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Ś R E D N I O W I E C Z E

ROZDZIAŁ I.

G A L I A  D A W N A .

Mieszkańcy Galii. Ojczyzna Francuzów nie zawsze zwała 
się Francyą i nie zawsze stanowiła jedno państwo. W czasie, gdy 
Rzymianie dokonywali jej podboju, była ona podzielona pomię
dzy wiele ludów, które nie były do siebie podobne i nie miały 
nawet jednej nazwy. Były tam cztery grupy ludów, oprócz Gre
ków, zamieszkałych na wybrzeżu morza Śródziemnego.

Na południu, w górach, położonych między wybrzeżem mor- 
skiem a Italią, osiedlili się Ligurowie, wzrostu małego, cery śnia
dej. Rzymianie mówili o nich, iż są skąpi i przebiegli, ale bardzo 
pracowici, umiarkowani i wytrzymali na zmęczenie.

Na południo-zachodzie od strony Hiszpanii zamieszkiwali 
Akwitańczycy, podzieleni na mniej więcej dziewięć nielicznych 
plemion. Byli oni smagli, zwinni i zręczni. Odzież nosili czar
ną. Rzymianie zauważyli, że żony Akwitańczyków ubierają się 
czysto. Mówili zaś oni językiem Iberów hiszpańskich, którym 
mówią do dziś dnia Baskowie.

Najpotężniejsza grupa ludów zajmowała całą środkową Fran- 
cyę, między Garonną i Sekwaną. Rzymianie nazywali ich Gallami 
i nadali ich nazwę (Galia) całej Francyi. Na północ od Sekwany 
aż do Renu osiedliły się ludy, zwane Belgami; o nich mówili sta
rożytni, iż zaledwie odróżniali się od Gallów. Gallowie dokony
wali wielkich wypraw i zajmowali część Europy aż wgłąb Węgier 
i do Anglii. Oni właśnie dokonali najazdu na północną Italię 
i zdobyli Rzym.

Dzieje średniow. T. II. 1
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Gallowie i Belgowie są opisywani przez starożytnych, jako 
ludzie północy, dużego wzrostu, o skórze białej, oczach niebie
skich, włosach jasnych lub rudych, dużych wąsach; jako wielcy 
żarłocy i pijacy. Byli więc bardziej podobni do Niemców, niż do 
Francuzów współczesnych, których większość jest nizkiego wzro
stu, ma oczy ciemne, włosy brunatne lub czarne. Trzeba zazna
czyć, iż starożytni opisywali wyłącznie wojowników, a nie ogół 
narodu.

Ważniejsze ludy. Żadna z tych grup nie tworzyła narodu. 
Między Renem, Alpami i Pirenejami znajdowało się mniej więcej 
około 60-ciu drobnych ludów. Po większej części zajmowały one 
terytoryum nie większe, niż dzisiejszy departament, najpotężniejszy 
zaś nie przewyższał swym obszarem przestrzeni trzech departa
mentów. Każdy z tych narodów tworzył państwo, które samo się 
rządziło i prowadziło wojny z innemi. Niektóre z nich panowały 
nad ludami sąsiednimi, zmuszały je chadzać ze sobą na wojnę. Naj
potężniejszy pomiędzy Gallami, naród Arwernów, zajmował kraj, 
który zachował swą nazwę (Auvergne). Miał on wiele narodów 
górskich za sojuszników i sąsiadów, przewodził związkowi, utwo
rzonemu ze wszystkich prawie ludów między Garonną i Al
pami. To właśnie król Arwernów, Butuit, wydał w r. 120 wielką 
bitwę Rzymianom przy połączeniu Rodanu z Izerą. Armia jego by
ła rozbita, zniszczona lub zatopiona, sam on wzięty zdradą, spę
tany i odwieziony do Rzymu.

Ten Butuit był, jak mówią, niewypowiedzianie bogaty. Jego ojciec Luern, 
wyjeżdżał na wozie, rzucając złote i srebrne monety. Kazał on też zbudować 
wielką zagrodę i napełnić ją mięsiwem i beczkami wina. Każdy mógł tam pić 
i jeść dowoli. Butuit miał armię 200 000, jeździł na srebrnym wozie, miał ze 
sobą psy tresowane do walki. Ody ujrzał niewielką przestrzeń, zajmowaną 
przez armię rzymską, wykrzyknął: „Ależ niema^tam dać co psom na pożarcie!“

Na wschód od Arwernów w Morwanie mieszkał lud Edujczy- 
ków; przewodził niewielkim plemionom sąsiednim, zamieszkałym 
nad brzegami Loary i Saony.

Na przestrzeni między Rodanem i Italią główny naród, Allo- 
brogowie, osiedlił się w miejscowości wzgórzystej, która wchodzi 
w skład dzisiejszej Sabaudyi i Delfinatu. Liczne plemiona śród
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Belgów były znane ze swego męstwa w walce, a mianowicie z miej
scowości Soissons, Beauvaiś, Treves i również lud Nerwów z kraju 
Escaut.

U wszystkich tych ludów nieznaczna liczba możnych posia
dała całą ziemię, całe bogactwo, całą władzę. Sami oni zbierali 
się na zgromadzenia i sami wyłącznie decydowali wszystkie spra
wy publiczne. Walczyli zaś na koniach w otoczeniu swych sług 
i, gdy możny poległ, było obowiązkiem sługi dać się zabić wraz 
z nim. Większą część ludności stanowili nędzni wieśniacy, upra
wiający ziemię na pożytek możnych.

Ludy te nie znały miast, lecz tylko grodziska otoczone wałem, 
dokąd okoliczni mieszkańcy chronili się w czasie wojny. Niekiedy 
zajmowano wierzchołek śtromego wzgórza, które stanowiło twier
dzę naturalną, jak w Gergowii u Arwernów; w Bourges grodzisko 
było zabezpieczone błotami; w Paryżu była to wyspa na Sekwa
nie. Odnaleziono wiele tych grodzisk. Zwykle wał był prostą zwy
czajną ścianą bez wież i zrębów; kamienie były układane wprost 
na ziemi bez fundamentów i cementu. Niektóre z nich są zbudo
wane mocno z ciosanego kamienia i bali.

Najlepiej znane z tych grodzisk, Bibrakta (Mont-Beubray), 
twierdza zbudowana na wyniosłości, która górowała nad równiną; 
było to ogrodzenie, mające ^5 kilometrów obwodu, w znacznej 
części niezamieszkałe; biegła przez nie ulica, utworzona z niz- 
kich domków zapadłych w ziemię; zamieszkiwali je robotnicy, 
pracujący nad obróbką kruszców. Ludność okoliczna schodziła 
się co rok na wielki jarmark, który odbywał się w pobliżu świąty
ni. Jarmark ten przetrwał do końca średniowiecza.

Kraj. Mieszkańcy Galii nie posiadali sztuki pisania; wiemy 
o nich tyle tylko, co opowiadali pisarze greccy i łacińscy. Galia 
wydawała się im krajem bardzo dziwnym, mawiali o Gallach mniej 
więcej tak, jak nasi badacze mówią o dzikich. „W tym kra
ju, twierdzili oni, zima jest bardzo surowa, pada śnieg, zie
mia pokryta bywa lodem i wówczas rzeki można przechodzić 
pieszo“. Zauważyli oni również, że kraj nie wytwarza ani wina, 
ani oliwy. Podobnie, jak i dzisiejsi mieszkańcy południa, dzi
wili się, iż można gotować bez oliwy i pić co innego, niż wino



4 ŚREDNIOWIECZE.

„Piją oni, mówił Grek, jęczmień zgniły w wodzie o odorze 
obrzydliwym. Zamiast oliwy używają starego tłuszczu świń
skiego, równie mało przyjemnego w zapachu, jak i w smaku“.

Galia była wówczas krajem dzikim, w większej części pokry
tym nieprzebytymi lasami bukowymi i dębowymi, lub sosnami 
i jodłami. Znajdowano tam jeszcze dzikie zwierzęta, zaginione 
już dzisiaj, nietylko dziki, niedźwiedzie, jelenie, ale łosie i tury 
(gatunek żubrów, który nigdzie już dziś się nie znajduje poza pusz
czą Białowieską w Polsce). W tych lasach żyły na wolności dziki 
olbrzymie, przerażały one Rzymian. Ludność nie znała innego 
pożywienia prócz wieprzowiny.

Obyczaje. Gallowie mieszkali w małych okrągłych domkach, 
niekształtnie zbudowanych z drzewa lub z nieciosanego kamienia, 
lub też z plecionych gałęzi, oblepionych gliną, z dachem słomia
nym, bez komina. Dym wychodził przez otwór w dachu. Wcho
dziło się do tych domków małemi nizkiemi drzwiami; zamiast po
dłogi była ubita ziemia.

Nie znali oni wcale łóżek, spali na gołej ziemi. Jadali, sie
dząc na sianie lub na kupie liści. Tylko możni zamieszkiwali do
my większe, ale bardzo proste, bez szyb, bez podłóg i mebli.

Gallowie nosili odzież cieplejszą, niż Rzymianie, kładli również 
krótkie tuniki z rękawami, podobne do koszuli; mężczyźni (czego 
Rzymianie nie znali) używali spodni obcisłych (braie); nazwa ta 
pozostała w bardzo wielu gwarach ludowych Francyi. Z wierzchu 
tej odzieży nakładano rodzaj peleryny, t. zw. saie, którą noszoną 
przeważnie bądź spiętą na ramieniu, bądź zarzuconą, jako płaszcz 
szkocki. Była ona z szorstkiej włochatej tkaniny wełnianej o bar
wie jaskrawej, często kraciastej. Celtowie ze Szkocji noszą i obe
cnie tkaniny w kratki, zwane „ecossaises“. Gallowie umieli gar
bować skórę korą dębową, nosili obuwie z grubej skóry.

Wojownicy nosili długie włosy, związane w czub na wierz
chołku głowy, barwili je wodą wapienną, aby im nadać odcień 
czerwony, mieli długie wąsy, bez brody. Lubowali się w ozdobach: 
nosili naszyjniki, złote pierścienie na ramionach i napiąstki.

Uzbrojeni zaś byli w miecz szeroki i długi, który nosili na 
żelaznym łańcuchu po prawej stronie. Używali również ciężkiej
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i długiej włóczni i dwusiecznej halebardy t. zw. saunia, która zada
wała straszne razy. Nie znali innego oręża obronnego, jak dre
wnianą tarczę, okutą żelaznemi sprzączkami. Niektórzy naczel
nicy nosili też pancerz i szyszak z bronzu, ale było to bezwątpie- 
nia bardzo rzadkie: w setkach otwartych grobowców galijskich nie 
widywano ani szyszaków, ani pancerzy.

Gallowie byli dzielni i kochali się w wojnie. Pewien oficer 
rzymski zauważył, iż nikt w tym kraju nie obcinał sobie wielkiego 
palca w celu uniknięcia służby wojskowej, jak postępowali Italijczy- 
cy. Inny Rzymianin twierdził: „Gallowie cenią przedewszystkiem 
dwie rzeczy: bić się dzielnie i być wymownymWojownicy byli tak 
dzielni, iż zaledwie okrywali się w czasie boju. W Italii widziano 
takich, którzy, aby lepiej wykazać swe męstwo, stawali nago do 
walki. Kobiety były podobnie dzielne: zazwyczaj pobudzały mę
żów do boju.

W ciągu długiego czasu Gallowie zachowywali zwyczaj uci
nania wrogowi głowy; na polu bojowym przywiązywali ją do 
szyi konia, a później przybijali gwoździem do swego domu. 
Niekiedy smażyli tę głowę w cedrowym oleju i chowali do skrzyni, 
aby pokazywać cudzoziemcom.

Wojownicy zgromadzali się chętnie na wspólne biesiady. Oto 
jak pewien Grek opisuje takie uczty. Wojownicy siadali kołem na 
sianie przy okrągłym nizkim stole; za nimi ich słudzy, trzymając 
tarcze i włócznie. Młodzi chłopcy i hoże dziewczęta przynosiły 
mięsiwa gotowane lub pieczone na rożnie nad ogniskiem. Ucztu
jący brali je w obie ręce i rwali zębami lub odcinali kawały swymi 
puginałami. Nie jadali prawie zupełnie chleba, w przeciwieństwie 
do Greków i Rzymian. Potem podawali sobie z rąk do rąk cza
szę, napełnioną piwem lub miodem i pili z niej kolejno.

Zwykłym napojem Gallów było piwo z ziół (cervoise), piwo 
z pszenicy lub jęczmienia i miód, przygotowywany z fermentacyi 
plastrów miodu lipcowego w wodzie. Lecz Gallowie (gdy mogli 
się już o nie postarać) przekładali nad inne napoje wino, przywo
żone z Italii. Pili je w nadmiarze, do upojenia; i stawali się wów
czas jak szaleni, więc często uczty kończyły się walką.

Przemysł i handel. Gallowie ówcześni nie byli jednak dzicy.
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Umieli oni wydobywać złoto z piasku rzecznego i wyrabiać z niego 
klejnoty, pierścienie i naszyjniki. Obrabiali — chociaż jest to tru
dniejsze — żelazo, wytwarzali broń. Mieszkańcy Bourges mieli ko
palnie rudy żelaznej, umieli budować chodniki podziemne. Wię
ksza część ludów galijskich biła srebrną i złotą monetę, wzorując 
się na pieniądzach greckich i rzymskich, a przedewszystkiem mar- 
sylskich i na złotych monetach króla macedońskiego Filipa. Na
pisy na nich kładziono pismem greckiem.

Zaczynali się Gallbwie również zajmować handlem. Sprze
dawali wełnę swych owiec i wieprzowinę soloną. Właśnie w Ga
lii zaczęto przygotowywać i jadać szynkę. Otrzymywali zaś oni 
z krajów południowych wino i przedmioty zbytku. Przywożono 
towary w łodziach głównie z biegiem rzek: Rodanu i Saony. A da
lej wieziono je na czterokołowych wozach w jednym kierunku przez 
kraj Arwernów aż do Loary, w drugim zaś do Sekwany.

Religia. Gallowie wcale nie przedstawiali swoich bogów 
za pomocą wizerunków. Czcili bogów, znajdujących się, we
dług ich mniemania, w wodach; składali im w ofierze złoto i sre
bro, które rzucali do jezior. W Nimes — Nemausus, opiekun 
miasta, był bogiem wielkiego źródła, które płynie jeszcze i dzi
siaj. Bóg ciepłych wód, Borvo, nadał imię swoje francuskim mia
stom, położonym nad wodą (Bourbon, Bourbonne, Bourboule). 
Zwyczaj czczenia źródeł przetrwał nawet do czasu, kiedy Gallo
wie byli już chrześcijanami. Świątynia boga galijskiego została 
zastąpiona przez kaplicę, lecz w dalszym ciągu odbywano piel
grzymki do świątyni i rzucano pieniążki do wody. Gallowie 
czcili również bogów leśnych: Vogesus, bóg borów wogeskich, 
Arduena, bogini .lasów ardeńskich. W wielu okolicach czczono 
drzewo: wierzono, iż w niem przebywa bóg. Gdy kraj stał się 
chrześcijańskim, zrąbano większość tych drzew świętych, ale nie
które z nich zachowały się: umieszczono na nich wizerunki Dzie
wicy Świętej.

Znajdowano rzeźby, które przedstawiały boga o dwu gło
wach, uzbrojonego w młotek; nazywał się on Tarannis, bóg grzmo
tu. Innego wyobrażano z kołem, symbolizującem słońce; nosił on 
nazwę łacińską Jowisza.—Inny, zwany Esus, był przedstawiony,



GALIA DAWNA. 7

jak ścinał jemiołę. — Inny jeszcze zobrazowany został w postaci 
siedzącej, ze skrzyżowanemi nogami; trzymał worek, z które
go wypadały przeróżne przedmioty. Miał on na głowie rogi jele
nie, nazwa jego, Cerunnos, znaczyła „cornu“ (rogaty).

Druidzi. I w Galii, przynajmniej u wielu jej ludów, byli ka
płani, których nazywano Druidami, t. j., „ludźmi dębów“. Two
rzyli oni wielkie bractwo, w którego skład wchodzili przedstawi
ciele różnych ludów. Każdego roku zbierali się oni w środkowej 
Galii u Karnutów (Chartres) na zebrania, gdzie wybierali swego 
naczelnika. Nim się zostało Druidem, trzeba było w ciągu wielu 
lat być nowicyuszem, należało uczyć się na pamięć tysięcy wier
szy, gdyż Druidzi nic nie pisali.

Nie prowadzili wojen, ale byli równie potężni, jak i wo
jownicy. Mieli wyłączne prawo składać ofiary bogom; oni też 
wymierzali sprawiedliwość. Jeżeli pojedynczy człowiek, lub cały 
naród, odmawiał poddania się wyrokowi, Druidzi zabraniali utrzy
mywania z nim wszelkich stosunków.

Druidzi byli zarazem kapłanami, wróżbiarzami i lekarzami. 
Świątyń nie mieli, zbierali się zaś dla swych obrzędów pod go- 
łem niebem, w miejscu ogrodzonem, gdzieś u szczytu góry lub 
też na polanie leśnej.

Niekiedy składano w ofierze ludzi, skazanych na śmierć 
lub wziętych do niewoli. W święto przesilenia dnia z nocą, na 
cześć boga słońca, zamykano ofiary ludzkie do ogromnej klatki 
z łoziny, Druidzi podkładali ogień i śpiewano, aby zagłuszyć 
krzyki płonących ofiar. Ta tradycya uwieczniła się pod postacią 
ogni świętojańskich.

Druidzi usiłowali również przepowiadać przyszłość z lotu 
ptaków, na sposób Etrusków i Rzymian. Niekiedy przyprowadza
no w miejsce święte człowieka, który miał być złożony w ofierze 
bogom, Druid uderzał go mieczem powyżej piersi i przepowiadał 
przyszłość z tego, jak raniony padał i jak krew płynęła.

Gallowie przypuszczali, iż niektóre rośliny mają cudowne 
własności. Poszukiwali przedewszystkiem jemioły, rosnącej na 
dębie. (Jemioła jest to roślina pasożytnicza, spotykana, na 
niektórych drzewach, ale bardzo rzadko na dębie; z tej właśnie
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przyczyny uważano taką jemiołę za cud). Zbierano ją uroczyście 
pod koniec ostatniej pełni zimowej; kapłan, ubrany biało, ścinał 
ją złotym sierpem i zanurzał w wodzie poświęcanej.

Druidzi wyznawali zasadę religijną, której dobrze nie zna
my. Mówili, iż otrzymali ją od Druidów Wielkiej Brytanii, dokąd 
udawali się na naukę. Wierzyli oni, iż człowiek po śmierci w dal
szym ciągu żyje, że dusza jego przechodzi w inne ciało lub udaje 
się do odległej krainy w stronie zachodniej.

Opowiadano, że dusze zmarłych corocznie zgromadzały się, aby prze
być morze. W dniu tym* mówiono, marynarze z brzegów Francyi słyszeli do
bijanie się do swych drzwi; był to bóg, który przyprowadzał dusze. Wchodziły 
one do łodzi, i] chociaż łodzie miały wygląd pustych, pogrążały się w wodę, 
jakby były pełne podróżnych. Były to dusze niewidzialnych zmarłych. Podno
szono żagiel, ruszano w drogę, w godzinę przebywano cały La Manche i do
bijano do brzegów Anglii. Tam słyszeli oni Boga, zwołującego zmarłych. Du
sze niewidzialne wychodziły, barki stawały się lekkie i żeglarze wracali z po
wrotem.

Grecy twierdzili, że, jeżeli Gallowie byli tak mężni w bitwach, 
jeżeli nie bali się śmierci, to tylko dlatego, iż wierzyli w nieśmier
telność duszy.

ROZDZIAŁ II.

G A L I A  R Z Y M S K A .

Organizacya Galii. Cała Galia została podbita przez Cezara 
w ciągu lat ośmiu (58 — 50). Pozostawała ona przez 5 wieków 
częścią Cesarstwa Rzymskiego.

Dotąd była w Galii tylko jedna prowincya rzymska, stano
wiąca kraj między Pirenejami i Alpami. August zorganizował trzy 
inne i nadał im dawne nazwy, ale zmniejszył terytoryum najznacz
niejszej w celu powiększenia przestrzeni dwu pozostałych. Akwi
tania ciągnęła się aż do Loary; Belgia została powiększona przez 
kraj Saony; Celtyka obejmowała wszystko pozostałe.
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Później utworzono wzdłuż Alp trzy małe prowincye i na po
graniczu wzdłuż lewego brzegu Renu dwie prowincye, które na
zwano Germanią (górną i dolną).

Każda prowincya miała rzymskiego administratora, osobę 
możną, naznaczaną przez cesarza dla zarządu i wymiaru sprawie
dliwości. Jeżeli wyłączymy granicę, to na całem tern rozległem 
terytoryum było tylko czterech zarządców rzymskich.

Na pograniczu wzdłuż Renu umieszczono dwie małe armie 
w celu obrony Galii przed germańskimi barbarzyńcami. Lecz 
w całej pozostałej Galii, większej od dzisiejszej Francyi, nie było 
żadnych wojsk rzymskich i innych żołnierzy, prócz tych. którzy 
wchodzili w skład niewielkich gwardyi zarządców.

Gallowie, poddani Rzymu, nie stali się Rzymianami. Zacho
wali swą wiarę i czcili swych bogów, dając im nieraz tylko nazwy 
rzymskie. Na wierzchołku Puy de Dóme zbudowano wielką świą
tynię z olbrzymim posągiem boga, którego nazywano „Mercure de 
Dome“; odnaleziono zwaliska tej budowli.

Gallowie mówili nadal po celtycku; pisząc, używali łaciny. 
Stopniowo bez przymusu zaczynali mówić po łacinie; gdy barba
rzyńcy wtargnęli do Galii, łacina była już jedynym językiem kraju. 
Od niej pochodzi francuski, pozostała w nim tylko niewielka ilość 
wyrazów celtyckich: bec (dziób), coq (kogut) i t. d.

Każdy z ludów galijskich zachował swój ustrój. Rzym wy
magał tylko od nich posłuszeństwa swym zarządcom i płacenia 
podatków, nie zbyt uciążliwych. Wszyscy przeciwnicy Rzymu, 
którzy walczyli za niezawisłość swego narodu, zostali doszczętnie 
wytępieni. Tylko możnowładcy, stronnicy Rzymu, zatrzymali 
w swych rękach władzę.

Ponieważ Rzym nie pozwalał ludom zasiedlającym cesarstwo, 
prowadzić wojen pomiędzy sobą, poza pograniczem starć nie było. 
W całej Galii panował pokój.

Gallowie mieli strój, domostwa i sposób życia różny od 
rzymskiego. Ale wkrótce bogatsi przyswoili sobie zwyczaje boga
tych Rzymian. Przejęli odzież rzymską, poczęli budować domy 
na sposób rzymski, wychowywać swe dzieci, jak bogaci Rzy
mianie, wkońcu zaczęli się uważać za Italijczyków. Inni Gallowie
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poszli zwolna za przykładem bogatych i wszyscy ostatecznie 
uznali się za Rzymian. W końcu trzeciego wieku Galia była już 
zrornanizowana. Zachowywano w niej ten sam sposób życia 

i pracy, jaki był w krajach rzymskich.
Miasta. Gallowie właściwie nie mieli miast; będąc podda

nymi Rzymu, przejęli rzymski sposób budowania ich tam, gdzie 
znajdował się zarząd; wznoszono w mieście budynki publiczne, 
jako to świątynie, teatry, cyrki.

Największe miasta zbudowane zostały w krajach, sąsiadują
cych z Rzymem, gdzie klimat jest łagodniejszy. Były to kolonie, 
utworzone z żołnierzy rzymskich, którym nadawano okoliczne zie
mie: Największem ze wszystkich miast była wówczas Narbonna; 
przetrwała ona dwa wieki, jako najludniejsze i najbogatsze mia
sto Galii. Miała przystań z zatoką, otrzymywała towary, przywo
żone morzem z Italii lub Rodanem z Galii.

Arles, kolonia założona przez Cezara, przyjmowała jedno
cześnie okręty morskie, przybywające kanałem i barki, które przy
pływały Rodanem.

W miejscu, gdzie schodziły się trzy prowincye, przy połącze
niu Rodanu z Saoną, założono kolonię rzymską, nazwaną z galij
ska Lugduuum (Lyon); stała się ona stolicą Galii, największem 
miastem po Narbonnie. Zbudowano ją na wzgórzu, o gwałtownej 
spadzistości, gdzie dziś Fourvieres, i otoczono wałem. Pośrodku 
z boku płaszczyzny wznosił się pałac zarządcy; zamieszkiwali 
tam, przybywając do Galii, książęta z rodziny Augusta; w nim 
urodził się cesarz Kjaudyusz.. Odnaleziono na miejscu pałacu pod
stawy kolumn oraz odłamy marmuru i jaspisu. Obok pałacu 
znajdowały się ogrody, budynek, gdzie bito monetę, koszary, 
w których mieściła się gwardya zarządcy, a poniżej ciemne więzienie.

Na półwyspie przy złączeniu Rodanu z Saoną powstało mia
sto handlowe. Na wzgórzu, które panowało nad tym połączeniem 
rzek, znajdowała się główna świątynia Galii. Był to olbrzymi pro
stokątny ołtarz z wyrytym wielkiemi złotemi literami napisem: 
„ Rzymowi i Augustowi“. Z obu jego boków wznosiły się kolumny
granitowe, na nich zaś bronzowe posągi skrzydlatej bogini zwy
cięstwa, trzymającej w jednem ręku złotą koronę, w drugiem -—

|
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palmę. Z dwu stron ołtarza wznosiła się świątynia i amfiteatr, 
zprzodu był ogród ze stawami i olbrzymimi posągami, przedsta
wiającymi Augusta i miasta Galii. Corocznie, w miesiącu wrześniu, 
przedstawiciele wszystkich plemion galijskich zjeżdżali się, aby 
uczcić dwie świętości: miasto Rzym i cesarza Augusta.

W innych prowincyach Galii zamieszkiwało mało Rzymian: 
tworzyli oni nieliczne kolonie. Każdy lud galijski budował mia
sto, które stawało się jego stolicą. Większa część tych miast zo
stała zbudowana na miejscach, gdzie były dawniej twierdze, np., 
Lutecya, miasto Paryżan.

Niektóre ludy opuszczały stare grodziska. Arwernowie na 
miejscu Gergowii wybudowali nowe miasto, późniejsze Clermont- 
Ferrand. — Eduenowie porzucili Bibraktę i założyli bliżej doliny 
miasto Autun (Augustodunum).Powstało też wiele nowych miast.

Każde miasto posiadało terytoryum, którem zarządzało. Na 
południu, gdzie miasta były liczniejsze, każde z nich miało nie
wielką posiadłość; nie było ich więcej, jak osiem w departamen
tach Vaucluse i Dróme. Gdzieindziej miasto posiadało zazwyczaj 
obszar, równy dzisiejszemu departamentowi.

Niektóre z miast zachowały swe nazwy łacińskie, szczególnie 
na południu: np., Narbonna, Nimes, Arles, Avignon, Orange, Vien
ne, Lyon. Ale najczęściej brało ono nazwę od ludu, którego 
było stolicą: Lutecya, miasto Paryżan, stało się Paryżem; Cesa- 
rodunum, miasto Turonów, Tours. Na całym obszarze Galii 
w V-ym wieku było 114 miast.

Do Ill-go wieku, dopóki w Galii panował pokój, prawie żad
ne z miast nie posiadało twierdzy, a przedmieścia ciągnęły się da
leko na wieś. Ale w wieku III-im hordy barbarzyńskie wtargnęły 
do kraju i, znajdując bezbronne miasta, splądrowały i spaliły wiel
ką ich ilość (patrz str. 21). Odtąd obwarowywanie miast weszło 
w zwyczaj: budowano proste wały z rumowisk różnego rodzaju; 
odnajduje się w nich części kolumn, szczątki płyt z napisami, 
odłamki pomników. Te nowe wały otaczały przestrzeń niewielką. 
Największe, Bordeaux, Tours, Poitiers, miały tylko po 2  ̂kim. ob
wodu. Są takie, które nie miały nawet 1000 metrów. W ścieśnio
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nej przestrzeni domy były nagromadzone, tworząc ulice wązkie 
i ciemne.

W tej epoce Lugdun i Narbonna przestały być wielkiemi mia
stami. Najważniejsze były zresztą w blizkości pogranicza, zagro
żonego przez najazdy barbarzyńców z Germanii. Na Mozelli, 
Trfcves stało się stolicą prefekta Pretoryi, który zarządzał jedno
cześnie Galią, Anglią i Hiszpanią. Jest to miasto wojskowe z ar
senałami, fabrykami broni, magazynami żywności. Pozostały 
po nim jeszcze ruiny rzymskie, la Port Noire, cyrk i pałac cesar
ski, którego mury są z cegły.

Na południu, blizko Italii, Arles zastępowało zwolna Nar- 
bonnę; był tam wielki amfiteatr, t. zw. Arenes, zachował się dotąd. 
Konstantyn zbudował tam pałac.

Pomniki. Miasta galijskie, jak zwykle w krajach rzymskich, 
miały pomniki, naśladujące zabytki rzymskie: świątynie, teatry, 
cyrki, łuki tryumfalne, termy (ciepłe kąpiele). Miasto nie miało środ
ków na wznoszenie wszystkich tych budowli, gdyż podatki płaco
no cesarzowi: bogaci mieszkańcy budowali je na swój koszt. Oni 
też własnym sumptem urządzali przedstawienia teatralne i uroczy
stości religijne, kazali opalać kąpiele, utrzymywali w należytym 
porządku ulice oraz rozdawali zboże i pieniądze pospólstwu.

Nie było miasta w Galii, któreby nie miało świątyni, teatru 
i cyrku. Większość tych zabytków jest zniszczona. W Narbon- 
nie i Lyonie, dwu największych miastach Galii, nie pozostało nic 
więcej, jak tylko odłamki budowli i szczątki płyt z napisami. Na 
południu zabytki te zachowały się najlepiej.

Teatr w Oranu jest prawie nienaruszony; od kilku lat za
częto dawać w nim przedstawienia. Pozostał również bardzo wspa
niały łuk tryumfalny, wzniesiony w celu upamiętnienia zwycię
stwa, odniesionego na początku wieku I-go; nosi on napis z bron- 
zu, na wierzchołku była grupa posągów, które zdjęto.

Nimes było założone przez najemników-żołnierzy greckich 
z Egiptu. Moneta miejska przedstawiała gałązkę palmową i kro
kodyla, które stały się herbem Nimes. Zachował się również duży 
amfiteatr, Arfcnes, długości 133 mt., szerokości 101, z 34 rzędami 
kamiennych stopni, służących za siedzenia. Mógł pomieścić 2400
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widzów; odbywają się w nim dziś walki byków. W średniowie
czu była to twierdza, wewnątrz niej powstała cała dzielnica. —Za
chowała się również w Nimes mała świątynia, wzniesiona na 
cześć przybranego syna Augusta, nazwana Maison Carrće. Nie
wiele budowli rzymskich jest równie wspaniałych.—Na wzgórzu, 
które panuje nad Nirjies, znajduje się jeszcze Tour Magne, która 
była prawdopodobnie grobowcem. U stóp wzgórza pozostały zwa
liska kąpieli, z niewielkim sanktuaryum w blizkości źródła, które 
wypływa z pod ziemi i tworzy ruczaj. Czczono tam boginię Ne- 
mausus, opiekunkę miasta. Ale Nimes otrzymywało wodę prze
ważnie z długiego wodociągu, którym szła ona ze źródeł gór
skich, położonych w pobliżu Uzes; to, co nazywają Pont du Gard 
jest tylko częścią dawnego wodociągu. Składał się on z trzech 
pięter arkad i kolumn, które wznosiły się na 40 metrów wysokości 
ponad doliną Gardony.

Z innych zabytków lepiej zachowanych pozostały: świątynia 
Augusta i Liwii w Vienne, przystań wAutun i Trćves oraz w Frejus 
resztki portu wojennego; jest on dziś w odległości 3 kim. od morza.

W Galii były również tysiączne pomniki rzymskie i to, co 
pozostało, jest tylko drobną ich cząstką.— W Lutecyi, małem mie
ście, znaleziono gorące kąpiele, Thermes de Cluny, areny, których 
zwaliska pozostały jeszcze przy ulicy Monge, teatr, szańce (w po
bliżu ulicy Hautefeuille), wiele grobowców na drodze do Orle
anu, — wszystko poza granicami dawnego miasta.

Drogi, Rzymianie zgodnie ze swym zwyczajem przeprowa
dzali i w Galii drogi dla użytku swych armii i gońców cesarskich. 
Były one budowane z wapienia i dlatego otrzymały nazwę szosy 
(chaussee). Zazwyczaj zaczynano od ubijania ziemi; na niej ukła
dano warstwę mieszaniny z wapna i piasku, którą pokrywano pła- 
skiemi kamieniami. Na wierzch nakładano warstwę kamieni grub
szych lub resztki dachówki z mieszaniny wspomnianej; nakoniec 
pokład żwiru i cementu, który nazywano ricrouteu (skorupa). 
Największe szosy miały niekiedy do 5 metrów szerokości; prócz 
tego chodniki do 2-ch metrów z obu stron.

Drogi szły liniami prostemi; na bagnach przechodziły w gro
ble, przez rzeki przerzucano mosty; jeżeli doliną rzeki była sze
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roka, to most miał nieraz kilka łuków. Gdy napotykano wzgórza, 
przeprowadzano drogi po stromych pochyłościach.

Wzdłuż drogi układano kamienie, t. zw. przydrożne ( -
res): co każde tysiąc stóp (1481 metr.). Na północy co milę 
(2222 metry); hyły to kamienne słupy, wyższe od człowieka. 
Przy drogach znajdowały się stacye, gdzie trzeba się było zatrzy
mać, aby popasać konie; w odległości dziennego marszu stały 
budynki, gdzie można było spędzać noc. Przeciętnie przebywa
no 50 kilometrów dziennie.

We wszystkich miastach Galii drogi były mniej lub więcej 
szerokie, ale największe z nich były te, które łączyły wielkie mia
sta: Lyon, Narbonnę, Arles z Italią, Hiszpanią, Germanią. W wielu 
razach wytknęły one kierunek dzisiejszym wielkim liniom kole
jowym. i

Z Arles jedna droga prowadziła do Italii przez Frejus, inna 
szła do Hiszpanii przez Nimes, Beziers, Narbonnę. — Z Lyonu roz
chodziło się wiele znacznych dróg:

Do Arles po prawym brzegu Rodanu; 
ku Bordeaux poprzez Auvergne; 
w kierunku Loary przez Bourges i Tours; 
w stronę Sekwany przez Autun, Auxerre i Paryż; 
ku la Manche przez Reims, Amiens i Boulogne.
Z Lyonu w kierunku Renu droga prowadziła bądź przez Be- 

sanęon i Bazyleę, bądź przez Langres, Metz, Treves i Cologne.
Chrześcijanizm w Galii. Długi czas chrześcijanie byli tylko 

śród Greków w niektórych dużych miastach, jak Arles i Lyon. 
Pierwszymi męczennikami Galii byli Grecy z Azyi, umęczeni 
w Lugdunie i w Vienne w r. 177; biskup ich święty Pothin był Gre
kiem azyatyckim; listy jego, w których opisuje męczeństwa, są 
pisane po grecku.

W połowie Iii-go wieku do kilku większych miast przybyli 
misyonarze wysłani z Rzymu przez papieża w celu nauczania 
ewangelii. Tradycya mówi, że było ich siedmiu. Jeden z nich, 
Saturnin, usiłował nawracać lud w Tuluzie; schwytano go i przy
wiązano do rogów byka. Został on patronem Tuluzy. Wkońcu, 
gdy chrześcijanizm stał się religią cesarstwa, południe i pozostałe
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wielkie miasta Galii przyjęły nową wiarę, lecz mieszkańcy wsi za
chowali dawną religię; nazywano ich poganami, t. j., włościanami.

Święty Marcin, nazwany później apostołem , pracował 
usilnie nad wykorzenieniem religii pogańskiej. Przybył on z kraju, 
który zwie się dziś Węgrami. Przyprowadzono go do Pawii w Italii, 
jako małe dziecko, został chrześcijaninem, chodził do kościoła 
wbrew woli ojca. Jako syn oficera, obowiązany był wstąpić do 
armii, w której pozostawał lat kilka.

. Służąc w załodze Amiens, razu jednego zimą spotkał u wrót 
miasta zaledwie odzianego biedaka. Marcin nie miał pieniędzy, 
rozciął więc swój płaszcz i oddał mu połowę. Następnej nocy we 
śnie ujrzał Chrystusa, ubranego w swój płaszcz, jak mówił do 
aniołów: „Marcin, który jest jeszcze katechumenem, przyodział 
mię w swoje suknie“. Wkrótce potem przyjął chrzest i zdecydo
wał porzucić służbę wojskową.

Udał się później do Poitiers, odszukał biskupa Hilarego, 
o którym słyszał, jako o świętym; ponieważ zaś rodzice jego byli 
poganami, udał się w drogę, aby ich nawrócić. Odnalazł rodzi
ców w kraju Danube: zjednał dla nowej wiary matkę, ojciec się 
wzbraniał.

Potem powrócił do Poitiers (360), usunął się na wieś i począł 
pędzić żywot mnicha. Przyłączyli się doń inni pustelnicy, więc 
założył klasztor Liguge — pierwszy w Galii. Wówczas pozyskał 
sławę świętego.

W tym czasie zmarł biskup z Tours, mieszkańcy pragnęli, by 
Marcin został jego następcą. Obawiano się, iż odmówi przez 
skromność, więc jeden z mieszkańców sprowadził go pod pozorem 
wezwania do chorej żony. Marcin napotkał tłum zgromadzony 
dla obioru biskupa. Nosił on wówczas brudne ubranie i włosy źle 
uczesane zwyczajem pustelników: niektórzy robili mu z tego po
wodu zarzuty; wybrany był jednak jednogłośnie.

Święty Marcin zaczął w tym czasie przebiegać wsie środkowej 
Galii w celu nawracania pogan. Burzył wyobrażenia bogów, 
święte drzewa i kamienie, którym dotąd oddawano cześć i na ich 
miejscach wznosił kościoły. Oto kilka cudów z tego czasu, przy
toczonych przez ucznia Marcina Sulpicyusza Surowego.
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W jednem z miasteczek ów biskup zniszczył święty przybytek i zamie
rzał ściąć drzewo. Poganie wraz z kapłanem starali się odwieść go od tego 
postanowienia. Ale on ich skłaniał, aby sami -ścięli drzewo, poświęcone złe
mu duchowi. Jeden z obecnych rzekł: „Jeżeli masz ufność w Bogu, którego 
czcisz, to siądź pod drzewem, a my je będziemy ścinali. Marcin się zgodził. 
Przywiązano go z tej strony, na którą przechylało się drzewo. Poganie po
częli ścinać, mnisi, towarzysze świętego uważali go za zgubionego, ale w chwili, 
gdy drzewo miało paść, Marcin podniósł rękę, uczynił znak krzyża: podniosło 
się ono i padło w innym kierunku. Poganie przekonani tym cudem nawrócili 
się wkrótce.

Innego dnia podłożył biskup ogień pod bardzo starożytną świątynię, wiatr 
gnał płomienie na sąsiednie domostwa. Wówczas Marcin wszedł na dach i na
tychmiast ogień zwrócił się przeciw wiatrowi i domy zostały oszczędzone przez 
płomienie.

Innym razem poganie wzbraniali mu burzenia świątyni. Więc usunął 
się do dalszych okolic, włożył włosieńnicę, posypał głowę popiołem i prosił 
Boga o obalenie pogańskiej budowli. Dwaj aniołowie, uzbrojeni we włócznie 
i tarcze, przyszli mu oznajmić, iż może już wracać do świątyni. Powrócił, 
uderzył w nią i runęła w gruzy. Poganie patrzyli nań bez ruchu, później zaś 
orzekli, iż wyrzekają się swych bogów, gdyż ci nie mogli się sami obronić.

W pobliżu Amboise w wielkiej wieży kamiennej znajdowało sie wyob
rażenie bóstwa, czczone przez pogan. Marcin rozkazał kapłanowi zburzyć tę 
wieżę, ów odpowiedział, iż jest to praca ponad jego siły. Święty spędził noc 
na modlitwie, nazajutrz burza obaliła świątynię.

Biskupi. Gdy barbarzyńcy wtargnęli do Galii prawie wszy
scy mieszkańcy byli już chrześcijanami. Każde miasto miało 
swego biskupa. Było ich tylu, ile miast (trochę więcej, niż 110); 
każdy z biskupów zarządzał wyznawcami, zamieszkującymi całe 
jego terytoryum. Kraj, podległy biskupowi, zwał się dyecezyą.

Biskup był przełożonym kapłanów, duchowieństwa i miesz
kańców miasta. Mówiono, iż wybiera go kler i lud, ale nie 
były to wybory, podobne do dzisiejszych kartkowych. Zgro
madzał się tłum, przedstawiano mu tego, kogo wybrali najznako
mitsi mieszkańcy, i wybór był jednogłośnie uznawany. Obrany 
była to zazwyczaj osobistość znakomita, szlachetnie urodzona 
i bogata, niekiedy ksiądz lub mnich, wsławiony przez swą poboż
ność, jak św. Marcin. Najznakomitszy biskup w. V-go, święty 
Germain w Auxerre, był szlachcicem. W Rzymie zajmował się on 
adwokaturą. Po powrocie do miejsca rodzinnego ożenił się. Spę
dzał czas na polowaniach. Zawieszał łby upolowanej przez
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siebie zwierzyny na wielkiej gruszy, pośrodku miasta, zgodnie 
z pogańskim zwyczajem. Biskup ściął gruszę, przyszły św. Ger- 
main rozgniewany poszedł go zabić, ale nagle nawrócił się i zo
stał księdzem. Z czasem biskup wyznaczył go swym następcą.

Biskupi jednej prowincyi zgromadzali się na posiedzenia (so
bory) w celu uporządkowania spraw kościelnych. Nieraz zbierano 
biskupów z całego cesarstwa na sobór ( ), aby powziąć
uchwały co do dogmatu lub potępić herezyę.

Biskup był wówczas najpotężniejszą osobistością w mieście. 
Rozkazywał wszystkim duchownym. Miał znaczną władzę nad 
wszystkimi chrześcijanami, gdyż mógł ich, pozbawiać komunii, 
zabraniać wstępu do kościoła, rzucać klątwę kościelną, zastosowy- 
wać pokutę publiczną. Jeżeli powstawał spór między chrześcija
nami, on był ich rozjemcą, t. j., prawie sędzią. Zazwyczaj kościół 
posiadał wielkie dobra, biskup pobierał z nich dochody, uzyskiwał 
prawa właściciela nad dzierżawcami i niewolnikami.

Kiedy barbarzyńcy osiedlili się w Galii, zastali biskupów, 
każdego z nich jako pana-właściciela w swem mieście, więc ob
chodzili się z nimi, jako z wodzami ludu.

ROZDZIAŁ III.

N A J A Z D Y  B A R B A R Z Y Ń C Ó W .

Zwyczaje Germanów. Kraj po prawej stronie Renu, dzisiej
sze Niemcy, zamieszkiwały drobne ludy, nazwane przez Rzymian 
Germanami (sami oni nie używali tej nazwy).

Germanowie, zarówno jak i Gallowie, wydawali się Rzymia
nom istotami dzikiemi, wzrostu wielkiego, o białej skórze, płowych 
lub rudych włosach i jasnych oczach, o wyrazie dzikim, jak znaj
dowali Rzymianie.

Germanowie ubierali się jeszcze nędzniej, niż Gallowie. 
Większość nosiła odzież ze skór zwierzęcych, które nie zakry
wały całego ciała. Jako ubrania zwierzchniego używali grubych

Dzieje średniow. T. II. 2
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lnianych płaszczów, spinanych na ramieniu wielką szpilką, lub 
cierniem. Tylko bogaci nosili lnianą płócienną koszulę i obcisłe 
spodnie, z wierzchu narzucając płaszcz. Kobiety miały prawie ta
kie same ubranie, jak mężczyźni; tuniki nie zakrywały im rąk i się
gały poniżej kolan. Dzieci były zaledwie odziane.

Germanowie nie znali miast, ani nawet grodzisk - twierdz, 
jak Gallowie. Wszyscy mieszkali w wioskach, te zaś składały się 
z zagród, położonych zdała jedna od drugiej.

Dom kształtu prostokątnego, budowany był zazwyczaj z pni, 
ociosanych z czterech boków, dach był ze słomy lub trzciny, drzwi 
z gałęzi plecionych. Domostwo składało się z jednej tylko izby, 
bez podłogi. Nie było w niem mebli ani łóżek; spano na ziemi.

Życie Germanów było bardziej pierwotne, niż Gallów. Kli
mat ich kraju był surowszy, a ziemia mniej żyzna; to też upra
wiano maleńką jej cząstkę, a olbrzymie obszary pokrywały 
lasy i bagna.

Germanowie hodowali liczne trzody oraz oddawali się my- 
śliwstwu. Mleko i zwierzyna stanowiły główne ich pożywienie. 
Uprawiali żyto i owies, lecz chleba prawie nie znali. Poza piwem 
i prostą strawą z mąki i mleka nic więcej przygotowywać nie 
umieli. Mężczyźni nie pracowali: mieli niewolników, którzy strzegli 
im trzód i uprawiali rolę. Kobiety przędły i tkały.

Podobnie, jak Gallowie, Germanowie podzieleni byli na 
wiele drobnych ludów, które często walczyły między sobą. Nie
które z nich miały królów, większość jednak podlegała władzy 
kilku naczelników. Przed wyprawą wojenną obierano jednego 
z nich za wodza, który prowadził do boju.

Wierzenia religijne Germanów były bardzo pierwotne. Nie 
mieli oni ani świątyń, ani wyobrażeń bogów; stan kapłański był 
bardzo nieliczny. Germanowie czcili bogów, których tworzyli na 
podobieństwo ludzkie. Wyobrażali sobie Wotana, jako starca 
z siwą brodą, z przepaską na jednem oku, okrytego wielkim pła
szczem, w kapeluszu, z czarodziejskim kijem. Oto dlaczego Rzy
mianie utożsamiali Wotana ze swym bogiem Merkurym. Bóg 
grzmotów ( Donnar) był mężczyzną o czerwonej brodzie, ciężkim 
i niekształtnym, z olbrzymim płaszczem, którym miotał w powietrze,
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a on mu wracał do ręki. Podobnie jak w Galii, nieraz składano 
bogom w ofierze jeńców wojennych lub skazanych na śmierć.

Wojownicy germańscy. Germanowie bardziej jeszcze, niż 
Gallowie byli narodem wojowniczym. Zazwyczaj walczyli pieszo; 
uzbrojenie mieli bardzo proste: zbroją i koniem bojowym posługi
wali się zrzadka, gdyż nie byli dość bogaci. Nie używali również 
pancerza, ani szyszaka. Przed bitwą zrzucali nawet płaszcz, aby 
nie przeszkadzał. Dla obrony używali okrągłej tarczy z drzewa lub 
z plecionych korzeni, pokrytej skórą wieprza.

Jedynym ich orężem była długa, drewniana włócznia, zakoń
czona szerokiem Żelaznem ostrzem. Na łowach używano łuków.

Naczelnicy nosili pancerz, a nieraz i szyszak, używali też że
laznych mieczów i dosiadali koni. Rzymianie uważali, że konie 
germańskie nie były ani szybkie, ani ładne.

Germanowie szli na wojnę z żonami, dziećmi i całym ta
borem. Przed bitwą ustawiali się w szyku bojowym, tworząc 
wiele szeregów, jeden za drugim, ściśle zwartych. Na przedzie 
ustawiali się najzamożniejsi, posiadający najlepszą zbroję; inni, 
bronieni przez pierwsze szeregi, zasłaniali tylko tarczami skrzy
dła oddziału, W chwili natarcia na wroga Germanowie śpie
wali pieśń wojenną, która „zaczynając się lekkim szmerem, po
tężniała stopniowo aż do upodobnienia się grzmotom burzy“.

Wojna była jedynem zajęciem większości mężczyzn. Jeśli 
naród nie walczył, wojownicy towarzyszyli naczelnikom innego 
ludu. który prowadził wojnę. Każdy wódz miał przy sobie 
mnóstwo towarzyszów, przeważnie młodych, którzy mieszkali 
z nim w jednym domu, jadali razem i walczyli przy jego boku. 
W razie zwycięstwa otrzymywali oni z jego ręki część zdoby
czy, zazwyczaj ubranie, konia, złoto. Jeśli dowódca padł w wal
ce, towarzysze jego ginęli wraz z nim, gdyż związani byli przy
sięgą, iż będą mu wierni i pójdą za nim wszędzie. W czasie pokoju 
wódz i jego towarzysze dzień i noc spędzali za stołem, pijąc piwo 
lub wino.

Wojownicy germańscy lubili bardzo klejnoty, złoto i piękne 
tkaniny. Ponieważ wszystkiego tego nie mieli u siebie, szukali więc 
w dalekich krajach. Często przekraczali oni granicę, łupili posia-
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(jjości rzymskie, przynosili stamtąd złoto i piękne tkaniny; upro
wadzali też ludność i sprzedawali ją, jako jeńców. Wielu wojo
wników, zwabionych żołdem, zaciągało się do armii rzymskiej. 
Przyjmowano ich chętnie, wiedząc, iż biją się dobrze.

Najazdy germańskie na Galię. Póki istniało cesarstwo rzym
skie, Germanowie próbowali napadać na obie Galie. Aby ich po
wstrzymać, cesarze rzymscy utrzymywali stałe armie pograniczne, 
nad Renem i Dunajem. Ilekroć wojska te uczestniczyły w walkach 
wewnętrznych, Germanowie wkraczali do Galii. W III-im wieku 
kilkakrotnie niszczyli ten kraj najazdami.

W tym czasie narody, zamieszkujące kraje, leżące dalej je
szcze od granic cesarstwa, pomiędzy Elbą i Wisłą, Gotowie, Wan
dalowie i Burgundowie porzucili swe siedziby i osiedlili się nad 
Dunajem, na wielkich równinach węgierskich. Tam ci koczownicy 
zaczęli jeździć konno i używać pancerzy, zrobionych ze skóry, z na
bitymi małymi metalowymi krążkami. W ten sposób powstały 
hordy jeźdźców germańskich, posługujących się w walce włócznią 
i mieczem.

Dawne nieliczne ludy w zachodniej części Germanii, sąsiadu
jącej z Galią, pozostały na starych siedzibach. Zmieniły tylko 
swą nazwę, a niektóre z nich połączyły się, tworząc w ten spo
sób nowe narody.

Wzdłuż dolnego biegu Renu zjawiają się Frankowie. Po raz 
pierwszy, słyszy się o nich w r. 241. Aureliusz, wódz rzymski, 
który został później cesarzem, odrzucił jedną z tych hord. Po
legło w walce siedmiuset, a trzystu wzięto do niewoli, Żołnierze 
jego ułożyli piosenkę: „jednego dnia zabiliśmy tysiąc Sarmatów, 
tysiąc Franków, szukamy teraz tysiąca, tysiąca Persów“.

Frankowie nosili długie włosy, splecione w warkocze, mieli 
długie wąsy, nie nosili brody. Walczyli pieszo, posługując się no
wego rodzaju bronią, zwaną „francisque“, małym toporem o je- 
dnem ostrzu. Rzucali nim z wielką siłą na wroga.

Wzdłuż wybrzeża morza Północnego zjawiają się Saksono- 
wie; i oni walczą pieszo krótkim mieczem, zwanym scramasax. 
Saksonowie przybywali w łodziach, grabili miasta i wsie Galii na 
całem wybrzeżu La,Manche’u.
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Nad górnym Renem aż do Menu, osiedlili się Alamanowie. 
Używali oni pancerzy i walczyli konno. Na wojnę prowadził 
król. Jeżeli wojna była nieudatna lub zbiory były złe, Alamanowie 
pozbawiali go władzy królewskiej, przypuszczając, iż bogowie nie 
chcą go dłużej widzieć na tronie. Alamanowie nienawidzili miast: 
nie mieszkali w nich, twierdząc, że „wydaje im się, jak gdyby za
mykano ich w grobie“.

Frankowie, Saksonowie, Alamanowie już od Ill-go wieku pu
stoszyli Galię i zniszczyli wiele miast. Aby odeprzeć te najazdy 
trzeba było wielu wojen. W roku 355-ym jeźdźcy alamaóscy wtar
gnęli do Galii i dotarli aż do miasta Autun, następnie obiegli nawet 
Lugdun (Lyon) i opuścili Galię dopiero po wielkiej bitwie pod 
Strasburgiem.

Żaden z tych narodów aż do lV-go wieku nie osiedlił się 
w Galii. Wielka ilość barbarzyńców zaciągnęła się do armii 
rzymskiej; stanowili oni najlepsze oddziały, oficerów mieli swej 
narodowości. Frankowie stali się głównodowodzącymi. Pewien 
wojownik frankoński, Sylwanus, przyjął nawet tytuł cesarza 
(354 r.). Inny Frank, Arbogast, nie chcąc nosić tego tytułu, ogło
sił cesarzem pewnego profesora retoryki, sam zaś rządził w jego 
imieniu (392).

Podobnie było na Wschodzie, w drugiej połowie Cesarstwa 
Rzymskiego. Zniszczywszy armię rzymską (378), Wizygoci osie
dlili się w kraju, położonym na zachód od Konstantynopola. Ce
sarz Teodozyusz przyjął ich na służbę; oddział konny Wizygotów 
stał się najważniejszą częścią armii rzymskiej.

Teodozyusz umarł (395), pozostawiwszy dwu małoletnich 
synów: Arkadyusza i Honoryusza. Pierwszy otrzymał Wschód 
z Konstantynopolem, drugi zaś osiadł na Zachodzie w Italii. 
Rzeczywistym władcą Zachodu był wódz Stylikon, barbarzyńca, 
Wandal z pochodzenia. Król Wizygotów osiadłych w Cesarstwie, 
Alaryk, pokłócił się z cesarzem i rozpoczął wojnę w Italii.

Kiedy Stylikon z nim był zajęty walką, pewien barbarzyńca, 
poganin Radagajs, zebrał nad Dunajem liczne hordy barbarzyń
ców, aby złupić cesarstwo. Sam on z główną hordą wtargnął 
do Italii i, posuwając się ku Rzymowi, niszczył wszystko po



2 2 SKEDNJOWIECZE.

drodze. Mieszkańcy tak byli przerażeni, iż uważali hordę jego za 
liczną armię; wyobrażano sobie, iż miał on 300 do 400 tysięcy żoł
nierzy. Horda ta została wkońcu okrążona przez armię Stylikona 
w górach, niedaleko Florencyi. Wszyscy z niej byli bądź wybici, 
bądź sprzedani, jako niewolnicy. Radagajs został ścięty.

W tym samym czasie inni barbarzyńcy przeszli Ren. Były to 
niewielkie plemiona z równin Dunaju. Szli zcałemi rodzinami i sta
dami. Walczyli konno i używali włóczni. Byli to Alanowie, Szwa
bowie i Wandalowie, najliczniejsi wśród nich. Ponieważ na gra
nicy nie było wcale żołnierzy rzymskich, przeprawili się barba
rzyńcy przez Ren i zaczęli pustoszyć Galię. Posuwając się po 
wielkich drogach rzymskich, atakowali wiele miast i niszczyli do
szczętnie te z nich, które udawało im się zdobyć. W mieście 
Mayence wymordowali nawet tych mieszkańców, którzy schro
nili się do kościoła. Zdobyli Reims, Amiens, Arras, Tournai; 
ludność pozabijali lub też uprowadzili z sobą, jako niewolników. 
W ten sposób przeszli oni całą Galię, aż do Pirenejów. Znalazł
szy tam przejścia górskie, strzeżone przez górali, powrócili do Ga
lii i poczęli pustoszyć południowe jej czyści. Ś-ty Jeremiasz pisał 
wtedy z Afryki: „Od Alp aż do Oceanu i Pirenejów wszystko pły
wa we krwi“.

Opowiadano później, iż ś-ty Nicaise, biskup z Reims, był ścięty przez 
Wandalów, a głowa jego jeszcze po ścięciu mówiła.

Kiedy barbarzyńcy byli jeszcze w Galii, armia bretańska 
(Bretagne—Anglia) wszczęła rokosz i ogłosiła nowego cesarza, 
który przybył z wojskiem do Galii. Zaczęła się więc znowu dłu
goletnia wojna pomiędzy przywłaszczycielem władzy i wodzami 
cesarza Honoryusza. Galia spustoszona już przez barbarzyńców, 
była niszczona nadal przez armie dwu cesarzów. Głód był tak 
wielki, że jedzono mięso ludzkie.

Osiedlanie się barbarzyńców. Narody barbarzyńskie, które 
wkroczyły w roku 406 do Galii, zdobyły przełęcze Pirenejskie 
i osiedliły się w Hiszpanii. Zajęły zaś ich miejsca inne narody. 
Frankowie zdobyli i spalili miasto Treves, w którym od lat stu 
przebywał zarządca całej Galii. Zajęli kraj cały, niedawno pusto
szony, t. j., brzegi Renu i większą część Belgii. Burgundowie, nie-
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wielki naród, który przybył razem z Wandalami, osiedlili się na 
lewym brzegu Renu (413).

W tym też czasie Wizygoci zaleli Italię i Rzym. Następnie 
weszli do Galii i zajęli wybrzeże morza Śródziemnego. Król ich 
Ataulf zakochał się w Placydyi, siostrze cesarza Honoryusza, któ
rą Wizygoci uprowadzili, jak niewolnicę; Placydya zgodziła się 
wyjść za niego zamąż.

Ataulł twierdził, że początkowo chciał unicestwić Rzym i Ce
sarstwo i uczynić z całego terytoryum rzymskiego nowe króle
stwo gockie, dla którego byłby tern, czem August był dla ce
sarstwa. Lecz doświadczenie przekonało go, iż Gotowie, jako 
niesforni barbarzyńcy, nie zgodziliby się ulegać woli panującego. 
Uważając zaś, że państwo nie może się obejść bez króla, Ataulf 
podjął pracę nad odrodzeniem cesarstwa. Nie będąc w stanie 
zniszczyć go, chciał się wsławić jako odnowiciel. Postanowił 
on obronić państwo przed innymi barbarzyńcami. Przeszedł 
do Hiszpanii, osiedlił się w Barcelonie, zwyciężył Wandalów. Lecz 
wkrótce potem, oglądając konie w stajni, został zamordowany 
przez jednego z żołnierzy. Dzieci jego zabito, żona Placydya o mało 
też nie zginęła.

Następca Ataulfa kazał ją pędzić przed swym koniem. Brat 
jej Wallia, ogłoszony wkrótce królem, odesłał Placydyę do Italii 
i porozumiał się z cesarzem Honoryuszem w sprawie obrony ce
sarstwa przed Wandalami. Wynagradzając go, cesarz ustąpił mu 
prowincye, w których naród jego osiadł t. j. kraj po obydwu stro
nach Pirenejów. Najważniejszą z nich była Narbonaisa (dzisiejsza 
Langwedocya). Wallia osiadł w Tuluzie, która stała się stolicą 
nowego królestwa Wizygotów (419). Trzy narody germańskie 
znajdowały się wówczas w Galii: Frankowie na północo-wschodzie, 
w Belgii, Burgundowie na granicy wschodniej .i Wizygoci na połu- 
dnio-zachodzie; zajmowały one tylko krańce Galii. Pozostała Ga
lia podlegała nadal władzy cesarzów, osiadłych w Italii.

Powstanie królestw barbarzyńskich. Taki stan rzeczy trwał 
około lat dwudziestu. Później barbarzyńcy stopniowo powiększyli 
swe posiadłości. Mały naród Burgundów, pełniący służbę w wojsku 
cesarza, poróżnił się z głównym wodzem Aecyuszem. Król Gun-
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ther, rodzina jego i prawie cały naród byli doszczętnie zniszczeni 
przez Hunnów. Wojna ta jest nam bardzo mało znana, lecz wywarła 
widocznie ogromnie silne wrażenie na współczesnych, gdyż wspo
mnienia o niej zachowały się w słynnej legendzie Nibelungów, 
z której wzięto treść do największego poematu epickiego Niemiec. 
Resztki narodu burgundzkiego zostały osiedlone przez Rzymian 
w górach Jura i w Alpach, w kraju prawie zupełnie pustym, który 
znany był później, jako Sabaudya i Franche-Comte.

Sidoine Apolinary, biskup w Clermont, widział w swoich po
siadłościach (domaine) oddział wojowników burgundzkich; opisuje 
ich dokładnie; mówi, iż są wzrostu wysokiego i wcale nie złego 
charakteru. Zarzuca im tylko, iż są zanadto wielkiego wzrostu, i to, 
że smarują sobie włosy zepsutym tłuszczem, mówią językiem ger
mańskim, śpiewają ludowe pieśni, jadają wiele i że przychodzą 
witać go codziennie o bardzo wczesnej godzinie. Burgundowie 
mieszkali w domach drewnianych i uważani byli za zręcznych 
i zdolnych do robót w drzewie. Dziś jeszcze górale Jury są często 
wzrostu bardzo wysokiego, silni, dobrzy cieśle i stolarze.

Z czasem Burgundowie posunęli się dalej na zachód i na po
łudnie. Ostatecznie zajęli cały kraj nad Saoną i Rodanem, od Cóte 
d’Olu („Zbocza złotego“) do Durance. Pozostali jednak narodem 
bardzo nielicznym. Burgundowie przyjęli wiarę chrześcijańską; 
ponieważ zaś należeli do sekty aryańskiej, nieuznającej dogmatu
0 Trójcy Świętej, nie byli nigdy łubiani przez dawnych mieszkań
ców Galii.

Frankowie posuwali się zwolna w głąb Belgii, napotykali 
tam miasta zburzone, wsie opustoszałe, osiedlać się więc mogli bez 
przeszkód. Podlegali oni władzy kilku królów z jednego rodu
1 odróżniali się od innych wojowników tern, że nosili długie włosy, 
zamiast je strzydz z tyłu głowy.

Z czasem opowiadano, że królowie Franków pochodzili od Priama, króla 
Troi i sklecono genealogię, podług której Frankus, wnuk Priama, był przod
kiem Faramona, ojca Klodyona.

Królowie Franków nosili miano Merowingów, ale dobrze nie 
wiemy dlaczego. Jeden z tych nieznacznych królów Klodyon, do
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tarł aż do Sommy. Inny walczył w wojsku rzymskiem przeciw 
Hunnom (patrz str. 29); być może, iż nazywał się on Merowig, aie 
nikt nie jest tego pewien.

Drugi następca Kjodyona Hilderyk osiadł w Tournai. Był 
on sprzymierzeńcem wodza Egidyusza i walczył wraz z nim prze
ciw innym narodom barbarzyńskim (w Orleanie i Angers). Został 
pochowany w Tournai, tam również odnaleziono jego grobo
wiec (wr. 1663). Ciało było przyodziane w jedwabną tkaninę, usia
ną złotemi pszczołami; pas, na którym zawieszano miecz, był na
bijany złotemi gwoździami, znaleziono też sakiewkę z 300 mo
netami, kolię z medalionów, pierścień i pieczęć z wyrytym wi
zerunkiem króla i napisem łacińskim: „pieczęć króla Hilderyka“. 
Tuż obok leżała włócznia, miecz i topór.

