w kry,tyce z pu.111kt.u 
wid2;enia racjona1i'zmu i realizmu. Ni.epodobna przeoczyc element6w 
swieckich, etycmych i estetycznych, tr.zeba podikreslic nowy poiglqd 
na spolieczenstwo, na :pafrstwo, �a czlowieka i ludzikosc, na zycie do
czesne i w.szechswiat. Bez powyzsz.ego bowiem n1e moglibysmy go nazy
wac humanizmem ipost�;powym w jego skutkach. 

Dopiero talka ideologicma tresc r62Jllila humanizm od tresci srednio
wiecZlilej i byla 'bez wqtpienia na terytoriium srodllmwoeiur0tpej.skim atry
butem prawdziwie rozumianego hurrnanizmu. W ta!kim uj�ciu humanrzm 
rodzil podstawy howego ok.resu w kulturze w opozy;cji do srednio
wiecznej fHozofii i teologii •scholastycznej, do sr.edniowiecznego spo:sobu 
myslenia, pojmowania czlowieka i zycia. Stwarzal wres.zcie kompromis 
mi�zy nowy,m kierunlkiem umyslowym a chrzescijafrstwem. 

c) Trzecie zagadni,enie, kit6r.e przejatwia .si� w humainizm!ie srodko
woeur,opejrskim, to kwestia, w kt6ryim srodawisku huimanizm rO'zwijal 
si� prawidlowo, ikiedy w czeskich i pol.skich stosunkach oibjawial si� 
nam jraiko produikt mieszczanskiej czy bur:huazyj1nej ideologii i ikiedy 
mozemy uog6lnienia z g:runtu wfoskiego srodawiska przerni:esc rna sto
sunlki hrumani:styczne iinnych teryitori6w europej-slcich; ikonkretnie b�zie 
chodzic o zachodniq Slowiai:l!szczyzn� i W �gry. 

N aj!Pierw musimy 1sobd.e uswiadomic, ze nawet w sredniowiecznej 
Itafü XIV w. nie wylksztakily si� wsz�zie stosuniki ikapitalistyczne. 
Wyst�waly one tarn jeszcze sporadycznie. Nast�pnie trzeba soibie 
uzmyslowic, ze mieszczanstwo Europy srodkowej (w Czechach, Pol,sce 
i na W�grzech) w okresie rozwoju humanizmu w XV i XVI w. bylo 
jeszcze slabe ideowo, malo rozw.iinü�te i dlaitego niepodobtna m6wic 
o mieszczanstwie czy bur:hua.zj i nowoczesnego typu. Mieszczanstwo czes
kie, polskie i w�gierslkie tego okresu w swym zyciu gospodarczym
i kultural111ym raczej feudalizowalo si�, niz aintyfeudalizoiwalo. Wallki
;mi:eszczanstwa ze .szlachtq, zar6wno w Pol1soe, jark i w C-zechach, mialy

- przeciez inny .podiklad. Ani tu, ani tarn humani'zm :nie byl iprawdziwym
wyra-zem z1aiiI11teresawania mieszczanskiej kla:sy i ri.rnteres6w miast, rnawet
jesli humanizm koncentrowal si� w wiE:'�szych miarstach (tkt6re stano
wily nieraz 1siedzfü� duchowinych i sw�ecrkich ma,gnat6w) i jesli mia:sto
dostarczal·o humanistycznym .pisarzom i zwoleninikom nowych idei pod
niety i oparcia. J ezeli wi�c np. uczelnie 1praska i kralkowska w drugiej
polowie XVI i poczqtkach XVII w. byly naprawd� mieszeza:nsikie, to
dq2enia hruman.ist6w do nowej naru,iki nie spotyikalyby si� ·z takq po
J'a�q, jaik to mialo miejsce w rZieczywtstosci.
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Humanisci rpo1scy, czescy i w�gier.scy byli jednak irmego, a nie 
wylqcznie mieszczanskiego pochodzenia. Wyrastali z r6znych warstw 
spoleczmych. Dlatego tez aaü tu, ahi tarn nie szlo o i'<leologi� przeciw
feudalnq w iprawdziwym tego slowa znaczeniu. Poh�ki humanista lyli
kolaj Hussowski (zmarl w 1533 r.), autor wiersza o polsko-litewskiej 
przyrodzie i jej l,aisach (Carmen de statura, feritate et venatione bisen

tis, 1525), byl pochodzenia nieszlachec�ego. Kl,emenis Janicki (1517-
1543), al\lltor elegii Tristium liber, gdzie :na wz6r Owidd.usza zajmowal 
si� wszelkim denpieniem ludzkiego zycia, byl synem chlopa. Z piro
.stych krE;g6w wywodzil si� r6wniez Andrzej Frycz Modrzewsiki (1503-
1572). Natomiast Bohuslav Ha1sistejnsky ·z LolJl:lwwic w Czechach, a z Pol
.ski Milkofaj Rej ·z Na:glowic, Jan KochanoW1ski, Amdrzej Krzycki i Sfa
nislaiw Orzechow,ski pochodziili ze sredniej szlachty, ale pochodzenie 
szlacheclkie u wyzej wymi1enionych humanist6w polskich hie mialo 
w ich dzialalnosci literackiej zadnego znaiczenia. Baroziej decydujq
cym czynnilkiem bylo wyksztakenie i aspiracje zydowe. Trzeba tez 
dodac, ze Millmlaj Rej, Jan Kochanowski i Stanislaw Orzechowski 
,pi1sali wi�szosc swych literackich dziel na W1si, a nie w Krakowie, nie 
na dworze kra�0W1Skim, nie na Uniwel'isytecie Krakowskim. 

Bardziej zrozcmy byl roziw6j i przebieg hrumanii'zmu w�gierskiego, 
jak r6wniez ipochod:z,enie tamtejszych humani:st6w. Na W�.grzech rwi�ik
sza cz�sc przedstawicieli htumanizmu nalezala do klasy feudalnej i dla
te.go sklainiali 'SiE; oni do ideologii iklaisy feudal:nej i sluzyli int·eresom 
sredniej szlachty. W polowie XVI w. ze szlachty WE;gier,skiej wywodzila 
si� czol6w.ka humanilst6w w�gierskich. Dqpiero w ostatniej cwierci. 
XVI w. ipojawilo si� wok6l feudalnej humainiistyc'2'1Ilej frakcji w�gierskiej 
osobne mieszczaniskie skrzydlo, i to j,edynie w ramach humani:st&w z:wiq
zanych z reformacjq. 

Slmro jednaik wie1u hrumanist6w srodikowoeuropejskich pochodzilo 
lub zylo w po1skkh czy czeskich miastach (np. Wiiktorin Kornel z Wy
szehradu, Augustin olomUIIliecki, obaj Turzonowie, Mi'kolaj KOipemik, 
Jan z Wislicy, Jan Dantyszek, Marein Kromer itp.), nie sposob po
minqc w humanizmie ideologii mieszczanskiej lu:b kontrfeudalnej. Spora 
cz�sc humanistow czesko-polsko-w�gierskich rekrutowala .si� - przynaj
mniej w pierwszej fazie humanizmu w XV i poczqtkach XVI w. - z in
telektualist6w zajmujctcych si� literat'lirq, z pracownik6w kancelarii, 
z dygnitarzy koscielnych i magnackich, z kr�g6w pr.zynaleznych do 
kosciola i szlachty. 