Wizygotowie, osiedli pierwotnie w Langwedocyi, rozprze
strzenili się, zdobywając w Galii jedno miasto za drugiem. W ten 
sposób zajęli zwolna cały południowy kraj Loary i Prowansalii; 
w tym samym czasie stali się panami większej części Hiszpanii, 
która stanowiła- wówczas największe królestwo barbarzyńskie. 
Król Euryk miał swój dwór w Tuluzie. Tutaj przyjmował wysłań
ców prawie wszystkich monarchów barbarzyńskich, proszących
0 przymierza. Lubował się on swym skarbcem, jednym z najwięk
szych na owe czasy. Przechowywano w nim złote monety, drogocen
ne kamienie, bogate tkaniny, przywiezione niegdyś przez Alaryka 
z wypraw grabieżskich na Rzym. Wizygotowie, władcy tego wiel
kiego królestwa, byli, zdaje się, najpotężniejszem plemieniem bar- 
barzyńskiem. Pozostawali oni aryanami, co ich czyniło wstrętny
mi dla podwładnych im Rzymian.

Hunnowie. W tym samym czasie, kiedy Germanowie dokony
wali napadów na cesarstwo, inni znów barbarzyńcy zagrażali Euro
pie. Hunnowie, przybysze z głębi Azyi, z granic cesarstwa Chiń
skiego, byli plemieniem rasy żółtej, podobni do Mongołów lub 
Turków, wzrostu małego, przysadziści, o skórze ciemnej, wysta
jących kościach policzkowych, małych czarnych oczach, wielkiej 
głowie i twarzy bez zarostu. Ubranie ich stanowiła koszula lniana
1 płaszcz uszyty ze skór zwierzęcych; mówiono, iż nigdy nie zmie
niali odzieży, czekając aż sama spadnie porwana i zgniła. Hunno-
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wie nie znali domów, ani chat. Przenosili się wciąż z miejsca na 
miejsce, wożąc ze sobą żony, dzieci i sprzęty domowe i nie osie
dlając się nigdzie. Widziano ich zawsze na konin, siedzących to 
zwyczajnie okrakiem, to bokiem, jak kobiety. Konno robili mar
sze, na koniach siedzieli, radząc i rozmawiając, na koniach pili 
też i jedli. Mówiono, że nawet spali na koniach, pochyleni na 
szyje małych wierzchowców. Żywili się nabiałem, korzeniami 
i mięsem, często końskiem. W braku drzewa na ogień kładli mięso 
pod siodło, aby uczynić je miękkiem i zjadali tak na surowo. Wal
czyć pieszo zupełnie nie umieli. Zdawało się, iż zrośli się z mały
mi, brzydkimi, lecz niezmordowanymi wierzchowcami. Na głowach 
nosili skórzane szyszaki, walczyli konno, przykryci baranią skórą, 
uzbrojeni w szablę i łuk. Na wroga pędzili galopem, wydając prze
raźliwe okrzyki i miotając strzały, zakończone ostrą kością. Spoty
kając opór, uciekali co koń wyskoczy, aby natychmiast powró
cić z podobną szybkością; chcieli przedewszystkiem zaskoczyć 
wroga znienacka. Zdecydowawszy się przyjąć bitwę, walczyli, na
cierając szablą i nie zasłaniając się od ciosów, jednocześnie starali 
się zarzucić na przeciwnika lasso, aby powalić go na ziemię. 
Hunnowie walczyli tylko w polu, nie umieli oblegać ani miast, ani 
twierdz. W bitwie byli straszni, zabijali wszystkich walczących, po
zostałą zaś ludność uprowadzali do niewoli. Strachem i przeraże
niem przejmowali patrzących. Pewien oficer rzymski mówił: 
„Hunnowie przewyższają wszystko, co można sobie wyobra
zić o dzikości: są jako zwierzęta; nie wiedzą, co godne poważa
nia, nie znają żadnego kultu, ani żadnej namiętności, prócz żądzy 
złotau.

Hunnowie, przebywszy wielkie równiny na północ od morza 
Czarnego, doszli do Dunaju. Narody germańskie, osiadłe na tej 
nizinie, poddały się bez oporu ich władzy. Król Hunnów stał się 
w ten sposób panem kraju, który stanowi obecnie południową 
Rosyę i Węgry. Wielu najeźdźców udało się wówczas na służbę do 
Rzymian.

Przez dłuższy czas Hunnowie nie napadali na Cesarstwo. 
Rząd konstantynopolitański obawiał się ich bardzo; chcąc skło
nić do zachowania pokoju, płacił im daninę w złocie, zarazem
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starał się potajemnie, aby inne narody barbarzyńskie prowadziły 
z Hunnami wojny.

Attyla. Jeden z tych barbarzyńskich królów przedsięwziął 
podbicie cesarstwa rzymskiego. Był to Attyla: małego wzro
stu, o szerokiej piersi, dużej głowie, ' małych oczach i rzadkiej 
brodzie; bardzo odważny w walce, umiejący zachować zimną 
krew, był strasznym dla tych, którzy stawiali mu opór; nieraz jed
nak i on ulegał wzruszeniom. Naogół łubiany był przez swych 
poddanych.

Attyla wierzył, jak głosi podanie, iż bogowie nim się szczególnie opie
kują. Jednego dnia pewien pastuch zobaczył, że krowa jego kuleje i krwawi. 
Poszedł po śladach krwi i odnalazł miecz, którym zraniła się ona. Oręż ten 
wzięto za miecz boga, utożsamianego przez Rzymian z Marsem. Pastuch za
niósł go Attyli, który odtąd uważał Się za powołanego przez bogów do pod
bicia świata..

Attyla zamieszkiwał równinę, która stanowi dziś Węgry. 
Pewien wysłaniec z Konstantynopola opisał nam sposób życia kró
la Hunnów. Opowiada, że, aby dotrzeć do niego, musiał przebyć 
kraj zupełnie, zniszczony, widział miasta w zgliszczach; pola walki, 
zasłane jeszcze kośćmi poległych. Przebył Dunaj w łodzi, zrobionej 
z wydrążonego pnia drzewnego. Widział dalej ukrzyżowanych; 
byli to zbiegowie z wojska, uciekli oni' do cesarstwa: Attyla 
zmusił Rzymian do wydania ich. Podróż trwała dni kilka, po
słom cesarskim dawano, jako jadło, proso, a za napój miód 
i kumys..

Nakoniec przybyli do rezydencyi Attyli, położonej na rozle
głej równinie, gdzie nie widać było ani jednego drzewa, ani je
dnego kamienia. Miejscowość ogrodzona była płotem z pali. Attyla 
i jego żony mieli domy zbudowane z pni drzewnych, według oby
czaju ludów germańskich. Wysłaniec ujrzał Attylę, powracającego 
konno do domu. Przejechał on pod czemś, co zasługiwało na mia
no łuku tryumfalnego, zrobionego przez kobiety z kawałków bia
łej tkaniny; gromadka młodych dziewcząt, śpiewając, szła przed 
królem. Zatrzymał się Attyla przed domem jednego ze swych mi
nistrów, którego żona wraz ze służbą wyniosła stół srebrny, zasta
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wiony winem i ciastem. Attyla, siedząc na koniu, pił i jadł, potem 
udał się do swego pałacu.

Wódz Hunnów zażądał od cesarza konstantynopolitańskiego 
haraczu, przekraczającego 2000 funtów złota rocznie. W tym czasie 
monarcha umarł, a wdowa po nim wyszła zamąż za dowódcę Mar- 
cyusza. który wkrótce został cesarzem. Gdy Attyla zażądał od niego 
daniny, Marcyusz odpowiedział: „Podarunki ofiarowuję przyja
ciołom, tym, którzy mi grożą wojną, odpowiadam tylko siłą“.

Wtargnięcie Hunnów do Galii. Attyla postanowił wtedy 
wtargnąć w granice posiadłości cesarskich od zachodu. Zebrał więc 
swych wojowników — Hunnów i podległe sobie plemiona germań
skie: Ostrogotów, Gepidów i Herulów. Była to horda jeźdźców: 
Hunnowie, lekka kawalerya, walcząca przedewszystkiem tu
kiem, — jeźdźcy germańscy, okryci żelazną kolczugą i walczący 
włócznią.

Horda ta przebyła Ren i zalała Galię. Miasto Metz próbowało 
stawić opór. Wojska Attyli poczęły taranami bić w mury, przez wy
łom wzięto miasto szturmem, ludność, księży wyrżnięto, a domost
wa spalono. Miasto Reims było również zdobyte, a biskupowi je
go ścięto głowę.

Hunnowie, postępując drogą rzymską, przez Chälons, Troyes 
i Sens, dotarli do Orleanu. Po krótkim oblężeniu miasto zdobyli. 
Zrabować go jednak nie zdążyli, gdyż w tym samym czasie przy
była armia rzymska pod dowództwem Aecyusza.

Tradycya głosi, iż biskup Orleanu, św. Aignan, usłyszał głos z nieba, 
który zapowiadał, że miasto będzie uratowane. Według innego podania, Bóg 
przeprowadził cudownym sposobem świętego Aignan’a do obozu rzymskiego, 
mówiąc mu: „Powiedz Aecyuszowi: jeżeli dziś nie przybędzie do miasta, 
jutro już będzie zapóźno“. Biskup, powróciwszy do Orleanu, poddał miasto, 
a Attyla przyrzekł nie zabijać mieszkańców, gdy bez oporu pozwolą się 
uprowadzić, jako jeńcy. Otwarto bramy, Hunnowie złupili miasto: wozy 
już były naładowane, a niewolnicy podzieleni na oddziały. Wtem armia 
Aecyusza weszła do Orleanu. Według innej jeszcze legendy, Orlean nie został 
wzięty. Święty Aignan wyszedł z procesyą na wały i przemówił do miesz
kańców: „Spójrzcie z wałów, czy miłosierdzie Boskie idzie już ku wam na 
pomoc“. Mieszkańcy odpowiedzieli, że nie widzą nikogo. Biskup odrzekł: 
„módlcie się jeszcze, a Pan was ocali“. Lud modlił się, potem biskup mówił 
do nich: „Spójrzcie raz jeszcze“. Lecz i tym razem nic nie widziano. Po raz
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trzeci biskup rzekł: „Jeżeli dłużej jeszcze będziecie błagali Boga, pomoże On 
wam“. Mieszkańcy modlili się i dopiero wówczas zauważyli na widnokręgu 
tuman kurzu. „Oto pomoc Pana!“ rzekł biskup. I w chwili kiedy mury miały 
runąć, przybyła armia Aecyusza rozbiła nieprzyjaciela.

Wojska Attyli, zawróciwszy na wschód, zatrzymały się na 
wielkiej równinie Szampanii. Armia Aecyusza szła za niemi. Skła*. 
dała się ona z narodów barbarzyńskich, znajdujących się w służbie 
cesarskiej. Byli tam Frankowie, Burgundowie, a przedewszystkiem 
Wizygotowie pod wodzą króla Teodoryka. Attyla polecił zbudować 
obóz z wozów, ustawionych jeden obok drugiego.

Na równinie znajdowało się wzgórze o łagodnym spadku; 
obiedwie armie stanęły naprzeciw siebie, do walki doszło na szczy
cie wzgórza. Wizygoci Aecyusza mieli przed sobą Ostrogotów 
Attyli. Hunnowie zostali odparci. Wódz ich cofnął się do obozu.

Noc przeszła bez walki. Nazajutrz Rzymianie zrozumieli, iż 
wygrali bitwę. Attyla zamknął się w obozie: słyszano tam trąby, 
jakby pobudkę do walki; Hunnowie, ukryci poza wozami, razili 
deszczem strzał. Aecyusz, nie ośmielając się atakować obozu, 
spróbował wziąć go głodem. Attyla, przekładając śmierć nad nie
wolę, kazał ułożyć stos z siodeł, aby spłonąć na nim, o ile obóz 
zostanie wzięty.

Król Wizygotów poległ w bitwie; wojownicy z trudnością 
odnaleźli jego ciało; ogłosili wówczas królem syna zabitego. Na
stępca wyjechał natychmiast, aby wejść w posiadanie swego kró
lestwa. Wojska Attyli, cofając się, porzuciły Galię.

Bitwa, której miejsce nie jest znane dokładnie, pozostawiła 
wspomnienie walki olbrzymiej; jest ona źródłem bardzo wielu 
legend.

Przed bitwą Attyla zawezwał do siebie wróżbitów. Podług wnętrzności 
ofiar i z ich kości wróżyli przywołani, iż Attyla będzie zwyciężony, ale dowód
ca nieprzyjacielski polegnie. Wódz Hunnów przypuszczał, że to mowa o Ae- 
cyuszu, więc postanowił atakować, oczekując południa; chciał, aby noc zasła
niała odwrót, a wiedział od wróżów, że musi być pobitym. (Jeden wódz 
został rzeczywiście zabity, lecz był to Teodoryk, król Wizygotów).

Z obu stron okazało się tak wielu zabitych, że strumyk płynący 
środkiem równiny zamienił się w potok, spragnieni wojownicy nic nie mieli 
do picia prócz krwi. Pewien pisarz gocki, w sto lat później opisując tę bitwę, 
nazwał ją „zażartą, okrutną, bezprzykładną“. Mówi, iż zginęło 180 000 ludzi.
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W dwa lata później Attyla napadł na Italię i doszedł aż do 
Apenin. Potem, wróciwszy do swego kraju, pojął drugą żonę, 
lecz wkrótce umarł nagle. Pozostawił po sobie silne wrażenie 
wśród chrześcijańskich narodów Zachodu.

Długo jeszcze później opowiadano, że biskup Loup towarzyszył Hun- 
nom w czasie odwrotu aż do Renu. „Ktoś ty?“ zapytał on Attylę. Ten od
powiedział: „jestem biczem Bożym“ (to jest, biczem, którym Bóg smaga lu
dzi). Mówiono, że Hunnowie chełpili się, iż tam, gdzie przeszły kopyta ich 
koni, nawet trawa nie rośnie.

ROZDZIAŁ IV.

K R Ó L E S T W O  F R A N K Ó W .

Hlodwig. Syn Hilderyka, Hlodwig, wstąpił na tron, mając 
lat 15 (481). Był to młodzieniec bardzo śmiały i wojowniczy. Po
siadał niewielkie królestwo na południu Belgii, a Galia była 
wówczas w posiadaniu wielu hord barbarzyńskich. Hlodwig zwal
czał je w ciągu całego swego życia.

Najbliższym jego sąsiadem był dowódca hordy Syagryusz, 
zamieszkujący Soissons, jedno z miast niezniszczonych w czasie 
najazdów. Wojownicy nazywali go „królem“—„królem Rzymian“, 
ponieważ uważano go jeszcze za będącego na służbie u cesarza 
rzymskiego. Hlodwig uderzył nań pod Soissons; Syagryusz, zwy
ciężony, uciekł z pola bitwy i ukrył się u króla Wizygotów (486). 
Syn Hilderyka zażądał wydania wroga. Wizygot zgodził się 
i Syagryusz został uwięziony, a w kilka lat potem ścięty. Hlodwig 
zaś osiadł w Soissons.

W czasie tej walki wojownicy jego złupili kościół; biskup miejsco
wy zwrócił się do wodza z prośbą o zwrot pięknego kielicha, który za
brano. Hlodwig odrzekł posłańcowi: „Idź za nami aż do Soissons, tam na
stąpi podział zdobyczy i wówczas ja zażądam kielicha, jako przypadającej mi 
części“. W Soissons zwrócił się dowódca do swych towarzyszy: „proszę was 
o przyznanie mi tego oto kielicha“. [Przedmioty zagrabione Frankowie według
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zwyczaju dzielili pomiędzy wszystkich wojowników. Król otrzymywał swą część 
jak i inni; na każdy przedmiot ciągniono losy; jeżeli zaś przedmiot był zadu- 
źy na jedną część, dzielono go na kawałki]. Wojownicy zgodzili się z ży
czeniem wodza. Jeden z nich jednak, rozgniewany na króla, podniósł to
pór i rozbił kielich, mówiąc: „Ty będziesz miał tylko to, co otrzymasz w po
dziale“. Hlodwig nic nie odpowiedział. Lecz później podczas przeglądu 
wojska przed wyprawą, zbliżył się do człowieka, który swego czasu roz
bił kielich i rzekł: „Nikt gorzej od ciebie nie trzyma oręża“. Zatem chwycił za 
topór i rzucił nim o ziemię. Wojownik pochylił się, aby go podnieść. Wów
czas Hlodwig rozbił mu głowę oszczepem, mówiąc: „Niechaj się z tobą stanie 
tak, jak tyś uczynił z kielichem w Soissons“.

Małżeństwo i chrzest Hlodwiga. Hlodwig, zostawszy panem 
Soissons, postanowił się ożenić. Król burgundzki miał młodą sio
strzenicę Klotyldę, którą wziął na wychowanie po śmierci jej ro
dziców. Hlodwig poślubił ją i przywiązał się do niej szczerze. Klo- 
tylda, będąc katoliczką, zyskała duży wpływ na męża. Oto co opo
wiadano.

Kiedy ”im się urodził pierwszy syn, Klotylda dopięła tego, iż został 
ochrzczony; dziecko otrzymało imię Ingomera; umarło wkrótce po chrzcie. Hlod
wig rozgniewany rzekł do żony: „Gdyby to dziecko było poświęcone moim 
bogom, żyłoby nadal; umarło tylko dlatego, że było ochrzczone w imię twego 
Boga“.

Miała ona później drugiego syna, który otrzymał na chrzcie imię Hlod
wiga. Syn ten ciężko zaniemógł; król rzekł wówczas do Klotyldy: ,nie 
inaczej się stanie: on umrze, gdyż jest ochrzczony w imię twego Boga“. 
Dzięki jednak modlitwom matki chłopiec powrócił do zdrowia. Wówczas żona 
błagała męża, aby wyrzekł się swych bogów, lecz on nie mógł się zde
cydować.

W kilka lat później Hlodwig prowadził wojnę z Alamanami, 
którzy zajmowali Alzacyę i kraj, leżący po prawej stronie Renu. 
Alamanowie napadli na inny nieliczny lud frankoński. Walczono 
przed starą twierdzą rzymską Tolbiac. Hlodwig nadszedł krewnym 
z pomocą: przybył do Alzacyi i pobił Alamanów w miejscu nam 
nieznanem (496). Oto jak opisano później tę bitwę.

Frankowie poczęli już rzucać się do ucieczki, kiedy Hlodwig, wzniósł
szy oczy do nieba, zawołał: „Chrystusie, o którym Klotylda mówi, że jesteś 
synem żywego Boga, iż przychodzisz z pomocą znajdującym się w nieszczę-
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ściu, daj mi zwycięztwo nad wrogiem, a uwierzę w Ciebie i przyjmę chrzest 
święty. Błagałem mych bogów, lecz ci mi nie pomogli. Jeżeli mnie wysłuchasz, 
uwierzę w Ciebie“.

Gdy Hlodwig uczynił ten ślub, wrogowie niespodziewanie zaczęli w po
płochu uciekać.

Po powrocie z wojny przeciwko Alamanom Hlodwig przyjął 
chrzest. Biskup z Reims, s-ty Remigiusz, był już wówczas w do
brych stosunkach z królem. Składał HlodWigowi życzenia przy 
wstąpieniu na tron, chociaż monarcha był jeszcze poganinem. 
Święty Remigiusz chrzcił króla w Reims. Oto jak opowiadają 
o tej uroczystości.

Święty Remigiusz rozmawiał z Hlodwigiem, zachęcając go do wyrzecze
nia się bałwanów, które nie mogły być pożyteczne ani dla niego, ani dla in
nych. Król odpowiedział: „Chętnie wysłuchałbym cię, lecz wojownicy moi nie 
chcą porzucić swych bóstw. Mimo to powtórzę im twe słowau. I udał się do 
towarzyszów, a wszyscy, zanim skończył mówić, zostali cudownie nawróceni: 
„My porzucamy swych bogów śmiertelnych, mówili oni, i jesteśmy gotowi słu
żyć Bogu świętego Remigiusza“.

Uradowany biskup kazał przygotować wielką uroczystość w kościele 
w Reims. Podłogę wysłano dywanami, ściany pokryto białem płótnem, zapalo
no mnóstwo świec, a dym kadzideł wznosił się w górę. Król zapytywał: „Czy 
w raju jest równie pięknie?1* Hlodwig wszedł do chrzcielnicy i poprosił ś-go 
Remigiusza o chrzest. Biskup rzekł: „Drogi mój Sykambrze, pochyl głowę, 
czcij, coś palił, i pal, coś czcił“. Król pogrążył się w kadzi z wodą i został 
ochrzczony, potem przywdział białą szatę.

Opowiadano, iż w chwili, gdy król miał otrzymać chrzest, święty Re
migiusz nie miał oleju, niezbędnego przy tej ceremonii: ksiądz, który niósł go, 
nie mógł się przez tłum przecisnąć. Wówczas zjawił się gołąb z ampułką ole
ju w dziobie i opuścił ją w ręce biskupie.

Królowie Francyi utrzymali zwyczaj koronowania się w Reims i z czasem 
wyobrażono sobie, iż ta święta ampułka była przyniesiona z nieba nie podczas 
chrztu, lecz koronacyi.

Jednocześnie z Hlodwigiem przyjęło chrzest 3000 wojowni- * 
ków. był on wówczas jedynym katolikiem śród panujących w ca
łej Europie. Biskupi katoliccy, przychylnie dla niego usposobie
ni, poczęli go uważać za swego prawdziwego zwierzchnika. Biskup 
z Vienne, ś-ty Avite, pisał do Hlodwiga: „Wszyscy mieszkańcy 
Galii aż do Loary uznali Hlodwiga za swego króla“.

32 ŚREDNIOWIECZE.
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Podbój Galii. Hlodwig, zostawszy najpotężniejszym królem 
Galii, napadł na swego sąsiada króla Burgundów. Pod twierdzą 
Dijon wojska burgundzkie były rozbite (500). Lecz Hlodwig 
zrzekł się dalszego podboju i powrócił do swego królestwa.

Król Wizygotów pozostał panem całego kraju na południu 
od Loary. Jako aryanin, nie był łubiany przez poddanych katoli
ków. Oskarżył on biskupów o spisek, uknuty z Hlodwigiem, 
w celu oddania ostatniemu wszystkich miast; kazał za to uwię
zić biskupa Tuluzy i wywieźć do Hiszpanii, biskupa zaś z Arles, 
ś-go Cezara — do Bordeaux.

Wówczas Hlodwig postanowił podbić królestwo Wizygotów. 
Przeprawiwszy się przez Loarę, doszedł do Poitiers i zatrzymał się 
na pustej równinie, niedaleko miasteczka Youille. Król Wizy
gotów, Alaryk, zebrał niewielką armię, z którą rozłożył się przed 
Poitiers. Wczesnym rankiem zaczęto walkę, Alaryk został zabity. 
Hlodwig również o mało co nie zginął: dwaj Wizygoci uderzyli 
nań jednocześnie z dwu stron, lecz pancerz jego wytrzymał razy, 
a towarzysze przybiegli na czas, aby go ocalić. Wizygoci, widząc, 
że król ich nie żyje, uciekli z pola walki.

Nie było już innych wojsk do obrony kraju. Hlodwig dotarł 
bez przeszkód aż do stolicy Wizygotów, Tuluzy. Miasto zostało 
ograbione i spalone, skarb króla Wizygotów dostał się Hlodwigo- 
wi (patrz str. 26). Katolicy przypuszczali, iż Bóg opiekuje się 
Hlodwigiem. Posiadamy wiele legend o tej wyprawie wojennej.

Przed wyruszeniem na nią Hlodwig, mówiono, zebrał wojowników i rzekł: 
„Nie podoba mi się, że Wizygoci-aryanie zajmują największą część Galii, więc 
wyruszymy przeciwko nim, iżby podbić ich ziemie“.

Przechodząc przez Tours, Hlodwig rozkazał wojownikom, aby od ludno
ści nie brali nic więcej, jak tylko trawę i wodę; w ten sposób król chciał 
uczcić ś-go Marcina, patrona kościoła w Tours. Jeden z żołnierzy nie posłu
chał, wziął siana u pewnego biedaka i rzekł, żartując: „Wszak to tylko tra
wa“. Hlodwig zabił go własnoręcznie, mówiąc: „Nie można mieć nadziei 
zwycięstwa, jeśli obraża się ś-go Marcina“.

Przybywszy do Vienne, Hlodwig znalazł się w położeniu bardzo trud- 
nem. Alaryk kazał zniszczyć wszystkie mosty na rzece, a woda była bardzo 
duża. Cały dzień zeszedł ua szukaniu brodu, noc spędzono na brzegu. Hlod
wig błagał Boga o pomoc. Wówczas olbrzymia łania, wyszedłszy z lasu, skie-
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rowała się ku rzece i przeszła ją w bród, w ten sposób pokazując drogę, po 
której powinny iść wojska.

Kiedy obiedwie armie zebrały się pod Poitiers, w nocy przed bitwą zo
baczył Hlodwig na widnokręgu ogromne światło ponad kościołem^ ś-go Hila- 

• rego. Była to jakby ognista latarnia, zbliżająca się do niego. Święty, czy
niąc ten cud, dawał znak, iż pomoże królowi w bitwie z heretykami. 
Wszyscy wojownicy wiedzieli o cudach i stąd wnioskowali, że Bóg dopomoże 
im w walce.

Wracając z podboju królestwa Wizygotów, Hlodwig zatrzy- 
mał się w Tours, aby pomodlić się do ś-go Marcina. W mieście 
tern zastał posła cesarskiego, który przywiózł mu z Konstantyno
pola oznaki konsula. Hlodwig przywdział na siebie tunikę i płaszcz 
purpurowy, na głowę włożył dyadem i dosiadł konia przed kościo
łem ś-go Marcina. Otoczony olbrzymim tłumem, któremu rzucał 
złote i srebrne monety, przybył uroczyście do katedry.

Połączenie królestw frankońskich. Hlodwig zapanował 
nad wszystkiemi małemi królestwami krewniaków swoich, Franków 
w Tournai, w Cambrai i dalej jeszcze w Kolonii. Niewiadomo 
w jakim czasie były przyłączane te państwa. Mówią nam o tern 
tylko podania.

W Tournai, podobno, król Hararyk pokłócił się z Hlodwigiem, gdyż ten 
w bitwie z Syagryuszem wyczekiwał na stronie, kto zwycięży. Hlodwig napadł 
na królestwo Hararyka, wziął go wraz z synem do niewoli i kazał im ogolić 
głowy: jednego zrobił księdzem, a drugiego dyakonem. Ody ojciec płakał, syn 
rzekł mu: „Gałęzie odcięto od drzewa, odrosną one. Niech Bóg sprawi, aby 
winowajca zginął równie prędko“. Hlodwig zrozumiał, że ów zamierza go za
bić, gdy tylko mu włosy znowu odrosną. Kazał więc obydwu ściąć, a sobie 
przywłaszczył skarb zabitych, poddanym zaś kazał uważać siebie za władcę.

W Cambrai wszyscy poddani nienawidzili króla Ragnachara. Hlodwig, 
chcąc skłonić wojowników jego do zdrady, obdarzył ich pozłacanemi bransole
tami i tarczami z miedzi, utwierdzając w mniemaniu, iż one są złote. Potem 
poszedł na Ragnacharę i pokonał go. Wojownicy pobitego króla zatrzymali go 
sami, związali mu ręce i przyprowadzili do Hlodwiga wraz z bratem Riąuerą. 
„Czemuś nasz ród okrył hańbą, pozwalając się skuć w łańcuchy?“ zapytał 
Hlodwig króla: „godniej byłoby umrzeć!“ I wnet rozpłatał mu głowę toporem. 
A zwracając się do Riquera, powiedział: „Gdybyś był przyszedł z pomocą bra
tu, nie zakutoby go w kajdany“. I ciął go oszczepem. Zdrajcy króla skarżyli 
się, iż Hlodwig ich oszukał. Odpowiedział im: „Sprawiedliwem jest, aby zdrajca 
dostał miedź zamiast złota“. Pozostał jeszcze jeden brat z rodziny króla Rag
nachara, Hlodwig, i tego kazał zabić, więc zagarnął skarb cały.
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W Kolonii panował Sigebert. Został on raniony w walce przeciwko Ala- 
manom. Hlodwig kazał powiedzieć potajemnie jego synowi Kloderykowi: 
„Ojciec twój jest stary i chromy; jeżeli umrze, Itwojem będzie całe królestwo“. 
Kloderyk dał się przekonać. Pewnego dnia, gdy Sigebert, będąc w lesie na 
przechadzce, zasnął w południe, syn kazał go zabić. Po dokonaniu zbrodni 
przesłał wiadomość Hlodwigowi: „Ojciec mój nie żyje, skarbiec jego należy do 
mnie; przyślij ludzi, a wręczę im to, co może ci się spodobać“. Król wy
słał ludzi, by obejrzeli skarbiec. Kloderyk rzekł im: „Oto skrzynia, do której 
ojciec składał sztuki złota"4. — „Zanurz rękę aż do dnau, odpowiedzieli oni: 
„aby nie uronić ani jednej“. A gdy Kloderyk pochylił się, jeden z wysłańców 
królewskich rozpłatał mu czaszkę siekierą. Potem sam Hlodwig przybył do 
Kolonii, zwołał lud i kazał się królem ogłosić.

Biskup Grzegorz z Tours, który opowiada wszystkie te zda
rzenia, dorzuca: „Bóg sprawił, iż nieprzyjaciele wpadli w ręce Hlod 
wigowi, że pozwoli! mu rozszerzyć królestwo, gdyż miał on czyste 
przed Bogiem serce i czynił tylko to, co miłem było Jemu“. I mó
wi dalej: „Gdy Hlodwig pozabijał już wszystkich swych krew
nych, zebrał przyjaciół i powiedział: — „Biada mi, nie mam 
krewnych, którzyby dopomogli w nieszczęściu!“. Nie znaczyło 
to, dodaje Grzegorz, iż jego zasmuca ich śmierć, ale podstępnie 
mówił, by dowiedzieć się, czy nie pozostał jeszcze jaki krewny, 
którego należało zgładzić“.

Powstanie królestwa Franków. Gdy Hlodwig został kró
lem (481), Galia podzielona była między kilka ludów.

Na północy, gdzie obecnie znajduje się Belgia i prowincya 
nadreńska, kraj był podzielony pomiędzy czterech królów frankoń
skich, osiadłych w Tournai, Cambrai i Kolonii.

Kraj między Belgią i Sekwaną zajęty był przez hordę Sya- 
gryusza, który miał swoją stolicę w Soissons.

Między Sekwaną i Loarą nie było więcej wojska; ludność 
kraju nazywała się Rzymianami, gdyż mówiła po łacinie i była za
leżną od cesarza; ale właściwie nie wiedzieli oni dokładnie, kogo 
powinni słuchać.

Cały kraj na południe od Loary aż po Pireneje i całe wy
brzeże morza Śródziemnego było zajęte przez Wizygotów.

Burgundowie mieli państwo, które obejmowało kraj, leżący 
nad Saoną i Renem, aż do Durance.
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W ciągu dwudziestu pięciu lat Hlodwig stał się panem 
całej Galii, z wyjątkiem królestwa burgundzkiego i wybrzeża mo
rza Śródziemnego. Król Ostrogotów z Włoch podbił Prowan- 
salię. Langwedocya pozostała przy królach wizygockich, ale sami 
oni udali się do Toledo w Hiszpanii i tam osiedli.

Wszyscy mieszkańcy krajów, podbitych przez Hlodwiga, zo
stali jego poddanymi. W większości byli to Rzymiauie. to znaczy, 
że mówili po łacinie. Ale, będąc poddanymi króla Franków, nazy
wali się również Frankami, jak wojsko Hlodwiga. Kraj zwany Ga
lią zwać się zaczął Francya, to znaczy „kraj

Hlodwig nie poprzestał na rozszerzaniu królestwa od grą- 
nic rzymskich aż po Pireneje. Powiększył je również w kie
runku posiadłości germańskich na północy. Nietylko połą
czył wszystkie królestwa, zamieszkałe przez Franków, ale sko
rzystał zarazem ze swego zwycięstwa nad Alamanami, by zwię
kszyć swój kraj. Alamanowie przebyli Ren, zajęli Alzacyę i za
puścili się aż po Lotaryngię, i tutaj zaczęli tworzyć duże kró
lestwo. Po pierwszej wojnie, w której zostali pokonani, powtói- 
nie wystąpili przeciwko Hlodwigowi. W walce tej król i wielu ze 
szlachty zostało zabitych. Ci, którzy pozostali, schronili się w gó
ry Szwajcaryi do kraju zwanego Souabe (Würtemberga). Pozostała 
część posiadłości, zdobytych w Alzacyi i na prawym brzegu Renu; 
była zajęta przez Franków. Kraj ten był wówczas jakby pusty
nią; ale Frankowie zaludnili go stopniowo, w ten sposób po 
dwajając prawie swoje posiadłości.

Utworzywszy to wielkie królestwo, Hlodwig rozkazał bisku
pom, sobie podległym, zjechać się w Orleanie na sobór (511). Przy
było nań 32 biskupów, przeważnie z Galii środkowej.

Wzrost Królestwa. Hlodwig, umierając (511), pozostawił czte
rech synów: najstarszy z nich Teodoryk, zrodzony z pierwszej żo
ny poganki, trzej inni — synowie Klotyldy. Według zwyczaju ger
mańskiego podzielili oni pomiędzy siebie skarb i królestwo. Naj
starszy dostał część największą: kraj zajęty przez Franków w Bel
gii; osiadł w Metzu. Każdy z trzech pozostałych otrzymał część 
kraju na północ od Loary: jeden osiadł w Orleanie, drugi w Pary
żu, trzeci w Soissons. Podzielili również dzielnicę rzymską za
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braną Wizygotom, na południu od Loary; każdy z nich otrzyma] 
kilka miast. Królestwo jednak i nadal było uważane za wspólną 
własność rodziny Merowingów. I gdy jeden z królów_ umierał, nie 
zostawiając syna, pozostali dzielili się jego królestwem. W r. 558 
trzej synowie Hlodwiga i ich rodziny wymarły; ostatni z rodu, Kio- 
tar, znów połączył całe królestwo.

Synowie Hlodwiga, prowadząc ciągłe' wojny,' 'zwiększali 
królestwo. Trzej synowie Klotyldy, królowie Orleanu, Paryża 
i Soissons u porozumieli się w celu podjęcia napadu na króle
stwo Burgundów. Król ich, Zygmunt, przyjął wiarę katolicką, 
ale to go nie ocaliło. Niechętni wojownicy uwięzili Zygmunta 
i wydali wraz z żoną i dziećmi w ręce Franków. Pochwyco
nych zamknięto w Orleanie, a następnie stracono, zrzucając wszy
stkich do studni. Trzej królowie frankońscy podzielili się króle
stwem zamordowanego (524). Brat jego, Godomar, broniąc się, za
trzymał część swego kraju. Lecz był pokonany w następnej wojnie. 
I odtąd całe królestwo Burgundów stanowiło część królestwa 
Franków (532).

Król Franków, Teodoryk, wydał wojnę Turyngom, którzy za
mieszkiwali środkowe Niemcy aż do gór Czeskich. Frankowie za
warli przymierze z Saksonami, sąsiadami i wrogami Turyngów, 
do których kraju wtargnęli. Wojna to była krwawa. Osnuto na jej 
tle legendy straszne, lecz niezbyt prawdziwe.

Frankowie mieli zadawnioną urazę względem Turyngów. Mówili, iź 
przed stu laty Turyngowie, wtargnąwszy do państwa Franków, zmusili ich do 
dania okupu, a następnie dopuścili się rzezi. Posuwając się dalej w głąb kra
ju, wieszali młodzieńców na drzewach za ścięgna ud, a 200 dziewcząt, przy
wiązawszy do szyi dzikich koni, puścili w pole, po innych zaś dziewczętach jeż
dżono ciężarnymi wozami.

Król Teodoryk, zwoławszy swą drużynę, przypomniał te okrucieństwa 
i poprowadził ją na Turyngów. Wywiązała się wielka bitwa, poległo tylu nie
przyjaciół, że rzeka była pełna trupów tak, iż Frankowie przeszli, jak po moście.

Król Turyngów został zabity. Frankowie uprowadzili do nie
woli córkę jego Radegundę; poślubiła ona Lotaryusza i wkrótce zasły
nęła, jako święta. Zdobywcy podzielili pomiędzy siebie i Saksonów
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posiadłości zwyciężonych i zajęli kraj, który miał nazwę Franko- 
nia. Pozostała ludność turyngeńska, poddała się, zobowiązując się 
płacić daninę królowi frankońskiemu.

Zostawały jeszcze dwa niezależne narody germańskie: Ala- 
manowie, w górach Szwajcaryi i Wiirtembergu, i Bawarowie, na 
równinie Dunaju. Obydwa te narody uległy władzy króla Fran
ków, który uznał ich wodza i pozwolił zachowywać dawne zwy
czaje. Królestwo to obejmowało wówczas całą Galię i większą 
część Niemiec.

Obyczaje epoki Merowingów- — W królestwie Franków były 
dwie grupy poddanych.

1) Barbarzyńcy, to jest, Frankowie, Burgundowie i inne na
rody po prawej stronie Renu, jak: Alamanowie, Bawarowie, Tu- 
ryngowie; wszyscy oni zachowali język, zwyczaje, ubiory.

2) Pozostali mieszkańcy Galii, zwani Rzymianami, mówiący 
po łacinie.

Rzymianie stanowili prawie wyłącznie ludność miast, sku
piającą się wokoło biskupów, gdyż wszyscy byli katolikami. 
Miasta, najczęściej zniszczone wojną, podobne raczej do nędz
nych osad o wązkich uliczkach, zamieszkiwała służba biskupia 
i robotnicy, którzy pracowali dla kościołów: — ludność nieliczna, 
biedna i ciemna. Doradca króla Dagoberta, sławny święty Eliasz, 
był uważany za wielkiego artystę, gdyż potrafił zrobić złoty tron. 
Jedynie Rzymianie i biskupi zachowali cośkolwiek ze starożytnej 
cywilizacyi. Tylko oni umieli pisać. Dawne drogi rzymskie nie 
były jeszcze zniszczone, więc biskupi mieli możność nawiązy
wania i utrzymywania łączności między sobą, oraz zbierania się 
nieraz na sobory.

Frankowie zaś byli barbarzyńcami. Według dawnego zwy
czaju nosili włosy w splotach i długie wąsy. Używali skórzanej 
odzieży; skupiali się w wioskach. Każda rodzina zamieszkiwała 
drewniany dom, składający się z jednej tylko izby.

Bogaci używali, jako broni długiego miecza, pancerza, ozdo
bionego metalowemi kółkami, nagolenników i szyszaka; walczyli 
na koniach. Lecz był to zbytek, na który mogli sobie pozwolić 
tylko bogatsi. Pancerz kosztował dwanaście złotych „sous“, szy
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szak sześć, miecz — siedem, krowa zaś kosztowała tylko jedno 
„sous“. Dlatego prawie Wszyscy zachowali dawną broń: łuk, włó
cznię, topór i sztylet. Tarcze mieli drewniane i walczyli pieszo.

Królowie i możniejsi Frankowie, osiedleni w Galii, stali się 
posiadaczami wielkich majątków (domaine) rzymskich i z cza
sem zaczęli zmieniać sposób życia. Niechętnie zamieszkiwali ma
łe i ciasne miasta. Woleli mieszkać na wsi, w jednym z wielkich 
majątków, zwanych po łacinie Vinp. w Braine lub w Chelles. 
Villa był to rodzaj wioski. W wielkim budynku, zwanym 
cem, zazwyczaj drewnianym, otoczonym portykiem z kolumnami, 

mieszkał właściciel. Tuż obok znajdowały się mieszkania wojo
wników, towarzyszy jego; wszyscy oni zasiadali do wspólnego 
stołu. Dalej, w małych domkach mieszkali służebni, niewolnicy. 
Kobiety, zamknięte w pracowniach, tkały płótna z lnu i konopi 
oraz tkaniny wełniane, mężczyźni zaś wyrabiali broń i klejnoty. 
Ale najwięcej było włościan, którzy uprawiali rolę, lub, jako pa
sterze, pilnowali trzód.

Obyczaje królów- Królowie stali się potężni i bogaci, lecz 
zachowywali się i nadal, jako barbarzyńcy. Oto kilka przykładów.

Podczas wojny z Burgundami, jeden z królów Hlodomir, syn 
Hlodwiga, poległ, pozostawiając trzech synów w wieku dziecię
cym. Babka ich, królowa Klotylda, wdowa po Hlodwigu, wycho
wywała wnuków w przekonaniu, że z czasem zostaną królami. 
Lecz dwaj inni synowie Klotyldy, królewicze Hildebert i Lotaryusz, 
zawładnęli wcześniej państwem i nie mieli zamiaru zwrócić go 
swym bratankom. Przewidując plany Klotyldy, polecili ją zawia
domić: „przyślij nam dzieci, abyśmy uznali je za królów“. Gdy 
dzieci przybyły, stryjowie kazali je uwięzić, a do Klotyldy posłali 
gońca, aby powiedział: „Synowie twoi, królowie, zapytują cię, co 
należy uczynić z dziećmi: obciąć im włosy, czy też zabić?“ 
Posłaniec pokazał jej przytem obnażony miecz i nożyce. (Fran
kowie nosili długie włosy; książę, któremu obcięto włosy, nie 
mógł już zostać królem). Klotylda, rozgniewana, krzyknęła: „Jeżeli 
nie mają zostać królami, wolę raczej widzieć zmarłych, niż ostrzy
żonych“. Wysłaniec powrócił i rzekł: „Królowa zgadza się na 
wasze życzenie“. Lotaryusz, wziąwszy tedy za rękę starszego

\
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z chłopców, zabił go nożem. Drugi, rzuciwszy się do nóg Hil- 
debertowi, błagał: „Ratuj mnie, mój stryju, abym nie zginął, 
jak brat“. Hildebert nie chciał zabijać chłopca, lecz Lotaryusz 
rzekł: „Odtrąć go od siebie, bo umrzesz sam, wszak ty wła
śnie chciałeś tego, a teraz cofasz dane słowo“. Stryj ode
pchnął bratanka, a Lotaryusz go zabił. Następnie zamordo
wano sługi, towarzyszące dzieciom. Trzeci z braci został ura
towany, a, gdy dorósł, został zakonnikiem i założył klasztor 
w wiosce, nazwanej jego imieniem Klodoald, po francusku Cloud 
(Saint-Cloud).

W czasie drugiej wojny przeciw Burgundom (532), król Teo- 
doryk pozostał w Metzu. Wojownicy jego uskarżali się, gdyż 
chcieli iść na wojnę dla rabunku, mówiąc: „Wobec tego, iż nie 
chcesz wraz z braćmi iść do Burgundyi, porzucimy cię i pój
dziemy z nimi“. Aon im na to: „Zostańcie ze mną, a ja was 
poprowadzę do kraju, skąd zabierzecie złota i srebra, ile tylko za
pragniecie, stamtąd też uprowadzicie wielu niewolników“. I udał 
się z nimi do Owernii, którą otrzymał w podziale. Najezdcy 
spustoszyli kraj i uprowadzili ludność; powracając z bogatym łu
pem i jeńcami, po drodze sprzedawali niewolników w miastach, 
przez które przejeżdżali.

Król Lotaryusz poróżnił się ze swym synem Chramnem, co 
spowodowało wojnę między nimi. Królewicz był pokonany 
i zbiegł. Ale żona i córki jego zostały zatrzymane, następnie i on 
dostał się do niewoli w chwili, gdy usiłował je uwolnić. Lotaryusz 
rozkazał wszystkich spalić. Zamknięto ich w chacie włościań
skiej. Chramnowi kazano usiąść na ławie i zaduszono go, żona 
zaś i córki zostały spalone.

Czterej synowie Lotaryusza, którzy podzielili między siebie 
dziedzictwo ojca, całe swe życie spędzali na walkach wzajemnych. 
Hilperyk porzucił pierwszą żonę, zadusił drugą, córkę króla Wi
zygotów, aby poślubić służebną pałacową, słynną Fredegon- 
dę. Miał on pewne zamiłowania literackie. Pisał wiersze łaciń
skie i wynalazł cztery litery alfabetu, wobec czego rozkazał wy
skrobać stare litery z rękopisów, aby je zastąpić wynalezionemi 
przez siebie. Lecz pozostał barbarzyńcą.
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Ażeby mieć więcej pieniędzy, próbował Hilperyk podwyższać 
podatki; w tym też celu kazał ułożyć nowy ich wykaz. Wkrótce po
tem dwaj jego synowie zachorowali i umarli. Fredegonda przypu
szczała, iż Bóg zabrał jej dzieci, jako karę za powiększanie poda
tków. Rzuciła więc w ogień spisy podatków miejskich, które otrzy
mała od męża. „Czyń, jak ja, rzekła do niego, jeżeli tracimy dzieci 
nasze, wybawmy przynajmniej siebie od mąk piekielnych!“ I oto 
Hilperyk zrzekł się ściągania podatków.

Dwaj królowie, wnuczkowie Hlodwiga, zostali zamordowani. 
Do trzeciego, króla Gontrana, rzekł pewien wojownik: „Wiemy, 
gdzie się znajduje ostry topór, który rozbił głowy twych braci, on 
i twoją wkrótce rozpłata“. Gontran przerażony zaczął przemawiać 
do wiernych, zebranych w kościele: „Zaklinam was wszystkich, 
obecnych tutaj, mężczyzn i kobiety, nie zabijajcie mnie tak, jak 
zabiliście brata mego“.

Podział królestwa Franków. Królestwo Franków po raz pier
wszy podzielono pomiędzy synów Hlodwiga (r. 511), po raz wtóry 
pomiędzy synów Lotaryusza (560); zostało nanowo złączone przez 
jednego z królów późniejszych, Lotaryusza II (r. 613). Z czasem 
poddani przywykli do nieposłuszeństwa względem królów.

Narody germańskie: Bawarowie, Turyngowie, Alamanowie 
zaprzestali płacić daniny. Każdy z tych ludów miał swego na
czelnika (herzog), który zachowywał się, jak władca niezależny.

Dawna Galia rozdrobnita się wskutek podziałów pomię
dzy synów królewskich. Wielcy właściciele ziemscy, wojowni
cy, przyzwyczaili się uważać kraj swój, jako oddzielne królestwo 
i nawet wówczas, gdy był tylko jeden król, prosili go o przysłanie 
swego syna lub brata, aby każde królestwo miało samodzielne
go króla. W ten sposób utworzyły się cztery królestwa.

Burgundya (dawne królestwo Burgundów) zajmowała dolinę 
Saony i Rodanu.

Kraj na północ od Loary podzielony został na dwa króle
stwa. Część położona na wschód od lasów Ardeńskich, zaludnio
na przez Franków, którzy zachowali swói język, została nazwana 
Austrazyą (kraj Wschodu).
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Inna część kraju, między Ardennami i Loarą, zwała się Neu- 
stryą (krajem Zachodu); mówiono tutaj językiem romańskim, lecz 
ludność rzymska była zmieszana z Frankami.

Półwysep, który zaznacza się wyraźnie na północo-wscho
dzie Galii, był wyludniony wskutek najazdów. Celtowie, przyby
sze z Wielkiej Bretanii, osiedlili się w tym pustym kraju, który od 
tego czasu został nazwany Bretanią. Mówiono tam wówczas 
i obecnie mówią tam jeszcze językiem celtyckim. Naczelnicy bre- 
tońscy przyjęli tytuł królów.

Kraj na południe od Lqary, zamieszkały przez ludność rzym
ską, to jest, mówiącą po łacinie, nazywał się Akwitanią. Baskowie, 
mały lud wojowników, mówiący starożytnym językiem Iberów, 
w wieku VIl-ym spuścili się z Pirenejów, osiedlili się w okolicach 
Tuluzy-, stopniowo posunęli się na północ aż do Loary. Naczelnik 
ich, będący zrazu księciem Basków (albo Gaskończyków — 
cons), nazwał się księciem Akwitanii.

Wizygoci posiadali jeszcze kraj pomiędzy Rodanem i Pirene
jami (nazywany dziś Septymanią).

Królestwo więc Franków w Galii było podzielone pomiędzy 
sześcioma narodami.

ROZDZIAŁ V.

A R A B O W I E .

Arabia. -- Arabia jest trzy razy większa od dzisiejszej Fran- 
cyi, ale prawie zupełnie bezpłodna, gdyż brak tam wody. Ca
łe wnętrze tego kraju jest pustynią, pokrytą piaskiem i ska
łami; życie jest możliwe tylko w kilku oazach. Od strony południa 
na brzegu oceanu znajdują się wzgórza zraszane strumieniami, 
w których zawsze znajduje się woda; jest to część najżyźniejsza, 
Jemen, nazwana ogrodem Arabii, kraj, z którego przywożą kawę.

Od strony wschodniej, wzdłuż morza Czerwonego, okolica 
była zacieśniona, otoczona górami z różowego piaskowca i porfi
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ru, zakończonemi urwistemi nadmorskiemi skałami. Stąd poczy
nając, wznoszą się łańcuchy górskie coraz wyższe i pozostawia
ją między sobą tylko wązkie doliny.

Deszcz, padając, stacza się po pochyłościach skalistych gór; 
z chwilą skończenia się okresu deszczów zimowych, znajdowa
no wodę jedynie w dolinach i to w studniach głębokich. Kraj ten, 
bardzo gorący i średnio urodzajny, zwał się Hedżas.

Prawie cała Arabia była skwarną pustynią, na której mógł 
żyć tylko niewielki naród.

Arabowie. Mieszkańcy już w starożytności nazywali się Ara
bami. Mówili wszyscy jednym językiem (semickim), podobnym 
do fenickiego i żydowskiego. Dzielili się, jak niegdyś Izraelici, na 
plemiona, które często walczyły ze sobą.

Kilka plemion, zamieszkujących krainę urodzajną, miało 
miasta i zajmowało się uprawą ziemi. Większość jednak Arabów 
żyła w pustyni ze swemi stadami wielbłądów, kóz i baranów; 
mieszkali oni w nizkich namiotach, zrobionych z szerści wielbłą
dziej. Kiedy trzody nie znajdowały już pokarmu, plemię zwija
ło namioty i szło dalej obozować.

Koczownicy ci żyli biednie, ubrani byli w tuniki i płaszcze 
wełniane, jedli bardzo mało, gdyż nie mieli nic do pożywienia, 
prócz mleka od swych stad, daktyli i trochę ziarna, które mogli 
kupić od plemion rolniczych. Mężczyźni byli cały dzień na dwo- 
rzu. Kobiety spędzały czas na dojeniu trzód, tkaniu materyi na 
odzież i rozgniataniu między dwoma kamieniami zboża w celu 
otrzymania mąki. Najbogatsi, t. j., ci, którzy posiadali duże trzo
dy i jeździli konno, mieli zwykle kilka żon, jak niegdyś patryar- 
chowie.

Wszyscy ci Arabowie byli wojownikami. Używali lekkiej 
włóczni, niewielkiej okrągłej tarczy i zakrzywionego łuku, z którego 
wyrzucali długie strzały. Najbogatsi walczyli na koniach. Prowa
dzili oni bezustanne wojny: gdy jeden z nich , został zabity 
lub znieważony, pomścić go całe plemię uważało za obowiązek. 
Często również Arabowie napadali na przejeżdżających kupców
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w celach rabunku. Prawie wszyscy byli rozbójnikami, jak są nimi 
dziś jeszcze Arabowie, zasiedlający pustynię, zwani Beduiuami.

Mekka. — Od czasów rzymskich karawany wielbłądów prze
bywały Arabię, aby dostarczać wonności z Jemenu do Egiptu 
i Syryi. Na tej drodze, w dolinie o szerokości 500 metrów, po
zbawionej drzew, pomiędzy gołemi, stromemi skałami zbudowa
no małe miasto — Mekkę. Była tam studnia (zwana Zemsem), 
w której nigdy nie brakło wody. Obok, wznosiła się świątynia, 
czczona przez wszystkich Arabów, Kaaba; zachowała, się ona 
dotąd. Jest to czworobok kamienny, zbudowany z'wielkich głazów, 
połączonych cementem, bez okien, tylko z przebitemi bardzo ma- 
łemi drzwiami, pokrytemi grubą zasłoną z materyi. W murze był 
osadzony czarny kamień, który Arabowie czcili, jak boga. Istnieje 
on jeszcze potłuczony na dwanaście kawałków. Arabowie uważa
ją Mekkę za miejsce święte i wędrują do niej z bardzo odle
głych miejscowości, aby odbywać praktyki religijne, spełniane do 
dziś dnia.

Corocznie w oznaczonym czasie pielgrzymi przybywają do 
Mekki. Zrzucają tam codzienny swój ubiór i przywdziewają po
święcany, składający się z dwu kawałków materyi: jeden prze
wiązują wokoło bioder, drugi zarzucają na ramiona w ten sposób, 
aby prawe ramię pozostało gołe. Idą do Kaaby, całują czarny 
kamień i okrążają siedem razy samą świątynię. Następnie udają się 
do studni Zemzem i piją tam wodę, nakoniec przebiegają siedem 
razy z jednego z otaczających Mekkę wzgórz na drugie.

Nazajutrz udają się na poświęcaną górę, Arafat, położoną 
w sześciu godzinach drogi od Mekki, spędzają tam noc i dzień na
stępny. O zachodzie słońca powracają, biegnąc, do małej doliny 
Mina, blizko Mekki. Po drodze spotykają trzy nieociosane słupy 
kamienne.

Pielgrzymi rzucają siedem kamyków w kierunku każdego 
z tych słupów. Potem wracają natychmiast do Kaaby.

Oto za pomocą jakiego podania Arabowie tłómaczyli później 
te obrządki.

Patryarcha Abraham był przodkiem zarazem Izraelitów i Arabów. Kiedy 
odesłał żonę swą Agarę z synem Izmaelem, aby przypodobać się żonie Sa
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rze, wygnani, błądząc w pustyni, przyszli do miejsca Kaaby. Agara, zroz
paczona, biegała z jednego wzgórza na drugie, ale nikt nie nadchodził. Izmael 
leżał, umierając z pragnienia; nagle z ziemi wytrysło źródło, była to studnia 
Zemzem. Plemię, mieszkające w pobliżu, pod wrażeniem cudu, osiedliło się 
przy studni. Później, na rozkaz Boga, Abraham i Izmael zbudowali Kaabę 
i położyli kamień czarny; poczem obeszli ją siedem razy. Natenczas anioł 
Gabryel zabrał ich do doliny Mina, gdzie ukazał im się dyabeł. „Rzućcie mu 
kamienie8, powiedział Gabryel. Abraham rzucił siedem kamieni i dyabeł znik
nął. Zjawił się jeszcze dwa razy, lecz patryarcha za każdym razem rzucał wen 
siedem kamieni.

W połowie V wieku plemię Korąjszytów osiedliło się w po
bliżu Kaaby, pozostawiając dokoła przestrzeń pustą, którą wybru
kowano kamiennemi płytami.

Religia Arabów. W tym czasie Arabowie czcili różnego ro
dzaju bałwany. Niektóre z nich były z kamienia, Hobal był z agatu; 
miały one postać człowieka, lwa lub jakiego innego zwierzęcia. 
Większość plemion przyniosła swe bałwany do Mekki i ustawiała 
je na Kaabie; mówiono, iż było ich tam 360.

Arabowie wierzyli również w boga doskonalszego od innych, 
którego nazywali Allahem, ale nie oddawali mu czci szczególnej. 
Obawiali się oni djinns {duchów) niewidzialnych, napełniających 
pustynię, wyobrażając sobie, iż one krzyczą. Słyszeli Żydów 
i chrześcijan, mówiących o dyable, nazywali go szatanem, jak Ży
dzi, lub dyabłem,jak chrześcijanie. Wielu Arabów nawróciło się
na judaizm lub na chrześcijanizm, ale cała masa zachowała swą 
dawną religię.

Mahomet. W końcu VI wieku (według tradycyi w r. 571) 
w Mekce, w rodzinie dość poważanej, lecz ubogiej urodził się Maho
met. Ojciec jego, który prowadzał karawany do Syryi, odumarł go 
dzieckiem, pozostawiając mu pięć wielbłądów, kilka jagniąt i je
dnego niewolnika. W szóstym roku życia, Mahomet stracił matkę, 
zabrał go więc do siebie dziadek, a następnie wuj. Sierota bez środ
ków do życia, Mahomet został pasterzem, pasł kozy i barany; by
ło to zajęcie pogardzane. Gdy miał lat 24, poszedł na służbę do 
pewnej bogatej wdowy Chadidża, która corocznie wysyłała kara
wanę do Syryi. Mahomet poprowadził jej wielbłądy, objuczone 
towarem, i wkrótce tak spodobał się Chadidża, iż wyszła za niego 
zamąż. Mahomet miał wówczas lat czterdzieści.
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Ojciec Chadidża nie chciał zezwolić, aby córka zaślubiła człowieka ubo
giego. „Znakomite osobistości pragnęły pojąć ją za żonę,“ mówił on: „a mam 
ją teraz oddać biednemu sierocie, nie posiadającemu żadnego urzędu.44 Chadidża 
przygotowała biesiadę i powiedziała do Mahometa: „Idź, powiedz swemu wu
jowi, aby poprosił ojca o mą rękę w chwili, gdy ten będzie pijany, i w razie 
zgody, aby natychmiast odbył się ślub”. W czasie uczty Chadidża, dolewając 
ojcu wciąż wina, upoiła go. Wówczas wuj Mahometa poprosił o rękę Chadidża, ojciec 
dał zgodę, a sam udał się na spoczynek. Ślub odbył się niezwłocznie. Gdy 
zbudził się ojciec, spostrzegł zdziwiony, iż jest pokryty kadzidłami; zapytał o po
wód. „Dopiero co wydałeś zamążswą córkę'’4, odpowiedziano. Chciał starzec spra
wę wytoczyć przed sądem i zmusić Mahometa do wyrzeczenia się żony. Ale 
Chadidża przekonała go: ,Jeżeli to zrobisz, obmówią mnie, zostanę zniesławio
ną, nie chcę majątku, wolę mieć męża równego sobie44.

Mahomet kochał bardzo swą żonę, żył z nią 25 lat, zarządzał 
jej majątkiem i dawał wiele dobrych rad.

Miewał on niekiedy napady nerwowe, drżał wówczas, jak 
w febrze, przewracał oczy, miewał gwałtowne bóle głowy, twarz 
jego stawała się czerwoną, oddychał z trudnością, czasami om
dlewał.

Głoszenie przez Mahometa słowa bożego. Jak wielu miesz
kańców Mekki, Mahomet miał zwyczaj chodzić co roku na wzgó
rze pośród skał nagich i spalonych, odległe o godzinę drogi od 
miasta. Pościł tam, modlił się, rozmyślał. Pewnego dnia (był on 
już wówczas 40-letnim) miał widzenie.

Oto jak je przedstawia tradycya.

Jakaś istota nadnaturalna ukazała się Mahometowi. Był to an io ł G a
bryel. Rzekł mu: „Ikra! " (co znaczy równie dobrze „czytaj14, jaki „kaź44). Maho
met odpowiedział: „Nie umiem tego czynić*4. Anioł powtórzył: „Ikra*. Maho
met raz jeszcze odpowiedział: „Nie umiem•4. Anioł po raz trzeci rzekł: „Ik ra “. 
Mahomet zaś nie umiał czytać podobnie, jak nie umiał mówić kazań.

Wstrząśnięty tern widzeniem, dostał ataku i powiedział do żony: „Oba
wiam się o swe zmysły44.—-„Dlaczego?44 zapytała. „Ponieważ dostrzegam w so
bie cechy opętanego. (Arabowie, jak i Żydzi, wierzyli, iż waryaci mają 
w swem ciele dyabła). Chodząc, słyszę głos, wydobywający się z gór, w no
cy, we śnie, widzę jakąś istotę, która głową dosięga nieba44. Chadidża odpo
wiedziała: -  „Przestań \ i ę  niepokoić: jesteś uczciwy, nie pijasz wina, unikasz 
kłamstwa, Bóg nie dopuści, abyś miał wpaść w ręce szatana*4.

W jakiś czas potem, będąc w domu, Mahomet nagle powiedział: „Widzę 
go!*4 Chadidża usiadła, wzięła go na kolana, jak dziecko, i zapytała: „Czy wi
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dzisz go jeszcze“? „Tak!“ odpowiedział. Wówczas żona odkryła swą głowę 
i rzekła: — „Czy widzisz go jeszcze?“ „Nie“. — „A więc pociesz się, to jest anioł, 
gdyż dyabeł nie uszanowałby mię“. (Arabki nie pokazywały nigdy twarzy 
nieznajomym). Chadidża przypuszczała, iż anioł oddalił się przez skromność.

Od czasu tego widzenia Mahomet zaczął się uważać za pro
roka, powołanego przez Boga do głoszenia prawdy. Streszczał ją 
w ten sposób: „Jest tylko jeden Bóg Allall, a Mahomet prorokiem 
prawdziwego Boga“.

Rozpoczął on swą działalność od nawrócenia członków rodzi
ny: żony, córek, syna wuja, Alego, dziesięcioletniego chłop
ca, potem swego przyjaciela Abu-Bekra, kupca, bardzo szanowa
nego za swą szczerość i zdrowy rozum. „Wszyscy“, mawiał on 
później: „wahali się uznać mię za posłanego przez Boga z wyjąt
kiem Abu-Bekra“.

Mahomet nawrócił jeszcze kilku młodzieńców, kilku niewol
ników i kilka kobiet, a wreszcie w piątym roku, słynnego wojo
wnika, dzielnego, bardzo mężnego, o silnej woli Omara. Od tej 
chwili, Abu-Bekr, Mahomet i Omar decydowali o wszystkiem 
wspólnie.

Lecz prawie wszyscy mieszkańcy Mekki nie uznawali Maho
meta i jego nowej religii, wyśmiewali się zeń, obrzucali go bło
tem, a w czasie nauk urządzali kocią muzykę, aby zagłuszyć głos 
mówcy.

Większość zaś niewolników, nawróconych przez Mahometa, 
była męczona przez swych panów, niektórzy nawet zostali zabici.

Mieszkańcy Mekki poddawali przyjaciół Mahometa kwaran
tannie, zobowiązali się nie żenić się z nimi i nie załatwiać intere
sów handlowych. W tym czasie umarła Chadidża. Wkrótce zmarł 
też wuj Mahometa, który bronił go, wielekroć chciano wyrządzić 
mu krzywdę. Prorok nauczał przeszło lat dziesięć i nie miał pra
wie zwolenników. Nie czuł się bezpiecznym w Mekce, więc posta
nowił ją opuścić.

Hedżra. W odległości kilku dni drogi od Mekki, było małe 
miasteczko Jatryba, zamieszkałe przez dwa plemiona arabskie 
i Żydów. Mieszkańcy uprawiali zboże i użytkowali drzewa pal
mowe. Poróżnieni z mekkeńczykamii, byli dobrze usposobieni
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względem proroka, prześladowanego przez wrogów. Mahomet 
spotkał się nocą, w pobliżu Mekki, z naczelnikami obu plemion. 
Towarzyszył mu wuj jego Abbas, który nie wierzył w posłannictwo 
Mahometa, ale pragnął zapewnić siostrzeńcowi schronienie. Óto, co 
mówi tradycya o tern spotkaniu.

Abbas przemówił: „Zaprosiliście Mahometa, pochodzi wszak on z je
dnej z najlepszych rodzin swego plemienia, a więc, gdyby nawet niektó
rzy z nas nie wierzyli w to, co on głosi, zgodzimy się dać mu opiekę, 
gdyż jesteśmy jego krewnymi. Mahomet odrzucił wszystkie zaproszenia, a przy
jął wasze, ponieważ jesteście potężni, mężni i zdolni do boju.“ Jeden z wo
dzów odpowiedział: ..Zdecydowaliśmy się być wiernymi prorokowi i poświę
cić życie nawet, aby go tylko wesprzeć“. Potem zapoznał ich Mahomet ze 
swą nauką. Zgodzili się na nią i zaprzysięgli mu posłuszeństwo. Uczynili 
przytem tyle wrzawy, że Abbas zalecił im powściągliwość.

Wówczas prorok osiedlił się w Jatrybie, którą nazwano Me-
dyną (miastem).

Zwolennicy jego z Mekki (podobno 80-ciu) przybyli, aby 
połączyć się z nim, i zostali mieszkańcami Medyny, zwano ich 
towarzyszami. Oto, co nazywano po arabsku Hedżra (ucieczka).

Muzułmanie liczą lata od czasu Hedżry (622), jak chrześci
janie od narodzenia Chrystusa.

Mahomet w Medyuie. Mahomet, osiedliwszy się w Medynie, 
pojął odrazu sześć żon, najukochańszą była Aischa, córka przy
jaciela Abu-Bekra; miała ona wówczas lat dziesięć.

Mahomet prowadził teraz życie wystawniejsze. Mieszkał 
wraz z żonami w małych, nizkich domkach, zbudowanych bądź 
z niewypalonej cegły, bądź z gałęzi, oblepionych gliną. Pułapu mo
żna było dostać ręką, zamiast drzwi była zasłona skórzana.

Mahomet golił wąsy, pozostawiając brodę, czesał włosy 
z przedziałem pośrodku. Nosił odzież barwy czerwonej, niebies
kiej lub zielonej: tunikę sięgającą kolan, zwierzchu płaszcz, któ
rym okrywał się w ten sposób, aby ramiona pozostawały swobo
dne. Na głowie miał zawój. Dbał on o wygląd, używał nawet 
w czasie obmywań wykałaczki z drzewa palmowego.

Podczas wypraw nosił, jak wszyscy bogaci Arabowie, kol-
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czugę, tarczę, włócznię, łuk i wiele mieczów. Mahomet lubił miód 
i słodycze, ulubioną zaś jego potrawą było jagnię i daktyle z ma
słem i mlekiem.

Jadał przy pomocy wielkiego i dwu innych palców; po każ- 
dem jedzeniu oblizywał palce, rozpoczynając od średniego. Cho
dził tak prędko, iż z trudnością można mu było towarzyszyć. Mó
wił powoli, wymawiając dobitnie każdą sylabę; wszystko, co powie
dział, wryło się w pamięć słuchaczy.

Kiedy po jego śmierci pytano Aischę, jak żył prorok, odpowiadała: „Był 
to człowiek zupełnie podobny do was, śmiał się często, uśmiechał się wiele“. 
— „Ale czem się zajmował w domu?“—„Ściśle tern, czem każdy z was: naprawiał 
swe odzienie, łatał obuwie, pomagał mj w gospodarstwie. Najchętniej zaś zaj
mował się szyciem“.

W Medynie Mahomet rozpoczął organizować swych wyznaw
ców. Zbudował mały meczet, gdzie zbierali się zwolennicy jego 
nauki na modlitwę i dla słuchania przemówień; był on również 
miejscem narad i sądów. Abisyński niewolnik, Bilal, o głosie czy
stym i silnym, chodził tam pięć razy dziennie oznajmiać mieszkań
com, iż nadeszła godzina modlitwy. To dało początek zwyczajo
wi, aby każdy meczet posiadał wieżę, nazywaną minaretem, z któ
rej mnezzin (obwoływacz) zawiadamiał pięć razy dziennie o go
dzinie modlitwy.

W Medynie było dużo żydów; Mahomet usiłował ich nawró
cić, rozkazał pościć, jak to oni robili, podczas modlitwy zwracać się 
twarzą w kierunku Jeruzalem. Poznał on proroków żydowskich 
i spodziewał się, iż żydzi uznają go zaMesyasza. Ale ci odmówili, 
co rozgniewało Mahometa, więc w czasie modlitwy począł zwra
cać się już w stronę Mekki, a nie Jerozolimy.

Wojny Mahometa. Mahomet pozostawał nieprzyjacielem ro
daków z Mekki; rozpoczął z nimi wojnę. Wyznawcy napadali na 
karawany i łupili je. Mahomet zaś obiecywał im, iż ci, którzy 
zginą, pójdą do raju. Wojna trwała przeszło lat siedem. Oto 
jak opowiadają o pierwszem zwycięstwie Mahometa nad jeziorem 
Beder (624).

Karawana mekkeńska powracała z Syryi z towarami. Mahomet wyszedł 
z 300 ludźmi, aby ją rozbić. Ale dowódca karawany zawiadomił o niebezpie

Dzieje średniow. T. II. 4
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czeństwie mieszkańców Mekki, którzy wysłali 950 wojowników na pomoc. Ma
homet byl o tern uprzedzony, pomimo to wszyscy jego towarzysze zgodzili 
się, iż należy wydać bitwę. W nocy spadł wielki deszcz w tern miejscu, gdzie 
znajdowali się mekkeńczycy, zmuszeni więc byli brnąć po rozmiękłej ziemi, 
mając słońce i wiatr wprost w oczy; był to dzień zimowy.

Mahomet rozkazał wojownikom pozostawać na stanowiskach, rzucając tyl
ko strzały do chwili, kiedy da sygnał do ataku. „Ci wszyscy“, twierdził: „któ
rzy umrą dziś z ran otrzymanych, wejdą do raju“. Pewien młody chłopiec, za
jęty wówczas jedzeniem daktyli, rzucił je na ziemię, mówiąc: „A więc, aby 
dostać się do raju, nie trzeba nic więcej, jak zostać zabitym?“

I wyciągnąwszy miecz, uderzył na wroga i poległ. Mahomet dał znak, 
rzucono się do ataku. Przeciwnicy, rozbici, ratowali się ucieczką.

Zwycięscy podzielili łup, trupy zaś rzucili do studni. Mahomet każdego 
z poległych nazywał z imienia, mówiąc: „Wyście się obeszli ze mną, jak z oszu
stem, wyście mnie wygnali z rodzinnego miasta, uzbroiliście się przeciwko mnie. 
Bóg dopełnił zemsty, zapowiedzianej wam!“.

Następnego roku mekkeńczycy dali odwet. Przedsięwzięli 
wyprawę na Medynę, podeszli pod miasto i spustoszyli wsie.

Było ich podobno 3000, Mahomet zaś miał tylko 700 ludzi. Ustawił ich 
wszystkich u podnóża góry, łuczników umieścił od strony równiny, rozkazując 
im pozostawać na stanowiskach. Nieprzyjaciel uderzył, chorąży jego poległ od 
razu. Kilku wojowników Mahometa przebiło się przez wojska wroga i poczęło 
rabować obóz nieprzyjacielski. Łucznicy nie chcieli zaniechać sposobności: 
porzucili stanowisko, aby również pójść łupić. Konnica mekkeńska, widząc lewe 
skrzydło ogołocone, uderzyła zboku. Wówczas Mahometowi kamieniem wy
bito ząb, a uderzeniem wtłoczono szyszak na twarz. Upadł on na ziemię; my
ślano, iż już nie żyje; towarzysze rozpierzchli się wśród skał. Mekkeńczycy 
nadaremno szukali ciała proroka; nie znalazłszy, powrócili do siebie.

Mahomet mógł wówczas stracić wyznawców: porażka wyka
zała, iż nie jest on wspomagany przez Boga. Ale prorok dowiódł 
im, że dlatego jedynie zostali pokonani, iż byli mu nieposłuszni.

W roku następnym napadli na Medynę mekkeńczycy i inni 
Arabowie, podburzani przez Żydów. Mahomet rozkazał wykopać 
rów i wznieść wał wokół miasta, więc nieprzyjaciel nie odważył 
się uderzyć.

Stopniowo plemiona arabskie uznawały Mahometa. Wkońcu 
miał on dość wojowników, aby odbyć pielgrzymkę do Mekki. Jej 
mjeszkańcy nie czuli się dość silni, by stawiać mu przeszkody,
zawarto więc rozejm na lat 10 (628). Mahomet wyzyskał ten czas

/
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na ożywioną działalność w celu powiększenia liczby swych stron
ników.

Mahomet naczelnikiem Mekki. Nakoniec rozporządzał Ma
homet dość znaczną liczbą wojowników (8 do 10 tysięcy, mówio
no), aby pokusić się o zajęcie Mekki. Zgromadził więc siły i na
stępował tak szybko, iż przeciwnicy nie byli gotowi do odparcia 
najazdu. Nie ośmielili się nawet stawiać oporu. Mahomet bez 
bitwy wstąpił do miasta. Oto co głosi tradycya.

*
Abbas, wuj Mahometa, porozumiał się z Abu-Sofianem, wodzem mek- 

keńczyków. Zgodnie z rozkazem Mahometa każdy wojownik zapalił ognisko 
na wzgórzu w pobliżu obozu. Abu-Sofian wyszedł z towarzyszami z Mekki, 
aby się przekonać, gdzie jest nieprzyjaciel, więc zdziwił się, widząc te 10.000 
ogni. W tej chwili zbliżył się doń nieznajomy i rzekł: „Oto Mahomet obozuje 
z 10.000 wojowników,, widzisz ich ognie, wierz mi: chodź z nami, bo inaczej 
matka twoja i cała rodzina będą cię opłakiwały14. Tym nieznajomym był Ab
bas, jadący na białym mule proroka, aby czynić próby ocalenia Mekki. „Siądź 
na grzbiecie mego muła44, powiedział on.

Abu-Sofian posłuchał. Wjechali do obozu, przybyli przed namiot Ma
hometa. Abbas wszedł, prorok rozkazał: „Zabierz go do swego namiotu, 
a do mnie przyprowadź jutro“. Nazajutrz zrana Abu-Sofian przyszedł do pro
roka, ten go zapytał: „Czy jesteś teraz pewien, iż niema innego boga, prócz 
Boga?-4 — „Gdyby był inny44, odpowiedział pytany: „pomógłby mi pewnie“. 
„Czy po^hałeś teraz, iż jestem wysłańcem bożym?■* — „Wybacz mi“, rzekł 
Abu-Sofian: „gdyż mam jeszcze pewne wątpliwości“. „Teraz nie czas na nie, 
złóż wyznanie wiary, w przeciwnym bowiem razie utnę ci głowę“. Abu- 
Sofian posłuchał, więc rzekł: „Niema bogów tylko jeden Bóg i Mahomet, jego 
prorok“. — „Wracaj teraz do Mekki“, powiedział mu wówczas Mahomet: „nic 
złego nie stanie się tym, którzy schronią się do twego domu; powiedz ludo
wi, iż nic nie będzie tym wszystkim, którzy znajdą się w zamkniętych do
mach lub w Kaabie“. I natychmiast wojownicy mahometańscy wzięli za broń 
i ruszyli w pochód. Abu-Sofian patrzył na nich z podziwem. — „Doprawdy, 
Abbasie“, rzekł: „siostrzeniec twój jest potężnym władcą“. „Władcą“ odrzekł 
Abbas: „zapomniałeś, iż jest on kimś więcej... prorokiem“.

Abu-Sofian powrócił bezwłocznie do Mekki i wołał: „Mahomet idzie za 
mną, ma wojsko, któremu nie zdołacie stawić oporu. Ktokolwiek uda się do 
mnie, zamknie się w swym domu lub schroni się do Kaaby, uniknie wielkiego 
niebezpieczeństwa“.

Podszedłszy pod Mekkę, Mahomet podzielił swą armię na cztery części 
i rozkazał nie czynić najmniejszej krzywdy nikomu, o ile nie będzie się opie
rał. Jeden z czterech oddziałów dostał się pod strzały nieprzyjacielskie, ale 
wojownicy zmusili przeciwników do ucieczki, ścigając ich aż na ulicach Mekki.



52 ŚREDNIOWIECZU.

Mahomet wszedł do miasta bez walki. Udał się do Kaaby, 
aby ze czcią dotknąć czarnego kamienia, okrążył go siedem razy, 
potem rozkazał zburzyć wszystkie bałwany. Zgodził się na ułaska
wienie wszystkich, walczących przeciwko niemu, z wyjątkiem dwu
nastu. Tych skazał na karę ćwiartowania; między nimi była znie
nawidzona śpiewaczka, wygłaszająca wiersze przeciwko niemu.

Zostawszy panem Mekki, Mahomet uznany został wkrótce 
przez wszystkich Arabów za proroka i wodza. Lecz był on już wy
czerpany, zestarzał się przed czasem i niedługo zmarł (632).

Islam. Mahomet nazwał swą religię Islamem, t. j. rezygna- 
cyą (zgodnie z wolą Bożą); zwolennicy jego byli Moslems (my dziś 
mówimy Muzułmanie) t. j. zrezygnowani.

Jest to religia nadzwyczaj prosta, zasadzająca się na dwu 
obowiązkowych wierzeniach: 1°. Jest jeden Bóg; 2°. Mahomet — 
Jego prorokiem. >

Mahomet przyswoił sobie część wierzeń żydów i chrześcijan: 
„Bóg“, nauczał on: „zesłał na ziemię wielu proroków; oto sześciu 
najgłówniejszych: Adam, Noe, Mojżesz, Abraham, Jezus i Maho
met“. Prorok wierzył w złe duchy, dyabła, sąd ostateczny. 
„W dzień sądu aniołowie zabrzmią w trąby i wówczas niewierni 
zostaną zepchnięci gromadnie do piekła, pośrodku czarnego cu
chnącego dymu, będą tam pojeni wodą wrzącą. Wierni zaś będą 
poprowadzeni tłumnie do raju, gdzie płyną strumyki ożywczej 
wody, mleka i wina, usługiwać zaś im będą dziewice o czarnych 
oczach i skromnem spojrzeniu ( hur)“.

Muzułmanie winni wypełniać pięć obowiązków: 1°, wierzyć 
w Boga i Jego proroka; 2°, modlić się; 3°, pościć; 4°, dawać jał
mużnę; 5°, odbywać pielgrzymki do Mekki,

Modlić się należy w oznaczonych godzinach pięć razy dzien
nie. Wierny winien uklęknąć i dotknąć ziemi czołem, wykonywu- 
jąc przytem szereg ruchów, przepisanych przez tradycyę. Przed 
modlitwą Muzułmanie powinni się oczyścić przez obmywanie: na
leży umyć twarz, ręce i inne części ciała. Jeżeli niema do rozpo
rządzenia wody, co się często zdarza w krainie, zamieszkałej przez 
Muzułmanów, można dokonywać obmywań piaskiem lub pyłem.
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Post miesięczny w ciągu roku jest obowiązkowy w miesiącu 
Ramadan. Wierny nie powinien nic jeść ani pić, dopóki jest 
dzień, t. j. do chwili, gdy już „nie można odróżnić nitki czarnej 
od białej“.

Pielgrzymka do Mekki jest to zwyczaj Arabów starożytny; 
zachował go Mahomet (patrz str. 44).

Zabronił on swym wyznawcom pić wina, jeść wieprzowiny 
i grać hazardownie.

Koran. Prorok nic nie pisał, lecz uczniowie jego zapamię
tywali słowa, które on wymawiał, ceniąc je, jako podyktowane 
przez Boga. Często nawet zapisywali je na skrawkach pergami
nu, kawałkach skóry, liściach palmowych lub też na kamieniach.

Po śmierci Mahometa, sekretarz jego, Zaid, zebrał te wszyst
kie urywki. Ułożono zbiór mów Mahometa i nazwano go Kora
nem (książką); stał się on świętą księgą Muzułman.

Podboje Arabów. Mahomet nie zadowalał się nawróceniem 
Arabów, lecz chciał zmusić wszystkie inne narody do uznania 
Islamu; w tym celu szedł przeciwko nim na wojnę. Nauczał też, iż 
Muzułmanie, zabici w walce z niewiernymi, wejdą do raju. Wojna 
taka była wojną świętą.

Na samym jej początku umarł Mahomet w Medynie. Mu
zułmanie, zamieszkujący miasto, wybrali za wodza Abu-Bekra. 
Przyjął on tytuł kalifa ( namiestnika)proroka; nosili go odtąd 
już zawsze dowódcy Muzułmanów.

Abu-Bekr dalej prowadził wojnę świętą. Przedsięwziął on 
podbicie cesarstwa greckiego i królestwa perskiego—dwu najwięk
szych państw ówczesnych. Król perski miał pałace, skarbce i woj
ska konne, bogato zaopatrzone. Szanował on dawną religię per
ską, prześladując wyznawców innej wiary, więc w państwie było 
wielu niezadowolonych. Cesarz grecki w Konstantynopolu miał 
olbrzymie włości, wiele twierdz i konnicę, uzbrojoną we włócz
nie i okrytą kolczugami. W Syryi zaś i Egipcie sekciarze, oburzeni 
na władzę, która ich prześladowała, byliby życzliwie usposobieni 
dla zdobywcy, który pozwalałby im wyznawać dawną wiarę.

Arabowie, przyzwyczajeni w swej krainie bezpłodnej do bar



54 ŚREDNIOWIECZE.

dzo skromnego życia, szli chętnie na wyprawy do tych krajów bo
gatych, gdzie spodziewali się dużego łupu.

Szli plemionami. Bogatsi konno, w kolczugach, uzbroje
ni we włócznie. Inni pieszo walczyli mieczami lub lukami bardzo 
zakrzywionymi, wyrzucając przy ich pomocy strzały, zakończone 
długiem ostrzem Żelaznem. Mahomet kazał im walczyć szeregami 
zwarłem i.

Arabowie na wojnę brali wielbłądy. Mogli wówczas przeby
wać pustynie bezwodne, gdyż zwierzęta te pozostają dni kilka bez 
picia. Zachodzili nieprzyjaciela znienacka i gwałtownie nań ude
rzali. Odpierani, cofali się na pustynię. Arabskie przysłowie mó
wi: „Wielbłąd zdobył Syryę i Egipt“.

Zwycięstwo było szybkie. Wystarczyło jednej bitwy dla pod
bicia każdego kraju: jednej (634) dla Syryi; jednej (636) dla tej 
części Persyi, która tworzy Chaldeę; jednej (639) dla Egiptu; je
dnej (642) wkońcu dla całej pozostałej części cesarstwa Perskie
go. Kraje podbijane prawie nie stawiały oporu, większość miast 
poddała się bez bitwy.

Mieszkańcy nie byli zmuszani do przyjęcia wiary muzułmań
skiej. Ci, którzy przyjmowali Islam, byli uważani jako dawni mu
zułmanie. Ale chrześcijanie i Żydzi, mieszkańcy miast, woleli po
zostawać przy swojej wierze; pozwalano im na to pod warunkiem 
płacenia szczególnego podatku.

Co najmniej w ciągu dziesięciu lat Muzułmanie byli władca
mi całego cesarstwa perskiego, Syryi i Egiptu; były to najbogat
sze kraje Wschodu.

ŚWIAT MUZUŁMAŃSKI.

Państwo arabskie. Czterej pierwsi kalifowie pozostawali 
w Medynie, gdzie umarł Mahomet. Żyli oni na sposób dawnych 
Arabów. Drugi z nich, Omar, dawny przyjaciel Mahometa, miał 
tylko jedną łataną koszulę lnianą i płaszcz; sam czerpał dzbanem 
wodę ze studni; jeździł na wielbłądzie, który dźwigał go wraz z ca
łą chudobą, przymocowaną sznurem z włókien palmowych.

Wówczas wojsko, stojące w Syryi, podniosło bunt i ogłosiło
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kalifem Moawiah, naczelnika Omajadów, najznakomitszej rodziny 
w Mekce.

Kalif przeniósł się do Syryi do miasta Damaszka i teraz 
przejął sposób życia monarchów wschodnich. Zamieszkiwał po
śród dużych ogrodów pałac, wyłożony zielonym rńarmurem, ubierał 
się wspaniale w drogie tkaniny. Omajadowie rozpoczęli podboje-

Na zachodzie Muzułmanie podbili prowincyę Afrykę (dzisiej
szy Tunis). Następnie pokonali plemiona górskie, zwane Berbe
rami (przodkowie Kabylów), którzy dotąd byli poganami. Ber
berowie przyjęli Islam. Ponieważ byli narodem wybitnie wojowni
czym, Arabowie zabrali ich z sobą dla podbicia Hiszpanii. Spo
tkali tam tylko niewielką armię konnicy wizygockiej, którą rozpro
szyli w jednej bitwie (711). Zajęli, nie napotykając oporu, całą 
Hiszpanię, z wyjątkiem gór północnych. Potem zaś konnica mu
zułmańska wkroczyła do Galii i opanowała całą Langwedocyę. 
Spustoszyli Burdundyę aż do Wogezów (725) i Akwitanię do Loary.

Na wschodzie najeźdźcy zawojowali krainy górskie: dzisiej
szy Afganistan i Turkiestan i dotarli aż do Indyi.

W połowie VIIl-go wieku podbój został zakończony. Muzuł
manie zawładnęli państwem, prawie równie rozległem, jak cesar
stwo rzymskie. Ciągnęło się ono od Indu aż do oceanu Atlan
tyckiego. Obejmowało: Iran, krainę Eufratu i Tygrysu, afrykań
skie wybrzeże morza Śródziemnego i Hiszpanię.

Wówczas jeden z potomków stryja Mahometa, Abdul-Abbas, 
wywołał powstanie i został uznany, jako kalif. Zaprosił on Oma
jadów na ucztę, w czasie której miała być zawarta zgoda, lecz za
miast tego kazał ich wszystkich wymordować (750). Był on zało
życielem nowego rodu kalifów, zwanego Abbasydami, którzy 
zamieszkali w pobliżu Eufratu w nowem mieście — Bagdadzie.

Pewien młodzieniec z rodziny Omajadów, wygnaniec z Hi
szpanii, osiedlił się w Kordubie. To dało początek kalifatowi 
kordubskiemu, który obejmował obszar całej Hiszpanii.

W kalifacie Bagdadzkim każda prowincya miała swego za
rządcę; dowodził on arabskimi wojownikami, osiadłymi w prowin- 
cyi. Zwolna zarządcy zaczęli odmawiać posłuszeństwa kalifom 
i każda kraina stała się królestwem niezależnem. Jeden z proro
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ków, rzekomo potomek Fatimy, córki Mahometa, założył w Egip
cie nowy ród kalifów — Fatymistów, którzy uznali za stolicę nowe 
miasto — Kair.

Cywilizacya arabska. Arabowie porzucili swój kraj, nieda- 
jący im środków do życia, a osiedlili się z rodzinami na urodzaj
nych równinach, z gorącym i suchym klimatem: w Syryi, Babilo
nii, Hiszpanii, Andaluzyi. Żyjąc w miastach, potomkowie Arabów 
przejęli zwyczaje Greków i Persów. Potomkowie zaś dawnych 
mieszkańców zaczęli również mówić po arabska, więc był tylko 
jeden naród nazwany Arabami, żył on wzorem starożytnych lu
dów o cywilizacyi wschodniej. Kultura arabska była kulturą lu
dów wschodnich, połączonych pod władzą arabów-muzułman.

Miasta arabskie były podobne do miast greckich lub per
skich. Bagdad był opasany ogrodzeniem z cegły i trzciny, jak Ba
bilon. Kalifowie, podobnie, jak niegdyś królowie perscy, posia
dali bogaty skarbiec, w którym gromadzili pieniądze, otrzymywa
ne z podatków (w IX wieku 300 milionów).

Kalif Bagdadu przyjmował posłów w sali, gdzie znajdował 
się marmurowy basen ze złotem drzewem o osiemdziesięciu gałę
ziach, a na nich żerdzie z ptactwem, poruszającem skrzydłami 
dzięki ukrytej w nich maszyneryi.

Kalif Kairu posiadał w swym ogrodzie palmy, których pnie 
były ozdobione złotemi blachami; ukryte rurki miedziane prze
prowadzały tak wodę, iż zdawało się, że wydobywa się ona z pnia. 
Mnóstwo kwiatów najrozmaitszej barwy tworzyło klomby lub ja
kieś z nich napisy. Znajdował się tam pałac z drzewa „teck“, 
wyrzeźbiony w koronki i wykładany marmurem; z kolumn tego 
pawilonu spadały wodotryski; w murze gnieździły się turkawki 
i zięby; pawie i rzadkie ptaki przechadzały się po alejach.

Rolnictwo. W Babilonii, Syryi i Egipcie rolnicy nauczyli się 
oszczędzać wodę i dzielić ją, znali sztukę nawadniania. Muzuł
manie przenieśli ją do krajów podbitych. W Hiszpanii przyswo
jono sobie specyalny sposób budowania studni, zwanej ,
w której podnoszono wodę przy pomocy koła, a nawadnianie od
bywało się kanałami, zwanemi acequia.
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Jeszcze dzisiaj równina w okolicach Walencyi jest nawadnia
na w ten sposób i woda dzielona pomiędzy rolników według 
zasad muzułmańskich.

Arabowie, znalazłszy w różnych krainach swego państwa 
najrozmaitsze rośliny, przenieśli je z jednego końca świata mu
zułmańskiego na drugi. I oto ulubione swe drzewo, palmę, prze
sadzili aż do Bagdadu i Hiszpanii. Trzcinę cukrową i ryż, pocho
dzące z Indyi, do krain'nad brzegami morza Śródziemnego: Egiptu, 
Hiszpanii, Italii. Bawełnę do Syryi, a później do Italii. Sprowa
dzili z Chin do Bizancyum morwę, która służy do hodowli 
jedwabników. Oni też zaaklimatyzowali w Europie wiele innych 
roślin, mniej ważnych, jak: szafran, koszenilinę, rododendron, ru
mianek, cytrynę, morele (albarcok), brzoskwinię, pewną odmianę 
drzewa cytrynowego, mak.

Przemysł. W Syryi, Egipcie i Persyi znaleźli Arabowie od- 
dawna rozwijany przemysł zbytkowny. Ludy wschodnie zawsze 
się kochały w materyach drogocennych. Przedniejszym wytworem 
przemysłu świata muzułmańskiego były tkaniny. Lniane wyrabia
no w Damaszku (damas), gazowe — w Mossul (muśliny), baweł
niane — w Persyi ( bawełna — cotton — jest to wyraz arabski), 
dywany wełniane w Persyi. Na tkaninach haftowano wzory zło- 
temi i srebrnemi nićmi lub jedwabiem. To właśnie Muzułmanie 
nauczyli Włochów wyrabiać tkaniny jedwabne, brokaty i aksamity.

Arabowie lubowali się również w pięknej zbroi, w brzeszczo
tach stalowych, doskonale hartowanych i ozdobionych napisami. 
Niektóre z fabryk pozostały sławne, przedewszystkiem — zbroi 
w Damaszku (damasceńskiej) i brzeszczotów w Toledo.

Arabowie z zachodu umieli wykazać sprawność w wyrobach 
skórzanych: safian pochodzi z Maroka, zasłynęły skóry z Korduby 
w Hiszpanii; stąd pochodzi francuski wyraz cordonnier.

Świat muzułmański dał początek przemysłowi cukrownicze
mu, stamtąd również pochodzą: ulepek, owoce osmażane, konfitu
ry; wonności, piżmo, esencya różana.

Sztuka. Religia zakazywała Muzułmanom wyobrażać Boga 
w postaci ludzkiej; z tej też racyi Arabowie nie posiadali ani rzeź
by, ani malarstwa. Wielką sztuką muzułmańską stała się archi
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tektura. Pomnikami jej były przedewszystkiem meczety dla mo
dlitwy i pałace. Ponieważ zaś budowano je z cegły i gipsu, więc 
większość ich rozpadła się. Pozostała bardzo niewielka ilość. Naj
dawniejsze z nich są: meczet wybudowany w Jerozolimie w końcu 
VII wieku, nazwany meczetem Omara; meczet w Kordubie z IX 
wieku, — i bardzo piękny z X wieku w Kairze.

Najsłynniejsze pomniki arabskie, Alkazar» w Sewilli i Al
hambra w Grenadzie, pochodzą z XIII i XIV wieku.

Meczet arabski ma zawsze minaret, zakończony w górze 
płaszczyzną, z której muezzin nawołuje wiernych do modlitwy. 
Jest to wieża cienka, wysoka, wysmukła i wykwintna. Kolumna
dy arabskie wysokie i cienkie, jak kolumny perskie, mogły dźwi
gać tylko cienkie i lekkie mury z drzewa i gipsu. Były ońe połą
czone arkadami w kształcie podków lub zakończonemi śpiczasto, 
zawsze bardzo wytwornemi.

Wspaniały podwórzec lwów w Alhambrze otoczony jest z czte
rech stron galeryą, utworzoną z kolumn. Pośrodku dwanaście 
lwów z czarnego marmuru podtrzymuje alabastrowy basen, z któ
rego wytryska woda. Mury i drzwi były ozdobione barwnemi ma
lowidłami, wyobrażającemi wieńce z liści, napisy w języku arab
skim i figury geometryczne, splatające się wzajemnie. Te złożone 
i wykwintne ornamenty noszą nazwę arabesków.

ROZDZIAŁ VI.

C E S A R S T W O  F R A N K Ó W .

Przodkowie Karola Wielkiego. W VII-ym stuleciu w Austra- 
zyi, gdzie lud frankoński zachował swój język i zwyczaje, miesz
kańcy poczęli ulegać władzy przedstawicieli rodu wielkich posia
daczy, potomków biskupa Metzu, świętego Arnulfa. Był on wła
ścicielem wielkich dóbr w kraju Mozelli, położonym na południu 
od Metzu.

Wnuk Arnulfa, Pepin, którego nazywano księciem Franków,
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dokonał najazdu z wojownikami z rodzinnego kraju na Neustryę 
i stał się panem całego królestwa Franków (687).

Syn jego Karol — otrzymał on z czasem przydomek Martel 
(marteau—młot)—spędził całe swe życie na bezustannych walkach 
z sąsiadami: z galijskimi ludami, podległymi Frankom, od północy 
zaś z pogańskimi ludami Germanii, a przedewszystkiem na połu
dniu z Muzułmanami.

W r. 732 spotkał on w pobliżu Poitiers jeźdźców arabskich 
z Hiszpanii. Powracali oni z wypraw grabieżskich na kraj, położo
ny na brzegu Loary. Chcąc stawić im opór, kazał Karol swym wo
jownikom walczyć pieszo; skupiwszy się w zwarte szeregi, zabez
pieczeni dzięki kolczugom i tarczom, z włóczniami gotowemi do 
natarcia, stanęli oni „nieruchomi, jak żelazny mur“, według słów 
jednego ze współczesnych im pisarzy: „podobni zwałowi lodu“. 
Konnica arabska, lekko uzbrojona, nie mogła złamać ich szyku. 
Gdy noc zapadła, powrócili Arabowie do obozu i wkrótce odje
chali, porzucając namioty.

Karol Martel w ciągu wielu lat prowadził na południu wojnę 
z Muzułmanami. Zniszczył kilka miast: Agde, Beziers. Z jego też 
rozkazu podpalono Areny w Nimes (dziś jeszcze pozostały po nich 
zwaliska). Przywiózł on z tych wypraw bogaty łup i tysiące jeń
ców, „powiązanych parami, jak psy“. Wkońcu Martel został pa
nem całego południa.

Ani Pepin, ani Karol nie mieli tytułu króla; rządzili oni kró
lestwem, lecz panującym był książę z rodu Merowingów. Królo
wie wciąż jeszcze nosili długie włosy i zasiadali na tronie. Raz do 
roku ukazywali się ludowi na publicznem zgromadzeniu. Ale nie 
mieli już żadnej władzy. Pędzili w swoich włościach (domaine) 
żywot samotny, mając przy boku tylko niewiele sług. Wyjeżdżali 
na wozie ciągnionym przez woły. Nazwano ich z czasem królami 
gnuśnyrai (faineants).

Gdy Karol Martel umarł (741), dwaj jego synowie sami ujęli 
w swe ręce rządy i kraj pozostawał w ciągu dwu lat bez króla. 
W jakiś czas później jeden z nich Karloman wstąpił do klasztoru. 
Drugi, Pepin, został jedynym panem królestwa.

Początkowo sprawował on rządy w imieniu młodego króla
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Merowingów, Hilderyka. Ale pewnego razu kazał Pepin swym wy
słannikom zapytać papieża, czy Frankowie powinni uznawać panu
jącego, który nie posiada władzy królewskiej. Papież odpowiedział: 
„Lepiej zwać królem tego, w którego ręku spoczywa władza“. Pe
pin zgromadził wówczas biskupów i znakomite osobistości króle
stwa do Soissons; tutaj to kazał się uznać królem Franków i włożył 
na głowę koronę. Hilderykowi zaś obcięto włosy i zamknięto go 
w klasztorze (751). W ten sposób władza Merowingów przechodzi 
do nowego rodu Franków. Noszą oni miano Karolingów, od imie
nia najsławniejszego z rodu, Karola, syna Pepina.

Znów całe królestwo Franków zostało zjednoczone pod je
dnym królem. Tylko Akwitania, na południu od Loary, nie nale
żała do niego. W ciągu lat ośmiu prowadził Pepin wojnę z księ
ciem Akwitanii; zakończył ją wzięciem do niewoli panującego wraz 
z rodziną i podbiciem całego kraju. Wkrótce potem umarł (768).

Karol Wielki. Według zwyczaju, istniejącego u Franków, 
Pepin podzielił królestwo pomiędzy dwu synów. Starszy, Karol, 
otrzymał z podziału królestwo frankońskie, Neustryę i Austrazyę, 
drugi zaś, Karloman, Burgundyę i prowincye południowe. Wkrót
ce jednak poróżnili się bracia. Karloman umarł, pozostawiając 
rocznego syna. Karol zagarnął dziedzictwo brata i został królem 
całego państwa (771). Wdowa po Karlomanie schroniła się wraz 
z synem do Włoch.

Karol, nazwany Wielkim (Charlemagne) był najpotężniej
szym z królów barbarzyńskich. W ciągu długiego swego życia do
konał pięćdziesięciu trzech wypraw, aby pokonać ludy bliższych 
i dalszych krajów: Włoch, Hiszpanii, Niemiec, zapuszczając się 
i dalej aż w głąb Węgier. A gdzie tylko się zjawiał ze swą armią, 
tam nieprzyjaciel ulegał. Lecz, gdy Karol był zajęty wojną w je
dnym kraju, w innych podległe już ludy powstawały i znów nale
żało uśmierzać bunty. Każdy kraj trzeba było kilka razy podbijać.

Podbój królestwa Longobardów. Pierwszym krajem pokona
nym było królestwo Longobardów. Tutaj schroniła się wdowa po 
Karlomanie. Karol przybył do Italii z armią jeźdźców, pokrytych 
kolczugami. Król Longobardów, Dezyderyusz, posiadał tylko nie-
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liczną armię, złożoną z konnicy, więc nie mógł przeszkodzić Fran
kom w przejściu Alp. Zamknął się on w stolicy Pawii.

Oto, jak opowiadano później o przybyciu armii frankońskiej 
pod Pawię.

Dezyderyusz miał na swym dworze wojownika frankońskiego Ogera, 
który schronił się był do Włoch przed gniewem Karola Wielkiego. Król wraz 
z Frankiem wszedł na bardzo wysoką wieżę, by zobaczyć nadciągające wojska. 
Pierwsze ukazały się tabory. „Czy Karol jest z nimi?“ zapytał Dezyderyusz.— 
„Nie“, odpowiedział Oger: „jeszcze nie“. Wkrótce ujrzano zastępy piechoty, 
nadciągające ze wszystkich zakątków kraju. „Bezwątpienia“, rzekł Dezy- 
deryusz: „Karol jest z nimi“. —„Jeszcze nie!“ odpowiedział Oger.—„Co się z na
mi stanie wykrzyknął król, oblany zimnym potem. Zapytany rzekł: „Ujrzysz 
go takim, jakim jest, a co z nami stanie się wówczas, nie wiem“. Gdy tak 
rozmawiali, nadszedł oddział wojska wyborowego. „Teraz to już Karol!“ za
wołał Dezyderyusz. — „Jeszcze nie!“ — Nadciągali biskupi, opaci i hrabiowie. 
Dezyderyusz zawołał, łkając: „Zejdźmy, skryjmy się wgłąb ziemi, aby nie spot
kać się ze wzrokiem tak strasznego nieprzyjaciela“. Frank odpowiedział mu 
na to: „Gdy ujrzysz żelazne kłosy, wyrastające z pól i wdzierające się zewsząd 
na mury miasta, wtedy dopiero będziesz mógł powiedzieć, że to Karol idzie“.

I oto zauważono na zachodzie tak gęsty obłok, że przysłonił on światło 
dzienne. A w miarę zbliżania się Karola blask broni żołnierzy jego rozjaśniał 
dzień bardziej ponury, niż noc. Karol ukazał się, jak człowiek z ż e la z a :  na 
głowie miał szyszak ż e la z n y ,  na ramionach ż e la z n e  naramienniki, zbroja ż e l a 

z n a  pokrywała mu pierś i ramiona, w lewym ręku dzierżył ż e la z n ą  włócznię, 
w prawym zaś niezwyciężony swój miecz, nogi okryte ż e la z e m , ż e la z n y m  był 
również puklerz jego. Przed nim, za nim, obok niego, wojownicy mieli taką 
samą zbroję. Równina zdała się być pokrytą ż e la z e m , ostrza ż e la z n e  lśniły 
promieniami słońca. Usłyszano wówczas krzyk, biegnący przez miasto: „Ile 
ż e la z a ,  biada, ile ż e l a z a ! “ Frank ujrzawszy ten widok, zwrócił się do Dezy- 
deryusza ze słowami: „Oto ten, którego czekałeś!“ I upadł zemdlony.

Armia frankońska zaczęła oblegać Pawię: załoga, nie mając 
co jeść, poddała się. Dezyderyusz wraz z całą rodziną był wzię
ty do niewoli, Longobardowie ulegli. Karol pozostawił im dawne 
zwyczaje, sam zaś przyjął tytuł króla Longobardów (774).

Pokonanie Saksonów. Saksonowie zajmowali całe północne 
Niemcy, począwszy od Renu aż do Bałtyku. Pozostali oni takimi, 
jakimi byli starożytni Germanowie; nie znali miast. Prawie 
wszyscy walczyli jeszcze pieszo, bez szysźaków i kolczug. Nie 
mieli królów, podzieleni byli na małe ludy, z których każdy rzą-
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dzony był przez ród możnych posiadaczy. Wciąż jeszcze odda
wali oni cześć dawnym bogom, Wotanowi,Donnarowi (letonnerre — 
piorun) i Saksnotowi (bóg miecza); misyonarzy zaś chrześcijań
skich, którzy próbowali ich nawracać, zabijali.

W r. 772-im spalili kościół i wyrżnęli wiernych, którzy się 
w nim znajdowali. Karol podjął wojnę, by ich pokonać i nawrócić. 
Przybył on ze swą armią pod główną świątynię. W pobliżu We
zery, w świętym gaju, wznosił się wysoki słup z drzewa, zakoń
czony głową i rękami, które trzymały sztandar. Był to Irminsul 
(słup Irmina) — wyobrażenie boga. Był on otoczony ozdobami 
ze złota i srebra, ofiarowanemi przez wiernych. Karol Wielki ka
zał słup ten wywrócić, drzewo spalić, a skarb rozdzielił pomiędzy 
swych ludzi.

W dwa lata później, gdy Karol był zajęty wojną w Italii, Sa- 
ksonowie otoczyli kościół chrześcijański i próbowali go podpalić. 
Na skutek tego Karol oświadczył, że pokona Saksonów i nie wy
tchnie, dopóki nie nawróci ich lub zniweczy. I zaczęły się najaz
dy i rzezie, które trwały dwadzieścia pięć lat. Wojownicy saksoń
scy nie mogli stawiać oporu kawaleryi frankońskiej, nigdy też nie 
wydali żadnej bitwy. Ale, gdy armia Franków opuszczała ich 
kraj, — odmawiali posłuszeństwa. Zrazu rozkazał im król przybyć 
na wielkie zgromadzenie (777) i zażądał przysięgi na wierność 
królowi i wierze chrześcijańskiej pod karą utraty mienia i wolno
ści, o ile sprzeniewierzą się danemu słowu. Wielu z nich przyjęło 
chrzest; lecz jeden z ich wodzów, Witukind, nie przybył; schronił 
się do pogańskiej Danii.

Gdy Karol wojował w Hiszpanii, Witukind powrócił, zbunto
wał Saksonów i przybył aż do Renu, grabiąc kościoły i klaszto
ry (778). Karol dokonał jeszcze czterech wypraw. Tym razem 
osiedlił w kraju Saksonów hrabiów frankońskich i duchowień
stwo. Polecił budować tam kościoły i wydał rozkaz, ażeby wszyscy 
Saksonowie płacili kapłanom dziesięciny od swych zbiorów. 
Kazał chrzcić wszystkie dzieci, zabronił pod karą śmierci wyzna
wać dawną religię, palić ciała zmarłych i jadać mięso w cza
sie postu.
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Rozporządzenia te rozdrażniły Saksonów, więc zbuntowali się 
i zabili kilku duchownych. Tym razem zmusił Karol Saksonów do 
wydania wojowników, którzy walczyli przeciw Frankom. Wziął 
ich wtedy 4500 i wszystkim kazał ściąć głowy (783). Bunty jeszcze 
się powtarzały, aż wreszcie Witukind poprosił o pokój i przyjął 
chrzest (785).

Nie na tern koniec. W osiem lat później, powstanie wznowiło 
się na północy i wojna ciągnęła się jeszcze lat dziesięć (794—804). 
Teraz Karol, chcąc kraj pokonać, kazał uprowadzić część ludności, 
nawet kobiety i dzieci; przeniósł je do innych prowincyi kró
lestwa, a na ich miejsca sprowadził, jako kolonistów, — franków. 
Kazał również sobie wydać, jako zakładników, wielu młodzieńców; 
wysyłał ich do klasztorów, gdzie byli wychowywani w chrześcijań
stwie. Trzeba było trzydziestu czterech lat, aby zniweczyć potęgę 
Saksonów.

Podbój Awarów. W kierunku Dunaju dokonał Karol kilku 
wypraw przeciw Awarom, osiadłym na równinach węgierskich. By
ło to plemię, przybyłe z Azyi, podobne do Hunnów; walczyli, jak 
oni, na koniach, strzelając z łuków (ptrz. str. 25). Zrabowali oni wszy
stkie sąsiednie kraje i nagromadzili wielkie skarby. Byli poganami.

Awarowie rozjątrzyli Karola, podburzając księcia Bawarów do 
powstania. Armia Franków wkroczyła w granice ich kraju. Awaro
wie, lekko uzbrojeni, nie stawili oporu w otwartym polu konnicy 
lombardzkiej i frankońskiej, lecz schronili się do twierdz, okrągłych 
grodzisk, zbudowanych z kamieni i pni grubości sześciu metrów. 
Frankowie wzięli je szturmem, w twierdzach znaleźli dużo złota, 
srebra, broni i klejnotów. W żadnej z poprzednich wypraw nie 
zdobyli oni tak bogatego łupu.

Podboje w Hiszpanii. Karol Wielki dokonał kilku wypraw nn 
Hiszpanię przeciw Muzułmanom. Pierwsza (778) zakończyła się 
klęską. W powrotnej drodze, gdy armia przebywała Pireneje, tylna 
straż, towarzysząca taborom, została zaskoczona na równinie Ronce- 
vaux. Górale—Baskowie, w lekkiej odzieży, rzucili się na jeźdźców 
frankońskich, skrępowanych w ruchach ciężką zbroją, poza
bijali ich wszystkich i zrabowali tabory. Wśród poległych znajdo
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wał się hrabia Roland, który stanie się później tak sławnym w po
ematach wieków średnich.

W Hiszpanii Frankowie nie wygrali ani jednej walnej bitwy. 
Lecz w rezultacie zagarnęli Muzułmanom miasto Barcelonę i cały 
kraj położony na północ od Ebry.

Cesarstwo. Karol Wielki przyłączył do dawnego królestwa 
Franków całe północne części Niemiec aż po Elbę, również Włoch 
i Hiszpanii. Żadne z państw barbarzyńskich nie było tak duże. 
Wyłoniła się myśl, iż tytuł królewski nie był już wystarczającym 
dla tak potężnego księcia. Od trzech stuleci przeszło (476) nie by
ło cesarzów na Zachodzie, ale był jeszcze cesarz rzymski w Kon
stantynopolu. Właśnie w tym czasie monarcha ten został zdetronizo
wany przez matkę swą, Irenę, która kazała siebie nazywać cesa
rzową. Nikt już nie nosił tytułu cesarskiego; pomyślano, by przy
znać go Karolowi Wielkiemu.

W Rzymie wówczas powstał bunt i papież o mało co nie zo
stał zabity. Karol przybył do Rzymu, ażeby przywrócić porzą
dek. Teraz papież i Frankowie porozumieli się. W dzień Bożego 
Narodzenia r. 800 Karol był obecny na wspaniałej uroczystości 
w kościele świętego Piotra; ukląkł on, by pomodlić się przy grobie 
apostoła. Gdy wstał, papież włożył mu na głowę koronę, a cały 
naród zawołał: „Karol August ukoronowany, wielki cesarz rzymski 
i dawca pokoju niech żyje i zwycięża!“ Później papież ukląkł przed 
nim według starożytnego zwyczaju i nazwał go „ 
stem“ .

Odtąd Karol Wielki nosi tytuł cesarza rzymskiego. Cesarzo
wa Irena wysłała posłów do niego z propozycyą zaślubienia jej. 
Wkrótce została ona pozbawiona tronu; cesarz, który objął po niej 
władzę uznał nowy tytuł Karola. Kalif Bagdadu, Harun-al-Raszyd 
wysłał do nowego cesarza rzymskiego poselstwo z darami, pomię
dzy niemi znajdowały się: wonności, lekarstwa, korzenie, małpy, 
namiot z jedwabnej materyi, zegar wodny w kształcie budynku 
o 12 drzwiach; przy biciu godziny otwierało się tyle drzwi, ile było 
uderzeń zegara i tyleż osób obchodziło wokoło wieżę zegarową. 
Pomiędzy darami znalazł się i słoń, który nazywał się Abul-Abbas; 
zdechł on w r. 810.
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Karol, zostawszy cesarzem, nie prowadził już wielkich wojen. 
Umarł w r. 814, a w siedemdziesiątym drugim swego życia. Pocho
wano go w Akwizgranie, w kościele, który sam kazał zbudować. 
Na grobie położono napis: „Tu spoczywa ciało Karola, prawowier
nego i wielkiego cesarza, który rozszerzył królestwo Franków; pa
nował szczęśliwie czterdzieści siedem lat i umarł w 72 roku życia“.

Życie cesarza. O Karolu Wielkim pisał jego przyjaciel Egin
hard, który go poznał w ostatnim okresie życia. Cesarz był bardzo 
wysokiego wzrostu, tęgi i silny; kościec (mierzono go w r. 1861) 
wynosił 1 metr i 92 ctm. długości. Oczy miał duże, jasne, nos dłu
gi, nosił duże włosy, wielką brodę; wyraz jego twarzy był otwarty, 
chód stanowczy, głos przenikliwy. Cała jego postać nakazywała 
szacunek. Zdrów był zawsze, z wyjątkiem końca życia; ale nawet 
wówczas nie słuchał lekarzy, którzy zabraniali mu jadać pieczone 
mięsiwo. Pijał mało, wstrętnem mu było pijaństwo. Najchętniej ja
dał pieczoną zwierzynę, którą podawano na różnie.

Karol nosił strój frankoński: koszulę i spodnie z lnianego 
płótna, krótką tunikę, ściśniętą pasem, skórzane pantofle, taśmą 
sznurowane dookoła nogi. — W zimie narzucał futrzany kaftan 
z wydry. Wychodząc na powietrze, brał płaszcz wełniany. U boku 
jego zwisał miecz ze złotą lub srebrną rękojeścią. I tylko na wiel
kie uroczystości zgadzał się przywdziewać strój cesarski: haftowa
ną złotem szatę, płaszcz spięty złotą agrafą, złoty dyadem, wysa
dzany drogimi kamieniami.

Codzień król chadzał do kościoła. W czasie posiłku kazał 
sobie odczytywać nabożne książki, a szczególnie „ “
świętego Augustyna. Zrana zaraz po wstaniu, ubierając się, przyjmo
wał tych, którzy doń przychodzili prosić o sprawiedliwość. Zazwy
czaj mówił językiem frankońskim, chociaż znał również łacinę. 
Pisać nauczył się w późnym wieku i dlatego pisał z trudnością.

Jak wszyscy z jego rodziny, lubił dosiadać konia, polować 
w wielkich lasach na jelenie, wilki i dziki.

Karol Wielki spędził większą część swego życia na wojnie 
i długi czas nie miał stałej rezydencyi. Szczególnie upodobał so
bie krainę pokrytą lasami, położoną w pobliżu posiadłości w Akwi
zgranie. Znajdowały się tam cieple źródła, w których chętnie się

Dżieje średniow- T. II. 5
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król kąpał. Kazał też tam zbudować pałac i kościół. W tej posia
dłości spędził on ostatnie lata swego życia.

Dwór. Karol Wielki miał dziewięć żon, które kolejno poślu
biał; pięć z nich nosiło tytuł królowych. Miał trzynaścioro dzieci: 
pięciu synów i osiem córek. Lubił śród nich spędzać czas. Ani je
dnej ze swych córek nie wydał zamąż, ażeby zatrzymać je nazaw- 
sze przy sobie. Dosiadały one konia i jeździły wraz z nim na po
lowania. Oto jak pewien poeta opisuje nam wyjazd Karola na ło
wy: „O brzasku dnia, świta na koniach czeka już przed pałacem. 
Karol wychodzi, z kościoła: jego szerokie barki górują nad tłumem. 
Za nim wychodzi ze swych komnat królowa, ma ona na czole dya- 
dem z drogocennych kamieni, ubrana jest w lśniącą szatę lnianą, 
ozdabia ją kolia, siada na konia o pięknym chodzie i przejeżdża 
wśród tłumu.

„Teraz kolej na synów królewskich: młody Karol, podobny do 
ojca, mężny wojownik Pepin na rosłym koniu. Róg gra, swora 
psów naszczekuje. Wtedy to zjawia się huf młodych dziewcząt, 
z Rotrudą na czele: na jej blond włosach widnieje przepaska z kil
ku rzędami pereł i lśni złota korona; za nią Berta o promiennej 
twarzy, podobna do ojca, ramiona jej otulone gronostajami; biało- 
lica Gizela w szacie lila; Rothaida w płaszczu jedwabnym, spiętym 
złotą szpilą, o perłowej głowicy; Theodrada w pomarańczowej su
kni, lamowanej futrem, i wkońcu Hiltruda. Obok nich grupa mło
dych dziewcząt na koniach, a za niemi świta cała szlachetnie uro
dzonych“.

Karol miał zawsze liczne otoczenie, które już wtedy nazywa
no dworem (cour—dwór, znaczyło dom). Królowa zarządzała do
mem, a według zwyczaju Franków, najznakomitsze osobistości 
pełniły służbę przy królu. Skarbnik (chambrier), wraz z królową, 
strzegł skarbca, gdzie przechowywano złote przedmioty, ubiory 
kościelne i cenne szaty, które dawano w darze. Podstoli (sene- 
chal) miał pieczę nad kuchnią i zastawą stołu. Podczaszy 
bouteiller) zarządzał piwnicą i napojami. Koniuszy (connetable- 
comte de 1’ecurie — hrabia stajni) opiekował się stajnią. Byli to 
czterej wielcy urzędnicy.

Przed królem postępował, zawsze z laską w ręku, marszałek
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dworu; ważna to była osobistość: zarządzał on posłuchaniami, 
przedstawiał królowi przybywających do dworu. Urzędnicy ci mieli 
pod swemi rozkazami służbę wszelkiego rodzaju: dojeżdżaczy, 
zajmujących się psami myśliwskiemi, sokolników, kucharzy, pi- 
wniczych, masztalerzy, piekarzy. Świta przyboczna z drużyny kon
nej postępowała za królem.

Karol otaczał się również duchownymi, t. zw. kapelanami, 
gdyż strzegli szacownej relikwi: kapy (chappe) świętego Marcina 
z Tours, którą król woził ze sobą na wyprawy. Byli to synowie 
znakomitych osobistości; czekali tylko odpowiedniej chwili, aby być 
mianowani na biskupów lub opatów. Na ich czele stał ktoś, posia
dający znaczną władzę, często biskup; na dworze cesarskim odpra
wiał on mszę i udzielał błogosławieństw. Karol zasięgał jego rady 
w sprawach kościoła. Wszyscy duchowni mieszkali wraz z królem 
i uczestniczyli nawet w wyprawach wojennych.

Posiadłości (Domeny). Karol miał dużo posiadłości rozle
głych, jak dzisiejsze gminy francuskie. Stamtąd to otrzymywano 
produkty dla wyżywienia całego dworu. W niektórych znajdowały 
się warsztaty kobiece, gdzie wyrabiano tkaniny. Do dziś dnia 
w zbiorach francuskich, zachowano rozkazy, które Karol wydawał 
intendentom, pilnującym wieśniaków i wysyłającym płody ziemi 
na dwór królewski: „Powinni dobrze obchodzić się z wieśniakami 
i baczyć, by ci nie trwonili czasu na targach, lecz pracowali. Pil
nować powinni, by słonina, ocet, wino, ser, masło, piwo, miody, 
wosk i musztarda czysto były przyrządzane, by mięso było suche 
i dobrze solone. Nie wolno przyrządzać wina, ugniatając wino
grona nogami.

„W każdej posiadłości powinien znajdować się człowiek, zaj
mujący się bartnictwem. (Miód zastępował podówczas cukier, 
a potrzebowano też dużo wosku na świece i pieczęcie, które umie
szczano na dokumentach). W domenie powinno być co najmniej 
100 kur i 30 gęsi, jeżeli kur i jaj jest zadużo, należy je sprzeda
wać; powinni być również pawie, bażanty, kaczki, gołębie, turka- 
wki i kuropatwy.

„Należy sadzić w ogrodach groch zwyczajny i szablasty, dy
nie, melony, pietruszkę, cykoryę, miętę, ślaz, kapustę, cebulę, czo



68 ŚREDNIOWIECZE.

snek, trzebulę, gorczycę, bób, ogórki. I kwiaty być powinny: li
lie, róże, szałwia. Niechaj będą w sadach jabłonie, grusze, brzo
skwinie, wiśnie, drzewa figowe, orzechowe, migdałowe, laurowe, 
jarzębina i kasztany.

„Należy roztaczać opiekę nad lasami, nie pozwalać na wyrąb, 
baczyć troskliwie na zwierzynę. Intendent wiedzieć po.vinien, ile 
schwytano wilków i przysyłać ich skóry. Na wiosnę, powinien ka
zać niszczyć wilczęta bądź trucizną, bądź zastawiając sidła, lub też 
polować na nie z psami, używając przytem oszczepu.

„Powinni być tam robotnicy: kowale, złotnicy, cieśle, krawcy, 
stolarze, kamieniarze, piekarze, mydlarze i siodlarze. Kobie
tom, pracującym w warsztatach, należy dostarczać lnu, wełny, 
mydła, grzebieni i sznurów do wyrobu wełnianych tkanin,—farby 
błękitnej, cynobru, czerwieni do ich barwienia.

Raz na rok, na Boże Narodzenie, intendent powinien przed
stawiać spis wszystkiego, co znajduje się w dobrach: „abyśmy wie
dzieli“, mówi Karol Wielki: „dokładnie, co posiadamy“.

Wojsko. Podług starodawnego zwyczaju Franków, każdy 
wolny człowiek powinien stawić się zbrojnie, gdy król tego zażą
da. Zwołanie pospolitego ruszenia nosi nazwę heerbann (rozkaz 
oręża); kto nie zjawi się, jest zmuszony zapłacić karę, 60 sousów 
w złocie, jeżeli zaś nie może jej uiścić, staje się niewolnikiem 
króla.

Wojska zwołują się na wiosnę, zazwyczaj w pobliżu granicy 
i z tej strony, gdzie ma być wojna. Wojownicy obowiązani są zja
wić się zbrojni, zaopatrzeni w żywność na trzy miesiące i w odzież 
na sześć. Król nie troszczy się o to. Tak brzmi rozkaz wyjazdu, 
przesłany pewnemu Opatowi: „Rozkazuję ci zjawić się na oznaczo
ne miejsce 20 czerwca wraz ze swemi ludźmi, uzbrojonymi tak, 
aby mogli walczyć wszędzie, gdzie ja rozkażę. Niech każdy jeź
dziec posiada pancerz, włócznię, miecz, puginał, łuk i strzały. Ty 
zaś na swych wozach miej topory, żelazne oszczepy, kielnie i świ
dry. Weźmiesz żywności na trzy miesiące, a broni i ubrania na 
sześć“.

Za wojskiem ciągnęły długim sznurem w woły zaprzężone 
wozy, naładowane narzędziami, mąką, mięsem, baryłkami wina;
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wszystko to było dostarczone przez samych wojowników. Dla świ
ty Karol kazał sprowadzać ze swych posiadłości wozy, pokryte 
skórzanymi oponami; na każdym z nich powinno być dwana
ście beczek wina lub dwadzieścia miar mąki. Na trzymiesięczną 
wyprawę trzeba było conajmniej 40 wozów na 100 wojowników. 
Wojsko tak obładowane, gdyby było licznem, nie miałoby swo
body ruchu w pochodzie. Z tego też względu Karol Wielki mógł 
prowadzić na wojnę niewielką część obowiązanych pełnić powin
ność wojskową.

Drobni posiadacze zmuszeni sami uprawiać swe pola, aby 
się utrzymać, nie mieli możności corocznie zaopatrywać się wła
snym kosztem na wojnę, gdzieś, na drugim krańcu cesarstwa. Te
go rodzaju ludzie, walczący pieszo, stanowili główną siłę wojsk 
frankońskich za Merowingów. Karol stopniowo wyrzekł się powo
ływania pospolitego ruszenia. Pozostali więc tylko jcźdcy, przy
odziani w'kolczugi i szyszaki. Możni, hrabiowie, biskupi, prowa
dzili oddziały jeźdźców, utrzymywane pańskim kosztem.

Szkoły. Karol Wielki, sam mało wykształcony, cenił ludzi 
oświeconych. Otoczył się największymi uczonymi swego czasu, 
przeważnie cudzoziemcami. Pomiędzy nimi byli Longobard Paweł 
Diacre i Anglik Alkuin. Rozdał im król duże włości. W stosunkach 
z nimi był zażyły, pisywali oni do siebie listy po łacinie, przesy
łali wzajemnie wiersze i zabawiali się nadawaniem sobie imion sła
wnych ludzi. Alkuin zwał się Fłaccus (Horacy), Karol Wielki—Da
wid. Zebrania uczonych nosiły nazwę szkoły pałacowej. Alkuin 
dawał lekcye Karolowi Wielkiemu, trzem jego synom, jednej z sióstr 
i kilku towarzyszom.

Od dwu wieków, Frankowie, nawet duchowni, stali się nieu
kami, zaledwie umiejącymi coś napisać. Nie wydano żadnej książ
ki, a akta (kontrakty, testamenty) były układane w gminnej łaci
nie, pismem niekształtnym, bardzo trudnym do odczytania. Karol 
Wielki rozkazał wszystkim biskupom i opatom kształcić księży 
i zakonników. Chciał, iżby każde biskupstwo i każdy klasztor po
siadał szkołę, aby chłopcy, mający zostać duchownymi, mogli uczyć 
się czytania, pisania, śpiewania psalmów. Podobną szkołę kazał 
założyć na swym dworze; większość uczniów byli to synowie moż
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nych rodzin, ale niekiedy dopuszczano również synów włościan 
z posiadłości królewskich. Karol interesował się temi dziećmi 
i przychodził sprawdzać ich postępy.

Pewnego dnia, opowiada mnich z Saint-Gall, Karol kazał sobie pokazać 
wypracowania prozą i wierszem i znalazł, iż prace chłopców szlachetnie uro
dzonych były złe, najlepsze zaś były wypracowania dzieci z ludu. Wtedy, 
podobnie, jak Bóg postąpi w dzień sądu ostatecznego, kazał stanąć po prawicy 
tym, co dobrze pracowali, i rzekł im: „Winszuję wam, moje dzieci, zrobiłyście 
to, co w waszej mocy, a ja dam wam biskupstwa i piękne opactwa“. Później, 
zwracając się do tych, którzy byli po lewicy, rzekł tonem zagniewanym i gło
sem grzmiącym: „Wy, synowie pierwszych w królestwie, dumni .ze swego uro
dzenia, zaniedbaliście naukę, by oddać się grom i lenistwu; wiedzcie, że, jeżeli 
nie poprawicie z niedbalstwa, nic nie otrzymacie ode mnie.

W szkołach tych uczono czytać i pisać po łacinie, jedynie 
w tym języku pisano wtedy. Uczono tam śpiewać nabożeństwo, 
bo głównie chodziło o wykształcenie duchownych.

Karolowi Wielkiemu udało się uczynić poprawnynr język i pi
smo. Pismo, nazwane Carolingienne, jest prawie tak czytelne, jak 
druk. Ponownie zaczęto pisać listy, historye, a utwory wierszowa
ne po łacinie były tak poprawne i pretensyonalne, jak ćwiczenia 
retoryczne. W niektórych klasztorach zaczęto zbierać rękopisy, 
przeważnie książki do nabożeństwa. Począwszy od tego czasu na 
zachodzie stale już istnieją szkoły i biblioteki.

ROZDZIAŁ VII.

UPADEK CESARSTW A FRANKOŃSKIEGO

Podział Cesarstwa. Zgodnie ze zwyczajem Franków Karol 
Wielki podzielił królestwo pomiędzy synów. Gdy jednak wszyscy 
oni powymierali z wyjątkiem najmłodszego, Ludwika, jedynego 
spadkobiercy, cesarstwo frankońskie zostało złączone pod berłem 
jednego panującego.

Ludwik, nazwany Łagodnym (lub Pobożnym), był wychowa
ny nie na cesarza: nie lubił on wojny; ojciec pogodził się z myślą, iż
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Ludwik nie będzie dowodził wojskiem. Syn chciał zostać mnichem, 
lecz Karol wzbronił mu tego. Ludwik miał zwyczaj spędzać zna
czną część czasu w kościele, oddawał się śpiewaniu psalmów, od
mawianiu litanii lub czytaniu biblii, najchętniej przestawał z du
chownymi. Znał on bardzo dobrze łacinę, mówił tym językiem rów
nie dobrze, jak frankońskim, a nawet rozumiał grekę. Utrzymywa
no, że był on cierpliwy, skromny, niezdolny pokierować sobą. Rzą
dzili zamiast niego ci, co go otaczali. Zawczasu już (r. 817) Lu
dwik podzielił swe dziedzictwo pomiędzy trzech synów. Najstar
szy, Lotaryusz, miał otrzymać część największą wraz z tytułem ce
sarza. Ale Ludwik, po stracie żony, kazał sprowadzić do siebie 
wielką liczbę dziewcząt z najznakomitszych rodów i z pośród nich 
wybrał na żonę młodą i piękną Judytę, córkę hrabiego bawarskie
go. Powiła mu ona syna, Karola, więc chciała, by i on miał udział 
w dziedzictwie ojcowskim. Cesarz, niezdolny oprzeć się namowom 
żony, dokonał nowego podziału, uszczuplając część przeznaczoną 
dla starszych synów (830). Wówczas ci, uważając się za pokrzy
wdzonych, porozumieli się ze sobą i podnieśli bunt przeciwko ojcu, 
twierdząc, iż chcą go uwolnić od żony i jej pupila. Nikt nie stanął 
w obronie Judyty, zamknięto ją w klasztorze i kazano przyoblec 
welon zakonny, braci zaś jej uczyniono mnichami i również osa
dzono w klasztorze. Ludwik przyprowadzony przed zgromadzenie 
możnych w Compiegne odbył spowiedź i oddał rządy w ręce swe
go najstarszego syna, Lotaryusza.