Wzrastajqce zainteresowanie humaniistycznq literaturq zostalo wsr6d 
czeskich, polskich i w�gi,er:skkh humahi1st6w 21aw�zone w latach t:rzy
dziestych XVI w. (nie druzej) do jednostek czy srodowisk, kt6re nawiq
zaly kontalkt z humanistami europej'skilmi, prowadzily z nimi kores-
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pondencj� i dqzyly do po21I1ania :starozytnej i bumanistyeznej literaitury 
oraz kultury. ChodzHo tu o zainteresowahie eliity, o z•aintere:sowania 
uczonego i swieckiego (k,r�gu oraz zeswiecczOIIlego, ale w !f,eligijnych 
sprawach byinajmniej nie indyferentnego kleru, w sumie - o ,zaintere
sowania wylk.sztalconych osobiistosci, zajmujc}cych si� specjalistyciznymi 
dziedzinami. Prace humani,st6w znajdowaly odbiorc6w na dworach kr6-
lew1sk:ich ('rup. w Budziiszynie i w Krailrowi1e), u duchownych magnat6iw 
(np.· w Olomui:rcu i w Krom:ieryzu) oraz u magnaterii swiecikiej i nie
M6rych w�bogaconych mieszcz.an. Wrszyiscy oni bez wyjc1itku byli mece
na,sami humanilstyc21I1.ej literatury i sztuiki. 

d) Ozwartym ,pro!blemem, na kt6ry trzeba odlpowiedziec ze stano
wiska humaini'zmu ipolskiego, czeski,ego i w�gierskiego, to ikwestia sto
sunku hUJsytyzmu i reformacji ewentualni·e !lmntrreformacji do huma
nizmu. Czy ezyn;niki te przesz'kadzaly rozwojowi hlllmanizmu, czy hu
syty2ID1 i reformacja byly ostateeznie (jaik Sqdzi Goleniszczew-Kiutu
zow) pr.zedwstawieniem hwnanizmu? Nie byloby' sluszne omaiwiainie 
hysytyzm,u i reformacji (j,a!ko W)"Stqpien rprzede wszystkim reli,gijnych 
i _ spolecznych) bez powictzania z humanizmem. Byloiby jednak ,pomylkq 
utozsamiac dob� humanizmu z reformacjq, por6w:nywac podistawy hu
manizmu i reformacji, jak to myl.nie czyini pol1ski badacz Budzyik, gdy 
chodzj o stosunki polskie, i w�gierski badacz Klaniczay, gdy chodzi 
o stosuinki w�gierskie. Nailezy omawiac oba poglqdy jako. odbicie tejze .
sytuacji.

Co si� tyezy stosUJnku husytyzmu do humanizmu (kt6irego gl6wnym 
inicjatorem w Europie srodkowej XV w. byla Italia i jej kulturalne 
ekspozytury), to nie ulega wqtpliwosci, ze husyci i bracia czescy prze
rwali kontakty czeskiej ziemi z Italiq. J est rzeczq niewqtpliwq, iz przy
czyny wyzrnaniowe w�budzily w Czecha1ch :sprzedw i niedowierzanie 
w stosunku do wiedzy ,przychodzqcej z Italii i z ziem, kt6re byly we 
wladaniu (k,urii paipieskiej. Nie mozna (kwesti01nowac faktu, ze husyci 
i br�da CZiescy polozyili zapor� przeciw kOIIltaiktom kulturalnym z Italiq, 
poniewaz wychodzili z zalozen religijnych przeciw nowym zeswiecczo
nym prqdom kulturalnym. 