Ale ten poróżnił się wkrótce z braćmi. Gdy zwołał zgroma
dzenie możnych w Nimegne, wypowiedziało się ono za Ludwikiem, 
wróciło mu rządy i żonę (831). Następnie dokonano nowego po
działu, aby dać część państwa małemu Karolowi.

Odtąd w rodzinie cesarskiej nie został już nigdy przywrócony 
spokój. Trzej synowie cesarza, niezadowoleni z uszczuplenia swych 
części, jeszcze raz zbuntowali się przeciw ojcu, pochwycili go niespo
dzianie i uprowadzili wraz z żoną, którą poraź drugi zamknęli w kla
sztorze. Tym razem, ażeby przeszkodzić ojcu w powrocie do wła
dzy, nałożyli nań publiczną pokutę; według zwyczaju ówczesnego, 
człowiek po odbyciu publicznej pokuty nie mógł sprawować ża
dnych czynności. Lotaryusz stawił ojca przed zgromadzeniem pa
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nów i biskupów w Compiegne (833). Ludwik oznajmił tam, iż pod
daje się pokucie publicznej, więc zaprowadzono go do kościoła 
w Soissons, przed relikwie świętego Medarda; król odczytał listę 
swych grzechów, poczem oddał ją biskupom, odpiął pas i zbroję, 
złożono je na ołtarzu, wkońcu przywdział szaty pokutne i znów zo
stał osadzony w klasztorze. Lotaryusz, będąc cesarzem, poróżnił 
się z braćmi, którzy go opuścili i ojciec powrócił do władzy. 
Knowania takie ponawiały się aż do śmierci Ludwika (840). Pozo
stawił on trzech synów: najstarszego Lotaryusza, Ludwika i Karo
la, syna Judyty. Inny jeszcze (umarł przed nim) pozostawił syna Pe
pina, który rządził Akwitanią. Ludwik i Karol (przezwany Łysym) 
zmówili się przeciwko niemu. Każdy z nich trzech był popierany 
przez stronnictwo osobistości znakomitych w cesarstwie: hrabiów 
i biskupów, a każdy z tych możnych stał na czele oddziału jeźdź
ców, pokrytych kolczugami i uzbrojonych we włócznie.

Zaczęła się wielka wojna, która trwała dwa i pół lata. Bitwa 
duża (841) miała miejsce w Fontanet, w kraju Auxerre, wielu tam 
było wojowników (podobno, 40000), Lotaryusz został pokonany, 
więc porzucił Galię.

Następnego roku,Ludwik i Karol zjechali się w pobliżu Stra
sburga, Wobec zebranych wojowników każdy z nich przysiągł 
podtrzymywać drugiego. Wojownicy Ludwika, jako przybyli z Nie
miec, mówili językiem niemieckim, wojownicy zaś Karola, przybyli 
z Galii, mówili po rumuńsku, językiem, który pochodził od łaci
ny. Obaj bracia mieli przemowę do swych ludzi w swoim języku. 
Ludwik, aby być zrozumianym przez drużynę Karola, złożył przysię
gę w języku niemieckim. Przysięga tu Strasburska jest najstar
szym pismem, jakie znamy w języku romańskim (842).

Podział cesarstwa. Wkońcu wojownicy wszystkich stron
nictw zmęczeni wojną, zmusili trzech braci do zawarcia pokoju. 
Lotaryusz spotkał się ze swemi dwoma braćmi na małej wyspie 
Saóne, w pobliżu Mäcon; każdy z nich wyznaczył czterdziestu rad
ców, którzy mieli polecone przygotować spis wszystkich krajów 
cesarstwa, aby dokonać ich podziału. Po kilkumiesięcznych obra
dach doszli oni do podziału w Verdun (843).

Lotaryusz, będąc najstarszym, zachował tytuł cesarza i otrzy
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mał część największą: Włochy i pas ziemi, ciągnący się od morza 
Śródziemnego aż do morza Czarnego, między Alpami i Renem na 
wschodzie, a Rodanem, Sewennami, Saoną i Ardennami na zacho
dzie. Miał on dwie stolice: Rzym i Akwizgran, tudzież kraj rdzen
ny rodziny Karolingów — Austrazyę.

Ludwik posiadł kraje niemieckie, na wschód od Renu, z ma
łym kawałkiem lewego wybrzeża tej rzeki.

Karol dostał Galię aż po granice Lotaryngii.
W ten sposób powstały trzy państwa: Włochy, Francja za

chodnia (dawna Galia) i Francja wschodnia (nazwana później 
Niemcami).

Nowi królowie spędzali życie na uśmierzaniu buntów pod
danych lub na wzajemnych walkach, by zagarnąć część ziem dzie
dzicznych. Gdy Lotaryusz umarł, królestwo jego zostało podzie
lone pomiędzy trzech synów. Najstarszy otrzymał wraz z tytułem 
cesarskim Włochy.

Posiadłości między państwami Karola i Ludwika zostały po
dzielone na dwa państewka. Kraj na południu od Alp był króle
stwem Burgundyi. Kraj Mozy i Renu, dany Lotaryuszowi, nazy
wał się Lotaryngią (Lotharingie — królestwo Lothaire’a), skąd po
chodzi francuska nazwa Lorraine (855). Było już wówczas pięć 
państw.

Wkrótce wszyscy ci królowie poumierali; z rodu Karola Wiel
kiego w roku 884 pozostało dwu potomków — młodzieniec Karol 
Otyły w Niemczech i dziecko Karol Prostak we Francyi. Karol 
Otyły posiadał tytuł cesarski i został uznany przez wszystkie ludy, 
uległe niegdyś Karolowi Wielkiemu, cesarstwo Franków zostało 
w ten sposób zjednoczone pod jednym władcą. Ale Karol, zbyt 
niedbały, by prowadzić wojny, nie był zdolny obronić kraju przed 
korsarzami (patrz str. 80). Ponieważ nie miał on synów, więc zwo
łał zgromadzenie możnych, by wyznaczyć następcę; zgromadzenie 
zaś odjęło mu władzę. Wówczas to nastąpił ostateczny podział cesar
stwa. Niemcy uznali królem nieprawego potomka Karola Wielkie
go, Arnulfa.—Włochy stały się państwem, gdzie zazwyczaj dowód
cy wojsk wydzierali sobie władzę. —We Francyi możni obrali kró
lem najpierw pewnego wojownika Eudesa, hrabiego Paryża, a na
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stępnie ostatniego potomka Karola Wielkiego, Karola Prostaka.- 
Na południu od Alp kazał się uznać królem zarządca Arles; w ten 
sposób powstało królestwo Arles lub Prowansalskie. —

W kraju Jury inny znów wojownik przyjął tytuł króla Bur- 
gundyi.— Lotaryngia była zagarniana bądź przez królów Francyi, 
bądź przez królów Niemiec i w ciągu dziesięciu lat była kością nie
zgody dla narodu francuskiego i niemieckiego. Cesarstwo Karola 
Wielkiego było rozczłonkowane na trzy wielkie królestwa i trzy 
małe.

N A J A Z D Y .
Korsarze normandzcy. Za Karola Wielkiego Frankowie pro

wadzili wojnę we wszystkich kierunkach, nie potrzebując bro
nić własnych posiadłości. Ale po jego śmierci cesarstwo uległo 
napadom nowych nieprzyjaciół, którzy pustoszyli je więcej, niż 
lat sto.

Najpierw, z wybrzeży Danii i Norwegii przybyli piraci zwani 
Duńczykami lub Normandami (ludźmi północy). Ludy te osiadłe 
w kraju zimnym i mało urodzajnym, nie mając z czego żyć, po
wzięły zwyczaj udawania się na grabieże poza granice swych po
siadłości. Gdy wódz miał kilku synów, tylko najstarszy z nich zo
stawał w kraju, inni zaś zbierali drużyny zbrojne i prowadzili je na 
wyprawy. Wyjeżdżali na morze na łodziach, udając się w stronę 
przeciwną szukać kraju, który możnaby ograbić. Dowódcy 
ci, zwani królami morza, spędzali całe życie na wyprawach; nie
którzy z nich chełpili się, iż nigdy nie spali pod dachem, ani też nie 
wychylili kufla piwa przy ognisku domowem. Legendy, zwane sa
gami, opowiadają sławne czyny tych wojowników.

Half, syn królewski, posiadał jedyną łódź, do której siadało dwudziestu 
trzech towarzyszy, wszyscy potomkowie królewskich rodów. Na podwórcu je
go domu znajdował się kamień tak ciężki, iż, by podnieść go, trzeba było 
wspólnego wysiłku dwunastu ludzi. Half wybierał za towarzyszy jedynie ta
kich, którzy byli dość silni, by unieść ten kamień. Zobowiązywali się oni ni
gdy nie chronić się przed burzą i w czasie walki nie przewiązywać ran. W cią
gu dwudziestu ośmiu lat przebywał on morze wzdłuż i wszerz na swym stat
ku; za każdym zaś powrotem łódź tak była obładowana zdobyczą, że szła na 
dno. Ciągniono wówczas losy, kto ma się rzucić w morze, by ocalić do- 
wódzcę i ładunek; wszyscy to czynili, ratując się wpław.
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Inna legenda mówi, że król morza Lobrog, w czasie grabieży wybrzeża 
Anglii został schwytany żywcem i rzucony do dołu, napełnionego żmijami. Tam 
wyśpiewał on swą p ie śń  śm ier c i.

„Zadawaliśmy ciosy mieczami w dniu, gdym ujrzał setki ludzi, leżących 
na piasku w pobliżu przylądka Anglii, rosa krwi ściekała z mieczów, strzały 
świszczały, dosięgając szyszaków.

„Zadawaliśmy ciosy mieczami w dniu, kiedym pokonał młodego wojow
nika, dumnego ze swych splotów .. Nudnem jest życie tego, kto nigdy nie 
był raniony. Człowiek powinien napadać na [Człowieka i opór mu stawiać 

w grze wojny.
„Zadawaliśmy ciosy mieczami. Czuję teraz, iż ludzie są niewolni

kami przeznaczenia.. Gdym rzucał na morze swe statki, aby nasycić wil
ków, nie myślałem, czy ta wyprawa doprowadzi mię do kresu życia. Raduję 
się, myśląc, iż jest zgotowane dla mnie miejsce w sali Odina, że wkrótce nä 
wielkiej uczcie będziemy pili piwo w puharach z rogów pełnemi usty.

„Zadawaliśmy ciosy mieczami. Gdyby synowie moi wiedzieli, iż żmije 
jadowite oplatają mię i ranią żądłem, zadrżeliby i biec zechcieli w bój, bo 
matka dała im mężne serca. Żmija otwiera mi pierś, do serca dociera, jestem 
pokonany, lecz mam nadzieję, iż wkrótce włócznia jednego z mych synów 
przeszyje serce Ella.

„Zadawaliśmy ciosy mieczami w pięćdziesięciu i jednej bitwie; wątpię, 
czy który z królów byt tak sławny, jak ja. Nauczyłem się za młodu barwić 
krwią żelazo; nie trzeba opłakiwać śmierci. Boginie przysłane przez Odina 
zapraszają mnie, pić będę piwo z bogami; śmiejąc się, umrę“.

Ci ludzie północy oddawali cześć tym samym bogom, co nie
gdyś Germanowie. Odin (to samo co uzbrojony we włó
cznię, niewidzialny, pruł powietrze na białym koniu; Thor (to 
Donnar), bóg o czerwonej brodzie, jeździł na wozie, który spra
wiał taki hałas, jak piorun, rzucał młotem, który osiągnąwszy cel 
rzutu, sam wracał do ręki.

Bogowie i boginie zamieszkiwały, mówią, złotą komnatę 
o srebrnym dachu, Walhallę. Młode boginie, uzbrojone włócznią, 
Walkirye, zjawiały się na szybkonogich koniach na polu wälki, by 
wojowników, poległych w boju, zabierać do Walhalli, do bogów, 
tam podawały im one piwo i miód.

Wojownicy walczyli pieszo, jak niegdyś Frankowie i Sakso- 
nowie: mieli oni włócznię, miecz, dziryt i często łuk. Ale główną 
ich bronią był bardzo ciężki topór, o jednym ostrzu, osadzony na 
rękojeści długiej, jak wysokość człowieka; zadawali nią ciosy, trzy
mając broń oburącz; rozrąbywali nią puklerz nieprzyjaciela, odci
nali głowę lub inną część ciała, a nawet przewracali konia. Za
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oręż obronny zrazu służył okrągły puklerz. Lecz w krajach, gdzie 
dopuszczali się grabieży, znaleźli i zbroję, więc poczęli nosić szy
szaki i żelazne kolczugi.

Na wyprawy wyjeżdżali na długich wysokich i wygiętych ło
dziach, zwanych smokami, ponieważ przód miał kształt smoka, 
malowanego krzyczącemi barwami, a często nawet złoconego. Na 
łodziach były maszty żaglowe, którymi posługiwano się tylko wów
czas, gdy wiatr dął z tyłu; w przeciwnym zaś razie opuszczano 
maszt, i łódź posuwała się przy pomocy wioseł. Po obu stronach 
statku było około piętnastu długich wioseł, każde z nich kierowa
ne ręką jednego z wojowników; w ten to sposób można było pły
nąć bez zwracania uwagi na wiatry. Do barki wsiadał oddział wo
jowników od sześćdziesięciu do stu, kilka takich łodzi udawa
ło się razem na wyprawę.

Normandowie wyruszali daleko od brzegów, bez busoli, prze
pływali całe morze Czarne, udawali się do Anglii, Irlandyi, i dalej 
jeszcze, do Islandyi, gdzie osiedli, a nawet do Grenlandyi. Dążyli 
oni poprzez La Manche i Ocean do wybrzeży Portugalii, a, dotarł
szy do morza Śródziemnego, łupili brzegi włoskie.

Spustoszenia czynione przez Normandów. Poraź pierwszy zja
wili się oni przy końcu VHI-go stulecia u wybrzeży Anglii, w ce
sarstwie zaś frankońskiem w r. 799. W ciągu pół wieku dopuszczali 
się tylko napadów; wylądowywali na wybrzeża, grabili wioski i kla
sztory okoliczne, naładowywali zdobyczą swe łodzie i powracali 
do kraju.

Stopniowo, stając się coraz śmielszymi, przybywają 
liczniejszemi bandami, lepiej uzbrojeni; oddają się grabieży 
i wewnątrz kraju. Przy ujściu rzeki na wyspach urządzali obóz, 
otoczony żywopłotem, i pozostawiali tam załogę. Następnie zaś 
na łodziach, udawali się w górę rzeki, pustosząc kraj po obu brze
gach. Z nadejściem zimy zjeżdżali w dół, składali cały łup 
w obozie; tam również spędzali pozostałą część roku. Następnego 
lata rozpoczynali nanowo. Mieli oni takie obozy przy ujściu 
Tamizy, Renu, Escot. Na Sekwanie obozem była wyspa w pobliżu 
Rouen, — dla Loary wyspa Noirmoutiers.

Mieszkańcy cesarstwa frankońskiego zaniechali zwyczaju
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obwarowywania się. Włości wielkich właścicieli, a wszczególności 
klasztorne, były rozrzucone po polach bez żadnej obrony. Miasta 
były małe, często zabezpieczone zwyczajnym ogrodzeniem. 
Mieszkańcy ich zarzucali walkę pieszą; wojownicy, tylko jeźdźcy, 
pozostawali na służbie u króla lub wybitnych osobistości, ci osta
tni byli zajęci ciągłą wojną między sobą. Korsarze, nie będąc po
wstrzymywani, dotarli aż w głąb Francyi. Zapuszczając się w górę 
Garonny i Dordogne, zagarnęli i popalili prawie wszystkie miasta 
Akwitanii. W górze Loary, zburzyli Nantes, zabili biskupa przed 
ołtarzem i wyrżnęli ludność Angers, Tours, Blois, Orleanu, Bour-„ 
ges. Zapuścili się nawet w górę Rodanu aż do Walencyi. Łupili 
z lubością klasztory i kościoły, gdzie znajdowali cenne przedmioty: 
święte naczynia, jedwabne tkaniny. Będąc poganami, z zaciekło
ścią zabijali zakonników i księży. „Śpiewaliśmy im“, twierdzili: 
„mszę włóczni“.

Król, Karol Łysy, próbował powstrzymać jedną z tych band, 
która płynąc w górę, przybyła do Melun. Jeźdźcy jego usta
wili się po obu brzegach rzeki. Korsarze wylądowali i uderzyli na 
oddział najliczniejszy, który pozostawał pod dowódctwem naj
sławniejszego wodza, Roberta Silnego. Konnica frankońska pierz
chła bez walki. Król, by skłonić korsarzy do odwrotu, przyrzekł im 
zapłacić 4000 funtów srebra. Aby zebrać pieniądze, trzeba było na 
wszystkich poddanych nałożyć podatek (866).

Jesienią, banda najeźdców. posuwając się w górę Loary 
konno, przybyła do Mans, aby je złupić; powracając ze zdo
byczą do pozostawionych łodzi, znaleźli przejście zagrodzone; kil
ku hrabiów z licznym oddziałem oczekiwało na nich. Normandów 
było tylko 400, upatrzyli więc sobie kościół kamienny i w nim się 
zamknęli. Hrabiowie, widząc, iż najeźdcy zdecydowani są na obro
nę, nie śmieli nakazać natarcia; noc zapadła, rozbito namioty.

Robert Silny rozluźnił kolczugę, gdyż było gorąco. Nagle na
jeźdcy wybiegli z kościoła; Robert walczył, lecz w pośpiechu nie 
zdążył zapiąć zbroi, więc poległ przed drzwiami świątyni. Nor- 
mandowie wciągnęli ciało do wnętrza. Inny hrabia, gdy patrzył 
zdała, został zabity strzałą, wypuszczoną oknem przez jednego 
z korsarzy. Jeszcze inny był raniony. Wojownicy frankońscy, utrą
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ciwszy wodzów, cofnęli się, pozwalając Normandom przedostać 
się, wraz ze zdobyczą, do Loary.

Oblężenie Paryża w roku 886 ym. W ciągu przeszło trzy
dziestu lat bandy te pustoszyły całą Francyę. Próbowano wstrzy
mać je, zagradzając rzeki, wzdłuż których się przedostawali.

Paryż wówczas położony był na wyspie Sekwany, zwanej 
Cite. Aby zagrodzić rzekę, zbudowano na każdej z dwu jej odnóg 
most z drzewa, podparty słupami, wzniesionymi na stosach kamie
ni, narzuconych do rzeki (na lewym wybrzeżu w miejscu, gdzie 
znajduje się most św. Michała, na prawym zaś, gdzie wznosi się 
Chatelet). Wejście na każdy z mostów bronione było wieżą, 
ale brak czasu nie pozwolił skończyć jej od strony Chatelet. W mie
ście zebrano najprzedniejszych wojowników pod dowódzctwem 
hrabiego Eudesa, syna Roberta Silnego, i biskupa Paryża, Gozlina, 
równie wojownika.

25 listopada, r. 886, flotylla korsarzy dotarła do wyspy. Za
żądali oni, by ich przepuszczono, obiecując nie napadać na Paryż. 
Hrabia i biskup odpowiedzieli, „iż król kazał im bronić kraju, znaj
dującego się poza nimi, że zdradą byłoby wydać go na pastwę gra
bieży i pożarów“. Wódz Normandów, Zygfryd, odrzekł, iż weźmie 
Paryż siłą lub głodem.

Korsarze uderzyli natychmiast na północną wieżę, jeszcze 
niedokończoną. Sprowadzili machiny oblężnicze, by zburzyć ka
mienne podstawy wieży. Oblegani leli na napastników wrzącą oli
wę i smołę, kilku Normandów zostało poparzonych, inni skoczyli do 
wody. Przeprowadzili oni wówczas podkop pod wieżę, wypełnili 
go drzewem i podpalili. Gdy mina zapadła się, powstał wyłom 
w murze. Frankowie jednak i teraz zarzucali nieprzyjaciela poci
skami, nie pozwalając mu zbliżyć się do murów wieży. Oblegają
cy próbowali podpalić ją, gromadząc wiele materyału palnego przy 
wejściu; wiatr jednak skierował płomień w ich stronę — a obroń
cy sprowadzili machiny oblężnicze, które, wyrzucając grad kamie
ni, zabiły wielu ludzi. Korsarze postanowili wówczas przeprowa
dzić prawidłowe oblężenie.

Rozbili więc, wpobliżu Saint-Germain Auxerrois, obóz, oto-
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ozony rowem i ogrodzeniem. Sporządzili również trzy tarany, na 
pomostach o szesnastu kolach, przykryte dachem i mieszczące po 
sześćdziesięciu wojowników. Podciągnęli je tuż pod wieżę, ale ka
mienie, rzucane przez oblężonych, wstrzymały posuwanie się dal
sze. Zarzucili rów u stóp wieży ziemią, słomą, krzakami, bydłem, 
a nawet trupami jeńców. W ten sposób podprowadzili trzy tarany 
aż do podnóża wieży, ale oblężeni i teraz pochwycili za szczyty ta
ranów olbrzymimi cęgami. Po upływie trzech dni korsarze cofnęli 
się, porzucając machiny. Próbowali potem zburzyć most, ciągnąc 
na linach przeciw prądowi trzy łodzie, napełnione płonącą słomą. 
Lecz barki osiadły na stosach kamieni, podtrzymujących słupy 
mostu.

Wreszcie, nocą 5 lutego, Sekwana nagle wezbrała i zniosła 
most od strony Chätelet; dwunastu wojowników, stróżujących na 
wieży, zostało odciętych. Normandowie podciągnęli do wrót wóz, 
napchany słomą, i zapalili. Górne piętro wieży było z drzewa, więc 
zajęło się płomieniem. Lecz oblegani uratowali się na szczątkach 
mostu, znoszonego prądem. Korsarze oświadczyli, iż darują im ży
cie, gdy zaś ci złożyli broń, pozabijali jeńców, a trupy wrzucili do 
rzeki.

Zdawało się wówczas, że Normandowie wyrzekli się oblegania 
Paryża, prawie nikogo nie widziano w obozie. Gdy jednak oblęże
ni wyszli, chcąc podpalić obóz,—zostali odparci. W jakiś czas póź
niej jeden z książąt niemieckich, wysłany przez cesarza, wkroczył 
do Paryża z żywnością dla miasta, zatem usunął się bezwłocznie 
(w marcu 886).

Normandowie nie czuli się bezpieczni na prawym brzegu, któ
rym miały przybyć wojska na pomoc Frankom. Przenieśli więc 
obóz na lewy brzeg rzeki. W kwietniu spróbowali walnego natar
cia, lecz wszędzie zostali odparci. Wtedy Zygfryd odszedł, upro
wadzając część korsarzy; zapłacono mu za to sześćdziesiąt funtów 
w srebrze. Normandowie pozostali przypuścili jeszcze raz szturm: 
300 piratów wylądowało z drabinami na wyspę u stóp szańca; nie
którzy zaś znaleźli się już za grodziskiem, gdy nadbiegli oblegani.

Śród załogi zaczęły się szerzyć choroby. Umarł biskup. Eu
des opuścił Paryż, by prosić pomocy cesarza Karola Otyłego.
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Wreszcie nadciągnęły posiłki, rozbiły one obóz u stóp Montmar- 
tru. Zamiast jednak walczyć, cesarz wszedł w układy z korsarza
mi, dał im 700 funtów w srebrze i pozwolił oddawać się grabieży 
w kraju, położonym w górze rzeki.

Normandowie chcieli się przedrzeć siłą pod mostami, lecz 
Frankowie stanęli na obu brzegach, aby do tego nie dopuścić. Opat 
klasztoru Saint-Germain, uzbrojony lukiem, wypuścił strzałę, która 
raniła sternika pierwszej łodzi; wówczas najeźdcy udali się w dół 
Sekwany, wyciągnęli na brzeg łodzie, przeciągnęli je po ziemi do
okoła Paryża, następnie znów spuścili je na wodę i udali się w gó
rę Sekwany i Sommy; złupili Burgundyę.

Saracenowie. — W tym samym czasie inni najeźdcy napadali 
na Francyę od strony południa. Byli to Muzułmanie, przybyli z Hi
szpanii, Afryki lub Sycylii, nazwani Saracenami. Umocnili się oni 
(r. 889) u podnóża gór, pokrytych lasami, (jeszcze teraz zwą się one 
Górami Maurów) i w okolicach Alp, w pobliżu Nicei, gdzie zbudo
wali twierdzę w Garde-Freinet. Stąd to dokonywali pustoszą
cych wypraw na Prowansalię, paląc kościoły i uprowadzając lud
ność, jako niewolników; zburzyli wówczas katedrę w Marsylii; 
w Aix zaś zdarli skórę z kilku żywych jeńców. Dotarli aż do Sa- 
baudyi i w głąb Szwajcaryi.

Prowansalia stała się jedną pustynią; opowiadają, iż było 
w niej tak dużo wilków, iż rzucały się często na podróżnych. Za
ledwie w r. 965 Saracenowie zostali wypędzeni z Delfinatu, a w r. 
975 twierdza ich Freinet została wzięta.

Węgrzy. W w. X ukazało się jeszcze inne plemię najezdni- 
cze; byli to Węgrzy. Przybyli oni z Azyi, jak Hunnowie, i podob
nie uzbrojeni łukiem walczyli na koniach. Nadciągali z Niemiec, 
które spustoszyli (zb. str. 122). W r. 924 złupili Lotaryngię i Szam
panię; w roku zaś 926 przybyli przez Włochy, spustoszyli Prowan
salię i Langwedocyę. W r. 954, idąc z biegiem Dunaju i Renu, do
tarli do Holandyi, powrócili zaś Mozą, przez Szampanię i Burgun
dyę i znów do swego kraju, przebywając powtórnie całą Italię. Palili 
oni wówczas kościoły, mordowali księży i uprowadzali ludność do 
niewoli. Wierzono nawet, iż pożerali dzieci. Imię ich (w formie 
0gre—dzieciożerca) zachowało się w bajkach o wróżkach.



Osiedlenie Normandów.—Normandowie, pustoszący Francyę 
pod koniec w IX, nie powrócili już do krajów, położonych na pół
nocy. Lecz osiedlili się we Francyi w umocnionych grodziskach; 
tam też przebywały się ich żony i dzieci. Z wypraw swych przywo
zili teraz mniejsze łupy, gdyż miasta, opactwa i domy możnych zo
stały otoczone obwarowaniami.

Najgłówniejsza banda osiadła u ujścia Sekwany, od strony 
Rouen; wódz ich Rolloti był królem morza, wygnanym ze swego 
kraju.

Opowiadają, iż król skazał go na wygnanie za to, że zagrabił żywność 
w pewnej wiosce na swojskim wybrzeżu. Wierzono również, iż był on wzrostu 
tak wysokiego, że nie mógł dobrać dla siebie konia, więc chodził pieszo; na
zywali go Rollonem Chodzącym.

Upodobał on sobie kraj Rouenu; postanowił w nim osiąść. 
Arcybiskup miasta wszedł z wodzem w układy. Normandowie osiedlili 
się, powznosili obwarowania i obiecali, iż nie wyrządzą mieszkań
com żadnej krzywdy. Z Rouen wyruszali oni na wyprawy, pusto
sząc wybrzeża Sekwany, Marny, Loary, docierając nawet na połu
dnie aż do Prowansalii.

Król Francyi, Karol, nazwany Prostakiem, gdyż był słabo 
rozwinięty umysłowo, prosił arcybiskupa Rouenu, by mu dopomógł 
w zawarciu pokoju z Rollonem. Król obiecał zrzec się na korzyść 
wodza Normandów kraju, położonego między Sekwaną i Bretanią, 
i dać mu za żonę córkę, o ile tylko zechce przyjąć chrześcijaństwo 
i uznać się poddanym króla Francyi. Rollon zgodził się na te wa
runki.

Na wybrzeżu rzeki Epte na granicy kraju, ustąpionego Nor
mandom wyznaczono spotkanie. Rollon został ochrzczony, przy
siągł wierność królowi i otrzymał tytuł księcia.

Opowiadają, iż w chwili, gdy Rollon składał przysięgę, biskupi powie
dzieli mu, że zgodnie ze zwyczajem będzie musiał złożyć pocałunek na stopie 
cesarza. Rollon na razie odmówił: „Nigdy*, powiedział: „przed nikim nie klę
knę i nie ucałuję nóg“. Towarzysze zaś króla nastawali, Rollon rozkazał wów
czas jednemu ze swych wojowników ucałować króla w nogę, co też ten bez- 
włocznie uczynił, w postawie stojącej, chwytając króla za nogę tak, iż ten upadł 
na wznak, wywołując śmiech tłumu.
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Rollon, zostawszy księciem, osiedlił swych towarzyszy w kra
ju, który dopiero co otrzymał. Przedstawiał on wówczas pustko
wie, pokryte lasami. Ziemię tę wódz między nich podzielił, odmie
rzając według zwyczaju Normandów sznurem (Frankowie wymie
rzali ziemię przy pomocy tyki). Książę zabronił surowo w Norman- 
dyi grabieży, kazał wieszać rozbójników i zorganizował ład i po
rządek, jakiego nie było w żadnym innym kraju we Francyi.

Opowiadają, iż, chcąc wypróbować swych poddanych, Rollon pewnego 
dnia zawiesił złotą bransoletę na dębie, tuż koło głównej drogi. Wisiał ten 
cenny przedmiot trzy lata i .nikt go nie śmiał ruszyć. Sadzawkę, znajdującą 
się w pobliżu tego drzewa, nazwano sadzawką Rollona.

Jednocześnie z wodzem i Normandowie przyjęli chrześcijań
stwo, odbudowali kościoły i wkrótce zasłynęli ze swej pobożności. 
Zarzucili dawny swój język i zaczęli używać języka francuskiego 
z lekka zepsutego, t. z w. dyalektu (stary ich język
zachował się jeszcze przeszło sto lat w kraju Bayeux). Przyjęli rów
nież zwyczaje Francuzów, różnili się jednak od nich znacznie. Dziś 
jeszcze w części Normandyi, przylegającej do morza (Manche i Cal
vados), znajduje się dużo ludzi rosłych o blond włosach i niebie
skich oczach, którzy przypominają typy północne, skąd przybyli 
ich przodkowie.

Kraj, zamieszkany przez Normandów, otrzymał nazwę Nor- 
mandya. Dotąd zupełnie nieznany, prędko staje się jednym z naj
ważniejszych krajów królestwa. Normandowie podbili następnie 
Anglię i południową Italię i imię ich sławnym się stało na całą 
Europę.

Podbiał królestwa Francyi na lenne dzielnice. Od czasu Ka
rola Wielkiego, w każdym kraju znajdował się naczelnik wojenny, 
na którym spoczywał obowiązek zarządzania daną dzielnicą. Za
zwyczaj do tej powinności był przywiązany tytuł hrabiowski; na
miestnik zarządzał miastem, które było zwykle stolicą dyecezyi, 
wraz z terytoryum przyległem; zwanem hrabstwem.

Na pograniczu naczelnicy ci posiadali rozleglejsze terytorya 
i nosili tytuł książąt. Król mianował hrabiami i książętami tych 
tylko z pośród wielkich właścicieli, którzy mieli na swe usługi huf 
kawalerzystów i byli dość silni, by zmusić do posłuchu. Gdy hrabia
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lub książę umierał, pozostawiając potomka, król najczęściej uważał, 
iż należy mianować syna na miejsce ojca.

Dziedzic musiał się stawić osobiście przed oblicze króla 
i złożyć przysięgę „wierności“ (ceremonia ta zwała się złożeniem 
hołdu), aby wykazać, iż jest on urzędnikiem na służbie królewskiej. 
Tym sposobem wszyscy oni byli poddani króla, jego ludźmi, po
nieważ składali przysięgę, iż będą mu posłuszni. Księstwo lub 
hrabstwo uważane było, jako posiadłość, darowana przez króla, 
i obdarowani mogli korzystać z prawa własności do końca życia. 
To właśnie nazywało się oddać w lenno (fief).

Oto dlaczego księstwa i hrabstwa zostały nazwane wielkiemi 
włościami lennemi (wasalnemi). W wieku X-ym weszło w zwy
czaj uważać księstwa i hrabstwa za dziedzictwo, przechodzące 
z ojca na syna: wielkie lenna stały się dziedzicznemi.

Królowie Francyi, po rozdaniu wszystkich włości książętom 
i hrabiom, sami nie mieli dóbr, gdzie byliby istotnie panami. 
W roku 946, Ludwik IV mówił do księcia Hugona. „Zająłeś Reims, 
zagarnąłeś mi Laon, a tylko te dwa miasta mogły hyć dla mnie 
schronieniem; ojciec mój był schwytany i wtrącony do więzienia, 
a uwolniła go dopiero śmierć. Z królestwa moich przodków pozo
stał jedynie cień“.

Królestwo Francyi zostało rozczłonkowane pomiędzy hra
biowskie i książęce rody. Hrabiów było mniej, niż hrabstw, bo ro
dy najpotężniejsze łączyły w jedno kilka posiadłości. W swych 
włościach książę lub hrabia miał taką władzę, jak król, ponieważ 
zaś oni sami nie ulegali władzy królewskiej, więc byli istotnie, jak
by królowie, a kraje ich stały się prawdziwemi państewkami. Nie
którzy z nich mieli pod swą władzą i innych hrabiów, którzy skła
dali im przysięgę wierności, podobnie jak tamci przysięgali królo
wi. Ci hrabiowie nie więcej byli zależni od potężniejszych od nich 
wodzów i książąt, niż oni sami ulegli władzy królewskiej. Oto dla
czego trudnem jest wykazać ilość wielkich włości wasalnych, na 
które dzieliło się królestwo francuskie. Jeżeli będziemy liczyli ksią
żąt i hrabiów, wiernych królowi, otrzymamy ich mniej niż dwu
dziestu, lecz będziemy ich mieli więcej niż trzydziestu, gdy poli
czymy wasali książąt i hrabiów.
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Cala północna Francya aż do Loary należała do sześciu wiel
kich rodzin.

1°. Hrabstwo Flandrya zajmowało cały kraj od Escot aż po 
Sommę. Była to kraina bardzo lesista z jednym tylko miastem 
Arras.

2°. Od Flandryi aż do Bretanii rozciągało się księstwo Nor
mandy», dziedzictwo potomków rodu Rollona. Było ono najpotęż
niejsze ze wszystkich. Poddani jego byli tak posłuszni swemu 
księciu, jak żadnemu księciu krwi Francyi; zabronił on poddanym 
prowadzić wojny między sobą.

3°. Księstwo Bretania należało do rodu wojowników celty
ckich, których naczelnik przybrał tytuł króla Bretanii. Korsarze duń
scy wyniszczyli królestwo, książęta schronili się do kraju, gdzie pano
wał język francuski, do Nantes i zostali tam książętami francuski
mi. Kraj ten został podzielony na dwie części: Bretanię brełońską 
na zachodzie, gdzie mówią językiem celtyckim i Bretanię francu
ską na wschodzie, Rennes i Nantes.

4°. Wzdłuż Loary, ród hrabiów de Blois zjednoczył kraj 
Blois, Beauce i Sologne.

5°. Hrabstwo Szampania rozszerzało się na wielką równinę 
Marny.

6°. Na Loarze hrabiowie Anjou, pozostawieni początkowo 
w Angers, nabyli Turyngię i Maine i walczyli przeciw swym sąsia
dom z Normandyi i Bretanii.

Cały pozostały kraj, na północ od Loary, był również podzie
lony. Najpotężniejszy ród, księcia Hugona, pana Paryża, miał się 
stać królewskim rodem Francyi (później kraj ten został nazwany 
Ile-de France -w yspą Francyi). Kraj, znajdujący się między Pary

żem i Sommą, gdzie osiedliło się wielu biskupów (Laon, Beauvais, 
Soissons, Noyon, Saint-Quentin, Amiens) wkrótce zostanie nazwany 
Pikardyą (kraj Pikardów), co prawdopodobnie ma znaczyć ludzi, 
uzbrojonych w piki.

Od wschodniej strony kraj Saony tworzył księstwo Burgoń- 
skie. Książe uważał za wasali kilku hrabiów, których włości bie
gły w różne strony (Nevers, Auxerre, Sens, Chalon-sur-Saone, Ma-
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eon). Ale nie posiadał on nad nimi żadnej władzy, ani posłuchu 
nawet we własnym księstwie.

Na południe od Loary największe ze wszystkich terytoryum 
stanowiło księstwo Akwitania; sięgało ono od Loary aż do Giron- 
dy. Książe Akwitanii posiadał istotnie tylko kraj, przylegający do 
wybrzeża, a więc Guyenne, kraj Bordeaux, Saintonge i Poitou. Po
zostałe kraje (1 'Auvergne, Perigord, Angouleme, la Marche) aż do gór 
środkowej Francyi należały do hrabiów, którzy byli wprawdzie 
wasalami księcia Akwitanii, ale zupełnie prawie niezależnymi od 
niego.

Na południu od Girondy aż po Pireneje rozciągało się księ
stwo Gaskonia, kraj Gaskończyków (patrz str. 42). Tutaj książęta 
powzięli zwyczaj dokonywania podziału posiadłości pomiędzy sy
nów, w ten sposób księstwo rozpadało się na włości przedstawi
cieli kilku rodów, którzy nosili tytuł wicehrabiów (vicomte).

Cały kraj od Garonny aż do Rodanu, noszący dziś nazwę 
Langwedocyi, zależnym był od hrabiego Tuluzy, który jednak był 
tylko panem w hrabstwie Tuluzy. Pozostałe dzielnice należały do 
jego wasalów (hrabia Caraassonne,Rodez, wicehrabia Albi, Beziers).

Hrabstwo Barcelona, położone po obu stronach Pirenejów, 
na wybrzeżu morza Śródziemnego, stanowiło jeszcze wasalną po
siadłość królestwa francuskiego. Prawie wszystkie ziemie tego 
hrabstwa znajdowały się na południu od Pirenejów, w Katalonii, 
ale należał doń również kawałek terenu, położonego na północy, 
Roussillon, gdzie jeszcze do dziś dnia mówią po kataloóskn.

Królestwo Francyi kończyło się u Rodanu i równiny Saony. 
Kraj, sięgający dalej (Prowansalia, Delfinat, Sabaudya, Franche- 
Comte), wchodził w skład królestwa Arles.

W każdym z tych krajów książę lub hrabia był panem nieza
leżnym i dziedzicznym. Francya w ten sposób dzieliła się na ma
łe państewka.
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ROZDZIAŁ VIII.

F R A N C  Y  A.

Wstąpienie na tron Kapetyngów. W czasie, gdy królowie 
z rodu Kapetyngów tracili władzę we Francyi, inny ród władny 
wznosił się w kraju Paryża. Wojownik niemiecki, Robert Silny, 
uzyskawszy tytuł hrabiego, zobowiązuje się bronić kraju między 
Loarą i Sekwaną; lecz wkrótce poległ on w walce z korsarzami 
(patrz str. 77). Syn jego, Eudes, hrabia Paryża, bronił miasta prze
ciw Normandom i został potem uznany królem. Ale arcybiskup 
Reims odmówił mu ceremoniału koronacyi; a gdy ostatni potomek 
rodu Karolingów, Karol, doszedł do lat piętnastu, kazał ów dostoj
nik biskupom i panom całej północno-wschodniej Francyi jego 
uznać za króla.

W ciągu całego stulecia tytuł królewski Franków był zagar
niany bądź przez ród Karolingów, bądź przez potomków Roberta. 
Nosił go brat Eudesa, Robert (922 — 923), następnie szwagier Ro
berta, Raoul (922 — 936). Lecz naczelnik rodu Hugona, nazwany 
Wielkim, nie chciał przyjąć tytułu królewskiego; więc jeszcze przez 
lat czterdzieści noszą go książęta z rodu Karolingów.

Syn jednak jego, Hugo Kapet, porozumiał się z biskupem 
z Reims, by królem go uznano (987). Gdy Ludwik V umarł, po
został jeszcze wuj jego, Karol, książę Lotaryngii. Arcybiskup 
Reims zebrał wówczas w Seulis biskupów i panów z północnej Fran
cyi i skłonił ich, by obrali za króla Hugona, panującego nad Fran
kami (1 czerwca). Arcybiskup dokonał koronacyi, 3 lipca, w ko
ściele w Noyon, w obecności biskupów i możnych państwa i po
mazał go na monarchę w katedrze w Reims. Chciał się temu sprze
ciwić Karol, doszło nawet do walki, w której on został zdradzony 
i wydany w ręce Hugona. Ten więził pojmanego do samej śmierci.

Gdy Karol umarł, Hugo został uznany królem w całym kró
lestwie Francyi. Korona odtąd przechodziła kolejno do jego po
tomków, z ojca na syna, w ciągu trzystu lat z górą. Tak więc ród
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Karolingów ustąpił miejsca rodowi Hugona, który nazwano zna
cznie później Kapetyngami. *)

Tytuł królewski był dziedzicznym nie bez zastrzeżeń. Każdy 
następca musiał być uznany przed koronacyą przez biskupów 
i możnych królestwa, co nazywało się obierać króla. Gdy jednak 
król miał syna, to zawsze on był obierany. Dla większej pewności 
królowie za swego życia kazali obierać i koronowali synów. I wów
czas ojciec i syn królowali razem.

Pierwsi Kapetyngowie. Wszyscy książęta królestwa obowią
zani byli przy wstąpieniu króla na tron składać mu przysięgę 
wierności. Lecz była to tylko forma dworska, gdyż każdy książę 
lub hrabia pozostawał panem w swojej prowincyi. Król był słu
chany jedynie w kraju, który do niego należał, zwanym domenem 
(domaine—posiadłość) królewskim. Składało się nań pierwotnie 
pięć hrabstw między Sekwaną i Loarą (rozległością równe w przy
bliżeniu dzisiejszym czterem departamentom).

W miastach, leżących w jego włościach (Paryżu, Orleanie, 
Melunie, Etampes, Pontoise, Mantes, Compiegne), miał król swą 
rezydencyę, zwaną pałacem (palais), podobną do (villas) Ka
rola Wielkiego. Zwykł był on przenosić się z jednego pałacu do 
drugiego, gdyż nie posiadał rezydencyi stałej. Towarzyszył mu sta
le oddział kawalerzystów i dochowieństwo jego kaplicy. On i świ 
ta jego żywili się płodami, dostarczanymi z królewskich posiadło
ści. Przysyłano stamtąd zboże, wino, nabiał i mięso. Życie królew
skie bywało wypełnione łowami w wielkich lasach w Saint-Ger- 
main, Fontainebleau, Compiegne, pobożnemi pielgrzymkami i wy
prawami wojennemi.

Czwarty król tej dynastyi, Filip I—panował czterdzieści osiem 
lat na drogach zatrzymywał i grabił kupców włoskich, udających 
się na jarmarki. W tym to czasie rody książęce i hrabiowskie sku
piały w swych rękach wielkie włości, a książę Normandyi został 
królem Anglii (patrz str. 116).

W wieku XII Ludwik VI i Ludwik VII byli pochłonięci walką 
z rozbójniczymi władcami twierdz, położonych na ziemiach kró
lewskich i wojną z królem Anglii, a panem Normandyi. Ludwik VII

*) Kapet był to przydomek dany Hugonowi lub jego ojcu. Niezna
ne dokładnie znrczenie tego słowa. Prawdopodobnie: „człowiek w płaszczu“
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o mało nie został bardzo potężnym panującym. Książę Akwitanii 
oddał mu rękę swej córki Eleonory, która wniosła Ludwikowi 
w dziedzictwie (książę Akwitanii nie miał syna) całą południowo- 
zachodnią Francyę. Wkrótce jednak Ludwik VII poróżnił się z żo
ną i kazał małżeństwo unieważnić.

Eleonora poślubiła wówczas króla Anglii, który posiadł już 
kraj, leżący na północ od Loary (patrz str. 119).

Filip August. Po śmierci Ludwika VILgo (1180) król fran
cuski był władcą tylko niewielkiego terytoryum. Henryk II, król 
Anglii, posiadał całą zachodnią połowę Francyi. Będąc wasalem 
monarchy francuskiego, był on zarazem potężniejszym od niego.

Wstąpił wówczas na tron, w wieku lat szesnastu, Filip, naz
wany później Augustem. Był to piękny mężczyzna, wzrostu wyso
kiego, o rumianej twarzy. Lubił zasiadać do stołu, lubił też i wino. 
Pochopny do uniesienia się gniewem, miał umysł żywy i szybko 
zdawał sobie sprawę, jak należy postąpić. Choć nie lubił narażać 
życia, był jednak wielkim wojownikiem, cały swój żywot spędził na 
wojaczce. Jak wszyscy książęta z jego rodu, był pobożny. Zdarza
ło mu się modlić na kolanach na kamiennych płytach kościoła Sa- 
int-Denis, a przed wyprawą wojenną zwykł był składać na ołtarzu 
świętego wotum. Nie miał dość czasu, by dokończyć wykształce
nia, nie nauczył się łaciny, umiał tylko pisać.

Zostawszy królem, Filip bezwłocznie wydał wojnę książętom 
sąsiednich posiadłości, hrabiom Szampanii i Flandryi (1181 —1185). 
Żadnej bitwy nie wygrał, udało mu się jednak poróżnić przeciwni
ków i skłonić hrabiego Flandryi do zawarcia pokoju.

Wkrótce z zuchwałością uderzył na króla Anglii, Henryka II, 
który poróżnił się był z synami. Filip kazał im się stawić przed so
bą. Początkowo żył w zażyłości z jednym, Gęoffroy, po jego zaś 
śmierci połączył się przyjaźnią z Ryszardem (nazwanym później 
Lwie Serce). Filip i Ryszard nie rozstawali się nigdy; a zwyczajem 
czasu jadali z jednej misy i sypiali w jednym łożu.

Walczono we wszystkich tych krajach, które stykały się z po
siadłościami bądź jednego, bądź drugiego króla. Obydwaj pozy
skiwali stałe oddziały wojsk, które grabiły wsie i paliły miasta. 
Wtedy to nadeszła wieść, że Muzułmanie zagarnęli ponownie Jero
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zolimę i grób Chrystusa (patrz str. 144). Papież i biskupi błagali 
królów, by zawarli pokój i szli odebrać Jerozolimę.

Filip i Ryszard. W tym czasie Henryk II umarł, Ryszard zo
stał królem Anglii. Obydwaj królowie postanowili udać się wreszcie 
w pochód krzyżowy (1189). Zaprzysięgli pozostać przyjaciółmi, 
a nawet dzielić chwałę zwycięstw \y Ziemi Świętej i'razem udali się 
na wyprawę. Poróżnili się jednak w Palestynie (patrz str. 157). Fi
lip opuścił Ryszarda, walczącego przeciw Muzułmanom, i powró
cił do Francyi. Gdy wsiadał na okręt, poprzysiągł Ryszardowi na 
ewangelię, iż w czasie nieobecności jego nie będzie napadał na 
posiadłości angielskie we Francyi, a nawet, „że otoczy je taką opie
ką, jak własne miasto, Paryż“. Po powrocie jednak porozumiał się 
bezwłocznie z Janem bez Ziemi, bratem Ryszarda, by napaść na 
posiadłości króla, pozostałego w Ziemi Świętej.

Ryszard powracający przez Niemcy z wyprawy krzyżowej, zo
stał zatrzymany przez księcia Austryi, który, nienawidząc go, sprze
dał cesarzowi Henrykowi VI. Filip i Jan ofiarowali wtedy cesarzo
wi dużą sumę, aby ten nie wypuścił go na wolność, a póź
niej jeszcze większą, aby go im wydał. Ryszard, chcąc za wszelką 
cenę uniknąć takiego losu, przyrzekł bogaty okup, więc został 
uwolniony. Filip napisał wówczas do Jana: „Strzeż się, dyabeł jest 
wypuszczony“. Jan schronił się do Francyi.

Ryszard zaś natychmiast po powrocie nadciągnął do Nor- 
mandyi, by wyprzeć z niej wojska Filipa. Wojna trwała lat 
pięć (1194 — 1199). Każdy z dwu królów zaciągnął na służbę 
dowódców żołdactwa zaciężnego, których rzemiosłem grabież 
kraju i ściąganie okupu za więźniów. Pewnego dnia Ryszard, 
wziąwszy do niewoli piętnastu rycerzy francuskich, kazał im wy- 
łupić oczy i odesłać Filipowi: ślepych prowadził jeden z nich, któ
remu umyślnie pozostawiono jedno oko. Filip natomiast kazał wy- 
łupić oczy takiej samej liczbie więzionych rycerzy i żonie jednego 
z nich wieść wszystkich przed oblicze Ryszarda. .„Postąpił on tak“, 
mówił jego kapelan: „by nikt nie pomyślał, iż stoi niżej od swego 
wroga pod względem siły i odwagi“. Król angielski został wre
szcie zabity strzałą przy obleganiu zamku w Limousin (1199).
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Opowiadają, iż pan tego zamku znalazł skarb. Ryszard, jako książę 
zwierzchni, zażądał go .dla siebie. Gdy mu zaś odmówiono, obiegł zamek. 
Raniony śmiertelnie, jeszcze dożył chwili, gdy twierdza została zdobyta. Całą 
załogę rozkazał powiesić; zażądał potem, by stawiono przed jego oblicze 
łucznika, Bertranda de Gourdon, który go zranił: „Tyżeś tou, rzekł doń: „ośmielił 
się dosięgnąć swą strzałą przedstawiciela Boga*. Bertrand odrzekł: „Ja! dum
nym z tego, iż pomściłem ojca i dwu mych braci, których skazałeś na śmierć-4. 
Ryszard, podziwiając tę odwagę, kazał puścić śmiałka na wolność. Lecz, gdy 
król umarł, Mercadier, dowódca wojsk zaciężnych, rozkazał obedrzeć Bertran
da ze skóry.

Wojna z Janem bez Ziemi. Jan, zostawszy po śmierci Ry
szarda królem Anglii, poróżnił się wkrótce ze swym dawnym sprzy
mierzeńcem, Filipem. Geoffroy, brat Jana, umierając, pozostawił 
syna, Artura, którego seniorowie Bretanii uznali za księcia. Pano
wie Poitou i wybrzeży Loary, nie chcąc dłużej podlegać władzy 
Jana, również uznali Artura.

Skorzystał z tego Filip-August, by odebrać Janowi jego po
siadłości we Francyi. Zażądał przeto, by oddał on Arturowi Poitou 
i Normandyę i wytoczył tę sprawę przed sądem. Jan się nie sta
wił. Zaczyn ten — niestawienie się na wezwanie seniora swego, 
króla Francyi,—Jan został przez sąd skazany na utratę wszystkich 
swych posiadłości francuskich.

W wojnie, która wynikła (1202), Jan napadł znienacka na woj
sko Artura, a jego samego wziął do niewoli. Kazał go zamknąć 
w wieży więziennej, zamku Falaise, w Normandyi. Rycerze świty 
jego zmarli w więzieniu śmiercią głodową. Następnie Artur został 
przewieziony do zamku w Rouen i tam zamordowany (1203—1204), 
a w jaki sposób nigdy się nie dowiedziano.

Opowiadają, iż Jan polecił sługom swoim zamordować siostrzeńca, lecz 
żaden z nich nie zgodził się na to. Wówczas król ukrył się na brzegu Se
kwany w małej wiosce, otoczonej lasami. W nocy zaś przebył łodzią rzekę 
i dotarł do Rouen aż do podnóża wieży, w której Artur był więziony.

Ukryte drzwiczki otwierały się na wysokości wody w Sekwanie. Jan, 
stojąc w łodzi, kazał przyprowadzić więźnia, a gdy ten wszedł do łodzi, po
wiózł go na środek rzeki. Artur rzucił mu się do nóg, prosząc: „Wuju, miej 
litość nad swym młodym siostrzeńcem, dobry wuju, oszczędź syna brata swe
go!4 Jan chwycił go za włosy, utopił miecz w brzuchu jego, potem wy dobył 
oręż i zagłębił mu go w głowę; wkońcu rzucił ciało do rzeki.
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Opowiadają (i wierzono w to długo), że po dokonanej na Arturze zbro
dni Jan został wezwany na dwór króla Francyi i skazany na pozbawienie 
swych włości. Sąd odbył się jednak w roku 1202.

Wzięcie Chäteau-Gaillard. Filip rozpoczął podbój Norman- 
dyi. Kraj ten zabezpieczony był szeregiem twierdz, położonych na 
brzegu Sekwany. Ryszard, będąc dobrym inżynierem, kazał zbu
dować na skalistym wzgórzu, o gwałtownym spadku z trzech stron, 
słynny zamek Chäteau-Gaillard.

Od strony, gdzie wzgórze łączyło się pochyłością z okolicą, 
z jedynej, skąd dostęp do zamku nie był zabezpieczony ska
łami, wznoszącemi się pionowo, przekopano wpoprzek całego 
wzgórza szeroki rów. Poza rowem znajdowała się pierwsza wa
rownia w kształcie trójkąta; zwrócona była wierzchołkiem w kie
runku, skąd zwykł był iść nieprzyjaciel. Tworzyła ją potężna 
okrągła wipża, łącząca się grubemi murami z inną, podobnie okrą
głą wieżą. Poza tą pierwszą linią obronną i za rowem dziesięcio
metrowym znajdowała się środkowa warownia z kaplicą zamkową 
i innemi budowlami. Za nią była jeszcze trzecia, prawie owal
nego kształtu. Z jednego jej boku wznosiła się strażnica —olbrzy
mia wysoka i okrągła wieża.

Wojska Filipa-Augusta rozłożyły się obozem u stóp Chäteau- 
Gaillard w izbach z chróstu i słomy; zeszła cała zima na obleganiu 
twierdzy. Trwało ono przeszło sześć miesięcy; jednak na pomoc 
załodze nie przybyło żadne wojsko. Jan był wówczas w Anglii; gdy 
wysłańcy przybyli prosić, by słał posiłki, zajęty grą w szachy, od
powiedział, „iż nic nie może pomóc“,—i powrócił do gry.

Zamek był broniony przez niewielki oddział rycerzy i 200 ludzi 
piechoty, schroniło się też tam wielu okolicznych mieszkańców wraz 
z całą swą chudobą. Zaczęło więc wkrótce brakować żywności. 
Wódz załogi wysłał z twierdzy wszystkich tych, którzy byli niezdol
ni do obrony: mężczyzn, kobiety, dzieci, ogółem przeszło 400 osób. 
Oblegający odrzucili ich, więc pozostali oni między wrotami zamku 
i obozem francuskim; za cały posiłek służyła im trawa; jadali też psy, 
wypędzone z zamku, kura zabłąkana w oka mgnieniu wraz z pie- 
rzami bywała zjedzona. .W przeciągu trzech tygodni prawie wszy
scy powymierali z głodu. Pewnego razu Filip-August, znalazłszy
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się w pobliżu, usłyszał ich krzyki, więc kazał wyjść tym, którzy je
szcze pozostali przy życiu, lecz prawie wszyscy, gdy im dano coś 
zjeść, zmarli.

rilip postanowił w marcu przypuścić szturm do zamku. Ka
zał w tym celu zasypać rów zamkowy ziemią. Żołnierze z drabina
mi opuścili się do połowy zasypanego rowu i ustawili je od strony 
wielkiej wieży. Ponieważ zaś one nie dosięgały jej podnóża, 
wdrapali się przeto oblegający wyżej, żłobiąc przy pomocy pugi
nałów zagłębienia w skałach. Osłaniając się tarczami, zrobili wy
łom w fundamentach. Podważyli potem mur balami drzewa i pod
łożyli ogień. Gdy drzewo się spaliło, odpadł kawał muru. Oble- 
£aJ3cy> przedostając się przez ten wyłom, wdarli się do pierwszego 
obwarowania. Oblężeni zaniechali wówczas obrony, podpalili je
dnak znajdujące się tam zabudowania, a sami cofnęli się do następ
nej warowni.

Z jednej strony muru obronnego znajdowała się kaplica. Gó
rowała ona nad skałą, na której była zbudowana ta druga warow
nia; kaplica na dole miała małe okno, przebite od zewnątrz, 
więc łatwo je można było dostrzedz. Pewien młody rycerz francu
ski wdarł się z kilkoma towarzyszami na szczyt skały, a następnie, 
wspiąwszy się na plecach jednego ze swych towarzyszy, dosięgnął 
okna i przez nie ruchem gimnastyka dostał się do wnętrza. Stąd 
spuścił sznur towarzyszom, którzy wkrótce z nim się połączyli. Zna
leźli się teraz w krypcie, znajdującej się pod kaplicą; stąd z okrzy
kiem wojennym dotarli poza mur obronny, gdy inni w tym czasie 
przypuszczali szturm do wrót zewnętrznych. Oblężeni, widząc nie
przyjaciela wewnątrz murów, a nie wiedząc, jak on jest nieliczny, 
podpalili kapflicę i cofnęli się do ostatniej warowni.

Ażeby ją zdobyć, Francuzi ustawili wprost wrót machinę, któ
ra wyrzucała ciężkie kamienie. Górnicy pod osłoną płotu drewnia- 
nego podkopywali się pod fundamenty, kamienie zaś, wyrzucane 
przez machinę oblężniczą, zwaliły część muru. Filip zarządził 
szturm. Z całej załogi pozostało w zamku zaledwie 20 rycerzy i 120 
bardzo wyczerpanych piechurów. Nie chcieli się oni schronić 
do czatowni, której zresztą nie mogliby długo bronić, lecz próbo
wali uciec przez tajne wyjście; zostali jednak wyśledzeni i wzięci 
do niewoli.
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Podboje Filipa-Augasta. Po zdobyciu Chateau-Gaillard Fi
lip wziął jedno po drugiem wszystkie miasta w Normandyi. Jan zaś 
wciąż zabawiał się w Anglii. Gdy doszła go wieść, że król Francyi 
wziął jeden z jego zamków, powiedział: „Zostawcie go, to co on 
zdobywał w ciągu roku, ja mu odbiorę za jednym razem“.

Filip zdobył całą Normandyę (1204) i inne prowincye, nale
żące we Francyi do króla Anglii: Anjou, Touraine, Poitou.’ Lecz 
panowie Poitou i Akwitanii nie chcieli podlegać władzy zdybywcy 
zbuntowali się więc, Jan powrócił do Poitou, Filip zaś się zrzekł 
wobec tego kraju, położonęgo na południu od Loary.

Obwarowania. Filip-August, chcąc uczynić prowincye moż
liwie obronnemi, kazał wybudować cały szereg zamków — twierdz. 
Z pośród nich najbardziej wyróżniała się strażnica zamku Etam- 
pes, miała ona kształt czterolistnej koniczyny, mury zaś grubości 
kilku metrów. W Paryżu kazał król zbudować zamek Luwru — 
twierdzę na brzegu Sekwany, z dużą wieżą, gdzie przechowywał 
swój skarb i archiwum. Twierdza ta została z czasem zburzona, na 
jej miejsce wzniesiono inne budowle.

Filip-August polecił również wznieść dokoła Paryża szaniec, 
którego szczątki jeszcze do dziś się zachowały. Mur obwodowy’ 
zabezpieczony rowem, miał 3 metry grubości i więcej, niż 5 me
trów wysokości. Obejmował on dwie nowe dzielnice, które pow
stały na obu wybrzeżach Sekwany; na prawym brzegu wokół wy
spy, gdzie było Cite, mur sięgał aż do Tempie, na lewym zaś obie
gał pochyłość wzgórza hr. Genowefy. O wytycznej tego muru 
świadczą nazwy niektórych ulic (ulica fosses św. Jakuba, ulica fos- 
sćs (rów) św. Marcelego).

W ścianach szańca były powybijane wrota; było ich 34 na 
lewym brzegu; 33 na prawym; każde było zabezpieczone wieżą 
okrągłą, tworzącą występ na zewnątrz. Przestrzeń, znajdująca się 
poza murem obronnym, przeważnie nie była zabudowana, Filip 
kazał powznosić tam domy mieszkalne.

Przymierze przeciw Fiiipowi-Augustowi. Jan bez Ziemi nie 
wyrzekł się walki z Filipem, nie chcąc pozwolić na to, by on zo
stał panem zdobyczy; lecz był jeszcze zbyt pochłaniany walką 
obronną w Anglii przeciw papieżowi (patrz str.. 117). Gdy tylko
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zawarł pokój z papieżem (1213), poczynił przygotowania, by roz
począć znów wojnę z Filipem. Porozumiał się w tym celu z ce
sarzem niemieckim Ottonem, książętami Niderlandów (księciem 
Brabantu, księciem Lotaryngii, hrabią Holandyi, hrabią Namuru), 
Ferrandem hrabią Flandryi, i Renandem, hrabią Bolonii, obydwaj 
byli poróżnionymi wasalami Filipa-Augusta. Postanowił on napaść 
na Francyę od zachodu, sprzymierzeńcy zaś jego mieli wtargnąć do 
niej od północy.

Książęta zebrali wielką armię, cesarz objął nad nią dowódz- 
ctwo. Wojska składały się z przeszło 1500 rycerzy, około 5000 
jeźdźców niepancernych i dużych zastępów piechoty belgijskiej, 
szczególnie Brabantów, osłoniętych kolczugami, a uzbrojonych 
w długie piki. Upłynęło jednak dużo czasu zanim cała armia ze
brała się, a do Francyi wkroczyła zaledwie w lipcu roku 1214.

Nim jeszcze te siły zbrojne gotowe były do pochodu, Jan 
wylądował wraz ze stałym wojskiem w la Rochelle, zebrał również 
wasali swych, panów południowo-zachodniej Francyi, i podążał 
w kierunku Loary. Miał zamiar powstrzymać wojska francuskie 
u rzeki w tym czasie, gdy sprzymierzeńcy mieli zmierzać na Pa
ryż od północy. Filip-August, wraz z synem Ludwikiem, nadcią
gnął na spotkanie wojsk nieprzyjacielskich, zdołał odeprzeć Jana 
i spustoszyć Poitou. Wkrótce jednak powrócił Filip do Paryża, zo
stawiwszy Ludwikowi zaledwie niewielki oddział rycerzy. Na brze
gu Loary Jan trzymał w stanie oblężenia twierdzę la Koche aux 
moines (skałę mnichów). Gdy Ludwik przybył tam ze swym od
działem, żołnierze Jana w przerażeniu porzucili machiny, obozy 
i tabory i rzucili się wpław przez Loarę do ucieczki; część ich 
potonęła. Ludwik natarł na znajdujących się w rozsypce i wielu 
wziął do niewoli (2 lipca). Wtargnięcie więc wojsk sprzymierzo
nych od zachodu zakończyło się niepowodzeniem.