J1edna1kze my1ne by}oby sqdzic, iz starozytne motyrwy w dobie hu-
1sytyzmu i jedinoty braclkiej byly zupelnie obce i ze u husyt6iw bezgra
niczria' ibyla nienawisc do laciny, ladnskiej ucziqnosci i antyC'znych auto
r6w. Nie trzeba przy tym zaipornirnac, iz hu,sytyzun na ziemiach ezeskich 
wystqrpil sto lat przed hUtmanizmem i it"O'zlu�nial okowy sr,edrri.ioiwiecznej 
.. scholastyki. Jezeli nie w Czechach, to jednaik w sqsiedztwie, w tym 
i w Po1sce, wlasnie �wolein(Ilicy hu,sytyzmu wyglaszali zaisady i ipoglqdy 
typowe p6zniej dla lmmanist6w. J.est rzeczq znamiermq, ze humani'zm 
w Po1sce, Jego poczqt�i zbiegajq si� z przejaJWami; hlU'sycikiej mysli na 
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polskim giruncie. Huma.ni1stq, a zarazem ·ziwolennikiem husytyzmu, byl 
,Aindl'fz,ej Gallka z Dobczyina, profeSOT �aikowskiej uczelini, kt6ry za SWq 
przeciwpajpietskq Cantilena vulgaris, gloszqeq r6wrrlosc spolecz.inq, mu,sial 
ucielkac z Krak01wa. Z wplywami hrusyelkimi trze'ba zlqczyc slawny traik
tat polityc.ziny Jana Ostrtoroga (1436-1501), kasztelana poznafrskiego, 
pt. Monumentum pro rei publica ordinatione (polowa XV w.). Ostror6g 
nalezal do tych, kt6rzy 1stawali iprzeciw duchoWIIlej i swieclkiej ma:gina
t�rii, byl natomfast rzecziniikiem ipoglc1d6w pewnej cz�ci wiellkopn1skiego 
obo�u, dqzqcego do :przeksztalcenia ipan,stwa rw diuchu centrali·za'cji, do
ma,gajqcego ,si� reformy finar.rnsowej i wojrskow,ej, zmi,erzajqcego do tego, 
aby Po1ska uzytskala pelnq surw,erennos6 i niezalemosc. Wlasinie Ostro
r6g ikrytykowal o:stro ilmri� :papieskq i jej ipolityk�, Zqdal, a!by Poliska 
uniezalezlllila si� od Hzymu, ataikowal pPzy tym stosuniki w kosciele 
poLskim, ulkazywal kosci6l jalko wyzyiskiiwacza spol,eC'zenstwa pol,skiego 
i pr()lpo,ruowal, aiby wyzsza hiernrchia koscieltna byla podporzqdkowana 
,panstwu. Ostror6.g doma1gal si�, aby kosci6l pon�sil taikze ci�:ziary po
da tkowe, ahy uczestniczyl w obrionie kraju, aby ibyl podporzqdilmwany 
jednolitemu Sqdownictrwu. Qpowiadal si� za odnmvie.niem siltnej wlaüzy 
kr6lewrskiej. Ostror6g interesujqcy jiest r6WIIliez jaiko obronca j�zyka 
polski:ego. W e w,szystkich swoich dq2ieniach nie byl osamoiniony w sro
dowisku polskim, eo poswiadcza dzielo Stan�slawa Zaborowskiego Trac

tatus de natura iurium et honorum regis et de reforma'tione regni ac 

eius rei publicae regimine (1503). 
Co zas dotyczy problemu samej reformacji X•VI w., w szczeg61nosci 

p0:ghtd1U, ja'k,dby reformacja byla przeciwienstwem renesansu (jalk si� 
wyrazili T:meltsch, Croce, p6zniej Goleniszczew-Kutuzow, kt6ry w re
formacji widzi przede wszystk,iim narwo:-6t do sredniowiecza), to zagatl
nienie to wymagaloby pogl�bionych badan. 

Jest praiwdq, ze r,eformaicja domin101Wala w Czechach, nigdy w Pol
see. Gdy idzie o stosunki poll:skie i w�gi,eDskie, to sytuacja jest i1nina niz 
w Czecha,ch, gdzi1e humani·zm wp:rarwldzie przyohodzil za posredlilict:wem 
niemiecikich luteran.1skich U111iwersytet6w, a1e ,gdzie chrziescijan,ski ideal, 
kit6rego ipi01I1ier,em stali si� bracia czescy, 1pel·en byl stairozytnych i hu
rnanistycznych poglqd6w na zyde. 

Je.dnaikze r6wniez i refoDmacja w Polisce w pierwiszej jpolowie XiVI w. 
byla scisle ,�espokma z kiulturq hiumalrliistycznq, byla jej nieoddizielnq 
cz�sciq. Jan La:ski (1499-1560), wyibitny ,przyw.6dca reformacji w Polsee, 
,Pozostarwal w kiontalktaich ·z Erazmem i Melainchtonem. Andrzej Fryez 
Modrzewslki (1503-1572) byl ,w bl1skim lkonta!kcie z Melanchtonem 
i ze szwajcarskimi humanistami 36. 

36 0. Barte 1, Ffüp Melanchton w Polsee (Odrodzenie Reformacja w Pol-
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Gdybysmy przy,glqdrn::li siE: ·sytuacji na W �grzech, to pozornie wy

daje si�, ze iI'eformacja byla pr.zeciwistawieni,em reinesa1rnsu i humarrüz
mu, ale tu i tarn byly ibiezne punikity. Reformacji na W�grzech niepo

do!bna 1soibie wyolbrazic bez podloza hrumanistycznego. Reformat,orzy 
religijni wst�powali w slady humanist6w zawsze, gdy szlo o ataki na 

kosci6l. Ani w Polsee, ani na W�grzech reformacja nie byla koncem re

nesansu-humanizmu. Tu i tarn pomogla jednak tworzyc tzw. Zloty Wiek. 

Umozl:iJwila prz1enilk1ni�cie naulki do narndlOiwej Literatury, pomogla bu

pow:ac liternJtur� dla szerszych war1stw na kl,aisyeznych wzorach. Mozina 

by jeszcze rprzytoC'zyc inne przyiklady; (�la,szcza jez1eli chodzi o dru.gq 

polow� XVI i ipierv.nszq po�ow� XiVII w.), kt6re WYJPlyiwajq ze studium 

humanizmru na cz,eskich, ipoliskiich i w�gierskich zi·emiach w oikre,sie 
od X1V do XiVII w. 

DER HUMANISMUS IN BÖHMEN UND POLEN IN DER ZEIT BIS BII,A HORA 

Der Leser erhält hier einen Vergleich der spezifischen Merkmale des 

tschechischen und polnischen Humanismus sowie eine Darstellung der gegensei

tigen kulturellen Kontakte zwischen den beiden Ländern in der Zeit von der 

Mitte des XV. bis zum Beginn des XVII. Jh. (konkret bis in die 20er Jahre). 

Einleitend charakterisiert der Verfasser die Literatur dieses Gegenstandes 

und weist auf Fragen hin, die noch einer analytischen Bearbeitung bedürfen. 

Der Autor rügt die Willkürlichkeit in der Terminologie gewisser Begriffe, was 

grosse Verwirrung in der humanistischen Problematik verursacht. Macürek 

schildert die direkten und indirekten Ursachen der Entwicklung des Humanismus 

in Böhmen und Polen, die dessen Unterschiede bedingten. Weiter wird der 

Verlauf des Humanismus in Böhmen und Polen allgemein skizziert und auf seine 

wichtigsten Errungenschaften hingewiesen. In Hinblick auf die gegenseitigen 

polnisch-tschechischen Beziehungen in der Zeit des Humanismus vertritt der 

Verfasser die Meinung, dass der Einfluss des polnischen Humanismus auf Böhmen 

(insbesondere des lateinischen Humanismus) nicht so gross war, wie man es 

erwarten könnte. Nur Schlesien und Mähren standen unter starkem Einfluss 

des polnischen Humanismus, was im Artikel mit Tatsachenmaterial belegt wird. 

Der Einfluss des polnischen Humanismus auf Böhmen ist erst seit dem Ende 

des XVI. Jh. bemerkbar. Früher dagegen beobachten wir den Einfluss der tschechi

schen Sprache auf die polnische Kultur. Besonderes Interesse schenkt der Autor 

solchen Fragen er humanistischen Problematik, wie Einfluss des Humanismus 

auf den Hussitismus, Reformation und Gegenreformation, was wir unter der 

Bezeichnung Humanismus verstehen sollen, worauf der neue Inhalt des Hu

manismus beruht und ob Träger des Humanismus immer das Bürgertum war. 

Macürek betont ferner die Unterschiede zwischen dem Humanismus Mittel- und 

Westeuropas. 

sce, VI, 1961, s. 73-91); J. C. M a r g  o 1 i n, Erazmianizm Jana Laskiego (Odro

dzenie i Reforrnacja w Polsee, IX, 1964, s. 45-85). 