Filip, zebrawszy wszystkich swych wasali z północnej Fran
cyi, szedł na cesarza. Miał on wielu rycerzy, lecz piechota, uzbro
jona w piki, utworzona przeważnie z mieszczan miast Pikardyi, nie 
mogła się równać piechocie Ottona. Francuzi przekroczyli grani
cę, by natrzeć na nieprzyjaciela. Cesarz cofnął się ku zachodowi 
w kraj górzysty, gdzie rycerze francuscy z trudem się mogli po
ruszać.
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Opowiadają, iż książęta w wojsku Ottona tak byli pewni zwycięstwa 
nad armią francuską, że polecili przygotować sznury do wiązania więźniów, 
a cesarz dzielił już pomiędzy nich prowincye, należące do Filipa-Augusta.

Panowie francuscy skłonili króla, by zwinął szyki i cofnął się 
na równinę Cambrai, gdzieby można walczyć swobodnie. Jedyną 
drogą, która do niej prowadziła, był dawny gościniec romański, idą
cy przez rzekę po moście Bouvines.

Walka przy Bouvines (1214). O brzasku dnia, 27 lipca, 
armia francuska postępowała tą drogą. Filip posłał przodem robo
tników, aby rozszerzyli most, iżby dwunastu ludzi mogło przejść 
w szeregu. Wojska jednak, zmuszone iść zwartemi szeregami, po
suwały się po moście bardzo wolno. Piechota i tabory, znajdujące 
się w przedniej straży, przebyły go już, kawalerya zaś prawie cała 
znajdowała się jeszcze po tamtej stronie; wtem przednie stra
że cesarskie, utworzone z rycerzy flandryjskich, dotarłszy do drogi 
romańskiej, natarły na wojska francuskie. Francuzi zostali rzeką 
rozdzieleni na dwie części i przytem znaleźli się na pozycyach, 
gdzie trudno im było rozwinąć swój front.

Było południe dnia upalnego. Filip, zrzuciwszy zbroję, posi
lając się, odpoczywał w pobliżu kaplicy w cieniu rozłożystego je
sionu. Wtem ujrzał zbliżającego się biskupa Senlis, Guerina, daw
nego rycerza Hópital, który był dowódcą sztabu głównego. Przy
niósł on wieść, iż nieprzyjaciel jest gotów do natarcia, gdyż konie 
są już pokryte zbroją. „Musicie i wy się uzbroić, bo z tamtej stro
ny nie chcą odkładać walki do jutra. Patrzcie, oto już się zbliżają 
ku nam!“ Filip wszedł do kaplicy, by zmówić pacierz, potem wy
szedł bezzwłocznie, przywdział zbroję i dosiadł konia. Zdecydowa
ny stoczyć walkę tam, gdzie się znajdował, wydał rozkaz, przywo
łujący z powrotem część wojsk, która przebyła już most. Prze
dnie straże Ottona nie czuły się na siłach natrzeć na nieprzyjaciela; 
postanowiono przeto czekać na resztę armii. Piechota francuska 
mogła więc zawrócić, tylne zaś straże miały czas odpocząć.

Dwie armie stanęły w szyku bojowym. Otton znajdował się 
pośrodku, przy nim smok z orłem złotym, sztandar zatknięty na 
wozie, zaprzężonym w cztery konie. Obok niego stanęli rycerze, 
przywiedzeni z Niemiec, przed nim piechota, uzbrojona w piki,
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ustawiła się zwartym oddziałem. Na prawym skrzydle stali rycerze 
z Flandryi, na lewym zaś rycerze belgijscy i brabandzka piechota 
zaciężna, na żołdzie Jana, pod dowódzctwem seniora angielskiego 
i Renauda z Boulogne.

Filip był również pośrodku, tuż przy nim czerwona chorą
giew opactwa św. Dyonizego i sztandar niebieski ze złotemi liliami, 
trzymany przez jednego z rycerzy. Na prawym skrzydle znajdowali 
się rycerze z Burgundyi i Szampanii, na lewym zaś z Pikardyi. Ca
łe rycerstwo stanęło w szeregu, gdy nadciągnęła piechota, prze
bywszy już most. Przeszła ona śród sformowanej konnicy, zatrzy
mując się przed królem. Zapanowała cisza grobowa, ani jeden głos 
się nie rozległ. Żołnierze cesarscy, prawdopodobnie liczniejsi, wy
ciągnęli się dłuższą linią, co groziło Francuzom okrążeniem. Bi
skup Guerin przejechał konno wzdłuż frontu, mówiąc: „Równina 
jest dość szeroka, rozsuńcie się, by nieprzyjaciel nie otoczył was, 
tak się rozmieście, byście wszyscy walczyli na jednym froncie“.

Na chwilę przed walką Filip August wyrzekł słów kilka do 
swych rycerzy i uczynił nad nimi znak błogosławieństwa. Kapela
ni zaczęli śpiewać psalm, zagrzmiały trąby. Natarcie rozpoczął bi
skup Guerin. Przeciw rycerzom flamandzkim wysłał on konne nie- 
szlacheckie szeregi z opactwa św. Medarda. Flamandowie pogar
dzali takim nieprzyjacielem; wytrzymali natarcie, nie ustępując nic 
ze swych stanowisk, a jednak złamali szyk nieprzyjacielski i ze 
swej strony natarli na rycerzy francuskich. Wódz ich wolał, jakby 
na turnieju. „Miejcie w pamięci damy serc waszych“; i istotnie 
walczyli bezładnie, jak w czasie zapasów. Kilku rycerzy, przer
wawszy linię nieprzyjacielską, znalazło się na tyłach i znów po
wracało, walcząc.

Pośrodku stojąc, Otton kazał piechocie belgijskiej uderzyć na 
francuskie regularne wojsko. Francuzi złamani, pierzchli w popło
chu. Belgijczycy zaś, nacierając, przedarli się aż do Filipa-Augusta. 
Otaczający go rycerze rzucili się w bój i złamali napastnicze szyki.. 
Lecz króla, odosobnionego, otoczyła piechota nieprzyjacielska; je
den z żołnierzy zapuścił ostrze swej piki w kolczugę monarchy, 
następnie, zaczepiwszy, szarpnął i powalił go na ziemię. Inni pie
churzy rzucili się wnet na powalonego, usiłując odszukać miejsce
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niezabezpieczone zbroją, by ciąć tam puginałem. Wnet jednak je
den z rycerzy francuskich zeskoczył z konia i ustąpił go królowi. 
Inny zaś, noszący banderę królewską, dając nią znaki, wzywał na 
pomoc. Na skutek tego Francuzi znów się skupili i uderzyli na 
piechotę. W tym samym czasie na lewem skrzydle rycerze, będący 
w służbie u króla Jana, również natarli na rycerstwo francuskie. 
Brat Guerin walczył tylko maczugą, gdyż duchownym było wzbro- 
nionem rozlewać krew; w pewnej chwili zadał on dowódcy senio
rów angielskich cios w głowę; rażony spadł z konia, a ludzie jego 
wnet się rozpierzchli.

W ciągu trzech godzin zdecydowały się losy walki. Hrabia 
Flandryi, raniony kilkakrotnie, wysadzony z siodła, został wzięty 
do niewoli, żołnierze zaś jego rzucili się do ucieczki. W środku 
szyków huf rycerzy francuskich, przedzierając się przez szeregi pie
choty cesarskiej, dotarł w rozpędzie aż do cesarza. Piotr Mauvoisin 
ujął konia jego za uzdę; Gerard de Truie zadał wierzchowcowi dwa 
ciosy sztyletem: pierwszy ośliznął się po zbroi, drugi ugodził 
w ślepie, koń padł. Rycerze cesarscy natychmiast podali Ottonowi 
innego konia; ale podbiegł Wilhelm des Barras, schwycił cesarza 
za kark, poprzez szyszak i zacisnął silnie rękę. Znów oddział rycer
stwa niemieckiego ocalił napadniętego, zabijając pod Wilhelmem 
konia. Monarcha, wyczerpany śmiertelnie, uciekł, udał się aż do 
Walencyi, zostawiając na pobojowisku sztandar, pochwycony przez 
nieprzyjaciela. Prawie wszyscy jego rycerze legli na polu walki.

Pozostał jeszcze Renaudde Boulogne. Skupiwszy oddział pie
choty brabandzkiej, kazał jej stanąć kołem i zpoza tej żywej twier
dzy wyruszał co pewien czas z kilkoma rycerzami, nacierał 
na nieprzyjaciela, po chwili powracał, chroniąc się znów za to 
kolisko, tworzone przez piechotę. Rycerze francuscy, uderzając 
o piki, nie mogli dosięgnąć Renauda, zdała tylko widzieli jego wyso
ką postać i szyszak z dwiema płytkami fiszbinu czarnego wielo
ryba. Wkońcu rycerze francuscy natarli jednocześnie ze wszyst
kich stron, złamali szyk i wymordowali Brabandczyków. Renaud 
został wzięty do niewoli. Walka była skończona. Piechoty dużo 
poległo, z pośród rycerstwa zaś, osłanianego zbroją, niewielu było 
zabitych; Francuzi znaczną ich liczbę wzięli do niewoli.

Dzieje średniow. T. II. 7



98 ŚREDNIOWIECZE.

Filip-August rozkazał zamknąć Renauda de Boulogne w wie
ży wysokiej i przykuć go do ściany na bardzo krótkim łańcuchu. 
Później hrabia Flandryi skuty przewieziony został na wozie do Pa
ryża; król wjechał do stolicy w wielkim tryumfie: domy przyozdobio
no dywanami i wieńcami z kwiatów i liści, ulice zasłano kwie
ciem i zielenią. Duchowieństwo, studenci, lud wyległ naprzeciw 
pochodu, śpiewając psalmy. Tłum przyglądał się przejeżdżającym 
na wozach seniorom, wziętym do niewoli i zakutym w łańcuchy, 
i śpiewał:

„Cztery „ferrands“ dobrze podkute 
Ciągną Ferranda dobrze zakutego“.

„Ferrandami“ zwano konie kasztany, ciągnące Ferranda, hra
biego Flandryi.

Przymierze więc zostało złamane, król Anglii, zwyciężony, 
rzucił się w wir walki przeciwko zbuntowanym poddanym. „Od 
tego czasu“, mówi pewien kronikarz: „nikt nie śmiał wydać wojny 
Filipowi, więc żył on w zupełnym pokoju“. Król rządził jeszcze lat 
dziewięć. *) Umarł w roku 1223. Powiększył on w dwójnasób swo
je posiadłości. Króla zaś uczynił najpotężniejszym monarchą ca
łego państwa francuskiego.

Święty Lndwik. Następca Filipa, syn jego, Ludwik VIII, 
umarł wkrótce (1226), pozostawiając dwunastoletniego synka, 
Ludwika IX. Rządziła za niego matka Blanka Kastylska. Była 
to energiczna i bardzo pobożna księżniczka hiszpańska. Sy
na kazała wychowywać surowo. Często też powtarzała: „Wolała
bym ujrzeć go na marach, niż wiedzieć, że popełnił grzech śmier
telny“. Dała mu wychowawcę, który towarzyszył królewiczowi 
wszędzie, był nawet obecny przy wszystkich jego rozrywkach na 
rzece lub w lesie. Przysługiwało mu prawo wymierzania młodemu 
Ludwikowi kary cielesnej; korzystał on nieraz z tego przyzwolenia. 
Codziennie, zwyczajem hiszpańskim, młodziutki król był obecny 
na mszy lub na nieszporach. Było to chłopię łagodne, rozsądne 
i nabożne, nikomu nie mówił „ty“, nie śpiewał pieśni świeckich;

*) Szczegóły wojny przeciw Albigensom i podboju południowej Fran- 
cyi patrz w rozdziale XIII-ym.
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kiedyś prosił nawet giermka, by zaprzestał je śpiewać, a wzamian, 
zadając sobie wiele trudu, nauczył go Maria Stella.

Ludwik był pięknym mężczyzną, wysokiego wzrostu, smu
kłym o ujmującym wyrazie twarzy i „oczach gołębicy.“ — Był to 
rycerz bez skazy, otwarty, przystępny i cichy. Przyjaciel jego, Join- 
ville, towarzysz częsty walk, mówi: „Nigdy jeszcze nie widziałem 
człowieka uzbrojonego tak pięknym; o całą głowę przewyższał on 
swych żołnierzy“.

Od wczesnych lat Ludwik, hołdując surowym obyczajom, wy
rzekł się noszenia zbytkownych szat. W lecie miał na sobie ubiór 
z wełny lub jedwabiu brązowego czy czarnego; w zimie—strój z cie
mnej wełny, obłożonej skromnym futrem jagnięcia, królika lub wie
wiórki. Przez całe swe życie oddawał się on ćwiczeniom naboż
nym. Lubił również słuchać kazań, prowadzić rozmowy teolo
giczne.

Codziennie usuwał się do swego pokoju z zapaloną świecą 
i oddawał się czytaniu Pisma św. tak długo, dopóki starczało świe
cy. Przy stole kazał sobie czytać Żywoty Świętych. O północy zaś 
wstawał z łoża, ubierał się i szedł do kaplicy na jutrznię. Kładł się 
ponownie już nawpół ubrany, pozostawiał przytem zapaloną świecę, 
przykazując służbie budzić się, gdy świeca dopali się do oznaczo
nego przez niego miejsca. Co rano wysłuchiwał dwu mszy i był 
obecny na wszystkich nabożeństwach, które jeszcze odbywały się 
w ciągu dnia. Co wieczór wykonywał pięćdziesiąt przyklękań i od
mawiał Ave Maria. Idąc na spoczynek, nie pijał wina przed snem, 
jak to było wówczas we zwyczaju. W kościele klękał bez poduszki 
na płytach kamiennych, choć zdarzało mu się modlić tak długo, iż 
słudzy, pozostawieni u drzwi, niecierpliwili się bardzo.

Dla umartwienia, wyrzekał się rzeczy ulubionych, jako to: no
walii i dań ze szczupaka. Gdy uważał, że sos jest dobry, dolewał 
doń wody, by uczynić go bez smaku. W czasie postu zamiast wina, 
które bardzo lubił, pijał piwo, wzbudzające w nim obrzydzenie. Co 
piątek spowiadał się, każąc kapłanowi ćwiczyć swe gołe ramiona 
dyscypliną o pięciu żelaznych łańcuszkach, nosił również włosien- 
nicę, a nawet dał ją i córce swojej.

Często zapraszał do stołu żebraków i dla umartwienia
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kazał sadzać przy sobie najbrudniejszych z pośród nich, krajał 
im chleb i mięso i zjadał po nich resztki w naczyniach, które 
trzymali w brudnych rękach. W dni świąteczne obmywał im 
stopy, wycierał je i całował. W pewnem opactwie znajdował się 
mnich, który miał nos i oczy stoczone trądem, usta zaś rozpękłe, 
król chętnie chodził do niego. *)

Za swoją pobożność Ludwik IX został po śmierci kanonizo
wany i nazwany świętym. Nigdy jednak nie czynił król parady 
z pobożności, przeciwnie umartwienia swe trzymał w tajemnicy. 
Gdy kazał przyjść żebrakom, by stopy im całować, wybierał prze
ważnie ślepców i polecał sprowadzać ich pokryjomu.

Rządy św. Ludwika. Ludwik chciał się zrzecz tronu, by wstą
pić do klasztoru. Wytłomaczono mu jednak, iż obowiązkiem jego 
być monarchą, więc wyrzekł się tego zamiaru i przez całe życie 
sumiennie spełniał swą królewską powinność. Zazwyczaj zasięgał 
rady, co należało czynić; gdy jednak uważał coś za swój obowią
zek, nic już nie mogło go skłonić do ustępstw. Pokonany w Egip
cie, ścigany przez Muzułmanów, zachorował. Chciano, by odbył 
drogę Nilem, armia zaś miała posuwać się lądem, odrzekł 
wówczas: „Jeżeli przeszkadzam wam, pozbądźcie się mnie, sam ni
gdy nie opuszczę swego ludu“.

Umiał opierać się nawet przyjaciołom. „Nikt nie może spra
wować rządów“, mawiał: „jeżeli nie umie odrzucić czegoś śmiało 
i szorstko, jak umie stanowczo i odważnie coś dawać“. Poczytywał 
za swój obowiązek osobiście sprawować sądy dla wszystkich 
swych poddanych. Gdy bawił w zamku Vincennes, zwykł był sia
dać u stóp dębu wraz z kilkoma doradcami. Pokrzywdzeni zano
sili skargi, nie obawiając się zupełnie woźnych trybunału. Niekie
dy zgromadzeni podnosili wrzawę, gdyż mówili wszyscy razem. — 
„Uciszcie się“, mawiał im wówczas: „przyjdzie na każdego z was 
kolej“! Jednemu z doradców poruczał nieraz rozsądzać sprawę bez

*) Wszystkie te szczegóły zostały opowiedziane przez spowiednika 
królewskiego, gdy robiono wywiady przed kanonizowaniem Ludwika na 
świętego.
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zwłocznie; jeżeli jednak wyrok wydawał mu się niesprawiedliwym, 
zmieniał go osobiście.

Umiał być surowym dla seniorów. Enguerrand, pan de Cou- 
cy, kazał powiesić trzech młodych studentów za polowanie w jego 
lasach. Ludwik polecił zamknąć go w wieży Luwru. Następnie dla 
osądzenia sprawy zebrał swych seniorów. Ci zażądali od króla 
łaski dla tak znakomitej osobistości. Wywiązała się narada, król 
zrazu orzekł, iż Bóg chce śmierci obwinionego, więc nic go nie 
może uratować. Panowie rzucili się do nóg królowi, prosząc o uła
skawienie. Wówczas Ludwik skazał pana de Coucy na znaczną 
karę pieniężną i pielgrzymkę pobożną. Jeden z panów rozdrażnio
ny powiedział z ironią, iż król równie łatwo mógłby powywieszać 
wszystkich baronów. Ludwik dowiedział się o tern, więc rozkazał 
przyprowadzić do siebie sarkającego i rzekł: „Jak to, Janie, twierdzisz, 
że powywieszałbym wszystkich wasalów. Z pewnością tego nie 
zrobię. Ukarzę ich jednak, jeżeli będą źle postępowali“.

Święty Ludwik poczytywał za swój pierwszy obowiązek 
ustalić pokój ludowi. Powtarzał: — „powiedział Bóg: Błogosła
wieni cisi“. Nie chciał on wojny z państwami chrześcijańskiemi; 
podczas całego swego panowania walczył jedynie z Muzułmana
mi. On to zakończył wojnę z Anglią. Został zawarty pokój w roku 
1259: król angielski zatrzymał cały kraj na południe od Poitou i uznał 
się za wasala monarchy francuskiego. Święty Ludwik, jako król 
chrześcijański, poczuwał się do obowiązku troszczyć się o zbawie
nie dusz swych poddanych. Poczytywał za zbrodnię wszystko, co 
mogłoby ostudzić wiarę. „Człowiek świecki“, mawiał: „gdy usłyszy 
mowę przeciw wierze chrześcijańskiej, bronić jej powinien mie
czem; niechaj zapuści go tak głęboko do wnętrza, jak tylko może“. 
Bluźnierców karał surowo: przebijano im języki rozpalonym żela
zem, przywiązanych do słupów wystawiano na placach publi
cznych i biczowano.

Święty Ludwik wbrew woli matki, wbrew prośbom doradców 
udał się w pochód krzyżowy (1248—1254). Z głębokim żalem po
wrócił z Ziemi Świętej. Wkrótce jednak przedsięwziął nową wypra
wę (wr. 1267) i udał się do Tunisu. Tam zachorował i zmarł (1270).
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Filip Piękny. Filip III, syn Ludwika świętego, panował lat 
15-cie (1270— 1285). Rządzili za niego doradcy zmarłego króla.

Syn jego, Filip IV, nazwany Pięknym, panował lat 30-ci (1285— 
1314). Był on wzrostu wysokiego, piękny, silnie zbudowany, o blond 
włosach i jasnej cerze. Lubił pić i polować. Był małomówny i po
zwalał otoczeniu powodować sobą. Jeden z jego przyjaciół powie
dział: „Król nasz podobny jest do puhacza, najwspanialszego, ale 
i najgłupszego z ptaków; najpiękniejszy to męzczyzna w świecie, 
lecz umie tylko wpatrywać się uparcie, nic nie mówiąc; to nie czło
wiek, ani zwierzę, — to posąg“.

Brat, żona, córka i przedewszystkiem doradcy kierowali kró
lem. Ci ostatni nie byli seniorami, pędzącymi rycerski żywot, lecz 
prawnikami, „legistami“. Pochodzili przeważnie z południa; pra
wo studyowali na uniwersytetach. Filip w ciągu całego prawie ży
cia prowadził wojny, najpierw przeciw królowi Anglii, chciał mu 
zagarnąć Guyenne; następnie z Flandryą, próbując ją podbić. 
Wojna w Guyenne (1293—1298) nie dała żadnych wyników, więc 
Filip postanowił wreszcie zawrzeć pokój (1299).

We Flandryi rycerstwo francuskie zostało zniszczone przez 
piechotę flamandzką, uzbrojoną w piki, pod Courtray (1302); woj
na przeciągnęła się do końca panowania Filipa.

Środki pieniężne.—Król dużo potrzebował pieniędzy na pro
wadzenie podjętych wojen. — Począł więc zmuszać bogatych mie
szczan, by go wspomagali pieniężnie, pozostawiając im do wyboru: 
pożyczać lub iść na wojnę; nie zawsze jednak król zwracał te pie
niądze. Stopniowo nałożył Filip opłaty na wszystkie przedmioty 
handlu. Lud nazwał zaraz ten podatek maltöte (źle nałożony); 
w niektórych miastach z tego powodu powstały nawet rozruchy.— 
W następstwie nałożono podatek na wszystkich mieszkańców pań
stwa; wyliczano go bądź od kapitału, 7ioo lub VsoJ bądź od docho
du, V2oi 7 ioi 7*- Pobierano go prawie corocznie od wszystkich 
poddanych, niepełniących powinności wojskowej.

Wkrótce jednak obmyślono go inaczej. Liczono wówczas 
pieniądze na franki, soldy i szelągi; w soldzie było 12 szelągów, 
20 zaś soldów stanowiło franka. Właściwie było to wyłącznie zwy
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czajowe, umowne obliczanie, gdyż wcale nie znano monet franko
wych ani soldowych. Istniał jednak złoty talar, zwany agnel, po
nieważ na jednej z jego stron był wyobrażony baran. Moneta ta 
miała wartość 12 i 1/2 solda za czasów Ludwika świętego. Był rów
nież w obiegu gross turniejowy o wartości solda. Na tych mone
tach nie była oznaczona żadna liczba, król więc mógł postanawiać 
zawsze, ile soldów zawiera talar złoty lub grosz. Dotychczas bito 
monety z czystego prawie metalu; przymieszka stanowiła V20 część; 
więc grzywnie srebrnej, której istotna wartość równała się 54 sol
dom, nadawano wartość 58; korzyść stąd była nieznaczna.

Doradcy Filipa Pięknego postanowili powiększyć ten zysk 
przez większe jeszcze obniżanie rzeczywistej wartości monety. Bi
to więc sztuki, w skład których wchodziło więcej miedzi. Król zaś 
zatrzymywał złoto i srebro, którego mniej teraz dodawano. W cią
gu dziesięciu lat przeszło zmniejszono wartość pieniędzy do tego 
stopnia, iż w roku 1303 złota moneta, która za Ludwika Świętego 
miała wartość 21 i 1/2 solda, podług ostatniego kursu równała się 
60 i 1/2 soldom. Dłużnicy więc mogli spłacać tylko trzecią część 
zaciągniętej pożyczki, a wierzyciel tracił dwie trzecie swojej sumy. 
Ponieważ wartość pieniędzy obniżyła się znacznie, kupcy żądali 
coraz większych cen za swe artykuły, co w ostatecznym wyniku 
wprowadzało poważny zamęt do wszystkich spraw.

Powiększył się on jeszcze, gdy król po zawarciu pokoju za
mierzał powrócić do dawnych monet. Ogłosił on mianowicie, iż 
pieniądze, bite od roku 1295, będą posiadały wartość, zależną od 
zawartości w nich srebra. Wówczas to cena wszystkich nowych 
monet obniżyła się o dwie trzecie; grosz o wartości V \2 solda obe
cnie obliczano za s/< jego. Mieszczanie, właściciele domostw w Pa
ryżu, wymagali od swych lokatorów zapłaty w dobrej monecie. 
Najmujący mieszkania, od których żądano trzy razy więcej, niż się 
od nich rzeczywiście należało, wywołali ruchawkę. Kupcy kolo
nialni, tkacze, karczmarze ograbili dom pewnego bogatego mie
szczanina, którego podejrzewano, iż skłonił króla, aby powrócił do 
dobrej monety. Porozpruwali winnemu poduszki, porozbijali be
czki i wypili wino. Następnie tłum, uzbrojony w kije, udał się pod 
dom obwarowany, gdzie znajdował się król i jego doradcy. Zaczę
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to oblężenie; wszystkie zapasy, dostarczane dla króla, rzucano 
w błoto. Po stłumieniu rozruchów uwięziono wielu winowajców, 
28 z nich powieszono na czterech drzewach u czterech wrót 
Paryża.

W tym samym roku (1306) w ciągu jednego dnia uwięziono 
wszystkich Żydów w całym królestwie; zagrabiono cały ich mają
tek, sprzedano wszystkie drogocenne przedmioty: klejnoty, pier
ścienie, złote i srebrne puhary. Przywłaszczywszy sobie księgi 
handlowe kupców, wyczytano w nich nazwiska dłużników chrze
ścijan, których zmuszono do spłacenia królowi sum, winnych wy
dalonym z granic pańśtwa Żydom.

Zatarg z papieżem. Filip Piękny zmusił biskupów i opatów 
z całego królestwa do zapłacenia podatku od posiadłości kościel
nych. Papież Bonifacy VIII (patrz str. 140) sprzeciwił się temu, 
zabraniając duchownym uiszczać daniny, ponieważ istniało wów
czas prawo, zwalniające dobra kościelne od wszelkich opłat 
(1296).

Wkrótce jednak papież pogodził się z królem. Lecz w kilka 
lat później znów powstał spór z powodu biskupa z Pamiers, który 
za obmowę króla z rozkazu jego został uwięziony (1301). Bonifa
cy polecił wypuścić biskupa na wolność, by mógł on przybyć do 
Rzymu dla usprawiedliwienia się; w bulli swej (tak zwano listy 
papieskie) papież czyni wymówki królowi, iż monarcha zagarnął 
dobra kościelne, a wcześniej jeszcze podrabiał pieniądze; zarazem 
obwieszczał Bonifacy, że wkrótce zwoła do Rzymu sobór.

Wówczas to doradcy Filipa ułożyli krótki zuchwały list 
i ogłosili go, jako bullę papieską. Król zwołał do Paryża zgroma
dzenie swych poddanych (patrz str. 212). Jeden z doradców kró
lewskich przedstawił im całą rzecz na swój sposób; szlachcie 
polecono wysłać list do papieża z zarzutami, iż chce on uciskać 
królestwo. Bonifacy, dowiedziawszy się o tych fałszerstwach, za
wrzał gniewem przeciw Piotrowi Flotte, głównemu doradcy kró
lewskiemu i rzekł wówczas: „Ukarany on będzie na ciele i duszy“. 
W kilka dni później Flotte poległ w bitwie pod Courtray. Widzia
no w tern karę bożą.

Filip starał się jeszcze usprawiedliwić, więc papież odpowie
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dział, by naprawił to, co uczynił; w przeciwnym bowiem razie zo
stanie wyklęty. Wówczas to nowy doradca, Wilhelm Nogaret, 
skłonił króla do walki zaczepnej; podsunął mianowicie plan 
uwięzienia papieża w Italii i stawienia go przed sądem na soborze. 
Podjął się również potajemnej misyi, uzyskawszy pełnomocnictwo 
porozumiewania się w imieniu króla „z człowiekiem wszelkiego 
pokroju w celu zawarcia każdego sojuszu“.

Aby mieć powód do zawezwania papieża przed sąd, Nogaret 
zarzucił mu zbrodnie zmyślone. W obecności seniorów i bisku
pów, zebranych w Paryżu, król rozkazał przeczytać akt oskarżenia 
przeciw papieżowi, gdzie wyliczone były występki przeróżne. — 
„Bonifacy nie wierzy w nieśmiertelność duszy, albowiem mówił: 
„wolałbym być psem raczej, niż Francuzem“; nie mógłby on tak 
twierdzić, gdyby wierzył, iż Francuzi mają duszę nieśmiertelną. — 
W domu jego szatan gości, papież zasięga nieraz jego rady.—Ka
zał on zabić kilku duchownych. — Sprzedaje publicznie godności 
kościelne. — On to kazał zabić poprzednika swego i t. d.“ Król 
poddał myśl stawienia papieża przed soborem. Napisał i do innych 
królów, aby skłonić ich ku temu.

Nogaret tymczasem gromadził we Włoszech bandę zbójecką 
pod dowódzctwem Colonna, wroga papieskiego. Bonifacy bawił 
wówczas w Anagni, rodzinnem swem mieście, położonem wśród 
gór; zamierzał on rzucić klątwę na Filipa Pięknego. O brzasku 
dnia, 7 września, 1303 roku, Nogaret na czele bandy ze sztandarem, 
na którym widniały złote lilie króla Francyi, wtargnął do Anagni. 
Siostrzeńcy i słudzy papiescy, zbudzeni gwarem, zamknęli mocno 
wrota, lecz towarzysze Nogareta podpalili dom i wzięli go sztur
mem. Papież, znalazłszy się sam, usiadł w swej komnacie odziany 
w szaty kościelne, z tyarą na głowie, z kluczami świętego Piotra 
w ręku. Colonna z mieczem pierwszy wkroczył do komnaty, za 
nim inni napastnicy. Schwycił on Ojca świętego za ramię i chciał 
go już zabić. Lecz Bonifacy odezwał się doń po włosku w te słowa: 
„Oto szyja moja, oto głowa moja“. Wtedy to nadszedł Nogaret, 
począł przemawiać do papieża, wzywając go do zwołania soboru, 
na którym on, głowa kościoła, będzie osądzony; tymczasem jednak 
oświadczył Bonifacemu, iż jest on więźniem. Papież zachowywał
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się milcząco, odmawiał przyjmowania posiłku. Na trzeci dzień 
mieszkańcy Anagni chwycili za broń, wołając: „Niech żyje papi 
Śmierć cudzoziemcom!“ Sztandar francuski, zatknięty na pałacu 
papieskim, wleczono po błocie; banda Nogareta pierzchła. Ale pa
pież nie otrząsnął się już z silnego wrażenia i wkrótce, 11 paździer
nika, życie zakończył.

Następca jego umarł nagle; być może, iż został otruty (7 lipca, 
1304 roku) w chwili, gdy miał ogłosić wyrok na Nogareta i Colon- 
nę za świętokradztwo względem osoby papieża. Kardynałowie 
strawili rok czasu, nim doszli do porozumienia w wyborze nowe
go następcy. Wkońcu (1305) obrali papieżem biskupa francu
skiego, Klemensa V. Nie osiadł on w Rzymie, lecz pozostał we 
Francyi, a w kilka lat później zamieszkał w Awinionie. Od tego 
czasu papież jest bezbronnym wobec króla Francyi.

Proces Templaryuszów. Zakon Templaryuszów (patrz str. 159), 
wygnany przez Muzułmanów z Ziemi Świętej, posiadał wielkie do
bra w Europie, a szczególniej we Francyi. W skarbcu swym 
Templaryusze posiadali dużo pieniędzy, gdyż byli bankierami 
wielu książąt. W Paryżu była twierdza Tempie, dokąd sam król 
słał pieniądze, chcąc je mieć w pewnem miejscu.

Po stracie Ziemi Świętej Templaryusze nic nie mieli do czy
nienia. Zarzucano im, iż byli zbyt bogaci, leniwi i oddawali się pi
jaństwu. (Dziś jeszcze mówi się: „pić, jak Templaryusz“). Reguła 
zakonna była tajemna, nowych członków przyjmowano na taje- 
mniczem zgromadzeniu, odbywającem się nocną porą w komnacie, 
strzeżonej przez warty. Powszechnie wyobrażano sobie, iż tam od
bywały się sprawy niezwykłe: oddawano cześć bałwanom.

Filip długi czas był przyjacielem Templaryuszy. Lecz trzeba 
mu było gwałtem pieniędzy, a zakonnicy wszak mieli ich dużo. 
Zażądał więc król od Klemensa V, by rozwiązał zakon ze względu 
na liczne zbrodnie. Chciał on zagarnąć dobra zakonne. Papież 
nie zgodził się na to żądanie. Wtedy to jednego dnia (13 paździer
nika, 1307 roku) wszyscy Templaryusze z rozkazu królewskiego zo
stali nagle uwięzieni pod zarzutem kacerstwa, a dobra ich zagra
biono. Wkrótce potem w ogrodzie królewskim publicznie odczyta
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no napisane przez Nogareta oświadczenie, w którem wyliczono 
wszystkie występki, przypisywane zakonowi.

Inkwizytorzy bezwłocznie (patrz str. 172) przystąpili do ba
dania uwięzionych; aby zmusić oskarżonych do przyznawania się 
do zbrodni, brano ich na tortury i kazano pisać wyznania grze
chów. W Paryżu wciągu jednego miesiąca zbadano tak 138 zakon
ników w obecności mnichów — inkwizytorów, doradców królew
skich, pisarzy i katów. Ci, którzy nie chcieli zeznawać, brani byli 
na tortury; 25 z nich umarło w mękach. Innych zamknięto w wię
zieniach ciemnych, wilgotnych i trzymano długo o Chlebie i wo
dzie. Kazano im wyznawać, iż w dniu przyjęcia do zakonu 
wyrzekali się Chrystusa, plwali na krzyż, że w zabudowaniach 
Tempie znajdował się bałwan, któremu cześć oddawali. Większość 
stwierdziła, co kaci zeznać kazali.

Napróżno papież uskarżał się, iż król, jak się zdawało, po
chwalał ten zamach. Wkrótce jednak sam on uległ: rozkazał na
wet innym książętom więzić w swych państwach Templaryuszów. 
W jakiś czas później zdobył się jednak na odwagę i zawezwał za
konników przed swój trybunał. Lecz Nogaret zaczął grozić papie
żowi, powiedział, iż gorszym jest on, niż był Bonifacy, gdyż dał się 
przekupić Templaryuszom, i dlatego otacza ich swą opieką. Kle
mens V uląkł się, powtórnie uległ, zwołał wielki sobór do Vienne, 
by tam uchwalić zniesienie zakonu (1308).

Tymczasem w ciągu dwu lat inkwizytorzy i biskupi prowa
dzili proces przeciw Templaryuszom, oskarżając ich ciągle o ka- 
cerstwo. Specyalna komisya, wyznaczona przez papieża, zasiadała 
w Paryżu, rozpatrując oskarżenia przeciw Zakonowi.

Kilku Templaryuszów opowiedziało, w jaki sposób zmuszano 
do wyznań o urojonych zbrodniach. Jeden z nich twierdził: 
„związano mu ręce ztyłu tak silnie, iż krew tryskała zza paz- 
nogci, później skrępowano go i rzucono do jakiegoś dołu“. Wy
znawał: „Jeżeli ponowią nademną te tortury, powiem wszystko, co 
zechcą — jestem gotów znieść najokropniejszą mękę, byle krótką; 
niech utną mi głowę, niech rzucą we wrzątek. Lecz nie zniosę tor
tur, którym mnie poddawano w ciągu dwu lat“.

Templaryusze wezwani do oporu przez przedstawicieli papie
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ża, nabrali otuchy; 546 z nich orzekło, iż gotowi są bronić Żako-' 
nu, pełnomocnicy zaś, i zarazem ich obrońcy, ułożyli orędzie, 
w którym wykazali, iż wszystkie oskarżenia były zmyślone. Wów
czas doradcy królewscy uciekli się do innego sposobu. Arcybi
skup Sensu, brat jednego z nich, zwołał na sobór do Paryża wszyst
kich biskupów swej prowincyi; zgromadzeniu temu przysługiwało 
prawo wydawania wyroków na kacerzy bez przesłuchiwania oskarżo
nych i wykonywania bezwłocznie postanowień. 12 maja, 55 Tem- 
plaryuszy, którzy stwierdzali, iż zakon jest niewinny, zostało przez 
ten właśnie sobór skazanych na śmierć. Powieziono ich przez mia
sto na wózkach i spalono wszystkich u wrót św. Antoniego (1310).

Powszechny sobór zebrał się wreszcie (w październiku 1311) 
w Vienne (we Francyi). Przedstawiono mu spis zbrodni, do któ
rych jakoby przyznali się Templaryusze: pluli na krzyż, oddawali 
cześć bałwanowi, czy kotowi i t. p. Filip i Klemens obawiali się 
biskupów z innych krajów, w Niemczech bowiem, w Hiszpanii 
i Italii zakonnicy zostali uznani za niewinnych. Król jednak przybył 
z wojskiem,, więc nikt nie śmiał stawiać oporu. Papież kazał 
przeczytać bullę, która głosiła zniesienie zakonu Templaryuszów. 
Filip winien był oddać papieżowi wszystkie dobra zakonne. Zatrzy
mał jednak wszystkie pieniądze, a pozatem kazał zapłacić sobie 
koszta więzienia i tortur.

Wielki mistrz Jakub de Molay i inny jeszcze dygnitarz za
konny przekazani byli sądowi papieskiemu. Skazano ich na doz
gonne więzienie, a wyrok ogłoszono przed kościołem Notre-Dame. 
Skazani mieli nadzieję, iż będą uniewinnieni; przekonawszy się 
wreszcie, że są zgubieni, rzekli: „Nie jesteśmy winni spraw, o któ
re nas oskarżają, żałujemy jedynie, żeśmy zdradzili zakon, by rato
wać swe życie“. Tłum burzył się. Wówczas prefekt Paryża upro
wadził skazanych i tego samego wieczoru kazał ich spalić na wy
sepce Sekwany w miejscu, gdzie dziś się znajduje most Pont- 
Neuf (1314).

Mówią, iż w chwili śmierci, wielki mistrz wzywał na sąd boży króla 
i papieża.

W miesiąc potem umarł Klemens, w sześć miesięcy później
Filip.
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Wzrost domenu królewskiego. W chwili wstąpienia na tron 
Hugona Kąpety król Francyi posiadał tylko hrabstwa Pary
ża, Orleanu, Melunu, Etampes, jeden zamek warowny i kilka do
mów w Sens, Beauvais, Amiens, Noyon et Soissons. Wszystko to sta
nowiło domen (włość) królewski. Pozostała zaś część królestwa 
należała do książąt — wasali króla. Przez nich król był uznawany 
jedynie formalnie; choć imię jego podpisywano na wszelkich waż
niejszych dokumentach, nie posiadał on władzy żadnej.

Posiadłość królewska nie stanowiła terytoryum ciągłe
go. Aby dostać się z jednego swego miasta do drugiego, król mu
siał przebyć włości kilku seniorów. Ci często wypadali, jak 
z zasadzki, z warownych zamków, by zatrzymywać kupców i piel
grzymów. Drogę między Orleanem i Paryżem zagradzała wieża 
Montlhery; Filip I nabył ją pod koniec życia i często mówił o niej 
do swego następcy: „Synu mój, strzeż wieży; ona się wielce 
przyczyniła, żem przed czasem posiwiał, złość jej posiadaczy nie 
pozwalała mi chwili wytchnąć“.

W ciągu dwu wieków granice posiadłości królewskich prawie 
wcale się nie rozszerzyły. Filip-August sam jeden więcej zdobył 
terytoryum, niż razem wszyscy jego poprzednicy. Przyłączył on 
do domenu część znaczną Pikardyi; wszystkie prowincye, zdobyte 
w wojnach przeciw królowi Anglii: Normandyę, Anjou, Maine, 
Poitou. Wówczas posiadł większą część północnej Francyi.

Wojny krzyżowe przeciw Albigensom (patrz str. 169) sprzy
jały temu, iż całe południe Francyi weszło w skład domenu kró
lewskiego. Hrabia Tuluzy, pokonany przez krzyżowców, ustąpił 
Filipowi bez mała cały kraj, zwany dzisiaj Laugwedocyą (1229). 
Pozostałe posiadłości przypadły w udziale bratu królewskiemu, 
Alfonsowi, który poślubił jedyną córkę hrabiego. Po jego zaś 
śmierci w braku spadkobierców cały ten kraj wszedł w skład dóbr 
królewskich (1271).

Filip Piękny otrzymał Szampanię, jako wiano, które mu wnio
sła żona w posagu, i hrabstwo Chartres; skonfiskował zaś hrabstwa 
la Marche i Angouletne.

Włości królewskie zaczęły sięgać również poza granicę mo
narchii Filipa. W pobliżu Rodanu nabył on Walencyę i Lyon. (Je
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den z jego następców, Filip VI, przyłączył Delfinat). Posiadłości 
królewskie obejmowały podówczas najznaczniejszą część pół
nocnej Francyi i całe południe z wyjątkiem południowo-zachodniej 
połaci. Nie powiększyły się one jednak więcej w ciągu półtora wie
ku, królowie bowiem rozdali nowe nabytki młodszym swym 
synom.

Wzrost władzy królewskiej. Przez cały wiek XI król Francyi 
wcale nie miał posłuchu poza granicami swego domenu. W wieku 
XII Ludwik VI spędził prawie całe panowanie na wojowaniu 
z rozbójniczymi seniorami, którzy osiedlili się na ziemiach kró
lewskich. Wskutek tego jednak władza króla Francyi nabrała wię
cej powagi. W roku 1124 cesarz Henryk V zebrał wojsko i wkro
czył do Francyi; wówczas to wszyscy książęta północnych prowin- 
cyi sprowadzili rycerzy, by poprzeć wojska Ludwika VI, skupione 
w Reims, cesarz zmuszony był ustąpić z terytoryum francuskiego.

Ludwik VII został powszechnie uznany monarchą przez bi
skupów całego królestwa. Gdy wyruszał w pochód krzyżowy, 
wszyscy seniorzy, udający się na wyprawę, godzili się na jego na
czelne dowódctwo.

Szczególnie jednak wzmocnił władzę królewską Filip-August. 
Począł on przesyłać rozkazy hrabiom i książętom, którzy dotych
czas byli jedynymi panami w swych państewkach. Wydał on pra
wo, obowiązujące całe królestwo.

Dla zarządu swemi dobrami król wysyłał naczelników 
—obdarzonych władzą): byli to rycerze, sprawujący władzę w imie
niu panującego w pewnej części domenu. Mieli oni mniej więcej 
taką władzę, jak niegdyś za panowania królów frankońskich hra
biowie. Ale Kapetyngowie nie pozwalali, by zarządcy dziedziczyli 
swój urząd, jak to miało miejsce z hrabstwami; przeciwnie, nazna
czali nawet baillis ’ami ludzi obcych okolicy, którą mieli zarzą
dzać; kazali im zazwyczaj co kilka lat zmieniać miejsce.

Święty Ludwik za swą sprawiedliwość był otoczony wielkim 
szacunkiem i ten stosunek poddanych przyczynił się do umocnie
nia władzy królewskiej: monarcha zabronił seniorom prowadzić 
między sobą wojny, jak to było we zwyczaju (patrz str. 180). Do
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tego zakazu nie zawsze się stosowano; poczęto jednak uznawać, 
iż król ma prawo zabronić wojny i utrzymywać pokój.

Święty Ludwik w pałacu swym w Paryżu ustanowił trybunał 
dla zarządzania wszystkiemi sprawami królestwa; w taki to sposób 
powstał Parlament paryski.

Filip Piękny począł wymagać służby wojennej nietylko od 
mieszkańców włości, do niego należących, ale również i od wszyst
kich poddanych królestwa. Nie wszyscy jednak pełnili powinność 
wojskową. Część obowiązanych do niej zwalniała się od po
winności, płacąc wzamian pewną kwotę ze swych dochodów. 
W ten sposób powstały podatki.

ROZDZIAŁ IX.

A N G L I A .

Królestwo Angielskie. Wyspę, nazywaną obecnie Wielką 
Brytanią, zamieszkiwały liczne ludy, mówiące językiem celtyckim. 
Najpotężniejsi z nich Bretonowie byli podbici przez Rzymian 
i wówczas cały kraj z wyjątkiem gór północnych, zamieszkałych 
przez dzikie, tatuujące się szczepy, został urządzony jako prowin- 
cya rzymska.

W roku 410 Rzymianie wycofali wojska, pozostawiając 
Bretonom obronę przed temi ludami północy. Później wtar
gnęły do Wielkiej Brytanii gromady wojowników z krain, położo
nych z tej strony morza północnego; osiedliły się one na wybrze
żach morskich,—Saksonowie na południu, Anglowie zaś na zacho
dzie. Walczyli oni pieszo, uzbrojeni we włócznie i sztylety; nie byli 
jeszcze chrześcijanami. Najezdcy ci łupili miasta, mordowali 
mieszkańców i zwolna posuwali się w głąb kraju. Każdy dowódca 
zbrojnej gromady przyjmował tytuł króla, przestrzeń, zajęta przez 
niego, stawała się królestwem. W przeciągu dwu wieków powstało 
siedem lub osiem takich państewek, zaludnionych przez potomstwo
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tych barbarzyńskich wojowników, mówiące językiem germańskim. 
Bretonowie zaś, zachowując język celtycki, schronili się do kra
jów, położonych w stronie zachodniej i północnej. Stopniowo 
wszystkie te królestwa zlały się w całość pod władzą jedynego 
„króla Saksonów i Anglów“ i równocześnie przyjęły nazwę Anglii 
(ziem Anglów). Ale pozostały jeszcze i teraz okolice, zamieszkałe 
przez ludy, używające języka celtyckiego: na zachód kraj Gallów, 
na północy—kraj, tworzący królestwa Szkocyi, i wyspa Irlandya. 
W wieku IX korsarze duńscy zaczęli pustoszyć wybrzeża zarówno 
Anglii, jak i Francyi. Z czasem osiedlili się w oszańcowanym obo
zie, jak przedtem we Francyi. Nakoniec, podobnie jak Normando- 
wie francuscy, zmusili ludność miejscową do ustąpienia sobie pro- 
wincyi: dawnego kraju Anglów, który teraz stał się posiadłością 
Duńczyków. W ciągu 30 lat Anglia była pod władzą królów pocho
dzenia duńskiego (1016 — 1042).

Harold i Wilhelm z Normandyi. Ostatni król, potomek sta
rożytnej rodziny królów saksońskich, Edward (zwany później Wyz
nawcą), był synem księżniczki normandzkiej, wychowywanym w Nor
m andyi.  Zostawszy monarchą, otoczył się on wojownikami i mni
chami, wyłącznie normandzkimi, mówiącymi po francusku. Miano
wał arcybiskupa Canterbury, który został przełożonym całego du
chowieństwa angielskiego. Edward dzielił swój czas pomiędzy po
lowania i praktyki pobożne, pozostawiając rządy hrabiemu Go- 
dwinowi, najpotężniejszemu z magnatów saksońskich. Król poślubił 
jego córkę, a synów obdarzył znaczną ilością hrabstw angielskich. 
Ale Godwin poróżnił się wkrótce z ulubieńcami królewskimi, Nor
mandami. Edward wziął stronę faworytów, hrabiego zaś wraz 
z rodziną wygnał. Monarcha nie miał dzieci, więc niewiadomo by
ło, kto po jego śmierci zostanie królem Anglii. W tym czasie 
(1051) odwiedził go książę normandzki, Wilhelm, kuzyn jego ma
tki. Był to syn księcia Roberta, zwanego Dyabłem, zmarłego w cza
sie pielgrzymki do Jerozolimy, i córki garbarza Falaise. '

Wilhelm był rycerzem uzdolnionym, zręcznym w strzelaniu 
z łuku i we władaniu inną bronią, dobrym jeźdźcem, rozmiłowa
nym w polowaniach, wogóle silnym mężczyzną o donośnym gło
sie. Był to zarazem polityk roztropny, umiejący zręcznie zakreślać:
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plan odległych jeszcze działań, zawzięty przytem i prawdopodo
bnie okrutny.

W czasie oblężenia miasta Alenęon obrońcy, wchodząc na 
oszańcowania, wyśmiewali się z księcia: uderzając, jak to robią 
garbarze, wołali: „skóra“, aby przypomnieć mu rzemiosło dziada. 
Wilhelm, rozjątrzony, rozkazał przyprowadzić jeńców, wyłupić im 
oczy, obciąć ręce i nogi, i tak okaleczonych, poranionych rzucić 
do miasta.

Dokładnie niewiadomo, co zaszło pomiędzy Wilhelmem 
i Edwardem, ale prawdopodobnie król obiecał Normandowi uczy
nić go swym następcą. Lecz w roku następnym powrócił morzem 
Godwin, wylądował w Anglii i został znowu zarządcą państwa.

Normandowie wnet uciekli, miejsce arcybiskupa normandz- 
kiego w Canterbury zajął Anglik. W jakiś czas potem Godwin, sie
dząc wraz z królem przy stole, dostał ataku apoplektycznego 
i zmarł (1053).

Jego pierworodny syn, Harold, odziedziczył po nim hrabstwo 
i rządził dalej w imieniu Edwarda. Był on silny, zwinny, mężny, 
uzdolniony do walk i bardzo łubiany przez towarzyszy. Po kilko- 
letnich rządach Harold siadł na okręt, by udać się do Francyi: bu
rza wyrzuciła jego statek na wybrzeże w miejscowości Ponthieu. 
Według zwyczaju tej epoki rozbitkowie należeli do pana danej 
krainy. Hrabia Ponthieu zatrzymał Harolda i osadził go w wieży: 
Wilhelm z Normandyi wywiódł go stamtąd, zaliczył między przy
jaciół, zabrał z sobą do swego pałacu w Rouen, a później na wy
prawę przeciwko Bretończykom. Po powrocie z niej Harold zło
żył przysięgę Wilhelmowi. Nie wiemy dokładnie, co mu wówczas 
przyrzekł. Oto jak Normandowie opowiadają tę historyę.

Harold obiecał pomagać Wilhelmowi w dążeniu do władzy królewskiej w Anglii 
i do zaślubienia córki jego, wzamian zaś miał otrzymać połowę państwa. 
Wilhelm kazał mu złożyć przysięgę na relikwiarz, w którym przechowywano 
szczątki świętych. Gdy przysiągł, książę normandzki polecił podnieść wieczko 
relikwiarza. Harold zobaczył, iż są tam kości wielu świętych, więc zbladł 
z przestrachu, gdyż myślał, że przysiągł na nieznaczną relikwię, co nie pocią
gało za sobą poważnych następstw, tymczasem okazało się, iż złożył przysięgę 
wielkiej wagi, gdyż tylu świętych było niejako poręczycielami.

Dżieje średniow. T. II. 8
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Harold powrócił do Anglii. Wkrótce zmarł król Edward, po
lecając opiece jego wdowę i państwo. Wojownicy angielscy uznali 
Harolda królem, arcybiskup z Yorku koronował go (w styczniu 
r. 1066). Po pewnym czasie Wilhelm przysłał posła do Harolda, 
ofiarowując mu rękę córki i upominając się przytem o królestwo; 
Harold odpowiedział, iż nie może poślubić obcej kobiety bez ze
zwolenia możnych swego kraju.

Wilhelm począł się przygotowywać do zawładnięcia Anglią 
przemocą.

Wyprawa na Anglię. Wilhelm zwołał swych wasali z księ
stwa Normandzkiego i zaproponował im udać się do Anglii w ce
lu jej zawojowania. Ci zrazu odmówili, ale Wilhelm namówił ka
żdego oddzielnie, by przyrzekł mu statki i wojowników. Następ
nie ogłosił we wszystkich krajach Francyi, iż towarzyszący mu 
wojownicy otrzymają w nagrodę ziemie i pieniądze, należące do 
wrogów. Zgłosiło się wówczas wielu jeźdźców, odzianych w kol
czugi, szyszaki i walczących włócznią, i piechurów, uzbrojonych 
w łuki. Byli między nimi nietylko poddani normandzcy, ale ró
wnież flamandzcy, bretońscy i francuscy. Wilhelm posłał do pa
pieża z zapytaniem, czy on uzna go za prawowitego władcę An
glii; przedstawił mu historyę przysięgi Harolda i stwierdził, iż Ed
ward na mocy testamentu mianował go królem.

Papież wyklął Harolda za wygnanie arcybiskupa normandz
kiego z Canterbury i za niedotrzymanie złożonej przysięgi, zobo
wiązał Wilhelma do podbicia królestwa, przysłał mu nawet cho
rągiew i pierścień z relikwią — włosem św. Piotra. Książę więc 
miał walczyć w imię kościoła.

Zgromadził on wielką ilość łodzi u ujścia Dive. W cią
gu miesiąca flota jego spodziewała się przyjaznego wiatru; 12 
września odpłynęła, ale doszła tylko do Saint-Valery (na Sommie). 
Tutaj czekała jeszcze 15 dni na wiatr z południa. W tym czasie 
Wilhelm publicznie odmawiał modlitwy i obnosił z procesyą reli
kwie św. Walerego.

Nakoniec, 27 września, powiał wiatr południowy, wtedy ar
mia siadła na statki, płynęła noc całą i wylądowała nazajutrz 
u wybrzeży Anglii, gdzie zaraz zbudowano obóz obwarowany.
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W tym czasie Harold był zmuszony udać się w przeciwny 
koniec Anglii, aby odeprzeć inny najazd. Przed rokiem odebrał on 
bratu swemu Tostigowi rządy nad północną Anglią, gdyż ten spra
wował je bardzo źle i stał się ludowi nienawistny. Wypędzony 
udał się do Norwegii, aby tam skupić silny oddział wojowników; 
z nimi wylądował na północy Anglii, pustosząc kraj. Harold, 
przeszedłszy szybko państwo ze swą gwardyą, spotkał Norwegów 
na brzegu pewnej rzeki i rozbił ich doszczętnie. Anglicy, nie po
siadając statków wojennych, zebrali tylko barki rybackie i starali 
się przeszkodzić wojsku Wilhelma w wylądowaniu na południowem 
wybrzeżu; wyczekiwali tam cztery miesiące, nakoniec wyczerpały 
się zapasy, więc odesłano wojowników do domów. Normandowie, 
lądując teraz, nie spotkali już żadnej przeszkody.

Bitwa pod Hastings. Wojska Wilhelma odeszły do Hastings. 
Normandowie zbudowali tam obóz oszańcowany i poczęli pu
stoszyć kraj wokoło. Harold wrócił do Londynu i natychmiast 
wyruszył, by powstrzymać nieprzyjaciela. Cała północna An
glia, uwolniona od Norwegów, ulegała w tym czasie jednej mo
żnej rodzinie, której naczelnicy, dwaj bracia, nosili tytuł hrabiow
ski; ci nie poruszyli się i wówczas. Harold miał zą sobą wyłącz
nie przedstawicieli południowej Anglii. Armia jego była nieliczna. 
Najlepsi wojownicy stanowili gwardyę: „ walczyli oni
na wzór Duńczyków pieszo, odziani w kolczugi, szyszaki, osła
niani okrągłą tarczą. Nosili również miecz, ale walczyli przede- 
wszystkiem długim toporem, trzymając go oburącz. Pozostałe 
wojsko składało się z ludzi, zwołanych dla obrony. Nie było pra
wie zupełnie kawaleryi. Wilhelm przeciwnie miał ze sobą jeźdź
ców, odzianych w kolczugi, walczących włóczniami, i łuczników, 
którzy bili się pieszo.

W ciągu dwóch dni wojska Harolda, przeszedłszy szybkim 
marszem las na południe od Londynu, wyszły przeciw siłom nor- 
mandzkim. Rozstawili się Anglicy na przestrzeni, gdzie droga 
wychodziła z lasu, na wzgórzu długiem i wązkiem, które zniżało 
się łagodną pochyłością ku dolinie bagnistej. W najwyższem miej
scu, gdzie droga zaczynała się obniżać, Harold kazał zatknąć
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sztandar królestwa (był na nim wyobrażony smok), a przy sobie 
postawić chorągiew z wizerunkiem rycerza.

Dokoła sztandaru król ustawił szeregami oddział swych ludzi; 
pośrodku gwardyę, uzbrojoną w topory, po obu stronach resztę 
wojowników, z których tylko część była odziana w kolczugi 
i uzbrojona we włócznie; większość zaś miała jedynie zwykłą 
odzież, a ku obronie wyłącznie małe tarcze, broń zaś zacze
pną—maczugę, kordelas i dziryt. Stanowili oni wielkie zbiorowi
sko; ich tarcze, skupione jedna obok drugiej, tworzyły jakby 
mur; na przodzie było wzniesione ogrodzenie z gałęzi i drzew sple
cionych razem 1). Normandowie ustawieni niżej, w dolinie, ujrzeli 
naprzeciw siebie, jakby gęsty las dzid.

Wilhelm zrana (14 października) wysłuchał mszy św. i przy
jął komunię. Następnie ustawił swych ludzi w trzy kolumny: po
środku Normandów, na prawo Bretończyków i Francuzów zacho
dnich, na lewo zaś Flamandów; na przodzie każdego oddziału 
byli piechurzy, uzbrojeni w łuki lub kusze, następnie piechota, 
odziana w kolczugi, dzierżąca lance i miecze, a zaś za nią kawa- 
lerya.

Łucznicy poczęli miotać strzały i zabili wielu Anglików, na
stępnie wdarli się na pochyłość wzgórza. Przed nimi jechał konno 
śpiewak Taillefer, rzucając swój miecz w powietrze i łapiąc go 
znowu, co podniecało wielce towarzyszów. Podeszli oni tuż do 
Anglików; ci zarzucili ich dzirytami, Taillefer jednak przerwał 
linię obronną, lecz sam poległ. Husektoporami pobili jeźdźców, 
pozabijali im konie. Rycerze normandzcy cofnęli się, porywając za 
sobą piechurów. Wołano, iż Wilhelm padł, jego wojsko zaczęło 
się rozpraszać. Wówczas wódz zdjął szyszak i z odsłoniętą głową 
przejechał konno przed szeregami, aby wszystkim się pokazać. 
Wielu Anglików, sądząc, że Normandowie cofają się, zstąpiło ze 
wzgórza; byli to przeważnie wojownicy źle uzbrojeni, osłonięci 
tylko tarczą. Rycerze normandzcy rzucili się wnet na nich i z du
żą łatwością rozbili.

Wilhelm rozkazał powtórzyć atak. Normandowie ponownie

J) Opowiadania bardzo starożytne nic nie mówią o tem ogrodzeniu.
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wdarli się na wzgórze; tym razem przełamali linię angielską 
w kilku miejscach, dwóch braci Harolda poległo, ale Normando- 
wie zostali jeszcze raz odparci. Wilhelm uciekł się wówczas do 
podstępu: rycerze jego poczęli się cofać, niby w rozsypce, część 
Anglików zbiegła z góry, aby ich gonić, lecz gdy znaleźli się już 
w dolinie, Normandowie zawrócili i tam ich rozbili.

Gwardya Harolda dobrze się jeszcze trzymała, Wilhelm roz
kazał zaatakować ją jednocześnie kawalerzystom i łucznikom. 
Zgodnie z poleceniem kusznicy zasypali deszczem strzał stoją
cych nieruchomo wrogów. Wyczerpawszy cały zasób dzirytów, 
Anglicy nie mogli już nic uczynić ku swej obronie. „Był to widok 
nadzwyczajnej walki: żywi pozostawali nieporuszeni, ruszających 
się widziano tylko wśród poległych“.

Harold, rażony strzałą w oko, padł, towarzysze zaś jego stali 
wciąż niewzruszenie przy swym sztandarze. Nakoniec jeden z ry
cerzy oddziału normandzkiego złamał ich szeregi i, dotarłszy do 
zranionego Harolda, zabił go natychmiast. Ostatni z żyjących zde
cydowali wreszcie ratować się, więc odstąpili do poblizkiego la
su. Harold, bracia jego, prawie cała gwardya i prawie wszyscy 
rycerze południowej Anglii polegli.

Ciało Harolda pozostało na polu bitwy, Wilhelm dał przyzwolenie na 
pogrzebanie go, ale było ono tak zniekształcone, iż nikt nie mógł poznać zabi

tego. Mnisi, zobowiązani do grzebania trupa, odszukali kobietę, którą zmarły 
kochał, piękną Edwinę, o łabędziej szyi, i ona dopiero go poznała.

Podbój normandzki. Cała armia saksońska była zniszczona, 
nikt już nie wstrzymywał wojsk Wilhelma. Nie zaatakował on je
dnak zrazu Londynu (była to twierdza), spalił tylko jedno przed
mieście, następnie obszedł miasto dookoła i skierował się na za
chód, niszcząc drzewa i zbiory, paląc domy. Wkońcu mieszkań
cy stolicy z obawy głodu przyrzekli uznać go królem.

W dzień Bożego Narodzenia (r. 1066) Wilhelm przybył do 
kościoła w Westminsterze, w pobliżu Londynu, wraz z arcybisku
pem z Yorku i najznakomitszemi osobistościami południowej An
glii. Uznali go wszyscy za króla i zgodnie ze zwyczajem wyda
wali okrzyki.
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Wojownicy normandzcy, pozostający na dziedzińcu kościel
nym, słysząc ten hałas, przypuszczali, iż Anglicy się zbuntowali. 
Podłożyli więc ogień pod domy, okalające kościół. Anglicy wybiegli 
ze świątyni gasić pożar. W kościele pozostał jedynie Wilhelm wraz 
z duchowieństwem i arcybiskupem, który koronował go na króla 
Anglii. Monarcha poprzysiągł szanować prawa kościoła i zwycza
je narodu angielskiego.

Wilhelm, uznany panującym, ogłosił Harolda za uzurpato
ra, a wszystkich walczących w jego szeregach za winnych zdrady 
względem króla i za pozbawionych prawa własności. Wilhelm za
grabił ich domeny i podzielił je pomiędzy wyjowników, którzy 
z nim przyszli. Córki i wdowy saksońskich posiadaczy, poległych 
wojowników Harolda, zatrzymywały swe włości, ale król zmuszał 
je do zaślubiania rycerzy normandzkich. W ten sposób wszyscy 
prawie dawni właściciele zostali zastąpieni przez Normandów, 
wieśniacy zaś saksońscy, uprawiający włości, dostali się pod wła
dzę obcych panów.

Wilhelm był władzcą tylko południowej części Anglii. Na
czelnik północnej uznał go wprawdzie za króla, lecz postępował 
sam w dalszym ciągu, jak książę niezależny. W ciągu lat czterech 
w wielu miejscowościach Anglii wybuchały rozruchy. Powstańcy 
ogłaszali królem księcia z rodu Edwarda. W końcu zbuntowali 
się i naczelnicy północnej Anglii, król duński przysłał flotę i po
łączone wojska (duńskie i angielskie) spaliły i zrabowały miasto 
York. Duńczycy powrócili do siebie ze zdobyczą, Anglicy zaś roz
pierzchli się. Przybył Wilhelm ze swem wojskiem, lecz nie zastał 
już nikogo. Aby zapobiedz nadal buntom, obrócił on wsie w pe
rzynę. Rozkazał również zabić wszystkich powstańców, spalić 
zbiory, pługi, wozy, woły i owce. Kobiety i dzieci marły z głodu, 
a trupy leżały niepogrzebane na spustoszonych polach (r. 1070). 
Anglia została wówczas ostatecznie podbita. Wilhelm postąpił na 
północy podobnie, jak na południu: zagrabił majątki zbuntowa
nych i oddał je Normandom.

Rozkazał również wznosić we wszystkich miastach zamki ob
ronne, w których osadzał załogi francuskie. Wówczas to została 
zbudowana słynna Wieża Londynu, która w ciągu wielu wieków 
służyła królom Anglii za twierdzę, skarbiec i więzienie.
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Królestwo normandzkie w Anglii. Wilhelm, dzieląc między 
rycerzy normandzkich zagrabione domeny (dobra—włości), nie 
oddawał im je na własność, lecz tylko w lenno (patrz str. 83). 
Posiadacz obowiązany był wzamian za nie stawiać się na rozkaz 
króla i brać udział w wojnie. Nadania te były rozmaitej war
tości: krewnym i przyjaciołom Wilhelm rozdawał wielką ilość ma
jątków we wszystkich częściach Anglii, również bratu swemu, Ro
bertowi (793), i Allanowi z Bretanii (442).

Posiadacze wielu włości obowiązani byli stawać na wezwa
nie z oddziałem rycerzy; niektórzy z 40 lub 50-ma. Wielka liczba 
tych, którzy otrzymali po jednym majątku, winna była przy
słać przynajmniej jednego rycerza.

Wilhelm usunął z urzędów większość biskupów i księży 
angielskich i zastąpił ich duchownymi francuskimi. Arcybisku
pem Canterbury został Włoch, Lanfranc, który był opatem w pe
wnym klasztorze w Normandyi.

Nowi biskupi i opaci zmuszali księży i mnichów do przyj
mowania zwyczajów francuskich. Prawie wszyscy księża byli 
żonaci; pozostawiono ich w tym stanie, ale na przyszłość zabro
niono duchownym wstępować w związki małżeńskie. Pewien 
opat normandzki chciał zmusić zakonników do śpiewania mszy 
św. na sposób francuski: ci odmówili; wówczas przełożony spro
wadził łuczników normandzkich, mnisi schronili się do kościoła, 
mimo to tutaj na stopniach ołtarza zostali zabici strzałami.

Król lubił namiętnie polowania. Utworzył on w pobliżu 
swej ulubionej posiadłości, Winchester, olbrzymi, pilnie strze
żony ostęp (to właśnie nazywają lasem). Była to przestrzeń nie
zbyt żyzna, prawie cała porosła drzewami, wzdłuż brzegów stru
mienia znajdowały się tam domostwa. Wilhelm rozkazał je zbu
rzyć, mieszkańców zaś wypędzić, pozatem bronił im tu polować. 
Ktokolwiek zabił daniela lub łanię, miał wyłupione oczy. „Nowy 
las“ stał się dla Anglików nienawistnym, nazywano go przeklę
tym; syn i wnuk Wilhelma zostali w nim zabici, prawdopodobnie, 
przez któregoś z dawnych mieszkańców.

Pod koniec swego panowania monarcha zapragnął poznać 
obliczenie podatków, które poddani wpłacali królowi przed pod
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bojem. Rozkazał (1085) więc we wszystkich hrabstwach angiel
skich zrobić powszechny inwentarz. Wysłańcy jego zwoływali 
posiadaczy, a od każdej wioski: proboszcza, zarządcę i sześciu 
włościan i wypytywali ich, kto był właścicielem za czasu króla 
Edwarda, kto jest nim obecnie, co posiada ziemi, pługów, wło
ścian, jak dużo lasu, łąk, ile stawów zarybionych, — wogóle, co 
warta jest posiadłość. Wszystkie te wyjaśnienia były streszczane 
w ogólnym spisie, który król przechowywał w skarbcu zamku 
Winchester. Nazywano to wówczas „księgą skarbca“, później 
„Domesday book“, t. j. księgą dnia sądu. Istnieje ona do
tychczas i pozwala przekonać się, jak Anglia była zaludniona 
w tej epoce; o żadnym innym kraju europejskim nie jesteśmy 
równie dobrze powiadomieni.

Wkrótce potem (1086) Wilhelm zwołał zebranie, jakiego do
tąd nie widziano. Zgromadził wszystkich, kto od niego otrzymał 
ziemię, i tych, komu wasalowie oddali ją, t. j., wszystkich 
posiadaczy z całej Anglii. I ci złożyli mu hołd i przysięgli na 
wierność.

W roku następnym (1087) Wilhelm zmarł we Francyi wsku
tek wypadku z koniem; został pochowany w Caen.

Królowie francuscy w Anglii. Wilhelm był jednocześnie 
królem Anglii i księciem Normandyi. W chwili śmierci monar
chy starszy syn jego, Robert, przebywał we Francyi, został on 
księciem Normandyi; młodszy zaś, Wilhelm—był on w Anglii—ka
zał się uznać królem. Wilhelm II (1087—1100), przezwany „Ru
dym księciem“, zostawił po sobie wspomnienie, jako człowiek 
okrutny. Otoczył się wojownikami obcymi, którzy znajdowali 
przyjemność w rabowaniu wsi. Podobnie, jak ojciec, był to za
palony myśliwy, nieraz skazywał na śmierć kłusowników. Po
lując w „nowym lesie“, został zabity strzałą; zmarłego tak nie
nawidzono, iż trup, przeniesiony do katedry w Winchester, był 
pochowany bez zwykłych ceremonii.

Na tron wstąpił młodszy brat Wilhelma, Henryk I. Pro
wadził on wojny w ciągu całego prawie panowania (1100—1135). 
Mając możność uwięzienia najstarszego swego brata, księcia Nor
mandyi, zamknął go w jednej z twierdz i sam został w ten sposób
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jednocześnie królem Anglii i księciem Normandyi. Pozostawił 
jedną tylko córkę, zaślubioną księciu d’Anjou, Geoffroy, nazwa
nemu Plantagenetem. Lecz siostrzeniec jego, Etienne, kazał się 
ukoronować i stąd w ciągu lat dwudziestu trwały w Anglii 
ciągłe wojny.

Wkońcu, Etienne umarł, nie pozostawiając spadkobiercy; 
królem Anglii został syn Matyldy i Geoffroy Plantageneta, Hen
ryk II. Odziedziczył on włości w Normandyi i księstwie d’Anjou, 
ożenił się z Eleonorą Akwitańską (patrz str. 88); wniosła mu ona 
w posagu wiele prowincyi. Posiadł więc król połowę Francji.

Henryk był przysadzisty, z czworokątną głową, o szarych, 
błyszczących, wyłupiastych oczach: „głowa byka, a grzywa i siły 
lwa“. Siadał on rzadko, mógł pozostawać na koniu tak długo, 
że towarzysze jego czuli się wyczerpani. Nie znosił przyjętych 
form towarzyskich; mówiąc, używał zwrotów ordynarnych, mie
wał niekiedy napady gniewu: tarzał się wówczas po ziemi, zło
rzecząc. Był łubiany przez swych angielskich poddanych, gdyż 
przywrócił im pokój.

Następca jego, Ryszard, przezwany „Lwie Serce“, myślał 
tylko o walkach. Całe panowanie (1189—1199) spędził na wy
prawach krzyżowych lub wojnach z Francyą (patrz str. 89 i 163).

Plantageneci, będąc królami Anglii, byli zarazem książętami 
francuskiemi. Przepędzali zazwyczaj czas we Francyi, otaczali się 
Francuzami, mówili tylko po francusku. Wówczas języka tego 
zaczął używać dwór, sąd i administracya *).

Królowie ci byli najpotężniejsi pomiędzy panującymi w Eu
ropie: wszyscy magnaci, nazywani baronami, byli obowiązani 
względem nich do służby wojskowej. Najmożniejsi przyjmo
wali francuski tytuł hrabiów (po angielsku earl), ale nie posiadali, 
jak hrabiowie francuscy, posiadłości, któremi mogliby zarządzać: 
włości ich były rozrzucone po całej Anglii. Biskupi zaś po
dobnie, jak we Francyi, byli zazwyczaj znakomitemi osobistościa

*) Myślano długo, iż język francuski został narzucony Anglikom przez 
Wilhelma po zdobyciu kraju, ale stwierdzono obecnie, że za czasów pierwszych 
jego następców pisano wszystko po łacinie, a potomkowie Normandów mówili 
po angielsku.
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mi, otoczonemi świtą, złożoną z rycerzy; naznaczał ich król i nie 
mogli się oni uwolnić od powinności posłuszeństwa. W całem 
królestwie jedynie król posiadał prawo prowadzenia wojen i wy
mierzania sprawiedliwości. Nikt nie miał pozatem prawa wszczy
nania walki lub prawa sądu, jak we Francyi.

Jan bez Ziemi. Następca Ryszarda, jego brat Jan, przezwa
ny bez Ziemi, był podobnie gwałtowny i pełen dziwactw, brutal
ny i kłamca, gotów zawsze poświęcić wszystko dla przyjemności. 
Dochody z włości nie wystarczały mu na wydatki, zdobywał więc 
pieniądze, zwiększając opłaty i nakładając wielkie kary pieniężne. 
Usunął swą żonę, aby zaślubić Izabellę d’Angouleme, którą po
rwał narzeczonemu, seniorowi Poitou. Możni tego kraju zbunto
wali się przeciwko niemu i poprosili o pomoc króla Francyi. Jan 
był zmuszony prowadzić wojnę, która pozbawiła go wkońcu 
wszystkich posiadłości francuskich (patrz str. 93).

Następnie poróżnił się z papieżem Innocentym III (patrz 
str. 150). Papież, chcąc ukarać Jana, rozkazał biskupom an
gielskim rzucić klątwę (patrz str. 148) na królestwo. „Na zęby 
Boga“, powiedział Jan (było to zwykłe jego zaklęcie): „jeżeli 
ośmielicie się wykonać polecenie, odeślę całe duchowieństwo 
papieżowi, skonfiskuję wszystkie majątki kościelne. Wszyst
kich Rzymian, których znajdę w swem królestwie, odeślę ró
wnież, wyłupiwszy im wprzód oczy i obciąwszy nosy, by wszę
dzie ich poznano. Jeżeli dbacie o swą skórę, wynoście się na
tychmiast!“ Klątwa jednak została ogłoszona: zamknięto wszyst
kie kościoły, zaprzestano udzielać sakramentów świętych. Jan 
mścił się, zagrabiając majątki biskupie i klasztorne. Wówczas 
papież wyłączył Jana z grona wiernych (1209). Mimo to Jan 
zmusił wszystkich prałatów angielskich, aby zjechali się i wy
kupili za olbrzymie sumy zagarnięte dobra.

W ciągu lat trzech pozostawał król pod klątwą. Nakoniec 
przybyło do Anglii dwóch legatów papieskich, którzy na zgro
madzeniu seniorów oznajmili Janowi, iż papież „zwalnia 
wszystkich jego poddanych chrześcijan od przysięgi wierności“: 
Anglicy nadal nie są obowiązani go słuchać i mogą nawet wy
brać innego króla.
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Później papież porozumiał się z królem francuskim, Fili
pem, i obiecał oddać królestwo angielskie jego synowi.

Filip zebrał armię francuską. Tym razem Jan przeraził się, 
przyrzekł zwrócić wszystkie pieniądze, odebrane duchowieństwu, 
zostać wasalem papieża i na znak poddaństwa wypłacać mu co
rocznie 1000 grzywien. Ukląkł on przed posłem papieskim i zło
żył przysięgę lennika (1213). Papież udzielił mu rozgrzeszenia. 
Natenczas Jan rozpoczął wojnę z Francyą; zakończyła się ona 
klęską pod Bouvines (patrz str. 95).

Wielka Karta. Baronowie angielscy nienawidzili Jana. Wy
musił on od nich wiele pieniędzy, nakładając podatki i opłaty 
rządowe. Chcąc ich teraz zmusić do wyprawy na Francyę, roz
kazał chwytać im żony i synów i więzić w zamkach; niektó
rzy z nich zmarli z głodu. Baronowie, widząc, iż Jan jest po
konany, porozumieli się między sobą i postanowili zmusić go 
do zmiany postępowania. Arcybiskup z Canterbury, Langton, 
pokazał im starą kartę, gdzie Henryk I obiecywał szanować zwy
czaje angielskie. Zdecydowali i oni opracować kartę, w któ
rej byłyby wypisane prawa krajowe, i zmusić króla do za
przysiężenia, iż będzie je szanował na przyszłość. Baronowie 
zobowiązali się, o ileby król odmówił im przysięgi, wydać mu 
wojnę i prowadzić ją, dopóki nie ustąpi (1214).

Jan powrócił do Anglii z wojskiem zaciężnem, złożonem 
z jeźdźców, piechurów brabanckich i kuszników (1215).

Zgromadzili się i baronowie zbrojno; arcybiskup w ich 
imieniu przedstawił królowi spis żądań. Jan zrazu odmówił. 
Sprzysiężeni napadli wówczas na jego zamki, rozesłali listy da 
wszystkich rycerzy angielskich i porozumieli się z mieszkań
cami Londynu. Jan, prawie nie mając sprzymierzeńców, wkońcu 
ustąpił. Naznaczył on spotkanie się z baronami na łące w po
bliżu Windsoru i położył swą pieczęć na karcie, przedstawionej 
przez baronów.

Karta ta, nazwana Wielką Kartą, wylicza nadużycia, po
pełniane zwykle przez króla i jego urzędników; król zobowią- 
wuje się na przyszłość tych wykroczeń nie dopuszczać. Obie
cuje również nadal nie podnosić samowolnie podatków; może to
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czynić jedynie po porozumieniu się i za zgodą wszystkich wasali. 
Wolny obywatel nigdy nie może być zatrzymany, uwięziony, 
wygnany inaczej, jak na mocy wyroku sądowego.

Jan po zaprzysiężeniu Wielkiej Karty dostał ataku szaleń
stwa: zgrzytał zębami, przewracał oczy. Wojska zaciężne, opła
cane przez niego, drwiły zeń. „Oto“, mówili: „król bez kró
lestwa, magnat bez fortuny“. Jan, aby się uwolnić od Wielkiej 
Karty, posłał ją papieżowi z wiadomością, iż zgodził się na nią 
pod przymusem. Papież, po przeczytaniu, powiedział z gnie
wem: „Baronowie Anglii próbują pozbawić tronu króla, który 
brał udział w wyprawie krzyżowej i oddał się pod opiekę Stolicy 
Apostolskiej!“. Ogłosił Kartę za nieważną i napisał do baronów, 
iż jest ona bezecna i niesprawiedliwa. Jan, zwolniony przez 
papieża z przysięgi przestrzegania Karty, sprowadził sobie z Fran- 
cyi najemnych jeźdźców i kuszników; poczęli oni pustoszyć kraj. 
Baronowie wówczas zdecydowali nie uznawać dłużej Jana za 
panującego, powołali zaś na tron Ludwika, syna króla Fran- 
cyi, ożenionego z siostrzenicą Jana (1215). Ludwik przybył ze 
swem rycerstwem i był przyjęty w Londynie. Rozpoczął on pod
bój Anglii; w tym czasie Jan zmarł (1216).

Śmierć jego zmieniła stan rzeczy. Baronowie nie mieli 
już powodu popierać nadal obcego króla, wybrali więc teraz 
syna Jana, Henryka III; miał on lat 9. Pełnomocnik papieski 
namaścił i ukoronował go, a wyklął Ludwika wraz ze sprzy
mierzeńcami. Dla przejednania baronów legat potwierdził Wiel
ką Kartę i nawet położył na niej swą pieczęć. Ludwik i Fran
cuzi zostali wypędzeni z Anglii.

Henryk III po dojściu do pełnoletności potwierdził również 
Wielką Kartę (1225). Później zaś, w r. 1253, biskupi, ubrani w sza
ty pontyfikalne, w obecności znakomitszych baronów odprawili 
uroczyste nabożeństwo w świątyni, jarzącej się od mnóstwa za
palonych świec, i ogłosili, iż wyklęty będzie każdy, kto po
gwałci prawa, zawarte w Wielkiej Karcie.

Odtąd Anglicy zwali ją „podwaliną swobód angielskich“. 
Nie wstrzymywała ona króla od złych rządów, ale ustanawiała 
na piśmie, w sposób niezaprzeczalny, zwyczaje, które król i jego
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doradcy mieli obowiązek przestrzegać. Król nadal nie miał pra
wa postępować zgodnie ze swemi upodobaniami, jak Anglicy 
mówili, „był on pod prawem“, t. j., obowiązanym je szanować.

Parlament. Kiedy sprawa jakaś obchodziła całe państwo, 
król angielski, jak kazał starożytny zwyczaj, nim zdecydował ją, 
zbierał znakomitsze osobistości: biskupów, opatów, możniej
szych baronów, dzierżących jego włości, jako lenno, i naradzał 
się z nimi; była to „rada królewska“. Król jednak mógł ją 
zwoływać, o ile chciał.

Henryk III prowadził wiele wojen z Francyą, starając się 
odebrać prowincye, utracone przez ojca. Ożenił się on z księżnicz
ką francuską z południa, otoczył się ulubieńcami francuskimi 
(z Poitou i Prowansalii), dawał im kosztowne podarunki. Po
trzebował on dużo pieniędzy. Król miał prawo pobierać tylko 
dochody i czynsze gruntowe ze swych dóbr w wysokości, usta
nowionej przez zwyczaj, ale poddani nie byli obowiązani płacić 
podatków. Henryk III miał wydatki, przewyższające zwykłe jego 
dochody, więc zażądał od poddanych pieniędzy: powinien był 
jednak uzyskać ich zezwolenie.

Rada pozwoliła pobierać od wszystkich mieszkańców opłatę 
w odpowiednim stosunku do dochodu każdego: 1/ IS, V« lub 1/30. 
Ale wzamian za to domagała się, by król słuchał jej zażaleń. 
Tę radę zaczęto nazywać Parlamentem (zebraniem, na którem 
się mówi). Uczestniczyli w nim tylko prałaci i baronowie.

Wszyscy inni właściciele, nie posiadający bardzo dużych 
włości, zgromadzali się na zebraniach swego hrabstwa (było 
ich około 40-tu).

Król zaczynał się i ich radzić. Sherif, który był przedsta
wicielem rządu w każdem hrabstwie, zwoływał zebranie i oznaj
miał na nim, iż król potrzebuje pieniędzy; zgromadzenie wyzna
czało kilku właścicieli, aby ci dzielili tę sumę między mieszkań
ców. Około roku 1254 postanowiono, iż będzie wygodniej wy
bierać na każdem zebraniu dwóch rycerzy, którzy będą obowią
zani jeździć na dwór królewski i zawiadamiać, jaką sumę hrab
stwo ma zapłacić. Ci wysłańcy z hrabstw nie zbierali się z ba
ronami w parlamencie.
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Henryk, pobierający przemocą pieniądze, do tego stopnia roz
drażni! baronów, że ci podnieśli bunt. Wciągu paru lat (1257—1265) 
w królestwie panowała rewolucya. Wszczęto nawet wojnę domową: 
w tym czasie pokonano i uwięziono króla; dowódca powstańców, 
Szymon de Montfort, syn magnata francuskiego, był przez pewien 
czas rzeczywistym władcą Anglii. Ale Henryk odzyskał wkońcu 
władzę.

Syn jego, Edward I (1272—1307), był królem-rycerzem: ko
chał wojny i umiał je prowadzić. Podbił on Galię, która dotąd 
zachowała swych książąt, przyłączył ją do królestwa Angielskiego 
i nadał swemu synowi tytuł księcia Gallów; był on odtąd zwykle 
noszony przez królewiczów angielskich.

Edward zdobył królestwo Szkocyę, wplątując się przez to 
w długą wojnę ze Szkotami. Wojował również we Francyi prze
ciwko Filipowi Pięknemu.

Prowadząc te walki, przyjął on na służbę wielu żołnierzy 
zawodowych, więc potrzebował dużo pieniędzy. Edward uży
wał różnych sposobów, aby je zdobyć: podniósł znacznie poda
tek od dochodu: 1/i0,Vis» Vio» Ve» V?; wypędził wszystkich Żydów, 
zamieszkałych w Anglii, i dobra ich skonfiskował (1290).

W tym czasie Anglicy zajmowali się hodowlą owiec, dają
cych wełnę, którą przerabiano we Flandryi na tkaniny. Prowa
dzili handel głównie wełną i skórami owczemi.

Edward rozkazał zatrzymać w portach transporty wełny 
i zmusił kupców do ich wykupienia (1294). Później (1297), po
lecił wszystkim posiadaczom wełny lub skór dostarczać je do 
przystani morskich. W tym samym czasie chciał on zmusić ba
ronów do prowadzenia wojny z Francyą. Wielu z nich odmówiło, 
natomiast zbrojnie przeszkodziło urzędnikom królewskim areszto
wać wełnę. Sprawa zakończyła się tak, iż Edward ustąpił, a na
wet obiecał nadal nie zatrzymywać towaru i nie podnosić więcej 
podatków „bez zgody prałatów, baronów i ludzi wolnych“ całego 
królestwa.

Wówczas to parlament został ostatecznie wprowadzony w ży
cie. Złączeni prałaci i baronowie tworzyli oddzielną „Izbę lordów“ 
(seniorów). Wszyscy zaś inni poddani królewscy, nazwani -
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nem, byli zastępowani przez przedstawicieli: dwu rycerzy, wy
branych w każdem hrabstwie przez zebranie właścicieli ziemskich 
(wszystkich było 74); w każdem zaś mieście lub miasteczku dwóch 
posłów, powołanych przez zgromadzenie mieszczan. Rycerze 
i wysłańcy mieszczańscy, zebrani w jednej komnacie, "tworzyli 
„Izbę gmin“ ( Houseof commons). Gdy król chciał odbyć posie
dzenie parlamentu, winien był zwołać obie Izby jednocześnie 
i w jednem miejscu. Parlament angielski, wzywany do West- 
minsteru, działał w imieniu wszystkich posiadaczy i mieszczan 
królestwa.

ROZDZIAŁ X.

N I E M C Y .

Narody Niemiec. Kiedy monarchia Karola Wielkiego zo
stała podzielona między wnuków jego (843), jedno z trzech kró
lestw utworzono z ziem, leżących między Renem i Elbą i zamie
szkałych przez Niemców. Panujący nosił jednak jeszcze tytuł 
króla Franków, dopiero w wieku XI-ym zaczęto używać wyrazu 
Deutsch {Niemiec).Wszystkie szczepy niemieckie zachowywały
podobny sposób życia i jednaki język, ale mimo to dzieliły się na 
kilka nielicznych ludów. Jeżeli Frank żenił się z Bawarką, mó
wiono, iż poślubia cudzoziemkę.

Z tych drobnych ludów najpotężniejszymi byli Frankowie 
i Saksonowie.

Frankowie zajmowali oba brzegi Renu i kraj nad Menem 
(Frankonię), Saksonowie posiadali całą równinę na północy, mię
dzy Renem i Elbą. Szwabowie (lub Alamanowie) zamieszkiwali 
południo-zachód między Szwarzwaldem i Lechem; Bawarowie zaś 
zajęli dolinę Dunaju. Każde z tych plemion było podwładne na
czelnikowi wojennemu {herzog). Kraj między Mozelą i Renem 
(patrz str. 73) nazywano Lotaryngią {Lorraine) i tu prawie wszy
scy mieszkańcy mówili po francusku; został on od r. 911 podbity
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przez królów niemieckich, zarządzał nim książę de Lorraine (Lo
taryngii).

Kraje te były biedniejsze i nie tak uprawne, jak Francya. 
Nie było tam prawie miast, jedynie nieliczne na prawym brzegu 
Renu: Bazylea, Strasburg, Moguncya, Wormacya, Spira, Trewir, 
Kolonia; w Saksonii zaś nie widać ich zupełnie.

W krajach dawnego królestwa Merowingów pozostali prawie 
wyłącznie wielcy posiadacze; wszyscy wojownicy walczyli jedynie 
kouuo, jak we Francyi. W Saksonii byli jednak włościanie po
siadacze, walczący pieszo na dawny sposób Franków.

Król, według zwyczaju Karolingów, był , t. j. uzna
wany przez możnych; zawsze jednak pochodził on z rodziny kró
lewskiej. Panujący ci nie mieli stałej rezydencyi, utrzymywali się 
z płodów rolnych, zbieranych w ich domenach (włościach), prze
nosili się przytem wraz z drużyną rycerską z jednego końca kró
lestwa w drugi.

Podobnie, jak Francya, Niemcy nie mogły dłużej bronić swej 
niezależności. Korsarze duńscy pustoszyli oddawna wybrzeża 
morskie i doliny rzek; jeżeli zaś zjawiali się nieco rzadziej, niż we 
Francyi, to jedynie dlatego, iż znajdowali tu mniej bogaty łup.

W wieku IX występuje nowy nieprzyjaciel — Madziaro
wie lub Węgrzy, przybyli, jak Hunnowie, z Azyi. Byli to koczo
wnicy o twarzach żółtych, wydatnych kościach policzkowych, 
o małych, czarnych, skośnych oczach, jeżdżący na małych, by
strych koniach; walczyli oni przy pomocy łuku. Nie umieli oble
gać twierdz, ani też potykać się z wojskiem regularnem. Madzia
rowie przebywali olbrzymie przestrzenie, wioząc pożywienie na 
koniach; zjawiali się nieraz tak niespodziewanie, iż nie dawali 
czasu do przygotowań obronnych. Widziano ich nagle wyłania
jących się z lasu w galopie; po chwili rzucali się na wioskę lub 
klasztor, łupili je, a później podkładali ogień i znikali. Słup dy
mu, nocą krwawa łuna wskazywała jedynie miejsce, którędy prze
szli. W czasie bitwy uderzali całemi masami, kłębiąc się przed 
frontem nieprzyjacielskim, miotając strzały i zawracając w galopie, 
aby po chwili znów powtórzyć natarcie.

Przybyli do Niemiec doliną Dunaju, zrazu pustoszyli Bawa-
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ryę. Rycerze niemieccy wyruszyli na ich spotkanie, zabierając 
z sobą króla, jeszcze dziecko. Węgrzy pozostawili jeden oddział 
w zasadzce, pozostałe zaś masy wojska podstąpiły ku siłom nie
mieckim, zasypując je deszczem strzał, a następnie cofnęły się, 
jakby w ucieczce. Niemcy podjęli bezładną pogoń. Nagle ukryty 
oddział uderzył z boków i z tyłu na nacierających: rycerstwo nie
mieckie, wraz z królem, zostało doszczętnie rozbite (911). Później 
Węgrzy złupili całe Niemcy i doszli aż do Francyi.

Po wygaśnięciu rodziny Karolingów królem został najmęż
niejszy z władców książę saksoński, Henryk.

Panowanie swe (919—936) strawił on na obronie księstwa 
Saksońskiego. Rozkazał budować najpierwsze twierdze w kraju. 
Utworzył oddziały wojowników, uzbrojonych w kolczugi i konno 
walczących włócznią. Kiedy znów się zjawili Węgrzy (933), woj
ska jego zmierzyły się z nimi i zmusiły najeźdźców do odwrotu.

Otton.—Syn Henryka, Otton, już dorosły, gdy umierał jego 
ojciec, został uznany królem bez żadnych sporów (936). Książęta 
i znaczniejsi rycerze przybyli do Akwizgranu, dawnej rezydencyi 
Karola Wielkiego, uważanej za stolicę Francyi, — zgromadzili się 
w portyku kościoła. Był tu ustawiony tron, zasiadł na nim Otton; 
każdy z obecnych podchodził, kładł swe ręce w jego dłonie 
i stawał się przez to lennikiem. W tym czasie biskupi czekali 
w kościele.

Potem podszedł do Ottona arcybiskup Moguncki, wziął go 
za rękę, wprowadził do świątyni i rzekł do zgromadzonych: „Przy
prowadzam wam Ottona, wyznaczonego przez króla Henryka 
i wybranego przez Boga, obecni tu książęta powołali go na tron; 
jeżeli się zgadzacie, podnieście ręce". Tłum wzniósł dłonie i jed
nomyślnie uznał wybór. Otton, przybrany w strój frankoński, 
zbliżył się wówczas do ołtarza, na którym leżały oznaki władzy 
królewskiej: miecz, pas, płaszcz i korona. Arcybiskup wziął miecz 
i, podając go Ottonowi, powiedział: „Oto miecz, używaj go do* 
zwalczania wrogów Chrystusa, barbarzyńców lub złych chrze
ścijan“. Następnie zarzucił na króla płaszcz, podał mu berło, na
maścił go olejami i włożył na głowę złotą koronę. Potem pod
prowadził króla do tronu pomiędzy dwoma marmurowymi filara-

Dzieje średniow. T. II. 9
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mi. Zaczęła się msza św. Po skończonem nabożeństwie monar
cha udał się do pałacu, zasiadł do marmurowego stołu; według 
dawnego zwyczaju, usługiwali mu książęta: Frankoński przynosił 
dania, Szwabski napełniał kielichy, Lotaryński dozorował, Ba
warski zajmował się konnicą. (Nie było tylko księcia Saksoń
skiego, gdyż kraj ten należał do samego króla).

Otton był przedewszystkiem wojownikiem; miał on chód 
stanowczy, szerokie plecy, pierś kosmatą, „jak lew'“, twarz w ru
mieńcach, dużą rozwichrzoną brodę, oczy nadzwyczaj ruchliwe; 
zamykał i otwierał je, „jakby czyhał na zdobycz“. Nie umiał on 
czytać, życie całe spędzał na polowaniach i wojnach.

Otton był potężniejszym od swych poprzedników, pomimo 
to musiał nieraz z trudem zmuszać wasali do posłuszeństwa. Pięt
naście lat wojował z książętami, zbuntowanymi przeciwko sobie. 
Gdy książęta umierali lub byli usuwani, zastępował ich przedsta
wicielami swej rodziny: synami lub zięciami. Ale i ci jego krewni 
buntowali się po wielekroć razy.

Węgrzy powrócili łupić Niemcy. Wojska ich, udając się 
w górę Dunaju, rozpoczęły oblężenie Augsburgu. Otton zebrał 
kawaleryę niemiecką i poszedł z odsieczą. Wówczas Węgrzy od
stąpili od miasta, by walczyć w otwartem polu, gdzie możnaby da
leko swobodniej wykonywać wojenne obroty. Otton też tam 
przybył i rozłożył się obozem; oddzielała go od Węgrów rzeka 
Lech. Podzielił król swe siły ną ośm oddziałów, po tysiąc ludzi 
w każdym; była to konnica, odziana w kolczugi i walcząca włócz
niami, jak i współcześni Frankowie. Węgrzy swoim zwyczajem 
podjechali galopem, bardzo szybko przepłynęli rzekę i rzucili się 
na Niemców. Część ich zakreśliła półkole i, natarłszy gwałtownie 
wprost na obóz Ottona, zmusiła straże do ucieczki, następnie zaś 
uderzyła z tyłu na lewe skrzydło wojsk nieprzyjacielskich. Otton 
posłał część skrzydła prawego na pomoc lewemu, w tym samym 
czasie pozostałe jego siły stały niewzruszone. Wprost nich Wę
grzy, uzbrojeni tylko w łuki, na małych konikach, nie mogli nic 
zdziałać z dobrze uzbrojoną konnicą niemiecką, daremnie prze
biegali wzdłuż całej linii, wypuszczając strzały. Wkońcu konie 
ich były już znużone. Otton rozkazał wówczas swej jeździe
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natrzeć na całej linii. Węgrzy pierzchnęli, rzucili się ku rzece 
i przepłynęli ją, lecz brzeg przeciwległy był stromy, zmęczone ko
nie już nie mogły się nań wspiąć, więc wielu jeźdźców utonęło. 
Tegoż wieczoru Niemcy zdobyli i złupili obóz nieprzyjacielski. 
Następnie ścigali dalej Węgrów, z pomiędzy nich wielu zabijali 
okoliczni włościanie. Trzej dowódcy węgierscy dostali się do nie
woli. Otton rozkazał natychmiast ich powiesić. Był to ostatni na
jazd Węgrów na Niemcy (955).

Przywrócenie cesarstwa. Po śmierci Karola Wielkiego w cią
gu całego stulecia zawsze znajdował się król, który nosił tytuł 
cesarza; ostatnio był nim król Włoch. Ale od r. 926 nie było już 
cesarstwa. Pozostał tylko senior włoski, nazywał się on nadal kró
lem Lombardyi.

Zdarzyło się, iż dwaj współzawodnicy walczyli ze sobą, rosz
cząc jednocześnie prawo do noszenia tego tytułu. Jeden z nich 
zmarł (w r. 950), pozostawiając piękną i młodą wdowę, Adelaidę, 
i znaczny skarb. Pozostały Beranger, chciał ożenić z Adelaidą- sy
na swego; gdy ta odmówiła, rozkazał zamknąć ją wraz z jedyną 
służebną w twierdzy. Adelaida, będąc krewną jednej księżniczki 
niemieckiej, przesłała do Ottona prośbę o pomoc. Król zebrał woj
sko, przebył Alpy i zeszedł do Italii. Wojownicy włoscy nie mogli 
mu stawić oporu. Sam ich król zbiegł do stolicy Lombardyi — 
Pawii. Otton wszedł do niej i odtąd począł nosić tytuł króla 
Frankonii i Lombardyi.

Adelaida wraz ze służebną i księdzem uciekła przez podzie
mia twierdzy, w której była więzioną. Przyjęła ona wysłańców 
Ottona, który przesyłał jej podarunki i prosił, aby zechciała zo
stać jego żoną; zgodziła się na to życzenie. Obrzęd zaślubin od
był się z wielką okazałością (951); powrócił po nim Otton do 
Niemiec.

W dziesięć lat później papież, Jan XII, poróżniwszy się z Be- 
rangerem, prosił Ottona przyjść z pomocą. Król znów ze swem 
wojskiem przeszedł Alpy, bez przeszkód dotarł do Pawii, na
stępnie przez całą Italię przybył aż do Rzymu, gdzie lud witał go 
radośnie.
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Otton, będąc najpotężniejszym z panujących w Europie, za
pragnął przywrócić sobie tytuł cesarski, noszony niegdyś przez 
Karola Wielkiego. Ustalił się zdawna zwyczaj, iż tylko papież 
mógł koronować cesarza. Otton na czele wojsk był panem Rzymu, 
więc namiestnik Chrystusa mógł się obawiać, iż zostanie pozba
wiony dotychczasowej swobody. Aby go uspokoić, Otton wybrał 
kilku z pośród swych towarzyszy, którzy w jego imieniu złożyli 
następującą przysięgę: „Tobie, papieżu Janie, ja, król Otton, przy
sięgam okazywać pomoc ze wszystkich sił kościołowi rzymskie- 

‘ mu i Tobie, jego głowie. Nigdy nie pozbawię życia Ciebie i człon
ków kościoła, nie odbiorę Ci również godności, którą piastujesz; 
wszystko, co dostanie się pod mą władzę z dóbr św. Piotra, zwró
cę Tobie“. Papież wprowadził Ottona do bazyliki św. Piotra 
i w obecności zgromadzonych tłumów, ogłosił go cesarzem, wło
żywszy mu na skronie koronę.

Później papież i możniejsi Rzymianie złożyli Ottonowi przy
sięgę wierności. W ten sposób król Niemiec stał się cesarzem- 
suwerenem Italii i Rzymu (962).

Święte cesarstwo Rzymsko-Germańskie Odtąd wszyscy kró 
Iowie Niemiec mieli prawo być cesarzami i królami Italii. Ale przed 
przyjęciem tego tytułu należało przybyć do Rzymu, aby być ko
ronowanym przez papieża. Król zbierał w Niemczech wszystkich 
książąt i prałatów wraz z ich zbrojnymi pocztami; armia taka 
schodziła do Italii i przybywała do Rzymu; nazywało się to wy
prawą rzymską.

W Niemczech, jak we Francyi, król był wybierany, t. j., ogła
szany przez najwybitniejsze osobistości państwa. Tytuł monar
chy nie był dziedziczony, ale we Francyi, jeżeli panujący pozosta
wiał syna, to on zawsze stawał się jego następcą. Podobnie, jak 
we Francyi, i w Niemczech powstał królewski ród panujący. Ale 
tam jedna rodzina piastowała władzę w ciągu wielu wieków, 
w Niemczech zaś ród ten kilka razy wygasał. Należało wtedy wy
bierać monarchę z nowej rodziny i w ten sposób panowały jeden 
po drugim aż trzy rody królów i cesarzy.

Rodzina saksońska ze śmiercią wnuka Ottona wkrótce wy
marła, następca jego i krewny, Henryk II, zgasł również, nie po-
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zostawiając dziedzica (1024). Najbliższy krewny tej rodziny, Kon
rad, książę Frankonii, został wybrany królem przez zgromadzenie 
seniorów niemieckich; zaczął on ród frankoński, który zasia
dał na tronie do r. 1125.

Królestwo Arles, utworzone z krain, leżących pomiędzy Ro
danem i Alpami, było zamieszkałe przez ludność francuską. Osta
tni król Arles zmarł bezpotomnie, przekazując państwo swe Kon
radowi; odesłał mu przytem koronę i berło. Konrad na czele 
swych wojsk zajął kraj i kazał się wybrać i koronować na panu
jącego. Król Niemiec, będąc już władcy Lotaryngii i Italii, 
a obecnie zostawszy królem Arles, dokonał połączenia w Niem
czech dawnego dziedzictwa Lotaryusza. Złączone królestwa na
zwano: Świętem cesarstwem Rzymsko - Germańskiem. Najwa
żniejszą jego częścią pozostały Niemcy, jedyny kraj, gdzie rzeczy
wiście słuchano cesarza. W Italii monarcha miał posłuch tylko 
wówczas, gdy przechodził krainę z wojskiem. W królestwie 
Arles i księstwie Lotaryngii, gdzie ludność była francuska, każdy 
książę był panem swej posiadłości.

Gdy ród frankoński wygasł (1125), biskupi wybrali na kró
la księcia saksońskiego, Lotaryusza, sprzymierzeńca papieża, za
miast najbliższego krewnego Konrada, księcia Szwabii. Rozpo
częła się wojna pomiędzy przedstawicielami tych dwu rodzin: Wel- 
fów, zwolenników Lotaryusza, i Gibelinów, stronników Konrada1). 
Lotaryusz zmarł, nie zostawiając dziedzica, Konrad więc daje po
czątek rodowi szwabskiemu, zwanemu również Hohensztaufen 
od nazwy zamku, który był w posiadaniu tej rodziny.

Fryderyk Rudobrody. Konrad pozostawił małego syna, więc 
ogłosił się królem brat jego, Fryderyk (1152); był on najpotężniej
szym ze wszystkich cesarzy. Fryderyk I,. przezwany przez Wło
chów Rudobrodym, był średniego wzrostu, bardzo silny i dobrze 
zbudowany, o twarzy białej z rumieńcami, oczy miał jasne i żywe, 
włosy blond kędzierzawe, brwi wydatne, dużą brodę, białe zęby *)

*) Te dwie nazwy zachowały się jeszcze w Italii, gdy już ród Konra
da zapanował. Zwolennicy cesarza zwali się Gibelinami, stronnicy zaś papie
ża — Gwelfami.
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i piękne ręce. Na jego spokojnej i wiecznie roześmianej twarzy nie 
zjawiał się wyraz gniewu czy boleści. Nieustraszony wboju,doskona
le wyćwiczony przez ciągłe wojny, był on ostrożny, rozważny i spo
kojny. Mówił dobrze, pamięć miał doskonałą: przypominał sobie 
z twarzy ludzi, niewidzianych od bardzo dawna. Uprzejmy i wspa
niałomyślny dla przyjaciół, stawał się okrutny i nieubłagany 
dla wrogów. Mówił zawsze tylko po niemiecku, z posłami zaś ob
cych narodowości, nawet wtedy gdy znał ich język, porozumiewał 
się przez tłomaczy. Podobnie, jak Karol Wielki, umiał on naka
zać posłuszeństwo i starał się zastosować do tego, by spełniać na
leżycie swe obowiązki suwerena. Był łubiany i szanowany przez 
wszystkich, którzy się doń zbliżali.

W Niemczech słuchano go, jak ani jednego z poprzedników. 
Osiągnął to, czego żaden z nich nie mógł dokonać: wszystkim 
książętom niemieckim zakazał prowadzić wojny między sobą i usta
nowił surowe kary na tych, którzy naruszali pokój: nazywało się 
to „pokój kraju“ (Landfrieden).

Fryderyk w Italii. Włosi byli przyzwyczajeni do rządzenia 
się samowładnie. W Lombardyi każde miasto było otoczone 
szańcem kamiennym i miało niewielką załogę. Rycerze-szlachta, 
choć osiedli w mieście, walczyli zawsze konno, rzemieślnicy zaś 
i kupcy, uzbrojeni we włócznie, pieszo. W mieście była rada, utwo
rzona z bogatszych mieszczan i konsulów, którzy zarządzali po- 
licyą i sprawowali sądy. Była to mała rzeczpospolita. Włosi uzna
wali prawa cesarza nazwane „regales“ (prawa królewskie), ale nie 
było zgody między niemi w określaniu tych praw.

Fryderyk, przyzwyczajony w Niemczech do posłuszeństwa, 
chciał mieć posłuch i w Italii. Zebrał więc (1154) wojska książąt 
niemieckich i przybył do Lombardyi, gdzie się rozłożył obozem 
na równinie de Roncaglia, w pobliżu Placencyi. Tam kazał wbić 
swą tarczę na wysokim słupie przed namiotem: obwoływacz wzy
wał wszystkich książąt, by przychodzili następnej nocy pełnić 
straż przy tarczy; ci, którzy odmawiali, zostali pozbawieni włości 
lennych. Następnie zwołał on wielkie zabranie, na którem wystą
pił, jako sędzia. Przyszli doń wówczas wysłańcy kilku miast Lom
bardyi oskarżać inne grody, a przedewszystkiem Medyolan. Mia
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sta te nienawidziły się wzajem. Medyolan zniszczył oszańcowa- 
nia Como i zmusił jego mieszkańców do osiedlenia się na wsi. 
Wszystkie prawie miasta, przerażone widokiem licznych wojsk 
Fryderyka, otwierały przed nim swe wrota.

Armia niemiecka kilka miesięcy pozostawała w kraju. W Pa- 
wii Fryderyk ukoronował się, jako król Lombardyi. Następnie 
skierował się do Rzymu, aby tam włożyć na swe skronie koro
nę cesarską. W pobliżu wiecznego miasta spotkali go wysłańcy 
Rzymian, chcąc z nim zacząć rokowania. Wuj Fryderyka tak opo
wiada o tern zdarzeniu.

Mówca rzymski powiedział: , Słuchaj, co Rzym, władca świata zapowia
da ci przez nasze usta: „Ty wiesz, iż Rzym dzięki mądrości senatorów i wale
czności swych żołnierzy rozciągnął swą władzę aż do krańców świata. Ty by
łeś gościem, ja uczynię Cię obywatelem; byłeś cudzoziemcem — powołam Cię 
na księcia, oddam Ci swe prawa, wzamian zobowiążesz się jedynie do pewnej 
rękojmi: dasz moim urzędnikom 5000 fr.“. Fryderyk, podnosząc się rozgnie
wany, odpowiedział: „Napróżno chwalicie świetność Rzymu, już przeszedł on 
teraz do Niemców“.

Fryderyk wysłał oddział rycerzy, aby nocą zajęli kościół 
św. Piotra i dzielnicę po drugiej stronie Tybru. Nazajutrz zaś sam 
w towarzystwie papieża i kardynałów udał się mostem na Tybrze, 
do kościoła św. Piotra. Odprawiono mszę św. i papież ukorono
wał zwycięzcę na cesarza. Potem Fryderyk powrócił do obozu, 
położonego poza miastem, rycerze niemieccy zdjęli zbroje i za
siedli do uczty. Wówczas Rzymianie wściekli, iż dokonano koro- 
nacyi bez ich udziału, przeszli Tybr i uderzyli na obóz. Walczo
no do zachodu słońca, Włosi zostali odparci. Ale wojsko niemie
ckie, pozbawione żywności, zwinęło obozowisko (1155).

Fryderyk chciał iść na królestwo Neapolitariskie, lecz ksią
żęta poczęli wyrzekać, iż zbyt już daleko są od swoich siedzib, 
więc monarcha pozwolił im wrócić do Niemiec. Każdy z nich 
udawał się inną drogą, przy Fryderyku tylko niewielki orszak po
został.

Przechodząc dolinę Adygi, cesarz został wstrzymany przez 
twierdzę, wznoszącą się przy drodze. Władcą tego zamku był ry
cerz-rozbójnik, chciał on zmusić rycerzy obcych do oddania mu
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koni i zbroić. Fryderyk zawołał: „Uchowaj Boże, by cesarz miał 
płacić okup rozzuchwalonym zbirom“. Rozkazał uderzyć na za
mek. Oddział młodych wojaków po drabkach, zrobionych z włócz
ni, wdarł się od tyłu na skałę, panującą nad twierdzą, i zatknął 
na niej chorągiew cesarską. Zbójcy zostali pochwyceni. Ofiaro
wywali okup, lecz Fryderyk kazał ich powiesić.

Wojna przeciwko Łombardyi. W trzy lata później Fryderyk 
powrócił do Italii z silną armią. Tym razem wydał wojnę tym 
miastom Łombardyi, które poprzednio broniły mu wstępu. Najpo- 
tężniejszem z nich był Medyolan. Fryderyk spustoszył teraz całą 
jego okolicę i obiegł samo miasto. Mieszkańcy, wyczerpani cho
robami i głodem, poprosili o pokój. Fryderyk wkroczył do mia
sta. Zwołał potem na równinie Roncaglia wielkie zgromadze
nie, na którem spisano wszystkie prawa, należne królowi ze stro
ny miast (1158).

Fryderyk poróżnił się wkrótce z nowym papieżem, Aleksan
drem III; ten go wyklął (1160). Miasta Łombardyi, stali wrogowie 
cesarscy, opowiedziały się za papieżem. Cesarz po raz trzeci zja
wił się w Italii, aby skończyć z Medyolanem. Miasta, nieprzyjazne 
Medyolanowi, przyłączyły swe milicye do wojsk cesarskich. Spa
lono zboża, zrąbano winne latorośle i drzewa wokoło buntowni
czego grodu. Medyolańczycy, zamknięci za murami i pozbawieni 
zupełnie żywności, wkońcu się poddali. Konsulowie ich, niosąc 
gołe miecze, uwieszone na szyjach, przyszli do cesarza, aby mu 
złożyć hołd. Fryderyk zapytał sprzymierzeńców z miast lombardz- 
kich, co należy uczynić. Odpowiedzieli: „Medyolańczycy zburzyli 
Lodi i Como, niechaj teraz Medyolan zostanie zniszczony, niech 
wypiją oni piwo, które sami nawarzyli“. Zdecydowano zrównać go 
z ziemią. Mieszkańcy innych grodów lombardzkich wzięli to na 
siebie: przyszli rozkopać wały i zasypać rowy. Zmuszono nastę
pnie pokonanych do osiedlania się na wsi lub w nieobronnych 
miasteczkach (1162). Fryderyk powrócił potem do Niemiec, pozo
stawiając we wszystkich prawie miastach Łombardyi zarządców, 
którzy dowodzili oddziałami wojska i w jego imienin wymie
rzali sprawiedliwość.

Cesarz zajęty był przez wiele lat przywracaniem pokoju po
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między seniorami w Niemczech. Kilka miast lombardzkich sko
rzystało z tego, by złączyć się przeciwko niemu. Pomogły one 
Medyolańczykom odbudować rodzinne miasto; powstał również 
związek, do którego powoli przystępowały prawie wszystkie mia
sta Lombardyi. Związkowcy sprzymierzyli się z papieżem Ale
ksandrem III, który wyklął ich przeciwnika. Fryderyk po raz czwar
ty przybył do Italii z silną armią rycerzy. Tym razem podszedł pod 
Rzym. Ale w wojsku ukazał się mór, większość rycerzy wymarła. 
Prawie sam cesarz musiał wycofać się z Italii, uniknął z trudem 
wzięcia do niewoli i dotarł do Alp (1168). Wówczas miasta lom- 
bardzkie zaprzestały zupełnie słuchać cesarza. Zbudowały one no
we miasto, nazwane Aleksandryą na cześć papieża Aleksandra.

Porażka Fryderyka. Fryderyk zatrzymany był w Niemczech 
i zniewolony wskutek podagry do pozostania tam aż do r. 1174. 
Nakoniec zebrał ponownie swe wojska i po raz piąty wkroczył do 
Italii i obiegł Aleksandryę. Ale nie mógł jej zdobyć.

Po upływie półtora roku Fryderyk posłał do Niemiec roz
kaz nadesłania posiłków, gdy tylko roztopy pozwolą na przejście 
Alp. Z pomocą nadeszły nieznaczne siły. Monarcha zdecydował 
udać się do Pawii i tam czekać na połączenie ze swymi stronnika
mi w Lombardyi; miał on przy sobie zaledwie 500 rycerzy i w oko
licy 1500 źle uzbrojonej konnicy, piechoty zaś nie posiadał ża
dnej prócz milicyi z miasta Como; pilnowała ona bagaży. Cesarz 
został zmuszony przechodzić przez terytoryum Medyolanu, miesz
kańcy jego połączyli swą milicyę z rycerstwem miast sąsiednich 
i z piechotą, uzbrojoną w piki, i o wiele liczniejszą od cesarskiej. 
Wyruszyły te siły naprzeciw, by przeciąć Fryderykowi drogę. Na
gle, wychodząc z lasu, wpadły one na przednie straże niemieckie 
i rozbiły je. Rudobrody nie chciał się cofać, znajdując ucieczkę 
przed nieprzyjacielem za niegodną majestatu cesarskiego.

Konnica lombardzka została podzielona na cztery oddziały. 
Poza nią ciągnęła piechota medyolańska, otaczając caroccio, 
wielki rydwan, zaprzężony w cztery konie; na nim wznosiły się 
sztandary miejskie. Kawalerya niemiecka natarła na lombardzką 
i rozproszyła ją, ale piechota, skupiająca się przy sztandarach, 
wstrzymała nieprzyjaciela, nadstawiając swe włócznie i tarcze.
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Gdy Niemcy usiłowali przełamać szyk bojowy piechoty, oddział 
konnicy lombardzkiej znów się połączył i natarł z boku. Chorąży 
nieprzyjacielski padł, pod cesarzem zabito konia.

Monarcha spadł na ziemię i więcej go nie widziano. Ryce
rze niemieccy bardzo już strudzeni, rozproszyli się. Wkrótce 
wielu z nich zabito lub potopiono. Piechota z Como została 
zupełnie rozbita i wzięta do niewoli. Rudobrody, którego uwa
żano za poległego, po trzech dniach zjawił się w Pawii. Był 
już zupełnie bez wojska, więc musiał zaniechać dalszej wojny 
(1176).

Porozumiał się cesarz z papieżem Aleksandrem (1176), któ
ry pomógł mu zawrzeć pokój z miastami lombardzkiemi. Zwo
łano wielkie zebranie do Wenecyi (1177). Fryderyk pojednał się 
tu z papieżem: trzymał mu strzemię przy wsiadaniu na konia. 
Zrzekł się monarcha swych przywilejów cesarskich i nadał mia
stom prawo wybierania konsulów.

Rudobrody w Niemczech. Po powrocie do Niemiec Fryde
ryk stał się potężniejszym, niż kiedykolwiek. Najznakomitsza po 
królu osobistość w Niemczech, Henryk Lew, z rodziny Welfów, 
władca Saksonii i Bawaryi, prowadził od kilku lat wojnę z są
siednimi książętami i biskupami. Nie okazał on pomocy Fryde
rykowi w Italii.

Biskupi, walczący z Henrykiem, zgłosili się do cesarza, pro
sząc o wymiar sprawiedliwości. Według zwyczaju niemieckiego, 
książę mógł być sądzony tylko przez innych książąt. Henryka 
trzy razy wzywano na zebranie książęce, ale on wcale się nie zja
wiał. Za trzecim razem, zgodnie z przyjętą zasadą, sędziowie uznali 
go winnym. Fryderyk zezwolił jednak wezwać go jeszcze po raz 
czwarty (1180). Henryk i wtedy nie przybył. Został więc ska
zany na pozbawienie wszystkich tytułów i dóbr. Spróbował sta
wiać opór, lecz cesarz przybył do Saksonii i rozkazał wszyst
kim księcia stronnikom opuścić go pod karą pozbawienia len
nych posiadłości. Wszyscy oni posłuchali cesarza i Henryk, 
opuszczony przez sprzymierzeńców, upokorzył się. Udał się na 
zgromadzenie, rzucił się tam do nóg Fryderykowi i prosił o łaskę. 
Skazano go na wygnanie z Niemiec na trzy lata, monarcha zwró
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cił mu włości rodzinne, ale już innym nadał godności książąt' 
Saksonii i Bawaryi.

Po pewnym czasie, chcąc pasować na rycerzy dwu swych 
synów, Rudobrody urządził wielką uroczystość w Moguncyi 
(1184). Miasto okazało się za małem, by mogło pomieścić 
tłumy, nadciągające z całych Niemiec. Na łąkach nad brzegiem 
Renu zbudowano olbrzymi drewniany pałac i wiele innych bu
dowli; wzniesiono namioty dla rycerstwa i gwardyi cesarskiej, 
inne zaś dla świt książęcych i biskupich. Dla zebranych spro
wadzono ze wszystkich stron żywność. W dwu dużych budyn
kach, rozdzielonych wewnątrz przegródkami z deszczułek, znaj
dowały się kury i kurczęta tak ścieśnione, „iż nie można ich było 
zobaczyć z boku“. Wino sprowadzono na statkach Renem z obu 
wybrzeży. Książęta i prałaci przybywali ze świtami konnemi, 
odziani w najwspanialsze swe szaty; hrabia Hainaut przybył 
z drużyną w szatach jedwabnych, przywiózł ze sobą srebrne na
czynia stołowe. Mówiono, iż zjechało 40.000 zaproszonych 
z Niemiec, Italii i królestwa d’Arles, jeżeli nie liczyć kupców 
i kuglarzy, ściągających zewsząd na tę wielką uroczystość.

Odbyła się ona w dzień Zielonych Świąt. Rozpoczęła ją 
procesya, w której cesarz i jego synowie uczestniczyli, będąc 
w koronach. Później udano się na ucztę, w czasie której naj
znakomitsi książęta i margrabiowie cesarstwa pełnili czynności 
podczaszych, roznoszących półmiski, i pokojowców. Nazajutrz 
dwaj najstarsi synowie cesarza zostali pasowani na rycerzy (patrz 
str. 183). Potem podzielono między rycerstwo konie, wspaniałe 
ubiory, złoto i srebro. Następnie odbył się wielki turniej, czyli 
zapasy: mówiono, iż brało w nim udział. 20.000 rycerzy. Po 
południu nagły wicher przewrócił kościół drewniany i zniósł 
wiele namiotów. Były wypadki przygniecenia ludzi. Twierdzono, 
iż Bóg chciał przywieźć książąt do zrozumienia swej niemocy.

Fryderyk przedsięwziął jeszcze jedną wyprawę do Italii. 
Po niej wziął udział w pochodzie krzyżowym, w czasie którego 
zginął 1190 (patrz str. 165).

Zamieszki w Niemczech. Syn Rudobrodego, Henryk VI, 
(1190—1197) był w Niemczech równie potężnym, jak ojciec.
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Dzięki małżeństwu został on królem Sycylii, t. j., władcą całej 
południowej Italii. Umierając, zostawił jedynego małoletniego 
syna. Znów w Niemczech rozpoczęła się walka dwu możnych 
rodów: Hohensztaufów i Welfów, i było nawet jednocześnie dwóch 
króli. Papież skorzystał z tego, by przypomnieć swe prawo de
cydowania, kto z nich jest prawowitym monarchą.

Po pewnym czasie uznał za króla Niemiec młodego sy
na Henryka VI, Fryderyka, króla Sycylii (1213).

Fryderyk II, król Sycylii i Niemiec, ukoronowany na cesarza 
(1220), był potężniejszy od samego Fryderyka Rudobrodego. 
Będąc synem księżniczki włoskiej, wychowany w Italii, chętniej 
tam przebywał, niż w Niemczech. Zarzucali mu nawet nie
przyjaciele, iż przejął się w Sycylii zwyczajami muzułmańskiemi. 
Otoczył się astrologami i lekarzami. Zabierał zwykle na wojnę 
słonia, niosącego na grzbiecie czworokątną wieżę ze sztandarem 
cesarskim i wielbłądy, dźwigające w lektykach damy jego świty. 
W menażeryi monarszej znajdowały się rzadkie zwierzęta: lwy, 
pantery, tygrysy, hyeny. Król utrzymywał oddział Saracenów, 
walczących łukami; pozwalał im na spełnianie muzułmańskich 
praktyk religijnych.

Przyrzekł on swego czasu nie siedzieć w królestwie Sycy- 
lijskiem, lecz wziąć udział w wyprawie krzyżowej. Ponieważ 
obietnicy nie dotrzymał, doszło do nieporozumień z papieżem. 
Zaczęła się długa wojna (1230—1250) pomiędzy cesarzem, władcą 
Niemiec i Italii południowej, i głową Kościoła, popieranym przez 
większość miast lombardzkich. Cesarz czas dłuższy miał prze
wagę. Zniszczył on wojsko lombardzkie. Papież, nie czując 
się bezpiecznym, uciekł do Lugdunu (1245) i tam zwołał sobór. 
Walka trwała na śmierć i życie. Papież wyklął Fryderyka i zwol
nił wszystkich jego poddanych od przysięgi wierności. Biskupi 
niemieccy wszczęli bunt: wybrali innego króla. W tym czasie 
cesarz umarł (1250). Papież nie chciał uznać za następcę syna 
jego, Konrada: oświadczył, iż wytępić należy ten ród jaszczurczy. 
Konrad IV zmarł wkrótce (1254), zostawiając jedynego dwuletnie
go syna, a więc znów nie było w Niemczech króla.

Kilku obcych książąt, skuszonych tytułem królewskim, sta
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rało się, by książęta niemieccy ich uznali za panujących. W Niem
czech ustalił się już zwyczaj, iż niektórzy z biskupów i książąt 
mieli prawo naznaczać króla. Wyborcy ci dawali głosy za tym, 
kto im zapłacił. '  Wybrali oni Ryszarda, brata króla Anglii, który 
uiścił się im z zebranych podatków, nałożonych na Anglików; 
zarazem powołali oni na tron króla Kastylii, Alfonsa X; ten 
nawet nie zjechał do Niemiec. Do roku 1273 żaden z panują
cych nie był przez wszystkich uznany. Okres ten nazwano wiel- 
kiem bezkrólewiem.

. W czasie gdy króla nie było, każdy książę był jedynym 
panem w swych włościach (domenie); każde terytoryum stało się 
małem, niezawisłem państewkiem podobnie, jak we Francyi za 
czasu pierwszych Kapetyngów. Z tą różnicą, iż w Niemczech 
podział na drobne posiadłości był daleko większy. Hrabstwa 
były mniejsze, niż we  ̂ Francyi, a za to liczba hrabstw była 
znacznie większa, Gdy hrabia dzielił swe dobra (domen) pomię
dzy synów, każdy z nich przyjmował tytuł hrabiowski, w ten 
sposób powstało więcej, niż 300 hrabstw.

Między innemi w księstwach zachodnich wielu rycerzy ni
kogo nie słuchało i prowadziło wojny na własną rękę. Osiedleni 
w swych zamkach na wzgórzach, panujących nad rzekami, nade- 
wszystko nad Renem, schodzili oni na drogi, zatrzymywali tam kup
ców, grabili im statki, lub łupili towary, samych zaś zabierali, 
jako więźniów, i osadzali w podziemiach, aby zmusić do okupu. 
Nazywano ich rycerzami-rozbójnikami. Miasta, zależne od ce
sarza, nie miały obecnie nikogo, ktoby niemi rządził i opieko
wał się; stały się one miastami wolnemi, t. j., niewielkiemi 
rzeczpospolitemi.

Książęta, hrabiowie, rycerze i miasta prowadzili wojnę jedni 
przeciwko drugim. Niemcy żałowali czasów, kiedy to cesarz był 
dość potężny, by utrzymać pokój i znajdowali pociechę w na- 
stępującem podaniu.

W górach Harcu, na odosobnionym szczycie, Kiffhaiiser, wznosi się sta
ra wieżyca, szczątki zamku cesarskiego. Wewnątrz tej góry jest ukryty cesarz 
Fryderyk: nie umarł on, tylko trwa pogrążony we śnie. Co sto lat budzi się 
i znów zasypia, oczekując, by nadeszła jego godzina. Pewien pasterz,
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prowadzony przez karłów, odnalazł go w tem ustroniu. Widział cesarza, sie
dzącego za stołem kamiennym, jego broda, wciąż rosnąc, przeszła przez stół. 
Obudził się monarcha i rzekł do pasterza: „Czy kruki latają jeszcze wokół góry?“ 
„Tak“, odpowiedział pasterz. „A więc godzina moja jeszcze nie nadeszła“. 
I zasnął znowu. Gdy przyjdzie chwila (mówiono, iż wówczas broda śpiącego 
owinie trzy razy stół), cesarz podniesie się, weźmie swą tarczę, zawieszoną na 
uschłej gruszy, i zaprowadzi ład w Niemczech.

Cesarzem, o którym opowiada legenda, był początkowo Fryderyk II. 
Później podawano, iż mowa w niej o Fryderyku Rudobrodym.

ROZDZIAŁ XI.

KOŚCIÓŁ W ŚREDNIOWIECZU.

Znaczenie Kościoła w społeczeństwie. We wszystkich kra
jach chrześcijańskich został urządzony Kościół. Wszystkie ziemie 
były podzielone na dyecezye, podległe władzy biskupa. Ponie
waż Kościół zabraniał zakładać biskupstwa gdzieindziej, niż 
w mieście, przeto królowie Niemiec budowali miasta, aby roz
mieszczać tam biskupów. Każdy z nich posiadał bardzo rozległe 
dobra (domen) i świtę rycerzy; był to więc wielki senior. W Niem
czech, gdzie biskupi otrzymali od króla znaczne posiadłości, zo
stali oni książętami.

Wielcy właściciele ziemscy kazali budować po wsiach ko
ścioły, wyposażając je w ziemię. Ksiądz utrzymywał się z pło
dów rolnych i ofiar, składanych przez wiernych; zwano go pro
boszczem (eure), ponieważ miał pieczę (cure-soin) nad duszami 
wiernych. Okolica, zależna od jednego proboszcza, nosiła nazwę 
parafii. Wszyscy wieśniacy obowiązani byli przychodzić do swe
go kościoła i słuchać proboszcza. Każda więc wioska miała swój 
kościół, gdzie wierni zbierali się na nabożeństwa. Przy świątyni 
była dzwonnica, widniejąca zdaleka; uderzano w dzwony dla po
wiadomienia o nabożeństwie. W kościele znajdowała się chrzciel
nica, w której chrzczono dzieci, a dookoła niego ciągnął się cmen
tarz, miejsce, przeznaczone do grzebania zmarłych. W ten spo
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sób wieśniacy mogli uczestniczyć we wszystkich nabożeństwach, 
nie będąc zmuszeni udawać się do miasta. Kościół poświęcony 
był jednemu ze świętych, któremu oddawano cześć, jako opieku
nowi danej wioski. Dziś jeszcze święto patrona jest świętem 
wioskowem, a duża ilość miejscowości nosi imię swego opiekuna 
(św. Jan, św. Piotr, św. Paweł, św. Michał).

Biskupów i kapłanów nazywano duchowieństwem świe- 
ckiem (seculier — żyjący w świecie; przewodnicząc wiernym, 
współżyli oni z nimi. Zakonnicy zaś stanowili duchowieństwo 
regularne (podległe regule); żyli wszyscy wspólnie zdała od 
świata w wielkich posiadłościach. Klasztor składał się zawsze 
z kilku budynków, otoczonych zazwyczaj murem obronnym. 
Przy drodze znajdowała się gospoda, gdzie przyjmowano po
dróżnych, dom opata, szkoła i kościół. Wgłębi mieścił się kla
sztor właściwy, zazwyczaj składał się on z czterech budynków, 
położonych dookoła dziedzińca: była tam sypialnia, gdzie sypiali 
zakonnicy; cele, w których pracowali; refektarz — sala jadalna, 
kuchnia, owocarnia, piwnica, składy, warsztaty i biblioteka. Po
dwórze zazwyczaj było otoczone krytymi krużgankami, t. zw., 
cloitre. Wokoło właściwego budynku klasztornego grupowały 
się inne zabudowania: stodoły, śpichrze, stajnie, obory, pralnie, 
piekarnie, tłoczkarnie, dalej ciągnęły się pomieszczenia dla służby 
i wieśniaków, pracujących na roli, należącej do klasztoru. Całość 
tych zabudowań stanowiła co najmniej dużą wioskę, często nie
wielkie miasteczko. Przeszło sto miast we Francyi są to dawne 
domeny klasztorne (Vezelay, Abbeville, Saint-Maixent).

Zakonnicy stosowali się do reguły św. Beuedyjita, która 
ustanawiała odpowiednie zużytkowanie każdej godziny dnia. Przed 
brzaskiem mnisi zbierali się w kościele na śpiewanie ju trzni, 
w ciągu dnia jeszcze kilka razy szli do świątyni na inne nabo
żeństwa (prima, tercya, sexta, nona, vespera — nieszpory). Pozo
stały czas spędzali przy pracy, pilnując włościan, uprawiających rolę, 
wyrabiając przedmioty zdobnictwa kościelnego, przepisując ręko
pisy. Zakonnicy obowiązani byli być posłuszni wszystkim roz
kazom opata, częstokroć znakomitej osobistości; przełożony nie 
mieszkał razem z zakonnikami.
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Istniało podówczas przekonanie, iż ofiara dana klasztorowi 
jest darem, składanym Bogu łub Świętemu—patronowi klasztoru; 
święty winien być wdzięczny ofiarodawcy.

Donacya czynioną była nie zakonnikowi ani opatowi, lecz 
świętemu (św. Piotrowi, św. Marcinowi). Wierni, przeważnie 
wielcy posiadacze i ich żony, dawali ziemię „dla zbawienia du
szy“ lub „odkupienia grzechów“, lub też, by ich pochowano 
w kościele klasztornym. W taki sposób powiększały wciąż swe 
włości dawne klasztory lub powstawały nowe. Niektóre (jak 
opactwo Cluny) miały dobra, rozrzucone po całej Europie.

Klątwa. Biskupi i kapłani udzielali sakramentów, których 
nikt nie śmiał się wyrzec w obawie wiecznego potępienia. Du
chowni mieli również władzę odmówienia Sakramentów lub pra
wo bronienia wstępu do kościoła; nazywało się to ekskomuniką, 
t. j. wyłączeniem z grona wiernych.

Biskup lub kapłan z gromnicą w ręku wymawiał formułę 
wyklęcia, np., taką: „W imię władzy boskiej, nadanej biskupom 
przez świętego Piotra, wyłączamy winnego z łona świętej Mat- 
ki-Kościoła i skazujemy go na klątwę wiecznego przekleństwa. 
Niech będzie przeklęty w mieście, przeklęty w polu; przeklętym 
niech będzie śpichlerz jego, zbiory, dzieci i płody jego ziemi. 
Niech żaden chrześcijanin nie pozdrawia go, ani żaden ksiądz nie 
odprawia dlań mszy, nie udziela mu sakramentów. Niechaj po
grzebany będzie w śmiertelnym dole osła. Niech będzie wyklęty 
zzewnątrz i na wnętrzu swym: we włosach, mózgu, czole, uszach, 
oczach, nosie, kościach i szczękach. I tak jak gromnice te, rzu
cane rękami naszemi, gasną dziś, niechaj światło życia jego 
zagaśnie w wieczności, jeżeli nie nawróci się i nie zadowoli 
Kościoła Bożego darem i pokutą“. Kończąc te słowa, kapłan 
rzucał gromnicę na ziemię.

Klątwa stała się środkiem obrony dla Kościoła i jego włości 
przeciw świeckim. Gdy rycerz prześladował lub więził kapłana 
albo mnicha, gdy pustoszył ziemie klasztorne lub przywłaszczał 
sobie włości kościelne, biskup lub opat rzucał nań klątwę.

Klątwą zmuszano również wiernych do ulegania przepisom 
kościelnym. Wyklinano kacerzy i tych, którzy ich popieralL
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Rzucano ją na seniorów, zawierających związki małżeńskie wbrew 
zaleceniom kościoła: według praw kanonicznych wzbronione 
było zaślubianie krewnych nawet w czwartej linii, jak również mał
żeństwa między rodzicami chrzestnymi. Król Francyi, Robert, po
ślubił swą kuzynkę Bertę (695). Papież zwołał synod, który uznał 
małżeństwo za nieważne i wydał wyrok: pod grozą klątwy żąda
nie, by Robert i Berta rozeszli się i odbyli siedmioletnią poku
tę. Wyklęto również biskupa z Tours, który dawał ślub.

Robert, kochając swą żonę, nie chciał się z nią rozłączyć,- 
oboje więc zostali wyłączeni z grona wiernych, służba ich cala 
opuściła, tylko dwoje zostało z niemi.

Opowiadają, iż słudzy nie chcieli mieć z nimi żadnej styczności, jedze
nie podawali im na długiej łopatce, a wszystko, czego się tamci tylko tknęli, 
rzucali w ogień. Berta powiła dziecię bardzo brzydkie, umarło ono bezwłocz- 
nie; mówią, iż był to potworek o szyi węża, a nogach gęsich; Bóg kazał mu 
przyjść na świat i być karą dla Berty.

Wreszcie Robert i Berta ulegli: ona wstąpiła do klasztoru, 
on pojął inną za żonę.

Jednak władni seniorowie nie zawsze liczyli się z klątwą; 
mieli zazwyczaj na swe usługi kapelanów, którzy odprawiali 
dla nich msze i udzielali im sakramentów. Filip-August i Jan bez 
Ziemi podlegali klątwie w ciągu kilku lat.

Interdykt. W stuleciu XI-em, biskupi uciekali się do inter- 
dyktu, by zmusić seniorów do uległości. Wzbraniali więc odpra
wiania nabożeństw we wszystkich włościach seniora. Zakazywali 
udzielania ślubów, grzebania umarłych na cmentarzach (z wyjąt
kiem zmarłych duchownych i dzieci). Kościół w tym czasie był 
pozbawiony wszelkich ozdób na znak żałoby podobnie, jak w .wiel
ki piątek. Księża odprawiali msze przy zamkniętych drzwiach. 
Zabronionem było jadać mięso, strzydz włosy lub brodę. Co dnia 
zrana bito w dzwony: wszyscy winni byli wtedy padać na twarze 
i odmawiać modły pokutne. Żywiono nadzieję, iż przez nakładanie 
kar na poddanych zmusza się do uległości seniora.

Gdy Filip-August nie chciał połączyć się z żoną Inge
borgą, papież rzucił interdykt na całe królestwo. Wówczas wszyst-

Dzieje średniow. T. II. 10
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kie kościoły zostały zamknięte, mszę odprawiano tylko raz na 
tydzień w piątki wczesnym rankiem. Kapłani byli obowiązani 
kazać nie wewnątrz świątyni, lecz pod portykami. Komunię 
udzielano tylko chorym, walczącym już ze śmiercią, kobietom 
zupełnie wzbronionym był wstęp do kościoła nawet w celu 
ochrzczenia dzieci (1198). Król początkowo wpadł w gniew i na
wet wydalił z granic państwa biskupów, którzy ogłosili inter- 
dykt. Po dwu jednak latach oporu, ustąpił i odsunął od siebie 
drugą żonę.

Pokuta. Był to dawny zwyczaj kościelny, iż chrześcijanin, 
pozbawiony komunii za spełnioną zbrodnię, nie mógł wrócić na 
łono kościoła bez odbycia pokuty, t. j., dopiero po akcie skruchy. 
Jeżeli zaś grzechu dopuszczono się jawnie, pokuta musiała być 
publiczną. Pokutnik, przyodziany w zgrzebną szatę, boso, stał 
u drzwi kościoła, chyląc się ku ziemi przed tymi, co wchodzili do 
świątyni, błagał ich, by modlili się za niego. Co roku ci, którzy 
musieli odprawiać pokutę, zbierali się u drzwi kościelnych, padali 
na ziemię, biskup zaś posypywał im głowy popiołem i rozdawał 
worki płócienne, którymi mieli się przyodziewać. Obrzęd ten od
bywał się w pierwszy dzień postu, zwany środą popielcową.

Ten, kto odbył pokutę publiczną, nie miał prawa noszenia 
broni; to też Frankowie i Niemcy nie przyjęli tego zwyczaju. 
Pokuta publiczna była wyjątkową; nakładano ją za spełnienie 
wielkich zbrodni; np., ojcobójca musiał nosić dokoła ciała żelazny 
łańcuch i wędrować po świecie, nigdzie się nie zatrzymując. Pe
wien hrabia z Anjou, Foulques, pod koniec życia przejęty wielką 
skruchą, kazał się ulicami wlec po ziemi słudze, który mu przy- 
tem wymierzał razy batem. Nieraz kościół za zabicie duchownego 
skazywał księcia na pokutę publiczną (patrz str. 173).

Pokuta zazwyczaj była okryta tajemnicą. Nie rozgrzeszywszy 
penitenta, spowiednik nakazywał mu za pokutę pościć, odmawiać 
jaką modlitwę, dawać jałmużnę lub nawet udać się na pobożną 
pielgrzymkę. Później weszło w zwyczaj biczowanie rózgami na
gich ramion; nazywano to dyscypliną; gorliwi w wierze, jak świę
ty Ludwik, używali do biczowania żelaznych łańcuszków. Pod
czas wielkiej dżumy, r. 1348, tłumy pokutników ciągnęły przez
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ziemię francuską, zatrzymując się w miastach na rynkach, gdzie 
biczowali swe obnażone ramiona; nazywano ich

Pielgrzymki. We wszystkich czasach wierzono, iż święci 
mają moc sprawiania cudów nietylko za życia, ale i po śmierci. 
Kości ich, ubranie, przedmioty, do nich należące, podług ogól
nego mniemania, miały moc leczenia chorych; nazywano je reli
kwiami (reliques-restes — szczątki). Zachowywano, np., głowę 
św. Jana Chrzciciela, kości Łazarza; w Kolonii popioły trzech 
króli. W wielu miastach posiadano zęby lub włosy Chrystusa, 
kawałki drzewa prawdziwego krzyża, szczątki szat Świętej Dzie
wicy, a nawet łzy Chrystusa.

Wszystkie klasztory, książęta, seniorowie i biskupi starali 
się posiadać takie relikwie; przechowywano je starannie w zło
tych lub srebrnych szkatułkach. Często też budowano dlań wy
łączne kaplice. Sainte-Chapelle w Paryżu zbudowana przez świę
tego Ludwika do przechowywania w niej cierniowej korony Chry
stusa, przywiezionej ze Wschodu. Relikwie uważano za coś opie
kuńczego dla miasta. W dniach dżumy, powodzi lub suszy, obno
szono podczas procesyi szkatułę z relikwiami. Raz do roku za
zwyczaj w dzień świętego, dozwolonem było wiernym dotykać re
likwii. Wtedy to nadciągały wielkie tłumy mężczyzn, kobiet, dzie
ci: chorzy szukali uzdrowienia, pokutnicy — wyzwolenia z grze
chów, gdyż częstokroć pielgrzymka do relikwii świętych stano
wiła pokutę.

Ci, którzy w tym czasie przychodzili, zwani byli pielgrzy
mami (t. j. cudzoziemcami, pelerins, etrangers) Przyodziani oni 
byli w długie wełniane szaty, podobne do zakonnych, nosili du
że brody i mieli wysokie kije; często szli boso lub w sandałach. 
Wielu z nich udawało się w drogę bez zapasów żywności i pie
niędzy; wędrowali o żebranym Chlebie i spali na drodzej gdyż 
istniało żywe przekonanie, iż miłym się jest Bogu lub świętemu, 
gdy daje się jeść pielgrzymowi; wzbronionem było wyrządzanie 
mu krzywdy.

Pielgrzymki, najbardziej pociągające dla uczestników, kie
rowane były ku grobom świętych, słynących zs najmożniejszych: 
we Francyi — grób św. Marcina w Tours, św. Sermina w Tuluzie;
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w Hiszpanii — grób apostoła Jakuba w Compostella, we Wło
szech — grób św. Benedykta na wzgórzu Cassin, a przede- 
wszystkiem odbywano pielgrzymki do grobu św. Piotra w ko* 
ściele pod temże wezwaniem w Rzymie. Udawano się tam z ca
łej Europy. Przy wielkich drogach, prowadzących do miejsc 
świętych, pobudowano nawet gospody, gdzie podejmowano piel
grzymów. Lecz ze wszystkich miejsc świętych najbardziej czczony 
był Grób Chrystusa, Grób Święty, w Jerozolimie.

Papiestwo. Biskup rzymski, zwany papieżem, był uważany 
za zwierzchnika nad innemi dyecezyami, ponieważ był biskupem 
stolicy świata i następcą apostoła Piotra, do którego Chrystus 
rzekł: „Daję ci klucze królestwa niebieskiego: co rozwiążesz na 
ziemi, będzie rozwiązane i w niebie“. Klucze te były znakiem 
władzy papieskiej.

Papież jednak, podobnie jak i inni biskupi, wybierany był 
przez „duchowieństwo i lud“ miasta Rzymu; nadeszły później 
czasy, gdy kler rzymski nie był dość silny, by oprzeć się 
miejscowym seniorom. Dlatego to w ciągu półtora wieku papież 
był wybierany przez margrabiego Toskanii, następnie przez se
niorów, posiadaczy warownych zamków w Rzymie i okolicy, na- 
kóniec nawet przez cesarza Niemiec.

To samo miało miejsce i w innych krajach. Wielu bisku
pów i opatów było synami seniorów, ojcowie kazali mianować 
ich na godności duchowne, ponieważ biskupstwa i opactwa po
siadały wielkie włości, przynoszące duże dochody. Zostawszy 
biskupami w wieku bardzo młodym, częstokroć nie będąc nawet 
księżmi, synowie seniorów prowadzili swój zwykły sposób życia: 
bywali na polowaniach, dosiadali koni, nosili zbroję i prowa
dzili wojny. Nieraz się żenili, więc zamieszkiwali wraz z żonami, 
rodzinami w otoczeniu świty i psiarni w swych biskupstwach lub 
opactwach. Inni znów byli księżmi lub mnichami tylko dla
tego, że zapłacili za mianowanie na te godności; sami ze swej 
strony sprzedawali innym uzyskane dostojeństwa. Ta sprzedaż, 
wzbroniona prawem kościelnem, zwana była symonią (od imienia 
Symona czarnoksiężnika). Księża wstępowali w ślady biskupów;
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wielu z nich nie umiało czytać lub odprawiać poprawnie mszy; 
mieli żony, kupczyli sakramentami i rozgrzeszeniami.

Byli jednak duchowni, którzy znajdowali, iż taki sposób 
życia jest gorszący; twierdzili, że Kościół „zarażono duchem cza
su " ,— t. j., życiem świeckiem. Niektórzy z nich przedsięwzięli 
nawet wznowienie dawnych reguł, nakazanych duchowieństwu — 
nazywało się to zreformowaniem {odbudowaniem) Kościoła. Za
częli więc od przekształcania kilku zgromadzeń klasztornych, 
które miały być wzorem dla innych. Jednym z pierwszych prze
obrażony został klasztor Cluny w Burgundyi: w X wieku usta
nowiono w nim regułę św. Benedykta, t. j., obowiązek pracy, 
posłuszeństwa i życia w ubóstwie. Wprowadzenie ulepszeń do
konywało się jednak w ciągu półtora wieku.

Grzegorz VII. Hildebrand (nazwany później papieżem Grze
gorzem) był synem wieśniaka z jednej wioski toskańskiej, nale
żącej do papieża. Wuj jego, opat klasztoru w Rzymie, wziął 
do siebie dziecko, wychował je i zrobił zakonnikiem. Był to 
chłopiec drobny, chorowity, o słabym głosie, pełen jednak energii 
i żywotności. Przeszedł on na stronę zwolenników odrodzenia 
życia zakonnego i wstąpił do klasztoru w Cluny. W tym czasie 
cesarz począł już mianować papieży. Naznaczył on na ten wy
soki urząd kuzyna swego Brunona, podówczas biskupa w Toul. 
Bruno przybrał imię Leona IX i wyruszył do Rzymu. W czasie 
podróży zatrzymał się on w Cluny, poznał tam Hildebranda 
i wziął go ze sobą (1049). Hildebrand, osiadłszy w Rzymie, stał 
się doradcą papieży, rządził Kościołem w ciągu dwudziestu prze
szło lat za pięciu dostojników, następujących po sobie.

Po śmierci Aleksandra II (1073) postanowiono poczekać trzy 
dni z wyborem nowego papieża. Nazajutrz jednak podczas uro
czystości pogrzebowych tłum miejski, złożony z mężczyzn i ko
biet, wtargnął do kościoła z okrzykiem: „Niechaj Hildebrand 
będzie papieżem“. Jeden z kardynałów wygłosił mowę. „Lep
szego papieża nie znajdziemy, papieżem obierzmy więc jego“. 
Tłum prowadził Hildebranda do miejsca, gdzie znajdował się 
tron papieski. Hildebrand zasiadł na nim, przywdział szaty pon- 
tyfikalne i przybrał imię Grzegorza VII.
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Bezwłocznie potem napisał on do wszystkich książąt, wzy
wając ich do współdziałania w przeprowadzeniu przekształcenia 
Kościoła w poszczególnych krajach. Najprzód papież ogłosił 
za wyklętych wszystkich księży symonistów, t. j., tych, którzy 
dostąpili godności za pieniądze lub też naznaczeni zostali przez 
osoby świeckie; wszyscy biskupi i Opaci Niemiec i Włoch mia
nowani byli przez cesarza. Rzucił również klątwę na kapłanów 
żonatych, a sakramenty, udzielane przez nich, uznał za nieważne. 
Kto więc otrzymał rozgrzeszenie od takiego księdza, nie był pe
wien, czy został uwolniony od grzechów, i mógł trwożyć się, iż 
będzie potępiony.

Grzegorz VII miał wielu przeciwników: króla Niemiec, Hen
ryka IV, doradców jego, prawie wszystkich biskupów i opatów 
w Niemczech i Lombardyi, w samym zaś Rzymie władnego 
seniora Cenciusa. Grób cesarza Adryana w pobliżu Tybru uczy
niono twierdzą (zamek Świętego Anioła): Cencius pomieścił 
w nim załogę, kazał również wznieść wieżę, która zagradzałaby 
drogę do mostu na Tybrze, — i od wszystkich przybywających 
żądał zapłaty za przejście przez rzekę.

Roku 1075, w noc Bożego Narodzenia, Grzegorz udał się 
do kościoła, gdzie zrobiono żłobek, by odprawić tam mszę; deszcz 
padał ulewny, niewielu więc ludzi było przy nim. Nagle wszedł 
do kościoła Cencius z oddziałem uzbrojonych jeźdźców; rzucili 
się na Grzegorza, powlekli go za włosy, poranili, wsadzili na 
konia i powieźli do jakiejś wieży. Nazajutrz zrana Rzymianie 
dowiedzieli się, iż papież został uwięziony, więc zagrano pobudkę, 
zamknięto wrota miejskie, milicya chwyciła za broń, zdobyto 
wieżę i papieża uwolniono.

Grzegorz wydał wkrótce walkę Henrykowi IV, królowi Nie
miec. Początkowo papież chciał go tylko skłonić do oddalenia 
od siebie wyklętych doradców, a skończył groźbą rzucenia kląt
wy i na samego Henryka. Oburzony cesarz zwołał biskupów 
niemieckich, uległych mu jeszcze, na sobór, i ogłosił na nim, iż 
papież złożony jest z tronu.

Gońcy cesarscy zawieźli ten wyrok do Rzymu na sobór, 
złożony z biskupów pod przewodnictwem papieża, lecz o mało
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co nie przypłacili poselstwa życiem. Wtedy to wobec całego 
zgromadzenia papież wyklął króla i rzekł: „Odejmę mu rządy 
w Niemczech i Włoszech; uwalniam wszystkich chrześcijan od 
przysięgi, jemu złożonej, i zabraniam im wszystkim słuchać go, 
jako monarchy“. Dotąd żaden papież tak nie postąpił. Wyłą
czając z grona wiernych króla, zabraniał mu wchodzić do kościoła 
i uczestniczyć w przyjmowaniu sakramentów, nie pozbawiał go 
jednak prawa sprawowania rządów nad poddanymi. Będąc w mo
cy zwalniania ich z obowiązku posłuszeństwa względem panującego, 
papież stawał się tym samym władcą monarchów.

Wielu z książąt niemieckich było niechętnych Henrykowi. 
Oświadczyli mu oni, iż obiorą innego cesarza, jeżeli nie uzyska 
przebaczenia papieża. Pewnego więc dnia zimowego Henryk 
ruszył nagle wraz z żoną i małym synkiem w drogę daleką: 
przebył Besanęon i spuścił się w dolinę Mont Cenis drogami, 
zaniesionemi śniegiem, królowę musiano ciągnąć na wołowych 
skórach. We Włoszech rycerstwo chciało mu dalej towarzyszyć, 
lecz on nie szedł walczyć, więc kazał się im oddalić. Grzegorz VII, 
dowiedziawszy się o przybyciu Henryka, udał się-do warownego 
zamku w Apeninach, Canossy. Twierdza zbudowana była na 
stromej skale i otoczona potrójnym murem obwodowym. Hen
ryk stanął u wrót zamku, papież nie kazał go wpuszczać. Cesarz 
zjawił się ponownie, tym razem boso i w szatach pokutnych. 
Grzegorz kazał mu czekać na mrozie jeden dzień i drugi, już 
otoczenie błagało papieża, by wreszcie przebaczył Henrykowi. 
Nakoniec najwyższy dostojnik kościelny ustąpił; otworzono wro
ta. Cesarz rzucił się do stóp papieża, ten rozgrzeszył pokutnika, 
podniósł go i powiódł do kościoła (1077).

Zgoda jednak niedługo trwała, książęta bowiem niemieccy 
już powołali na tron innego króla (1077); Henryk zaś rozkazał 
wybrać nowego papieża (1080). Tak więc było dwu papieży 
i dwu królów, walczono w całych Niemczech i Italii. Papież nie 
miał na swą obronę wojska, Henryk więc przedostał się ze swą 
armią do Włoch i bez walki wkroczył do Rzymu. Grzegorz schro
nił się na drugi brzeg Tybru do zamku Świętego Anioła, został on 
wkrótce oblężony (1084). Lecz król Normandów z Neapolu przy
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był na pomoc, wojska jego jednak grabiły i nawet podpaliły sa
mo miasto. Papież wówczas uszedł do królestwa neapolitańskie- 
go i umarł tam wkrótce (1085). Przed śmiercią wyrzekł: „Kocha
łem sprawiedliwość, nienawidziłem nieprawości, dlatego też umie
ram na wygnaniu".

Innocenty III. Walka papieża z cesarzem trwała w ciągu pra
wie dwu wieków; potęga papieska wzrastała coraz więcej. Urzą
dzając pochody krzyżowe przeciw muzułmanom (patrz str. 156), 
papież poczynał sobie, jak zwierzchnik całego chrześcijańskiego 
rycerstwa. Zwolna i sami panujący przyzwyczaili się do bezwzglę
dnego posłuszeństwa względem stolicy Apostolskiej. A gdy Fry
deryk Rudobrody został pokonany (1176) przez Lombardów, 
sprzymierzeńców papieża (patrz str. 136), wszyscy byli pod wra
żeniem, iż ma on już większą władzę, niż cesarz.

Wówczas to wystąpił na widownię dziejową najpotężniejszy 
z papieży, Innocenty III (1198). Był on Rzymianinem szlachetnego 
rodu, studyował teologię i prawo, został powołany na stolicę apo
stolską w trzydziestym siódmym roku życia, był więc najmłod
szym ze wszystkich swych poprzedników.

Twierdził on często, „iż papież zastępuje Boga na ziemi“, 
że jest „wikarym“, to jest, zastępcą Boga“. „Stwórca“, mawiał: 
„oddał św. Piotrowi nietylko zarząd kościołem, ale i nad całym 
światem". Dalej głosił jeszcze zdania: „Dana jest książętom władza 
na ziemi, papieże jednak mają moc również na niebie; książąt 
udziałem rząd nad ciałami, papieżom zaś należy się rząd dusz. 
O ile dusza wyższą jest ponad ciało, o tyle papież potężniejszy od 
królów“. A gdzieindziej jeszcze: „Bóg, Stwórca świata, urządził’ 
na niebie dwa wielkie ogniska światła: jedno wielkie—słońce dla 
dnia, i drugie małe — księżyc dla nocy. Podobnie na sklepieniu 
niebieskiem powszechnego kościoła ustanowił on dwie wielkie go
dności: jedna dostojna — to władza papieska, druga mniejsza—to 
moc królewska: pierwszą, by przodowała duszom, jak słońce dnio
wi; drugą, by prowadziła ciało, jak księżyc noce. I podobnie, jak 
księżyc, czerpie swe światło od słońca, władza królewska zapoży
cza swój blask z mocy papieskiej“.

Inocenty III wypowiedział walkę najpotężniejszym królom
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swego czasu. Wyklął króla Francyi, Filipa-Augusta, ponieważ ten 
nie chciał żyć z żoną swą, Ingeborgą, księżniczką duńską. Rozwód 
uznany został za nieprawny i unieważniony przez poprzedniego 
papieża, lecz Filip, nie biorąc tego pod uwagę, poślubił inną księ
żniczkę. Innocenty III rzucił interdykt na całe królestwo (1198 — 
1200). Filip wówczas rozstał się z drugą swą żoną, połączył się 
znów z Ingeborgą (patrz str. 145).

Innocenty walczył również z Janem bez Ziemi, monarchą an
gielskim. Początkowo postanowił, iż królestwo jego podlega 
interdyktowi (1208), później jednak wyklął i ogłosił Jana za po
tępionego, zagroził również, iż odda państwo królowi Fran
cyi. Wtedy Jan, przerażony, uległ, całe swe królestwo przeka
zał papieżowi, który następnie oddał mu je, ale już jako lenno 
wasalowi.

W Niemczech Innocenty zażądał władzy orzeczenia w sporze 
dwu książąt o koronę królewską, komu z nich ona się należy.

Nawoływał on do czwartej krucyaty. Krzyżowcy wyruszyli, 
aby uwolnić Jerozolimę, lecz zdobyli Konstantynopol (1204), 
a Greków oddali pod władzę papieską (patrz str. 172).

Papież zarządził również krucjatę przeciw heretykom, za
mieszkałym na południu Francyi. Ogłosił książąt tego kraju za 
wydziedziczonych ze swych włości, a ziemie ich oddał krzyżow
com.

Innocenty III zwołał potem (1215) sobór powszechny do pałacu 
Laterańskiego. Było to największe zgromadzenie duchowne w wie
kach średnich: przybyło nań 412 biskupów, 800 opatów, kilku 
patryarchów i biskupów ze Wschodu. Powzięto na nim pewne za
rządzenia względem heretyków: wszyscy książęta z chwilą objęcia 
władzy musieli się zobowiązać przysięgą, iż będą usuwać kacerzjr 
z ich włości (domenów).

Bonifacy VIII. W ciągu stulecia XIII papieże osiągnęli jesz 
cze kilka powodzeń. Odebrali rodowi Fryderyka II. wrogiemu im, 
najpierw państwo niemieckie, a później i królestwo Sycylii (1266). 
Kazali zaś obrać cesarzem Niemiec księcia, który im był oddany; 
w królestwie zaś sycyiijskiem władzę przekazali księciu francu
skiemu, Karolowi z Anjou, bratu św. Ludwika.
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Ku końcowi stulecia papież Bonifacy VIII (1294—1303) stał 
się równie potężny, jak Innocenty III. Pewien ród senioralny z oko
lic Rzymu, Colonna, śmiał stawiać mu opór. Bonifacy VIII wydał 
im walkę na śmierć i życie, zagarnął więc wszystkie zamki, zró
wnał z ziemią pałace i miasto rodzinne i polecił przeorać pługiem 
ich posiadłości. Potem wyklął Colonnów, przywłaszczył sobie 
wszystkie ich dobra, a dwu kardynałom z tego rodu kazał zja
wić się ze sznurem u szyi i zdać się na łaskę i niełaskę. Inni 
członkowie tej rodziny uciekli daleko od Rzymu, po lasach i bo
rach pędzili żywot tułaczy.

Bonifacy VIII jednocześnie wypowiedział walkę królom Fran- 
cyi i Anglii, ponieważ ci nakładali podatki na włości kościelne 
i klasztorne; oznajmił, iż wyklęty będzie każdy, kto ośmieli się 
wymagać jakichkolwiek opłat ód duchowieństwa (1296).

W r. 1300 na uczczenie nowego stulecia obwieścił papież 
jubileusz. Wszyscy wierni, którzy tego roku przybywali do Rzy
mu, dostąpić mieli odpuszczenia grzechów. To też ze wszystkich 
stron ściągali pielgrzymi setkami tysięcy, w narodowych swych 
strojach lub szatach pielgrzymich, pieszo, konno i na wozach. Do
szedłszy do Rzymu, rzucali się na ziemię, oddając się modłom, 
przebywali na klęczkach stopnie bazyliki św. Piotra, a przed 

•grobowcem świętego Apostoła padali znów na twarz. Droga, 
prowadząca od mostu na Tybrze, okazała się zbyt wązką: trzeba 
było przeprowadzać nową na grobli. Każdy pielgrzym składał 
sztuki pieniędzy na ołtarzu św. Pawła, a dwaj duchowni, znajdu
jący się tam we dnie i w nocy, zgarniali je grabkami. (Papież po
trzebował dużych środków na prowadzenie wojny z królem sycy

lijskim).
Wkrótce potem Bonifacy VIII poróżnił się z Filipem Pię

knym (patrz str. 104) i ogłosił słynną bullę: Unam sanctam 
(1302). „Kościół“, mówi on w niej: „jest to ciało z jedną głową, 
a nie z dwiema, jak jaki potwór. Głową kościoła jest Chrystus, 
a namiestnikiem Chrystusa Piotr i następca Piotra“. Ewangelia 
święta uczy, iż ma on w posiadaniu dwa miecze: duchowy i do
czesny. Jeden i drugi ma w swej mocy kościół: jednym kieruje rę
ka papieża, drugi jest w ręku króla i rycerstwa, ale pod rozkaza
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mi papieża. Jeden więc miecz musi ulegać drugiemu, a władza 
doczesna duchowej“. Zakończył zaś w ten sposób: „Ogłaszamy 
więc wszystkim, iż uległość papieżowi rzymskiemu jest konie
cznym warunkiem zbawienia“.

W niespełna rok wasal Filipa Pięknego, Nogaret, wespół 
z wygnańcem Colonną zaskoczył znienacka Bonifacego VIII w Ana- 
gni (patrz str. 105). Odtąd papieże nie są już tak potężni, by zmu
szać królów do uległości.

ROZDZIAŁ XII.

W O J N Y  K R Z Y Ż O W E .

Wojna krzyżowa. Grób Chrystusa w Jerozolimie, Grób 
Święty, był zawsze najbardziej czczonem miejscem pielgrzymek. 
Muzułmanie, władcy Jerozolimy, nie stawiali przeszkód pielgrzy
mom chrześcijańskim w odbywaniu praktyk religijnych. Pobożni 
przychodzili ze wszystkich krajów chrześcijańskich, nawet z Nor
wegii. Lecz w w. XI-ym inny szczep muzułmański wtargnął do 
Azyi Mniejszej i zdobył Jerozolimę (1074). Byli to Turcy, bardziej 
ciemni i mniej tolerancyjni. Zaczęli oni źle się obchodzić z piel
grzymami.

Niektórzy papieże powzięli zamiar wysłania rycerstwa chrze
ścijańskiego, by odebrało z rąk niewiernych Grób Chrystusowy. 
Grzegorz VII chciał, jak zwykł był mówić, „zwalczać nieprzyjaciół 
Boga, dopóki się nie odzyszcze Grobu Zbawiciela“. Lecz zbyt był 
pochłonięty walką z cesarzem.

Król Filip I został wyklęty za to, iż nie chciał połączyć się ze 
swą żoną; papież, Urban II, przybył do Francyi, ażeby ogłosić 
nań wyrok. Zwołano sobór w llermont (1095). Biskupi i tysiące 
rycerstwa z Francyi południowej przybyli na to zgromadzenie; aby 
wszystkich pomieścić, rozbito namioty.

Po skończonych obradach papież zgromadził tłumy na rów
ninie i wygłosił mowę. Wzywał rycerstwo, by w imię Chrystusa
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szło na wojnę przeciw niewiernym, a przytaczając słowa Ewan
gelii: „ten kto nie niesie krzyża, by iść za mną, nie jest mym 
uczniem“, rzekł: „musicie przeto umieścić krzyż na swych sza
tach“. Obecni, uniesieni zapałem, poczęli wołać: „Bóg tak chce!“ 
<Słowa te stały się okrzykiem wojennym krzyżowców). Biskup 
z Puy, Ademar, ukląkł przed papieżem i prosił, by mu udzielił 
swego błogosławieństwa na wyprawę. Rycerstwo jawiło sie tłu
mnie, prosząc o to samo. Wszyscy, chcący wziąć udział w pocho
dzie krzyżowym, robili sobie krzyże z tkaniny i przytwierdzali je 
na ramionach. Zobowiązywali się przytem walczyć z niewiernymi 
i powrócić dopiero po odwiedzeniu Grobu Świętego. W nagrodę 
papież ogłosił, iż udający się na wyprawę są zwolnieni od wszelkiej 
pokuty za grzechy. Biskup z Puy miał stanąć na czele pochodu, 
jako poseł papieski.

Rycerzy tych, oznaczonych krzyżem, nazywano krzyżowca
mi. Było we zwyczaju, iż pielgrzym, udający się do Ziemi Świętej 
miał na ramionach krzyż z tkaniny zazwyczaj czerwonej: z przodu, 
gdy szedł tam dopiero,—z tyłu, gdy już powracał. Podczas nieobe
cności krzyżowca, kościół roztaczał pieczę nad wszystkiem, co do 
niego należało. Kto tknął mienia jego lub rodziny bywał wyklęty. 
Wyprawa zwała się wojną krzyżową (krucyatą). Pierwsza krucya- 
ta była postanowiona na soborze w r. 1095. Wojny te trwały wcią
gu dwu wieków.

Wyruszenie na pierwszą wyprawę. Krucyata była postano
wiona w chwili wyjątkowego zapału. Musiało upłynąć sporo czasu 
na przygotowanie armii rycerzy. Odłożono więc wyjazd do następ
nego roku, zdecydowano w tym samym czasie dotrzeć do Kon
stantynopola.

Wówczas zakonnicy i kaznodzieje rozeszli się na wszystkie 
strony, by głosić wojnę krzyżową. Pewien pustelnik z Amiens, 
Piotr Pustelnik, małego wzrostu, chudy, o czarnych żywych 
oczach, ubrany w ciemny płaszcz z kapturem, owiązany powrozem, 
wzywał dokrucyaty werrancyi północnej, przeważnie wśród ludno
ści ubogiej. Olbrzymi tłum, prowadzony przezeń i przez biednego 
rycerza, Gautier, zwanego „bez mienia“, wyruszył naprzód, nie cze
kając na rycerzy. Nędzarze ci, źle uzbrojeni, niezaopatrzeni w żyw-
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ność, wraz z dziećmi i żonami przeszli przez Niemcy i, idąc dalej 
z biegiem Dunaju, łupili wszystkie kraje, położone na swej drodze. 
Wielu z nich zabiła ludność miejscowa; ci, którzy przybyli do Kon
stantynopola, nie chcąc i tu oczekiwać rycerzy, rozłożyli się obozem 
dopiero pod Niceą, zajętą przez Turków. Tam zostali otoczeni 
i, umierając z pragnienia, poddali się wkrótce. Wszyscy byli zabi
ci. Jeden Piotr Pustelnik zbiegł.

Właściwa armia, złożona z rycerstwa, za którem szła służba 
i wozy z żywnością, podzieliła się na cztery oddziały; każdy z nich 
ruszył inną drogą. Ani jeden z monarchów nie uczestniczył w tej 
wyprawie, ponieważ królowie Anglii, Niemiec i Francyi byli wy
klęci. Każdy z powyższych oddziałów składał się z rycerzy jedne
go kraju, skupiających się przy głównych swoich seniorach, ale nie 
zobowiązanych względem nich do posłuszeństwa; wszyscy byli 
uczestnikami wyprawy krzyżowej na własną rękę. Mieszkańcy po
łudnia: Prowansalczycy i Włosi szli za hrabią Tuluzy i legatem pa
pieskim. Francuzi północni—pod wodzą księcia Normandyi i hra
biego Flandryi, Francuzi z Lotaryngii dążyli za Godfrydem de 
Bouillon, księciem Dolnej Lotaryngii; był on jasnowłosy, o szero
kiej piersi, miał oczy błękitne i głos łagodny.

Wyobrażano sobie później, iź Godfryd został głównym dowódcą krucya: 
ty; przypisywano mu czyny nadzwyczajne. Mówiono, iż zabił własną ręką 
przywłaszczyciela władzy, Rudolfa, i pierwszy zatknął sztandar królewski na 
murach Jerozolimy. Był on tak silny, że jednem uderzeniem miecza mógł 
odrąbać łeb wołu lub rozpłatać Turka od głowy do pasa.

Z południowej Italii wyruszył ze swym oddziałem książę nor- 
mandzki, Boemund, najzręczniejszy z krzyżowców; szedł on raczej, 
aby zdobyć dobra, niż dotrzeć do Grobu Pańskiego.

Wszystkie te oddziały spotkały się w Konstantynopolu (1096), 
gdzie od wieków panowali następcy cesarzów rzymskich.

Krzyżowcy w Azyi Mniejszej. W tern mieście o mało nie 
’ doszło do starcia rycerstwa z chrześcijanami Grekami. Cesarz 

chciał skorzystać z pomocy przybyłych, by wejść znów w posiada
nie umocnionych miast w Azyi Mniejszej, które dopiero co Turcy 
podbili. Monarcha wysłał więc krzyżowców, by obiegli Niceę: siły 
tureckie zostały rozbite. Grecy jednak zawarli potajemny układ
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z oblężonymi: na mocy jego przedostali się sami do miasta i zam
knęli wrota przed zwycięzcami.

Aby dotrzeć do Jerozolimy, trzeba było przebyć całą Azyę 
Mniejszą i Syryę. Turcy w odwrocie tak spustoszyli całą tę krainę, 
iż krzyżowcy nie znajdowali na swej drodze nawet trawy dla popa
sania koni. Jeźdźcy tureccy, uzbrojeni w łuki, na sposób Hunnów 
cwałem przebiegali wzdłuż posuwających się wojsk chrześcijań
skich, rażąc rycerstwo strzałami i zabijając tych, którzy się odłą
czyli od sił głównych.

Krzyżowcy szli wciąż dwiema kolumnami. Nagle na rów
ninie, w pobliżu Dorylee, pierwsza z nich ujrzała nadciągające woj
ska tureckie. Dowódca oddziału, Boemund, kazał zdjąć bagaż 
i złożyć go tuż obok błot, na straży przy nim pozostawio
no piechotę. Rycerstwo zaś stanęło w szyku bojowym; zaledwie 
jednak zajęto wyznaczone stanowiska, już konnica turecka parła je 
ze wszystkich stron, posuwając się wzdłuż linii bojowej i strzelając 
z łuków. Boemund wydał rozkaz: stać niewzruszenie na miejscu, 
nie pozwalając na złamanie szyku i nie dopuszczając do walki 
w pojedynkę. Turcy wciąż przebiegali galopem, rażąc strzałami 
z odpowiedniej odległości, by nie dosięgnięto ich włóczniami; 
strzały nie wyrządzały krzywdy rycerstwu, przykrytemu kolczu
gami — zabijały mu jednak konie. Krzyżowcy stali nieporuszeni, 
nie mając możności bronienia się. Niektórzy z nich rozwścieczeni 
w pogoni za Turkami wychodzili z szeregów, lecz, gdy mieli po
wracać, bywali okrążani przez Turków i uśmiercani. Walka trwała 
już kilka godzin. W tym samym czasie oddział Turków na
tarł na obóz, znajdujący się na tyłach armii, piechota, strzegą
ca go, poszła w rozsypkę: łupiono namioty, mordowano księ
ży, kobiety jsługi, — ponad rozgwarem bitwy unosił się krzyk 
kobiecy. Rycerstwo zwolna poczęło się cofać ku obozowi, skupiając 
się instynktownie ku środkowi, „zwarci jeden obok drugiego, jak 
barany w zagrodzie“, opowiada jeden z księży, znajdujący się tam 
podówczas: „i nie stać już nawet było na dokonanie odwetu“.

Klęska więc była zupełna, gdy wtem druga kolumna, wezwa
na przez wysłańców Boemunda, ukazała się na polu bitwy. Co koń 
wyskoczy rzucono się na Turków i otoczono ich z boków. Ci zasko
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czeni nie zdołali już stanąć w szyku bojowym, to też wkrótce 
pierzchli w nieładzie. Krzyżowcy puścili się w pogoń i po 
pewnym czasie zawładnęli nieprzyjacielskim obozem.

Teraz armia chrześcijańska nie napotkała żadnego więcej 
przeciwnika w Azyi Mniejszej; znoszono jednak bardzo dużo 
w tym kraju pustynnym wskutek braku żywności i wody w cza
sie wielkich upałów. Wszystkie prawie konie padły w drodze, 
bagaż wieziono na baranach i psach. Później jeszcze wypadło 
przebywać góry Taurus wązkiemi ścieżynkami nad brzegiem 
przepaści.

Wzięcie Antyochii. Nakoniec wojska przybyły do Syryi 
i rozbiły obóz pod Antyochią, położoną o godzinę drogi od 
morza. Było to rozległe miasto, zbudowane na stromej pochy
łości, otoczone wysokiem z wielkich kamieni obwarowaniem oraz 
przeszło 300 czworokątnemi wieżycami. Krzyżowcy spędzili kilka 
miesięcy pod murami tego miasta, zatarasowali przytem wielkie 
wrota; oblężeni jednak nocą wydostawali się potajemnem wyj
ściem. Mur obwodowy zbyt był wysoki, by można go było 
przesadzić przy pomocy drabin, a machin oblężniczych krzy
żowcy nie mieli. Wśród oblegających dawał się odczuwać brak 
zapasów żywności. Żywili się, zbierając żywność z okolic, 
lecz gdy i ona się wyczerpała i zaczęło zupełnie brakować nawet 
paszy, zapanował głód.

Na wiosnę rozeszła się wieść, iż duże siły tureckie nadcią
gają z odsieczą oblężonym. Wówczas to rycerstwo mogło być 
wzięte we dwa ognie: przez zbliżające się świeże wojska i za
łogę miasta. W najwyższej rozterce Boemund zjawił się pewnego 
dnia na radzie seniorów i podał tam wniosek, by Antyochią do
stała się temu z rycerzy, kto ją zdobędzie. Początkowo pomysł 
ten został odrzucony: „Wszyscy będziemy mieli doń równe prawa, 
ponieważ jednakim był trud nas wszystkich“. Boemund czekał, 
póki wojska tureckie nie podeszły jeszcze bliżej, a wówczas 
seniorowie, przerażeni, zrezygnowani, obiecali, iż on zostanie 
panem Antyochii, jeżeli zdoła wprowadzić do miasta wojska chrze
ścijańskie. Boemund wszedł w porozumienie z pewnym Armeń
czykiem odstępcą (t. j., chrześcijaninem, co przyjął islam,), na któ-
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rym spoczywał obowiązek bronienia jednej z obwarowanych wież. 
Pewnej nocy (2 czerwca, 1098 r.), nakrótko przed brzaskiem dnia, 
Boemund i sześćdziesięciu jego rycerzy stanęli u podnóża baszty; 
była już tam przywiązana drabina mocna, wojacy weszli po niej 
na wieżę i byli wnet poza murem. Złamała się im drabina. 
Idąc dalej po omacku, natrafili na ukryte drzwi, wyłamali je 
i weszli do środka. Oblężeni, zaskoczeni, zaledwie usiłując się 
bronić, cofnęli się do twierdzy; krzyżowcy złupili domy i wyrżnęli 
muzułman.

Wkrótce jednak liczne wojska tureckie zalały całą nizinę 
Antyochii, więc rycerstwo chrześcijańskie zostało zamknięte w mie
ście: znalazło się między przybyłemi siłami nieprzyjacielskiemi 
i twierdzą. W krótkim czasie zjedli krzyżowcy wszystką żywność, 
znajdującą się jeszcze w mieście, później poczęli odżywiać się 
trawą, skórami, liśćmi figowymi i ostami, wielu w rozpaczy nie 
chciało już walczyć i rzucało się w popłochu do ucieczki; w tym 
to czasie jeden z księży prowansalskich zawiadomił seniorów, 
iż ukazał mu się św. Andrzej, wskazujący miejsce, gdzie jest 
zakopana święta włócznia, którą przebito bok Chrystusowy. Ka
zano kopać w tern miejscu; po całodziennym wysiłku strudzeni 
kopacze przerwali pracę, kapłan, mający widzenie, spuścił się 
do dołu, polecając zgromadzonym, by modlili się; po chwili wró
cił stamtąd z żelazną włócznią. Hrabia Tuluzy i inni Prowansal- 
czycy uwierzyli, iż była to prawdziwa święta włócznia i cud ten 
dodał im odwagi. Normandowie jednak nie wierzyli temu. 
W trzy miesiące później zarzucano kapłanowi, iż oszukał swych 
towarzyszy. Napastowany odpowiedział, iż prawdę słów swoich 
może stwierdzić sądem bożym. Przeszedł on przez płonący stos, 
niosąc świętą włócznię, lecz z próby wyszedł tak mocno po
parzony, iż w kilka dni potem umarł; zwolennicy jego jednak 
wciąż oddawali cześć odnalezionej relikwii.

Bitwa pod Antyochią. Wreszcie seniorowie zdecydowali się 
naznaczyć na piętnaście dni naczelnego wodza i wybrali nim Boe- 
munda. Postanowił on opuścić miasto; w tym celu kazał obwo
łać po ulicach, by każdy z krzyżowców stanął przy głównym 
seniorze swego kraju. Rycerstwo utworzyło w ten sposób kil
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kanaście oddziałów; wyruszono przez wrota, przebyto most na 
rzece i wojsko stanęło na równinie, zwrócone wprost ku armii 
tureckiej. Nie miano prawie wcale koni, trzeba więc było wal
czyć przeważnie pieszo. Na czele szli żołnierze, uzbrojeni w łuki 
i kusze.

Emir, dowodzący siłami tureckiemi, pozwolił krzyżowcom 
stanąć w szyku bojowym. „Im więcej zbliżą się ku nam“, twier
dził: „tern prędzej będą w naszej mocy“. Armia jego była utwo
rzona z oddziałów kilku powaśnionych ze sobą książąt. Za pierw
szym starciem konnica turecka pierzchła bez walki; pozostałe 
wojska, ogarnięte przerażeniem, rzuciły się również do ucieczki. 
Rycerstwo jednak chrześcijańskie, mając konie znużone i wyczer
pane głodem, nie mogło wroga skutecznie ścigać. Gdy krzyżowcy 
napotkali opuszczony obóz nieprzyjacielski, zrabowali go do
szczętnie, piechotę zaś, ciurów i kobiety wyrżnęli. Kapelan hra
biego Tuluzy mówił: „Kobietom, znajdującym się w namiotach, 
tylko zapuszczano w brzuch włócznie; innej krzywdy im nie wy
rządzano“. J

Wzięcie Jerozolimy. Po zwycięstwie rycerstwo przez kilka 
miesięcy zażywało wywczasów w Antyochii. W tym czasie wielu 
wymarło wskutek choroby, między innymi poseł papieski, którego 
wszyscy mieli za wodza. Teraz to seniorowie, którzy tymczasem 
tylko się swarzyli, poczęli otwarcie walczyć ze sobą. Rajmund 
z Tuluzy, poróżniony z Boemundem, podjął oblężenie miast w Sy- 
ryi, chcąc je dla siebie zagarnąć. Boemund zaś ze swym oddzia
łem również tam nadciągnął, więc stąd wynikły walki bratobój
cze. W końcu jednak rycerstwo, postanowiwszy iść na Jerozolimę,
podpaliło obóz i tym sposobem zmusiło seniorów do podjęcia 
dalszej drogi.

Wreszcie krzyżowcy w dużym nieładzie stanęli na wynio
słościach, skąd widać już było Jerozolimę. Tu poklękali wszyscy, 
wyciągając ramiona 'i płacząc z wielkiej radości. Miasto święte 
okolone było grubym murem. Krzyżowcy usiłowali natychmiast 
wedrzeć się nań, lecz zostali odparci. Jerozolimę wokoło, opasy
wała pustynia, więc nie można było nigdzie znaleźć żywności, ani 
nawet drzewa na machiny oblężnicze; studnie były zasypane,

Dzieje średniow. T. II. i i



162 ŚREDNIOWIECZE.

strumienie górskie wyschły, przy źródłach często walczono o kro
plę wody. Samo rycerstwo nie zdołałoby zdobyć Jezolimy. Zda
rzyło się jednak, iż kupcy i korsarze włoscy podobnie dotarli do 
wybrzeży Syryi, by szukać szczęścia. Okręty genueńskie stały 
podówczas w przystani Jaffa, udano się do nich o pomoc. Genu
eńczycy użyczyli żywności oraz dopomogli zbudować dwie rucho
me drewniane wieże. Zarzucono potem rów, otaczający Jerozoli
mę, a po półtoradniowej walce, udało się oblegającym podsunąć 
jedną z machin oblężniczych tuż do samego muru. Z wysokości 
wieży zarzucono nań tramy i po takim tymczasowym moście kilku 
rycerzy przedarło się do miasta i wnet otworzyło wrota Jero
zolimy.

Wyrżnięto teraz wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci; do- 
wódzcy krzyżowców pisali do papieża: „W świątyni Salomona ry
cerstwo nasze brnęło w nieczystej krwi saraceńskiej: sięgała ona 
koniom aż do kolan“ (15 lipiec, 1099).

W miesiąc później z Egiptu nadciągała nowa armia muzuł
mańska. Nie przyszedł więc dla krzyżowców czas powrotu do 
stron rodzinnych. Ruszyli znów na spotkanie muzułmanów ku 
wybrzeżu morza do Ascalonu. W armii egipskiej piechotę stano
wili murzyni z Sudanu, uzbrojeni w luki i walczący pieszo; ka- 
walerya na małych koniach przyodziana była w kolczugi, uzbrojona 
w szable lub lekkie włócznie; były to siły zbyt słabe, by mogły 
się oprzeć natarciu rycerstwa chrześcijańskiego. Gdy krzyżowcy 
byli już tak blizko, iż mogły ich dosięgnąć strzały, murzyni, przy
klęknąwszy na jedno kolano, wypuścili groty; zagrały trąby, 
jeźdźcy muzułmańscy ruszyli do ataku. Zanim jednak Sudań- 
czycy zdołali naciągnąć łuk po raz wtóry, rycerstwo natarło tak 
gwałtownie, iż konnica egipska musiała się cofnąć. Po chwili mu
zułmanie rzucili się do bezładnej ucieczki we wszystkich kierun
kach. Mnóstwo ich ukryło się w sadach, położonych przed mia
stem, pochowali się tam na drzewach; kilka godzin trwało polowa
nie na nich.

Księstwa Syryi. Prawie wszyscy rycerze krzyżowi, wypeł
niwszy przysięgę, powrócili do Europy; czterech tylko pozostało
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z nielicznemi drużynami. W Jerozolimie Godfryd de Bouillon po
został z 200 rycerzami i przyjął miano obrońcy Grobu «Świętego.

Później opowiadano, że nie chciał'on przyjąć tytułu królewskiego, mó
wiąc, iż nie godzi się nosić korony złotej tam, gdzie Chrystus nosił cierniową.

W posiadaniu księcia było wyłącznie miasto, a na wybrzeżu 
morskiem przystań Jaffa. Droga między Jerozolimą i portem była 
stale niepokojona przez muzułmanów, którzy, wyrzynając pielgrzy
mów, trupami i wioskami w zgliszczach znaczyli jej szlak. God
fryd wkrótce umarł, następcą był brat jego Baldwin, który przy
jął już tytuł króla Jerozolimy. Boemund zaś został księciem An- 
tyochii. Hrabia Tuluzy po wielu przygodach zdecydował wresz
cie osiąść na wybrzeżu Syryi i zostać hrabią Trypolisu. Z dru
giej strony pustyni na północy rycerstwo chrześcijańskie tych 
okolic uznało za wodza seniora, który przyjął tytuł hrabiego 
Edessy.

Każdy z władców miał w swem posiadaniu jedno miasto. 
Wkrótce jednak nadciągnęła flota trzech bogatych miast handlo
wych Italii: Wenecyi, Genui i Pizy. Włosi weszli w porozumienie 
z seniorami, pozostałemi w Ziemi Świętej, by wspólnie obledz 
umocnione grody muzułmańskie. Miasto takie po wzięciu dosta
wało się zazwyczaj jednemu z książąt, lecz Włosi, których flota 
okazywała skuteczną pomoc przy oblężeniu, otrzymywali jedną 
z dzielnic; podlegała ona całkowicie ich władzy.

W Syryi znajdowali się jeszcze drobni panujący muzułmań
scy; posiadali oni niewielkie włości i nieliczne drużyny wojowni
ków, prowadzili zaś wciąż walki między sobą. Trzydzieści lat 
trzeba było, by rycerstwo i Włosi zdołali zagarnąć jedno po drn- 
giem wszystkie miasta, położone na wybrzeżu, i część znaczną 
znajdujących się wgłębi kraju. Powstały wówczas cztery państew
ka: królestwo Jeroźolimy, hrabstwo Trypolisu, księstwo Antyo- 
chii i wewnątrz kraju hrabstwo Edessy, które jednak wkrótce zo
stało odebrane przez muzułmanów.

Wszyscy książęta i prawie całe rycerstwo, dokonywujące 
podboju tych krajów, byli to Francuzi. Język ich stał się języ
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kiem krajowym. Rycerstwo urządziło się tu podobnie jak we Fran- 
cyi. Osiedli wszyscy po wsiach w warownych zamkach, zbu
dowanych z kamienia, wiedli żywot wojenny, żyli wyłącznie 
z pracy włościan chrześcijańskich, udawali się na wyprawy prze
ciw muzułmanom, lecz często prowadzili walki i między sobą. 
Kupcy zaś, osiedli w miastach, byli to przeważnie Włosi, zamiesz
kujący własną dzielnicę, otoczoną ogrodzeniem, gdzie był kościół, 
bulwar, kramy, targ; mieli oni prawo wylądowywania i sprzeda
wania towarów bez wszelkich opłat specyalnych.

Dla dalszej walki z muzułmanami powstały w Jerozolimie 
zakony, różniące się znacznie swym charakterem od już istnieją
cych w Europie. Rycerstwo francuskie założyło zgromadzenie, któ
re przygarniało chorych pielgrzymów w szpitalu . Jana. Mnisi 
ci, zwani Braćmi Szpitalnymi, zobowiązywali się oddawać wszel
kie usługi chorym i biednym. Wkrótce jednak reguła zakonna 
uległa zmianie: postanowiono również walczyć z niewiernymi. 
Zaczęto więc przyjmować do zakonu wyłącznie tych, którzy po
siadali pełne uzbrojenie. Byli to jednocześnie mnisi i rycerze. Ja
ko zakonnicy, składali śluby ubóstwa, bezżeństwa i posłuszeń
stwa, jako rycerze—pędzili życie wojenne, nosili zbroję, a na niej 
płaszcz czarny z białym krzyżem.

Inny znów zakon, utworzony później przez rycerzy francu
skich, nosił miano Ubogich braci świątyni Jerozolimskiej. Tern 
plaryusze zobowiązywali się towarzyszyć pielgrzymom w drodze 
do Jerozolimy, by bronić ich przed nieprzyjacielem. Na zbrojach 
nosili płaszcze białe z czerwonymi krzyżami.

Zakony powyższe, Szpitalników i Templaryuszy, posiadły 
wkrótce dużo warownych zamków w Ziemi Świętej, a w darze 
otrzymały znaczne posiadłości we wszystkich krajach Europy; 
stały się więc bogate i władne.
• Księstwa chrześcijańskie w Syryi nigdy nie miały większe
go znaczenia; nieliczne ich wojska trawiły najczęściej czas na wza
jemnych walkach.

Jeżeli zaś trwały te państewka w ciągu stulecia, to jedynie dlate
go, że i muzułmanie byli słabi i rozdrobnieni. Jednak wojownikom 
tureckim, z północnych gór Eufratu, udało się wkońcu podbić mu
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zułmańskie kraje w Syryi (1144), a później nawet i Egipt (1171). 
Siły tureckie były wtedy już dość silne, by odebrać chrześcijanom 
Syryę. W r. 1144 muzułmanie wzięli Edessę. Dwie potężne armie: 
jedna pod wodzą króla Francyi, Ludwika VII, druga—króla Nie
miec, Konrada, przeciągnęły przez państwa europejskie, śpiesząc 
na pomoc zagrożonemu chrześcijaństwu. Lecz większa część ryce
rzy zmarła w drodze, inni zaś powrócili do swych ognisk domo
wych, nic nie zdziaławszy (1147—1148). To właśnie nazywamy 
drugą wojną krzyżową.

Utrata Jerozolimy (1187). Saladyn, najpotężniejszy z ksią
żąt muzułmańskich, zostawszy sułtanem Egiptu, postanowił ode
brać z rąk chrześcijan królestwo Jerozolimy. W warownym zam
ku, panującym nad drogą, prowadzącą z Damaszku do Arabii, na 
wzgórzu, w pobliżu pustyni, żył senior-rozbójnik, Rajnold z Chä- 
tillon. Pewnego dnia napadł on na karawanę pielgrzymów muzuł
mańskich, śpieszących do Mekki; wśród nich znajdowała się i sio
stra Saladyna. Rajnold ograbił wszystkich i zamknął w więzieniu. 
Sułtan sprzeciwił się temu, ponieważ był to czas zawieszenia broni. 
Król Jerozolimski odmówił jednak wydania uwięzionych muzułma
nów. Saladyn poprzysiągł śmierć Rajnoldowi z własnej ręki. Ogło
sił wkrótce wojnę świętą i z wojskiem swem przybył pod mury 
miasta Tyberyady, położonego nad brzegiem jeziora, i rozbił 
tu obóz.

Król Jerozolimy zebrał wszystkich rycerzy z całego państwa: 
przeszło 2000 konnicy i 15000 piechoty, wystawionej przez miasta. 
Wieziono w pochód najbardziej czczoną relikwię jerozolimską: 
prawdziwe drzewo Krzyża Św.; miało ono chronić wojska od wszy
stkiego złego. Aby dojść do miasta Tyberyady, trzeba było prze
być przestrzeń 40 kilometrów, na której przodowe oddziały nie
przyjacielskie popaliły wsie i pozasypywały studnie. Hrabia Try- 
połisu radził czekać na armię muzułmańską, liczył on na jej wy
czerpanie po przebyciu takiej pustyni. Zarzucono mu jednak tchó
rzostwo i zdradę: „hańbą byłoby“, mówiono: „zdać na łaskę losu 
Tyberyadę“.

Wojska chrześcijańskie, pozostawiwszy bagaż w obozie, ru
szyły w drogę; wkrótce jednak zostały zatrzymane przez konnicę
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turecką, która wprost zasypywała je strzałami. Przez cały dzień 
nie napotkano wody, by ugasić pragnienie. Żołnierze, wyczerpani 
męczącym pochodem, umierając z pragnienia, stanęli naprzeciw sił 
tureckich, które zajęły już stanowisko na wzgórzach przed jezio
rem. Hrabia Trypolisu, dowódca przedniej straży, naglił przez goń
ców pozostałe oddziały do pośpiechu, aby można przed nadejściem 
nocy dotrzeć nad brzegi wód. Królowi, postępującemu pośrodku, 
nie stało odwagi natrzeć na wzgórza, zajęte przez wojska nieprzy
jacielskie. Templaryusze zaś, tworzący tylne straże, posłali doń 
wysłańców z wiadomością, iż zmuszeni są zatrzymać pochód, aby 
się łatwiej bronić. Wówczas i król trąbkami nakazał dać hasło do 
postoju.

Wojska rozłożyły się obozem na zboczu wzgórza. Wszyscy 
skupili się przy sztandarze królewskim i relikwii prawdziwego 
Krzyża. Nikt nie spał, umierano z pragnienia; na domiar złego Tur
cy pod przykryciem nocy częstemi strzałami godzili w obóz; poza- 
tem muzułmanie podpalili suchą trawę, wiatr słał kłęby gęstego 
dymu.

Nazajutrz rano król nakazał marsz w kierunku najbliższego 
potoku górskiego. Wtedy to Saladyn tak skierował swe oddziały, iż 
otoczyły one zewsząd wojska chrześcijańskie. Wtem piechota 
krzyżowców, postępująca przed konnicą, zbiła się w jedną masę 
i rzuciła się w bok do ucieczki, później, zająwszy wzgórze, skupiła 
się na samym szczycie. Król nakazał im odwrót, odrzekli, „iż 
są spragnieni i nie mają więcej odwagi walczyć“. W tym czasie 
część Turków odłączyła się od pozostałych, skierowała się na 
wzgórze i po pierwszym natarciu znalazła się wśród piechoty 
chrześcijańskiej. Żołnierze bez walki porzucali broń; nieprzyjaciel 
wielu z nich wyrżnął, innych wziął do niewoli. Król kazał się znów 
zatrzymać i rozbić namioty, całe rycerstwo zebrało się wokół nie 
go. W ten więc sposób hrabia Trypolisu i przednie straże zostały 
odcięte przez Turków od swych głównych sił. Wobec tego hrabia 
dał rozkaz: „Ratuj się kto może: już nie czas na bitwę!“. On sam 
wraz z niewielu towarzyszami natarł na nieprzyjaciela i udało im 
się przezeń przedrzeć.

Lecz pozostałe wojsko zostało okrążone. Rycerstwo zdobyło
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się jeszcze na tyle wysiłku, by podwakroć uderzyć na wroga. Ko
nie jednak już były śmiertelnie zmęczone, żołnierze zaś porzucali 
włócznie, padali na ziemię i leżeli bez ruchu. Turcy, widząc to, 
nadbiegli i wzięli ich do niewoli. Prawie nie było między mmi za
bitych, tylko wszystkie konie przeważnie były ranne.

Wieczorem Saladyn dokonał przeglądu więźniów, kazał dać 
pić królowi i baronom. Następnie wywołał Rajnolda, skarcił go, iż 
naruszył pokój, a potem własną ręką zabił. Nakazał również poza
bijać wszystkich Templaryuszy i Szpitalników, ponieważ niena
widził ich, jako mnichów.

Teraz nie było już nikogo, ktoby mógł bronić królestwo Je
rozolimskie: w wielu miejscowościach pozostały tylko kobiety, ka
płani i inwalidzi, którzy poddali się na pierwsze wezwanie. W prze
ciągu kilku miesięcy Saladyn odbił całe królestwo z wyjątkiem Ty- 
ru na wybrzeżu morskiem.

Trzeci pochód krzyżowy. Wieść o utracie Jerozolimy spa
dła jak grom na ludy chrześcijańskie. Papież napisał do wszy
stkich książąt, iż jest ich obowiązkiem połączyć się przeciw nie
wiernym. Ogłosił przytem powszechny pokój na lat siedem i na
woływał do wojny krzyżowej. Fryderyk Rudobrody zebrał zgro
madzenie wszystkich książąt niemieckich i na niem postanowił 
udać się w pochód. Filip August i Ryszard angielski, walczący 
ze sobą, zmuszennbyli pogodzić się i również uczestniczyć w wy- 
prawie.

Wojska niemieckie przeszły nizinę Dunaju, przeciągnęły 
przez Konstantynopol i posuwały się dalej drogą rzymską, która 
biegła środkiem Azyi Mniejszej. Kawalerya turecka, stosując zwy
kłą swą taktykę, raziła strzałami, nie pozwalając zbliżyć się do sie
bie; niewierni zburzyli po drodze wszystkie wioski, zniszczyli zbio
ry, rozpędzili stada, powypalali nawet trawę; konie padały z wy
czerpania i głodu. Wówczas Fryderyk zboczył z głównego traktu 
i dość uciążliwą dróżką zszedł ze swem wojskiem na urodzajną 
równinę. Oczekiwała tam nań armia turecka, gotowa do natarcia. 
Monarcha niemiecki podzielił swe siły na kilka oddziałów, aby 
mieć możność walczenia z kilku stron. Pośrodku umieścił tabory, 
na tyłach zaś łuczników i rycerstwo, pozbawione koni. W ten spo
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sób posuwano się w ciągu dwunastu dni. Wreszcie rycerstwo chrze
ścijańskie wyczerpane i głodne przybyło pod Iconium, stolicę suł
tana Azyi Mniejszej. W pałacach władcy, położonych poza murami 
miasta, znaleziono zapasy żywności. Teraz wojska podzieliły się 
na dwie części. Jedna pod dowództwem Fryderyka natarła na Tur
ków z okrzykiem: „Chrystus króluje, Chrystus zwycięża!“ Druga 
zaś przypuściła szturm do miasta. Sułtan, zniechęcony niepowo
dzeniem, zawarł pokój i zgodził się na wolne przejście wojsk 
chrześcijańskich.

Przybyły one aż do Syryi, nad brzeg bystrego strumienia. 
Wieczorem Fryderyk, spożywszy obiad, zażywał kąpieli, nagle 
uniesiony prądem, utonął. Większość jego towarzyszy siadła na 
okręty, by wrócić do Europy, inni zaś udali się do Antyochii.

Filip-August i Ryszard obrali łatwiejszą drogę. Jeden wsiadł 
na okręt w Genui, drugi w Marsylii (konie na okręt przeprowadza
no podówczas przez otwór, zrobiony z boku statku).

Dwaj monarchowie zatrzymali się w Sycylii, gdzie król tam
tejszy przyjął ich z wielkimi honorami. Ci zaś krzyżowcy, którzy 
rozbili obóz pod Messyną, poróżnili się z jej mieszkańcami, wsku
tek czego wynikła walka. Z miasta poczęto rzucać kamienie i mio
tać strzały. Wojska zaś angielskie wyważyły wrota i wdarły się do 
miasta. Ryszard rozkazał na wszystkich wieżach zatknąć swój 
sztandar. Filip uskarżał się na to, gdyż życ?ył sobie, by i jego 
oznaki powiewały na murach. Lecz Ryszard nie dopuścił do tego. 
Pozornie między królami panowała zgoda, pozostali już jednak 
wrogami: każdy oddzielnie popłynął w swoją stronę.

Od dwu lat zastępy krzyżowców obozowały pod murami wa
rownego miasta Akki, lecz nie mogli jej żadną miarą wziąć. Armia 
zaś Saladyna usiłowała zmusić do zdjęcia oblężenia, rozbijając 
obóz na wzgórzu na tyłach oblegających. Dwaj królowie, nadciąg
nąwszy z wojskiem do Akki, przypuścili natychmiast szturm przy 
pomocy machin oblężniczych, podsuniętych do samych murów. 
Podminowano również wieżę, by ją zburzyć i przez wyłom iść do 
ataku; tymczasem obrońcy, utraciwszy wiarę w możliwość oporu, 
poddali się sami. Wzięto pogan do niewoli i, podzieliwszy między 
dwu władców, chciano uwolnić pod warunkiem, iż Saladyn złoży za
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nich okup i wróci chrześcijan, ujętych do niewoli oraz odda drze-- 
wo prawdziwego Krzyża, utracone w Tyberyadzie.

Książę austryacki zatknął swój sztandar na murach zdobyte
go miasta, ale Ryszard kazał go zdjąć i rzucić w błoto. Filipowi 
Augustowi spieszno było wracać do Francyi, zostawił więc na czele 
swego wojska księcia Burgundyi, a sam wsiadł na okręt (patrz str. 
89). Wówczas Ryszard objął dowództwo nad całą armią. Ponie
waż Saladyn nie zdołał zebrać odpowiedniej sumy na wykup obroń
ców Akki, król kazał ich wszystkich wymordować. Wskutek takie
go postępku stał się on postrachem dla muzułmanów. Matki ma
wiały swym dzieciom: „Bądź grzecznem, bo zawołam króla Ry
szarda!“. Gdy koń zląkł się, pan jego pytał: „Czyś postrzegł króla 
Ryszarda?“ Wtedy to monarcha angielski otrzymał przydomek: 
Lwie Serce.

Saladyn, nie czując się na siłach, by stawiać opór krzyżow
com, zniszczył oszaricowania miast i ukrył swe siły za wzgórzami 
w pobliżu drogi, którą miały przebywać wojska chrześcijańskie. 
Ryszard jednak ustawił swych żołnierzy w takim szyku bojowym, 
by byli w stanie każdej chwili odeprzeć atak konnicy tureckiej, 
i zaczął posuwać się wzdłuż całego wybrzeża. Saladyn nie mógł 
go w żaden sposób wstrzymać.

Wówczas chrześcijanie odebrali wszystkie miasta, położone 
na wybrzeżu. Ryszard nie chciał posuwać się w głąb kraju, by ode
brać Jerozolimę. Udał się nawet w powrotną drogę do Europy. 
Obawiając się, iż w czasie tej podróży może być pochwycony przez 
swych wrogów, przebył król Niemcy wraz z dwoma towarzyszami, 
ukryty pod obcem nazwiskiem, w pobliżu jednak Wiednia został 
poznany; wydano go księciu austryackiemu, którego znieważył 
w Akce; ten sprzedał go cesarzowi (patrz str. 89).

Czwarta wyprawa krzyżowa. Jerozolima pozostawała wciąż 
w rękach niewiernych. Papież, Innocenty III, rozkazał wszystkim 
książętom udać się na jej uwolnienie. Wezwani byli jednak tak za
jęci walką między sobą, iż żaden z nich nie wziął krzyża. We Fran
cyi żył wówczas sławny kaznodzieja Foulque, proboszcz Neuilli. 
Mówiono o nim, iż przez włożenie swych rąk na kaleki sprawiał, 
iż ślepi widzieli, głusi słyszeli, niemi mówili, paralitycy zaś cho-
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•dzili. Gdy głosił słowo boże, najbardziej zatwardziali grzesznicy 
rzucali mu się do nóg i wyznawali swe winy, tłum rwał szaty jego: 
każdy pragnął mieć z niej choć kawałek. Foulque przybył na wiel
ki turniej, na który licznie zjechali książęta z Francyi północnej 
(1199). Przemówił na nim tak gorąco, iż uczestnicy zapasów wzięli 
krzyż, inni uczynili podobnie w środę Popielcową, w roku 1200. 
Byli to wszystko Francuzi, przeważnie z Szampanii, Pikardyi 
i Flandryi.

Wysłali oni do Wenecyi gońców, by przysłano okręty 
w celu przewiezienia rycerstwa do Ziemi Świętej. Doża Wenecyi, 
Dandolo, dziewięćdziesięcioletni starzec, prawie ślepy, lecz czyn
ny i śmiały, zaofiarował dołączyć do wojsk francuskich i swoje, 
złożone z Wenecyan, pod warunkiem jednak, iż podzielą łupy 
i zwycięstwa. Zawarto układ. Włosi zobowiązali się przewieźć na 
swych okrętach 4500 rycerzy wraz z ich końmi i 2000 piechurów 
za pewną umówioną sumę.

Krzyżowcy nie zdołali jednak zebrać tych pieniędzy, Wene- 
cyanie podsunęli wtedy pomysł innego zaspokojenia zobowiąza
nia: przez udzielenie im pomocy przy wzięciu chrześcijańskie
go miasta, Żary, położonego na wybrzeżu Adryatyku i należą
cego do króla węgierskiego. W pięć dni potem miasto zostało wzię
te i oddane Wenecyanom (1202). Papież oburzony, iż krzyżowcy 
zmuszani są do walki przeciwko chrześcijanom, wyklął Włochów, 
przebaczył jednak całemu rycerstwu.

Wtedy to przybył do obozu młody książę Aleksy, syn ce
sarza greckiego, Izaaka, który został pozbawiony tronu i oślepio
ny przez przywłaszczyciela władzy. Książe błagał rycerstwo, by 
ojcu jego przywróciło tron, a wzamian przyrzekał znaczną sumę 
pieniędzy i oddział zbrojny, który również miał udać się do Jerozo
limy. Wenecyanie pragnęli się umocnić w cesarstwie greckiem, 
z którem oddawna prowadzili już handel. Dandolo przeto skłonił 
krzyżowców, by najpierw udali się do Konstantynopola.

Rycerstwo, stanąwszy pod stolicą, -przejęte było podziwem 
na widok licznych pałaców i wyniosłych kościołów. Nigdy jeszcze 
nie widzieli oni tak rozległego i wspaniałego miasta. Było ono 
przytem najlepiej obwarowane ze wszystkich miast europejskich.
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Od strony lądu miało trzy mury obronne, każdy następny wyższy 
od poprzedniego; w ten sposób załoga mogła strzelać jednocze
śnie ze wszystkich trzech. Machiny, ustawione na murach, wyrzu
cały na oblegających ciężkie kamienie. Nigdy jeszcze to miasto 
nie było wzięte. Od strony morza znajdował się tylko jeden mur, 
ale dotąd Grecy zawsze mieli dość okrętów, by z tej strony nie do
puścić nieprzyjaciela.

Francuzi przypuścili szturm od strony lądu, Wenecyanie od 
morza. Po upływie trzynastu dni ci ostatni zdobyli dwadzieścia 
pięć wież; oblężeni, aby wstrzymać natarcie ich podłożyli tu ogień. 
Pomimo to, przywłaszczycie!, nie czując się dłużej na siłach 
odpierać szturm, ratował się ucieczką. Izaak powrócił do władzy, 
syn jego, Aleksy, został ukoronowany.

Nie mógł on jednak dotrzymać obietnic, uczynionych krzy
żowcom: nie miał dość pieniędzy, a przedewszystkiem nie zdołał 
skłonić poddanych, by uznali papieża. Grecy zarzucali cesarzowi, 
iż chce ich poddać łacinnikom i katolikom, wszak oni byli w ich 
mniemaniu heretykami. Grecy zbuntowali się wkońcu i uznali 
za panującego pewnego księcia z rodu cesarskiego. Wtedy to 
krzyżowcy postanowili zdobyć Konstantynopol i zawczasu po
dzielili zdobycz.

Przypuszczano szturm do miasta od strony morza. Pokryto 
okręty belkami i winnemi pędami, aby zmniejszyć siłę uderzenia 
kamieni, wyrzucanych machinami obronnemi. Okręty podpłynęły 
do samej podstawy muru. Ustawiono drabiny, oparto je jednym 
końcem na murze, drugim zaś na pomostach okrętowych.

Pierwsze natarcie zostało odparte. Wtedy biskupi zwołali 
wszystkich rycerzy, nakazali im wyspowiadać się i komunikować 
i objaśnili, iż Grecy są wrogami Boga, że wszyscy krzyżowcy, co 
legną w walce, dostąpią odpuszczenia grzechów. Szturm pono
wiono. Okręty stanęły tuż przed murem. Tym razem udało się 
wojskom chrześcijańskim wedrzeć do jednej z wież, a stamtąd 
wtargnąć do miasta.

Biskupi i kapłani greccy prosili zwycięzców, by szczędzili 
miasto. Został nawet wydany zakaz znęcania się nad mieszkańca
mi. Rycerstwo jednak, podrażnione długim oporem, nie zastoso
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wało się do rozkazu, poczęło grasować po mieście: łupiono domy, 
źle się obchodzono z mieszkańcami i kilku nawet zabito.

Miasto było grabione planowo. Z kościołów złupiono wszyst
ko, co miało jakąkolwiek wartość: kielichy poświęcane, przedmio
ty czci religijnej, poodrywano nawet z kazalnic i drzwi ozdoby 
metalowe. Zabrano również naczynia złote i srebrne, wszystkie 
tkaniny, klejnoty, makaty, przetykane złotem i srebrem. Rycer
stwo przytem uskarżało się, iż wodzowie wszystko wzięli dla sie
bie z wyjątkiem pieniędzy. To, co w mniemaniu krzyżowców nie 
miało żadnej wartości, było przez nich dla zabawy rzucane w ogień. 
Piękne posągi z bronzu, przetopione zostały na pieniądze. Kon
stantynopol był jakby muzeum, gdzie nagromadzone zostały ar
cydzieła sztuki starożytnej, wiele z nich wtedy uległo zniszczeniu.

Rozgrabiono również relikwie: kawałki Krzyża św., dwa 
gwoździe, które rozraniły ręce Chrystusowe, kryształowy flakon, 
zawierający krew Zbawiciela, szatę Jego, koronę cierniową, koronę 
Świętej Dziewicy, suknię św. Jana Chrzciciela,— wszystkie je po- 
rozsyłano różnym książętom europejskim.

Następnie dokonano podziału cesarstwa greckiego. Fran
cuz, Boduen, został przybrany w szaty cesarskie i przez legata 
papieskiego ukoronowany w kościele św. Zofii. Wenecyanin był 
obrany patryarchą Konstantynopola. Monarcha otrzymał czwartą 
część posiadłości — kraj, który stykał się z miastem na Zachodzie. 
Pozostałe trzy czwarte podzielone zostały na połowę. Wenecya 
otrzymała krainę, położoną wzdłuż wybrzeży oraz wyspy, doża zaś 
stał się panem czwartej i pół części cesarstwa. Seniorowie fran
cuscy podzielili się pozostałemi ziemiami.

W ten sposób utworzone zostało Cesarstwo Łacińskie (t. j. 
katolickie) na Wschodzie. Nie trwało ono długo. Grecy, którzy 
schronili się do Azyi Mniejszej, utworzyli tu ponownie cesarstwo 
i z powrotem odebrali Konstantynopol (1216). Lecz niektóre 
z księstw, urządzonych przez seniorów francuskich, zachowały się 
przeszło wiek, a Wenecya zatrzymała i nadal wybrzeża Adryatyku 
i wyspy.

Chrześcijanie z Zachodu nie wyrzekli się odebrania Jerozo
limy. Dokonano jeszcze kilku wypraw krzyżowych, ostatnia była

V
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tą, w czasie której zmarł św. Ludwik (1270). W ciągu dwu stuleci 
snuto nadal zamiary wypraw krzyżowych. Muzułmanie jednak 
odbierali w Syryi miasto za miastem. Prawie wszyscy tamtejsi 
chrześcijanie zostali wymordowani lub przenieśli się gdzieindziej 
(1291).

ROZDZIAŁ XIII.

W A L K A  Z H E R E Z Y Ą .

Albigensi. Aż do wieku Xl-go wszyscy chrześcijanie zacho
dni byli katolikami, posłusznymi biskupom i papieżom i wierzą
cymi we wszystkie dogmaty, podawane przez Kościół. W w. XII 
wielu chrześcijan stało się heretykami i nie uznawało już władzy 
kościoła.

Nie wszyscy heretycy mieli te same wierzenia. Większość 
wiernych, zjednana przez heretyków pochodzących z cesarstwa 
greckiego, nazywała się sama eathares (po grecku nieskażony — 
czysty); stąd pochodzi niemieckie słowo , stosowane do
wszystkich heretyków. We Francyi nazywano ich Albigensami od 
kraju Albi, w którym było ich najwięcej.

Nauczali oni, iż jest dwu bogów: jeden zły — stwórca ciała, 
i dobry, który zesłał na ziemię Chrystusa. Należy strzedz się 
wszelkiej styczności ze światem ciała: nie żenić się, nie jadać ani 
mięsa, ani jaj, ani mleka. Ci, którzy prowadzili takie życie, nazy
wali się doskonałymi. Było ich naturalnie niewielu; ci zarządzali 
wyznawcami podobnie, jak duchowieństwo katolickie prawowier
nymi. Wszyscy inni, nazywani wierzącymi, prowadzili życie świec
kie. Ale przed śmiercią sprowadzano im „doskonałego“, który 
kładł na nich swe ręce. Przez ten obrzęd, zwany pocieszeniem, 
wierzący zostawał rozgrzeszony i po śmierci szedł do nieba; wi
nien był tylko umierać, nie popełniwszy już nowego grzechu. 
Często heretyk, otrzymawszy „pocieszenie“, odmawiał przyjmowa
nia pokarmów i umierał śmiercią głodową. Albigensi nie uzna
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wali żadnego sakramentu kościelnego; mówili, iż woda poświę- 
cana jest zwykłą wodą, a hostya — chlebem. Odmawiali posłu
szeństwa duchowieństwu katolickiemu.

Heretycy ci byli liczni, nadewszystko w miastach Italii pół
nocnej, a jeszcze liczniej zamieszkiwali Francyę południowo-zacho
dnią. W r. 1165 urządzili oni publiczną rozprawę z biskupami pro- 
wincyi, w pobliżu Tuluzy, w Lombers. Mówcy ich wypowiadali 
się przeciwko wierze w Stary Testament i uznawaniu za prawdzi
wych tych biskupów i kapłanów, którzy nie żyją wyłącznie we
dług nauki Nowego Testamentu. Biskupi ogłosili ich heretykami. 
Przywódcy tych odpowiedzieli, iż „biskupi są jeszcze większymi 
od nich heretykami“. Jeden z biskupów zawołał, iż „przed papie
żem dowiedzie im herezyi“. W r. 1167 kacerze zwołali radę w po
bliżu Tuluzy, na którą przybył biskup heretycki z Konstantyno
pola, i wyświęcił trzech Albigensów na biskupów.

Papież wysłał na południe posłów wraz ze zbrojnym oddziałem 
w celu tropienia heretyków (1178). Kilku z nich skazano na śmierć. 
Ale seniorowie z południa odmówili ukarania swych poddanych-he- 
retyków, pozwalali nawet własnym żonom i synom słuchać kazań 
„katarów“. Rajmond VI, zostawszy hrabią Tuluzy w r. 1194, popie
rał potajemnie Albigensów, zgadzał się na ich nocne nauki w swym 
pałacu. Mówiono, iż hrabiemu stale towarzyszył w odzieży świec
kiej „doskonały“, aby w chwili śmierci dać mu pocieszenie.

Waldensi. W krajach położonych nad Renem i na północy 
Italii żyli heretycy innego rodzaju. Pewien bogaty kupiec z Lug- 
dunu, Waldo, kazawszy przetłomaczyć Ewangelię na język ludo
wy, był uderzony ustępem, gdzie Chrystus mówi do młodzieńca, 
który chciał go naśladować: „Jeżeli chcesz być doskonałym, sprze
daj wszystko, co posiadasz“. Sprzedał on wszystko swe dobro 
i pieniądze rozdał biednym; następnie wędrował z miasta do mia
sta, nauczając publicznie na placach. Wielu mężczyzn i kobiet zo
stało jego zwolennikami, szli oni zazwyczaj parami, w grubej 
odzieży, boso lub w sandałach, nie mając nic; żyli z jałmużny 
i nauczali. Nazywano ich Waldensami lub ubogimi z Lugdunu. 
Posiadali oni przekłady Pisma św. na język pospólstwa i starali 
się przywrócić pierwotny kościół katolicki z czasów apostolskich.
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Utrzymywali, iż wiara i skrucha wystarczają chrześcijaninowi do 
zbawienia że nie potrzeba na to innych sakramentów, iż każdy 
wierny, żyjący świętobliwie, ma tę samą władzę, co duchowny: 
może udzielać komunii św. i nauczać, jak apostołowie. Głosili 
również, iż chrześcijanin w żadnym przypadku nie powinien za
bijać, ani przeklinać.

Waldensi zapoczątkowali działalność swą od prośby o po
zwolenie nauczania: odmówiono im. Wtedy zaczęli napadać na 
papieża i biskupów. „Kościół rzymski“, mówili oni: „nie jest ko
ściołem Boga, lecz kościołem dyabła“. Biskupi są, jako Faryzeu
sze; winni oni pracować, jak apostołowie, i nie posiadać bo
gactw; nie należy im rządzić, gdyż' od czasu apostołów w ko
ściele wszyscy są sobie równi“- Nie uznawali głosiciele tej no
wej nauki mszy św., postów, czci dla świętych, relikwii; dzwo
ny i organy nazywali trąbami dyabelskiemi.

Papież wyklął ich i zabronił ludziom świeckim nauczać (1184). 
Waldensi w dalszym ciągu chodzili po miastach i urządzali zebra
nia, na których czytano Pismo św w języku ludowym. W dolinie 
Rodanu i w miastach Lombardyi pobudowali oni wiele kościołów. 
Niektóre z nich istnieją jeszcze do dziś w górach Piemontu.

Krucyata przeciwko heretykom. Papież na dwóch soborach 
(1179 i 1184) uznał za heretyków „czystych“ (katarów) i ubogich 
z Lugdunu. Polecił biskupom badać wszystkich wiernych dyece- 
zyi, podejrzewanych o te herezye. Uznanych za winnych mieli 
wyklinać i wydawać w ręce świeckie, t. j., księciu, który obo
wiązany był wykonywać nad nimi wyrok. Ale książęta Francyi po
łudniowej nie przywiązywali wagi do rozporządzeń papieskich.

Innocenty III zerwał wkońcu wszelkie stosunki z najpotę
żniejszym z książąt, Rajmondem, hrabią Tuluzy (1204 — 1207), 
i usiłował skłonić króla Francyi do walki z nim. Ale Filip August 
odpowiedział, iż zajęty jest wojną z monarchą angielskim (patrz 
str. 90). Natenczas poseł papieski przybył do Francyi, aby rzucić 
klątwę na hrabiego Tuluzy. Wówczas Rajmond, by cofnąć ją, 
przyrzekł zniszczyć heretyków. Ale, gdy klątwa została zdjęta, 
obietnicy nie dotrzymał. Legat wyklął go po raz drugi, nazwał 
krzywoprzysiężcą, nikczemnikiem, tyranem, i wyruszył do Italii.
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W chwili, gdy poseł miał przebyć Rodan, koło Saint Gilles, 
pewien rycerz z orszaku hrabiego Tuluzy wdał się z nim w sprze
czkę i zabił go (1208). Papież oskarżył hrabiego o nasłanie mor
dercy. Mówiono, iż Rajmond groził legatowi, iż będzie go prześla
dował aż do śmierci. Hrabia oświadczył, iż jest niewinny; mimo to 
przyjął pokutę, wyznaczoną przez papieża. Przybył przed kościół 
Saint Gilles, w odzieży pokutnika z gołemi ramionami, ze stułą na 
szyi; pełnomocnik papieski wprowadził go za stułę do kościoła, bi
jąc przytem rózgą (1209). Następnie Rajmond poprzysiągł wypo
wiedzieć wojnę swym poddanym — heretykom.

Innocenty III zdecydował się wówczas użyć przeciwko kace- 
rzom we Francyi środków,' które przed wiekiem były stosowane 
względem muzułman; mianowicie, ogłosił przeciwko nim wyprawę 
krzyżową. Wszyscy, biorący w niej udział, otrzymywali taki sam 
odpust, jaki uzyskaliby, idąc na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Je
dnocześnie oświadczył, iż wszyscy seniorowie heretycy są pozba
wieni swych majętności, i pozwolił krzyżowcom brać je w po
siadanie.

Liczne wojsko, składające się z północnych Francuzów, ze
brało się w Lugdunie i zeszło w dolinę Rodanu pod wodzą posła 
papieskiego, proboszcza z Citeaux. Przybył wraz z synem hrabia 
Tuluzy celem wzięcia udziału w krucyacie. Armia ta wkroczyła 
w granice posiadłości wicehrabiego de Beziers, oskarżonego 
o sprzyjanie heretykom. Nie posiadał on dość wojska, aby wy
dać przeciwnikom bitwę w otwartem polu, ale spróbował bronić 
twierdz. *

Wojska, najeżdżające kraj, obiegły początkowo Beziers. Krzy
żowcy posłali do miasta biskupa z wezwaniem, aby obrońcy wy
dali heretyków; ci odpowiedzieli, iż prędzej pozwolą potopić się 
w morzu, niż zgodzą się na propozycyę. Oblegający zrobili w krót
kim czasie wyłom w murze obwodowym i wdarli się do twierdzy; 
mieszkańcy schronili się do kościoła. Zwycięzcy postanowili zabić 
wszystkich obrońców miasta, wtargnęli więc do świątyni i wymor
dowali znajdujących się tam, nawet kobiety, dzieci, księży. Cze
ladź obozowa zaczęła łupić domy, rozgniewani rycerze wypędzili 
grabieżców kijami poza miasto; służba, mszcząc się, pod Beziers
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podłożyła ogień. Taki był początek (1209) wojny trwającej przeszło 
piętnaście lat.

Krzyżowcy narazie podbili włości wicehrabiego de Beziers, 
który był wzięty do niewoli, i uwięziony w wieży Carcassonne. 
Następnie napadli na posiadłości hrabiego Tuluzy. Posuwając się 
naprzód, łupili wszędzie miasta, zabijali mieszkańców i palili na 
stosie wszystkich pojmanych heretyków. Pewien mnich, opisując 
krucyatę, mówi. „Pielgrzymi nasi z nadzwyczajną radością spalili 
wielką ilość heretyków“. Krzyżowcy myśleli, iż spełniają dzieło 
miłe Panu; wierzyli, iż Bóg czyni dla nich cuda.

Pewnego razu wojsku oblegającemu zamek warowny zabrakło wody- 
i oto woda w źródłach zaczęła płynąć obficie aż do chwili, kiedy zamek 
został zdobyty. Innym razem wielu krzyżowców zostało zabitych w zasadzce; 
kiedy poszukiwano ich ciał, słup ognia ukazał się nad miejscem, gdzie się one 
znajdowały.

Domeny książąt wyklętych miały być rozdane krzyżowcom 
Legat ofiarowywał jednemu po drugim trzem książętom, ale wszyscy 
darowizny nie przyjęli; ostatecznie nadano je pewnemu drob
niejszemu seniorowi z okolic Paryża, Szymonowi de Montfort, 
który odtąd został wicehrabią dfi Beziers (1209), nieco zaś później * 
hrabią Tuluzy.

Ale Innocenty III nie życzył sobie, aby syn dawnego hrabiego, 
Rajmond VII, został wyzuty z całego dziedzictwa, więc zwrócił mu 
nieznaczną część jego. W tym czacie, gdy Szymon de Montfort 
przedsięwziął wyprawę nad brzeg Rodanu, by odebrać tamtejsze
mu hrabiemu ostatnie jego włości, mieszkańcy Tuluzy powstali 
i zawezwali Rajmonda. Szymon powrócił i przystąpił do oblężenia 
miasta, lecz w czasie szturmu został zabity wskutek uderzenia 
kamieniem w głowę (1218). Syn jego nie był dość silny, by mógł 
utrzymać zdobycze ojca, ustąpił je więc królowi Francyi. Lu
dwik VII przedsiębrał jeszcze jedną wyprawę krzyżową na po
łudnie.

Kiedy wreszcie zdecydowano się zawrzeć pokój (1229), kraje 
spustoszone przez tę długą wojnę, zostały podzielone na dwie 
części. Król Francyi zatrzymał większą, tak zwaną Langwe- 
docyę. Resztę ziem pozostawiono hrabiemu Tuluzy pod warun-

Dzieje średniow. T. II. 1 q
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kiem, iż swą jedyną córkę wyda zamąż za brata króla Francyi, któ
ry odziedziczy jego domen (patrz str. 109).

Heretycy zostali wytępieni. Większość rycerzy południa, na
wet katolicy, została pozbawiona swych posiadłości; zabroniono im 
przebywać w twierdzach i brać udział w działaniach wojennych 
konno. Wielu z nich schroniło się do Hiszpanii. Niektórzy zaś 
ukrywali się w górach (aż do r. 1245).

Inkwizycya. Biskupi mieli prawo wyszukiwania i skazywa
nia heretyków. Ale po wyprawach krzyżowych liczba kacerzy na 
południu tak wzrosła, iż biskupi nie byli w stanie wyśledzić ich 
wszystkich.

Wtedy papież polecił specyalnym komisarzom przeprowadzać 
badanie (inkwizycyę) co do chrześcijan, posądzonych o herezyę; 
nazywano tych urzędników „inkwizytorami przewrotności herety
ckich“. Byli to duchowni, często mnisi; zwykle działali we dwóch 
jednocześnie. Aby dochodzenie szło prędko, papież zezwolił im po
stępować, jak uznają za słuszne, i upoważnił do odpuszczania na
wzajem sobie grzechów, jeżeli, ścigając heretyków, popełnią jaką 
niewłaściwość.

Inkwizytorzy, osiedliwszy się w jakiem mieście, mieli wyłą
czne prawo sądzenia wszystkich spraw, związanych z herezyą. 
Wzywali oni tych, o których im donoszono, iż są heretykami, 
i przeprowadzali badania. Jeśli oskarżony odmawiał zeznań, wtrą
cano go do ciemnicy, gdzie pozostawał nieraz całe lata.

Aby wymusić przyznanie się do herezyi, inkwizytorzy wzno
wili starożytny sposób postępowania, zaniechany od wielu wieków, 
—tortury, zwane pytkami (questiori). Używano przytem najrozma
itszych sposobów stosownie do kraju, w którym odbywało się ba
danie: wieszano skazańca na powrozach, przymocowanych do ru
sztowania (kobylicy), druzgotano mu wielki palec, zaciskając śru
bę, przypiekano mu nogi, lub wlewano do gardła przy pomocy 
specyalnego przyrządu wodę.

Inkwizytorzy działali zawsze w tajemnicy; otrzymując sekret
ne doniesienie, nie mówili oskarżonemu ani kto go obwinia, ani 
nawet, co mu zarzucają. Nie odbywali ci sędziowie żadnego prze
słuchania publicznego, nie dopuszczali żadnego obrońcy, któryby

I
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stawał w sprawie podsądnego. Sądzili bez odwoływania się do 
wyższej władzy; wyrok natychmiast był wykonywany.

Jeżeli obwiniony przyznawał się, obstając przy swym błę
dzie—herezyi, skazywano go na śmierć. Inkwizytor sam nie ogła
szał wyroku, gdyż Kościół zabraniał zabijać kogokolwiek, ale wy
dawał winnego w ręce władzy świeckiej, t. j., seniorowi świec
kiemu, a ten skazywał go i oddawał katom. Palono kacerza żyw
cem na stosie. Jeżeli odkryto, iż człowiek, już zmarły, był he
retykiem, odkopywano trupa jego i również palono.

Jeżeli zaś oskarżony, zeznając, zobowiązywał się wyrzec 
herezyi, zostawał „pojednany“, ale naznaczano mu pokutę, pra
wie zawsze bardzo ciężką. Wielu było skazywanych na „mur“, 
t. j., na zamknięcie do końca życia w maleńkiej ciemnicy, 
zbudowanej naprzeciw wałów miejskich, o „Chlebie niepokoju“ 
i „wodzie cierpienia“. Inni winni byli przychodzić co niedziela do 
kościoła z rózgą, którą ich chłostano. Jeszcze inni musieli nosić 
na ubraniu żółty krzyż. Byli i tacy, których wysyłano na dalekie 
pielgrzymki do Hiszpanii, Rzymu, Jerozolimy. Zwykle dobra ich 
bywały konfiskowane, część majątku otrzymywał donosiciel.

Jeżeli obwiniony, „pojednany“, odwołał swe uroczyste wyrze
czenie się herezyi i zostawał „ponownie grzeszącym“, t. j., „wpada
jącym“ znowu w błąd, wówczas posyłano go już na stos.

Inkwizycya była ustanowiona początkowo w Tuluzie (1233); 
następnie na północy Francyi, gdzie w Szampanii jednego dnia zo
stało spalonych 183 heretyków. Później nazwano ją „Wielką In- 
kwizycyą Francuską“. W końcu wieku XIII-go nie było już więcej 
heretyków na południu. W tym samym czasie kacerze byli tra
ceni z rozkazu cesarza Fryderyka II w Niemczech i w miastach 
włoskich.

Zakony żebrzące.—Heretycy zarzucali mnichom, iż stali się 
oni nader bogaci, a kapłanom, iż nauczają zbyt mało. Aby zarzu
ty zwalczać, stworzono nowy rodzaj zakonników, którzy winni byli 
pouczać lud i żyć w ubóstwie. Było to dzieło Włocha, św. Franci
szka, i Hiszpana, św. Dominika.

Franciszek z Assyżn był synem bogatego kupca tkaninami 
w Assyżu, w górach Italii środkowej. Był on młodzieńcem bardzo
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wesołym, spędzał zazwyczaj czas na śpiewach i robieniu zgiełku 
na ulicach; ubierał się bogato i często wyprawiał uczty dla swych 
przyjaciół. Poszedł on na wojnę i dostał się do niewoli. Po powro. 
cie ciężko zaniemógł, zaczął zastanawiać się nad swem życiem 
i zdecydował wyrzec się świata i stać się ubogim, jako był Chry
stus. Od tego czasu zmienił zupełnie swój sposób życia. Udał się 
do Rzymu, przyodziany w łachmany, żebfał u drzwi kościelnych 
i jadał wspólnie z żebrakami.

Po powrocie do Assyżu zamieszkał z jednym ubogim kapła
nem i począł żebrać. Pewnego dnia zobaczył ojciec, jak za Franci
szkiem biegł tłum ludzi, który, biorąc go za waryata, wyśmiewał 
się zeń i obrzucał kamieniami. Ojciec schwytał go wówczas, uwię
ził, związał i pobił. Matka wypuściła syna na wolność. Franciszek 
żył dalej, jak żebrak, odziany w sukmanę wełnianą, bosy, gdyż, jak 
pustelnicy, znajdował zbytecznem posiadanie worka, kija lub obu
wia. Był to człowiek wybladły, nizkiego wzrostu, o czarnych peł
nych blasku oczach, włosy miał krucze i długą rozwichrzoną brodę. 
Nauczał pod gołem niebem, gestykulując żywo, płacząc, śmiejąc 
się nieraz. Wywierał na słuchaczy silne wrażenie.

Z czasem przyłączyli się doń zwolennicy, zbudowali wspólną 
chatę w pobliżu opuszczonej kaplicy; ubierali się w szare suknie 
i żyli, pracując i żebrząc. Franciszek zabrał ich z sobą do Rzymu, 
aby uzyskać pozwolenie papieża na zgromadzenie. Innocenty III 
wzruszony pobożnością jego i słodyczą uściskał go i przyzwolił na 
stworzenie zakonu.

Franciszek nosił włosiennicę, często pościł, do strawy dosy
pywał popiołu i co noc biczował się żelaznymi łańcuszkami. Ale 
tak surowym był tylko dla siebie, a zawsze miły i łagodny nawet 
dla zwierząt, co było na owe czasy niezwykłe. Zwracał się do pta
ctwa i ono pozwalało mu zbliżać się do siebie. Pewnego razu po
czął nauczać gołębie i nazwał je „siostry me, gołębice“. Mówił 
swym uczniom: „Nauczajmy raczej przykładem, niż słowy; nie bój
my się stać podobnymi do dzieci lub szaleńców, ufajmy, iż rozum 
Boga, który rządzi światem, przemawia przez nasze usta“.

Uczniowie jego stali się tak liczni, iż zdecydował zorganizo
wać ich lepiej, więc powołał do życia (1223) zakon Braci -
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szych, nazwany z czasem od imienia założyciela Franciszkanami. 
Zakon ten w przeciwieństwie do innych nie powinien był posiadać 
własnych domów, bracia zobowiązywali się chodzić z miasta do 
miasta i zdobywać żywność, pracując i żebrząc. Nie nosili oni obu
wia, sakw, ani kijów. Nie używali bielizny, futer, ani pasków; 
ubierali się w przewiązane sznurem sukmany z kapturami (kapi
szonami) [co dało powód do nazwy kapucyni — ]. Winni
byli służyć Bogu w ubóstwie i pokorze, „jak obcy w tym świecie, 
gdyż Pan stał się biedny dla nas". Zobowiązywali się słuchać Fran
ciszka i jego następców, a on obiecał być posłuszny papieżowi. 
Święty założyciel zakonu wycieńczony umartwieniami zmarł wkrót
ce potem (1226).

W tym samym czasie, pewien Hiszpan, Dominik, urodzony 
w r. 1170, zdobył sławę świętego przez życie pełne umartwień. To
warzysząc biskupowi, posłanemu na południe Francyi dla nawra
cania heretyków, przekonał się, iż zbytek duchowieństwa, bo
gate szaty, świty rycerskie odwracają wiernych od kościoła. 
„Chodźmy“, mówił do swych towarzyszów: „pokornie i boso“. Ja
ko przewodnik, prowadził ich przez ciernie, a, gdy im nogi krwa
wiły, mówił: „Kfew nasza oczyści nas z grzechów“.

Dominik pozostawał lat dziesięć w kraju Albigensów. Zało
żył w nim dla głoszenia nauki heretykom zgromadzenie Braci kazno
dziejów, nazwanych później od jego imienia Dominikanami (1216). 
Zapoznawszy się potem ze św. Franciszkiem, podziwiał ubóstwo 
Braci mniejszych, więc wprowadził taką samą regułę do swego 
zgromadzenia (1220). Zakonnicy nie powinni byli posiadać żad
nych dóbr, ani dochodów.

Powstały dwa zakony podobne: Bracia mniejsi: żebrzący 
i nauczający, i Bracia kaznodzieje: nauczający i żebrzący. Ale 
Franciszkanie głosili słowo Boże przedewszystkiem biednym, Do
minikanie zaś zwracali się raczej do seniorów, panujących. Wkrót
ce stali się oni spowiednikami książąt, profesorami w uniwersyte
tach i inkwizytorami (patrz str. 178).

Mnisi dotąd żyli przeważnie po wsiach, zajmując się bardzo 
niewiele świeckimi. Zakony żebrzące przeciwnie osiedlały się po 
miastach, biorąc udział w życiu społecznem. Mieszkali w zgroma
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dzeniach, gdyż nie mogliby stosować reguły obywania się bez mie
szkań, ale nie prowadzili życia zamkniętego: chodzili wszędzie, 
nauczali, odwiedzali chorych, grzebali zmarłych. Nowe zgromadze
nia powiększały się znacznie szybciej, niż dawne zakony, i miały 
wkrótce domy we wszystkich prawie wielkich miastach. Mnisi tej 
samej reguły w dalszym ciągu byli posłuszni jednemu przewodni
kowi, generałowi, który winien był słuchać papieża.

ROZDZIAŁ XIV.

S P O Ł E C Z E Ń S T W O  Ś R E D N I O W I E C Z N E -

Włościanie.—W średniowieczu włościanie nie byli właścicie
lami ziemi, którą uprawiali. Cała Francya została podzielona na 
rozległe domeny (włości), należące do seniorów i kościoła. Każdy 
domen obejmował wieś i jej okolicę. Właściciel zazwyczaj zatrzy
mywał część posiadłości pod własną uprawę. Pozostałą zaś ziemię 
uprawiali osiedli włościanie, należący do domenu. Wielka włość 
zwała się wsią ( villa),chłopi—wieśniakami (wilanami), t. j., mie
szkańcami wsi.

Wieśniacy mieszkali w małych domkach, budowanych zwy
kle z drewnianych łat oraz gliny. Chłopi uprawiali przedewszy- 
stkiem żyto, zboże, używane na chleb, i owies; nic jeszcze nie wie
dziano o kukurydzy i kartoflach, a nawet znane już wówczas jarzy
ny uprawiano jedynie w ogrodach seniorów i dostojników kościoła. 
Sami włościanie uprawiali wyłącznie to, czem się żywili, a głów- 
nem ich pożywieniem był chleb żytni i owsianka. Praca chłopów 
polegała prawie wyłącznie na orce, siewie, bronowaniu, żęciu 
i młócce zbóż. Pracowali przy pomocy tych samych narzędzi, co 
w starożytności.

Były wówczas błonia, gdzie pasano bydło, ale nie spotykało 
się jeszcze łąk sztucznych. Włościanie mieli zazwyczaj bydło małe 
i nędzne. Widać było prawie wszędzie wielkie lasy dębowe i bu-
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kowe; mogli w nich chłopi ścinać drzewo na budulec, wyrób narzę
dzi i opał, tu również przypędzali swą trzodę chlewną na pastwi
ska. Mieszkańcy wsi prawie nie jadali innego mięsa, jak wie
przowinę.

Każda rodzina uprawiała jedną i tę samą ziemię, która prze
chodziła z ojca na syna; właściciel nie miał prawa jej odbierać. Ale 
wzamian za to użytkujący z niej włościanie obciążeni byli wieloma 
obowiązkami względem pana — seniora.

Corocznie chłop winien był wnosić seniorowi niewielki 
czynsz (cens) pieniężny, wyznaczony na mocy dawnych zwycza
jów i potem nie zwiększany. Płacił on i inny podatek (taille), na
kładany na każdą rodzinę bądź raz, bądź kilka razy do roku, za
leżnie od woli seniora. Włościanin uiszczał również daninę w na
turze (zwano to zwyczajem): snopami zboża, sianem, winem, jaja
mi, kurami, woskiem lub zwierzęciem domowem: baranem, wie
przem, kozą.

Wieśniak obowiązany był również pracować na roli, zatrzy
manej przez pana; zwało się to pańszczyzną. Pewną ilość dni w ro
ku winien on był orać pole pańskie, żąć zboża, kosić łąki, zwozić 
snopki i siano do stodół, pracować w winnicy, młócić zboże, na
prawiać budynki, oczyszczać rowy zamkowe i stawy. Pańszczyź- 
niak zmuszony był przytem używać przy robocie swych bydląt po
ciągowych i własnych wozów.

Pozatem chłop winien był wozić swe zboże do mielenia 
w młynie seniora, chleb piec w piekarni pańskiej, wino tłoczyć 
w pańskiej tłokami; za wszystko to musiał sporo płacić, boć nie 
miał prawa udać się w takich razach dokądindziej.

Wymiar sprawiedliwości nad włościaninem należał do senio
ra. Jemu wpłacał chłop grzywny, o ile dopuścił się jakiegokolwiek 
występku. Jeżeli zaś karany miał być za zbrodnię, to pan skazywał 
go na śmierć i zabierał całą- jego majętność. Seniorowie zali
czali do swych dochodów i „swoje , t. j., prawo na
znaczania grzywny; mogli je sprzedawać lub dzielić, częstokroć 
zatrzymywali prawo do połowy lub czwartej części grzywien są
dowych z danej wsi.
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Słowem, włościanie byli zdani bez żadnej obrony na łaskę se- 
niora-właściciela wioski, gdyż miał on nad nimi prawo wymiaru 
sprawiedliwości, a oni nie mogli nigdzieindziej dochodzić swych 
praw przeciwko panu.

Nie wolno im było nawet korzystać bez przyzwolenia pańskie
go z prawa zgromadzeń dla omówienia własnych spraw. W r. 996 
w Normandyi chłopi próbowali wyzwolić się. „Senior“, twierdzili: 
„bierze wszystko, zbyt dużo jest czynszów, zbyt ciężka pańszczyz
na: nam nic nie przypada z trudu naszego“. Złączyli się oni na 
tajnych zgromadzeniach, poprzysięgli sobie wspomagać jedni dru
gich. Ale seniorowie odkryli sprzysiężenie, pochwycono niezado
wolonych. Jednym wyłupiono oczy, innym obcięto nosy, jeszcze 
innym nogi i ręce lub wyrwano zęby; następnie odesłano ich do 
wiosek rodzinnych, by swym widokiem przerażali pozostałych. 
Kronikarz, podający opis tego zdarzenia, dodaje: „powinni byli być 
wdzięczni, iż nie obdarto ich żywcem ze skóry i nie rzucono na po
żarcie muchom“.

Nie wszyscy chłopi byli równi względem siebie. Niektórzy 
z nich zwani wolni (francs), pochodząc od przodków niezależnych, 
stali się dzierżawcami seniorów. Płacili więc z góry określony 
czynsz i mieli prawo porzucenia ziemi, uprawianej przez siebie. 
Inni, t. zw., niewolni (serfs), pochodzili od dawnych niewolników 
(po łacinie: servus).Senior nie mógł już teraz obchodzić się z pod
danymi, jak z rzymskim niewolnikiem: więzić go, sprzedawać, po
rywać mu żonę i dzieci, ani nawet odbierać ziemię. Ale miał pan 
jeszcze prawo nakładać opłaty i oznaczać pańszczyznę. Niewolny 
podlegał podatkom i pańszczyznie z , t. j., stosownie do 
„miłosierdzia“ (litości) pańskiego. Nie mógł on porzucać swej 
ziemi.

Senior zgadzał się czasami oznaczone opłaty i pańszczyznę 
zamienić na pewną sumę pieniędzy; nazywało się to, umawiać 
się (ustalać granicę) lub uwalniać. Wówczas dawny niewolnik 
stawał się wolnym. Liczba niewolnych w ten sposób zmniejszała 
się: w końcu średniowiecza we Francyi nie było już ich zupełnie, 
z wyjątkiem niektórych prowincyi wschodnich i środkowych.
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Rycerstwo.-- Od początku w. IX-go wszyscy wojownicy wal
czyli konno (patrz str. 69); nazywano ich rycerstwem. Przed wal
ką rycerze przywdziewali ciężką kolczugę i hełm stalowy, na 
ramię brali długą tarczę, mieli przytem miecz i włócznię. Był to 
rynsztunek ciężki do noszenia; wymagał dwu koni: rycerz jeździł 
zwykle na jednym (paradnym), był to koń tylko do drogi; na dru
gim zaś (doręcznym) —prowadził go giermek—walczył. Potrzebny 
był również pachołek, który nosił tarczę rycerza, nakładał mu zbroję 
przed walką i pomagał dosiadać konia; nazywano go sługą lub 
giermkiem.

Aby zaopatrzyć się w ten kosztowny rynsztunek i prowadzić 
życie rycerskie należało mieć bez pracy duże środki. Każdy rycerz 
musiał być posiadaczem wielkiego domenu. Sam nie uprawiał ni
gdy ziemi, lecz jego wieśniacy; nie zajmował się nawet włością, 
gdyż miał rządcę, który dostarczał mu plony zbiorów rolnych. Ry
cerz zaś spędzał czas na polowaniach i wojnach.

Ten rodzaj życia zdawał się przedniejszym, niż wszystkie 
inne. Kto tylko posiadał środki odpowiednie żył po rycersku, na
wet hrabiowie i panujący. Najbogatsi — właściciele wielu wiosek, 
nazywali się seniorami lub baronami.

Był to wielki zaszczyt być rycerzem. Rycerstwo tworzyło spo- 
eczność, do której przyjmowano jedynie synów rycerzy.

Młodzieniec zaczynał od wyszkolenia w sztuce wojennej: jeź- 
ził konno, skakał, wdrapywał się po drabinie, w szermierce uży

wał włóczni i miecza. Zwykle nie ćwiczył się w rzemiośle rycer- 
skiem w rodzinie. Ojciec wysyłał go do bogatszego seniora, który 
przyjmował chłopca do służby dworskiej. Młodzieniec zostawał 
sługą, usługiwał przy stole, słał łóżka, pomagał swemu panu roz- 

lerać się; wszystkie te posługi uważano za zaszczytne. Jednocze
śnie ćwiczył się we władaniu bronią. Czasami uczył się jeszcze
czytać i pisać, ale rycerze przeważnie nie znali tych umiejęt
ności.

Po skończonej nauce należało poddać się pewnej ceremonii, 
aby zostać rycerzem. Młodzieniec zanurzał się w kadzi. Przyodzie- 
wano go w kolczugę i hełm. Następnie rycerz, zwykle senior, któ
remu on służył, kładł mu pas i miecz; później uderzał go ręką
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w kark, mówiąc: „Bądź rycerzem“. Nowy rycerz dosiadał konia, 
chwytał za włócznię i pędząc galopem, nacierał na manekin i oba
lał go na ziemię.

Później jeszcze w wieku XIII-ym pasowanie na rycerza stało 
się ceremonią religijną. Młodzieniec pościł, noc spędzał na modli
twie; było to czuwanie orężne. Nazajutrz zrana brał kąpiel i przy
wdziewał białą szatę. Następnie udawał się do kościoła, miecz był 
złożony na ołtarzu; kapłan błogosławił oręż i wręczał rycerzowi, mó
wiąc: „Niechaj ten miecz służy ci do obrony kościoła od nieprzy
jaciół i osłaniania wdów i nieszczęśliwych".

Tylko bogaci zostawali rycerzami, inni całe życie pozostawali 
giermkami. Ale ci od zarania wieku XIII-go walczyli taką samą 
bronią, jak i rycerze, nie było między nimi żadnej różnicy, jedynie 
w nazwie.

Rodziny wojowników uważały się za znakomitsze od wszy
stkich innych. Rycerze, a nawet giermkowie nazywali się szlachtą 
lub szlachetnymi, zacnymi (człowiek dobrze urodzony), żony 
ich nazywały się damami. Syn szlachcica mógł poślubić tylko cór
kę szlachcianki, pannę. Ożenić się z nieszlachcianką było to zro
bić mezalians (zły związek) i pierworodny syn z takiego małżeń
stwa nie był przez szlachtę uznawany za równego.

Wojna.—Zajęcie szlachcica stanowiła wojna, nie oddawał się 
ej z obowiązku służenia krajowi, lecz dla własnej przyjemności. 
We Francyi każdy szlachcic miał prawo do wojny. Jeżeli miał 
sprzeczkę z innym szlachcicem lub uważał się za znieważonego, 
posyłał mu wyzwanie i wojna była wypowiedziana. Niekiedy roz
poczynano walkę bez wypowiedzenia; na zebraniu młodzieńcy po
sprzeczali się i rzucali się jeden na drugiego. Rodziny obu prze
ciwników natychmiast powinny były wziąć udział w walce. Każdy 
z dwu miał prawo napadać na krewnych drugiego.

Szlachta na czele wojska konno wkraczała na ziemie swego 
nieprzyjaciela, zabierała mu bydło i konie, ścinała drzewa i zbiory, 
biła włościan, lub nawet zabijała ich, łupiła domostwa, podkładała 
ogień (zabierano umyślnych ludzi — ), usiłowała także
zdobyć zamek swego przeciwnika.

Dwa wojska przy spotkaniu uderzały na siebie dużym kłu
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sem: rozpoczynała się bitwa. Każdy przedewszystkiem starał się 
wysadzić z siodła swego przeciwnika, rycerz zrzucony był tak skrę
powany swą zbroją, iż nie mógł już uciekać. Słudzy pozostający 
na tyłach w czasie utarczki, nadbiegali, chwytali nieprzyjaciół, po
walonych na ziemię, zdejmowali z nich zbroję, wiązali i zabierali. 
Zwycięzca zatrzymywał rynsztunek i konie. Jeńca zaś zamykał 
w więzieniu, często ciemnem podziemiu, i zatrzymywał go tam, 
dopóki więzień nie zapłacił okupu. Wielu rycerzy wzięło sobie za 
rzemiosło chwytanie szlachty, która musiała potem dawać okup.

Zapaśnicy starali się raczej brać do niewoli, niż zabijać, a po
nieważ osłaniała ich zbroja żelazna, więc niebezpieczeństwo nie 
było zbyt groźne. W bitwie między królami Francyi i Anglii (1119) 
na 900 walczących rycerzy poległo tylko trzech, 140-tu zaś dostało 
się do niewoli.

Turnieje. — W czasie niewojennym rycerze jednego kraju 
urządzali turniej: łączyli się w dwa oddziały wojska i walczyli 
w otwarłem polu. Jak w rzeczywistej bitwie, ten kto zrzucił prze
ciwnika na ziemię, zabierał mu konia, zbroję i otrzymywał od nie
go wykup.

Jeden możny senior, Wilhelm le Marechal, zarządca Anglii 
za panowania Henryka III, w czasie jednego tylko okresu pomię
dzy Wielkim postem i Zielonemi Świętami wziął do niewoli 103 ry
cerzy. Podczas turnieju w Szampanii, gdzie walczyło 3000 rycerzy 
francuskich i angielskich, otrzymał on tak silne ciosy w hełm, iż 
nie mógł go zdjąć, udał się więc do kowala i położył głowę na 
kowadle, aby uwolniono mu ją uderzeniami młota.

Zapasy bywały niekiedy niebezpieczniejsze od bitwy. W Niem
czech, w r. 1240, w czasie turnieju zginęło wskutek zaduszenia 
sześćdziesięciu rycerzy.

Papież próbował zakazać tych niebezpiecznych zapasów, za
bronił nawet grzebać zabitych w czasie turnieju. Nie posłuchano 
go jednak. Zabawy te były wielkiemi uroczystościami, dla ucze
stniczenia w nich przybywano z dalekich stron, kupcy zjeżdżali na 
nie jak na jarmarki. Turnieje urządzano aż do końca średniowie
cza. Aby nie wyrządzać sobie większej krzywdy, walczono z cza
sem włócznią bez ostrza i stępionym mieczem. Zaczęto również
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wówczas używać bogatych strojów i turnieje stały się widowiska
mi, na które zapraszano damy.

Pojedynek. — Rycerze w dalszym ciągu zachowując zwyczaj 
francuski, rozstrzygali-spory walką, nazywano je potyczką, poje
dynkiem lub sądem bożym (wierzono, iż Bóg zwycięstwo daje te
mu, po czyjej stronie sprawiedliwość). Jeżeli rycerz zanosił skargę 
przeciwko komuś, nawet jeżeli oskarżał go o zbrodnię, sędziowie 
nie rozpatrywali, czy miał słuszność. Oskarżony mógł powiedzieć, 
iż chce „bronić się w potyczce“, rzucał przed sędziów swe zapew
nienie ( gagede bataille), zwykle rękawicę, i sędziowie nakazywali 
pojedynek (t. j. walkę).

Kobiety, starcy, duchowni, ci wszyscy, co sami nie mogli 
walczyć, najmowali w zastępstwie zapaśnika. Ludzie, nie będący 
rycerzami, mieszczanie i wieśniacy, walczyli tarczą i kijem.

Zapaśnicy zjawiali się z bronią, wyznaczaną zwyczajem, każ
dy przysięgał, iż on ma słuszność. Następnie wprowadzano mają
cych walczyć na przestrzeń, okoloną ogrodzeniem, pole ;
i tutaj potykali się aż do chwili, gdy jeden z nich uznawał się za 
pokonanego. Zwycięzca wygrywał sprawę. Jeżeli przeciwnik był 
oskarżony o zbrodnię, sędziowie uznawali go winnym i skazywali na 
śmierć. Gdy zaś winowajczynią była kobieta, a szermierz jej został 
zwyciężony, ona ponosiła karę śmierci.

Uciekano się również do walki nawet dla rozstrzygnięcia 
spornego prawa. W Niemczech w wieku X-ym zastanawiano się, 
czy spadek powinien należeć do wnuka, czy do synowca. Król 
Otton z tego powodu nakazał zapasy pomiędzy dwoma szermierza
mi: walka rozstrzygnęła, iż na przyszłość wnuk będzie spad
kobiercą.

Zamki.—W czasie najazdów w wieku IX ym seniorowie w ce
lu obrony przed korsarzami wznosili ogrodzenia — obwarowania. 
Wybierano zazwyczaj stromą skałę, w kraju nizinnym zaś wznoszo
no olbrzymi nasyp ziemny, nazywany pNa wierzchołku 
jego budowano dom seniora, zwany basztą (donjon; ,
mieszkanie właściciela).

Była to pierwotnie duża drewniana wieża; dla zabezpieczenia 
jej przed spaleniem przez nieprzyjaciela pokrywano ją skórami,
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świeżo zdaitemi ze zwierząt. Wejść do niej można było tylko po 
pochyłym ruchomym pomoście, zastępującym most właściwy. 
U stóp pagórka wznosiły się inne drewniane budowle: stajnie, ku
chnie, mieszkania domowników. Od strony, niezabezpieczonej 
przez pochyłość, kopano szeroki i głęboki rów, wyrzucana z niego 
nazewnątrz ziemia tworzyła wał, na którym wbijano jeden koło 
drugiego pale w celu utworzenia ostrokołu.

W wieku XI-ym najpierw na południu zastąpiono ziemię 
i drzewo kamieniami. Budowano więc basztę z kamienia, a ostro- 
kół zastępowano murem, jak w twierdzach rzymskich. Nazywano 
je po łacinie castellum(niewielka przestrzeń umocniona), na po
łudniu castel, po francusku chäteau (po angielsku castle). Mury 
obwodowe i wieże przecinały się początkowo pod kątem prostym. 
Następnie przekładano więcej wieże okrągłe i zakręty zaokrąglone, 
które daleko trudniej było zburzyć. Baszta d'Etampes, zbudowana 
dla Filipa-Augusta w końcu wieku XIIl-go, składała się z czterech 
okrągłych półwieżyc w kształcie czterolistnej koniczyny.

Zamek był zabezpieczony rowem, który w miarę możności 
napełniano wodą (przed fosą budowano niekiedy małą 
strzelnicę). Poza rowem wznosił się mocny drewniany ostrokół. Za 

nim szedł mur zewnętrzny, wał, szaniec kamienny bardzo gruby 
i wysoki (zwykle mający więcej, niż 6 metrów wysokości), zaopa
trzony w wieże, jeszcze wyżej wzniesione ponad linię muru. Do
koła oszańcowania oblężeni mogli krążyć górą. Mury zamku za
bezpieczone były przez wzniesiony w tym celu przedpierścieri, ma
jący otwory — blanki w murze, przez które mogli strzelać do oble
gających.

Wchodziło się do tego ogrodzenia po moście zwodzonym, 
zawieszonym nad rowem na łańcuchach, opuszczano go jedynie 
wtedy, gdy chciano wpuścić kogokolwiek. Most ten był umie
szczony przed sklepionemi wrotami, osłonionemi grubą belką, za
suwą, następnie spuszczaną kratą żelazną, którą podnoszono przy 
wchodzeniu.

Po przejściu wrót wchodziło się do wnętrza, na dziedziniec, 
otoczony budowlami, były tam: spichlerze, piwnice, kuchnia, mie
szkania domowników, kaplica; była to prawie wieś. W czasie woj
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ny chronili się tam okoliczni wieśniacy z bydłem i całą chudobą. 
Niekiedy trzeba było przechodzić jeszcze jedno lub dwa obwaro
wania.

Nakoniec dochodziło się do baszty, olbrzymiej wieży o trzech 
lub czterech piętrach. Wieża Baugency miała 40 metrów wysoko
ści, a 24 średnicy; takaż Coucy-^-64 m. wysokości na 31 średnicy. 
W baszcie znajdowała się wielka sala, w której senior przyjmował 
gości, tam również była sypialnia, mieszkanie rodziny, skarbiec, 
gdzie właściciel zamku przechowywał kosztowności, pieniądze 
i pergaminy. Na samym szczycie znajdowała się czatownia, 
stąd straż rozglądała okolicę. Najniżej w podziemiach było więzie
nie: ciemnica ponura, wilgotna, brudna, do której spuszczano 
więźniów po drabinie lub na sznurze.

Jeżeli nieprzyjaciel wdarł się za mur obronny, można się by
ło jeszcze bronić. Podnóże baszty i teraz panowało dzięki kamien
nym korytarzom z przebitemi szeroko otworami, przez które oblę
żeni mogli wylewać gorącą smołę lub gotującą się oliwę na oble
gających, gdy oni zbliżali się do stóp wieży. W murach znajdowa
ły się wązkie i długie otwory strzelnic, przez które obrońcy mogli 
miotać strzały, nie narażając się sami.

Zamek był zawsze położony w ten sposób, aby panował nad 
okolicą, by nikt nie mógł zbliżyć się doń niepostrzeżony; był on 
budowany na pagórku lub stromej wyniosłości. Dziś jeszcze w krai
nach górzystych wznoszą się na szczytach ruiny opuszczonych 
zamków.

W zamkach tych mury są grube i wilgotne, okna małe, sale 
ciemne i zimne. Schody zbudowane wewnątrz murów są kręte 
i wązkie. Życie w tych zamkach było smutne nadewszystko w cza
sie długich wieczorów zimowych, kiedy mroczne komnaty rozświe
tlano jedynie ogniem na kominie. Rycerze chronili się tam dla 
obrony, ale przebywali w nich możliwie jaknajrzadziej. Polowali 
oni w olbrzymich lasach, pełnych jeszcze jeleni i dzików, wy
jeżdżali na wojny, pochody krzyżowe lub na dwór książęcy.

Hołd. — Od początku wieku IX-go każdy bogaty rycerz miał 
na swe usługi innych ludzi uzbrojonych, którym dostarczał oręża, 
odzieży, żywił ich i w razie potrzeby zabierał na wojnę. Nazywał
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ich swymi ludźmi lub wasalami (t. j., sługami); ci nazywali go swym 
seniorem (t. j., panem— właścicielem), a żonę jego swą panią (t. j. 
właścicielką). Wasalem seniora stawał się człowiek przez ceremo
nię złożenia hołdu. Zjawiał się on bez zbroi, z odkrytą głową, 
przyklękał przed siedzącym seniorem, kładł swe ręce w dłonie 
pańskie i oświadczał, iż zostaje jego człowiekiem. Senior całował 
go w usta i podnosił. Następnie wasal przysięgał „pozostawać 
wiernym“ seniorowi: nazywało się to przys Obie
cywał służyć mu „przeciwko wszystkim kobietom lub mężczy
znom, którzy mogą żyć lub umierać“, to znaczy towarzyszyć mu 
w walce wszędzie, dokąd on się uda: to była służba. Przyrzekał 
icspomagać go, to znaczy składać środki niezbędne na wykupie
nie z niewoli, wyposażać najstarszą córkę, ponosić wydatki, zwią
zane z uroczystością pasowania syna seniora na rycerza: nazywa
ło się to wspomożeniem.

Wzamian senior obowiązany był osłaniać swego wasala i do
starczać mu środków do życia. Seniorowie przyjęli zwyczaj obda
rzania wasalów włością (domenem) wraz z wieśniakami: to wyna
grodzenie ziemią nazywało się lenno (fief); wraz ze śmiercią wa
sala senior odbierał posiadłość. Ale w wieku XI ustalił się zwy
czaj, iż syn wasala miał prawo zatrzymania lenna swego ojca, 
stając się tern samem wasalem seniora. Przeto wszyscy rycerze 
zostali wasalami seniorów, ci zaś ze swej strony uznawali się za 
wasalów króla.

Wszystkie domeny zostały lennymi; oto dlatego ustrój taki 
nazwano systemem lennictwa ( feuda). Posiadacz lenna skła
dał jeszcze i później hołd seniorowi, ale była to już tylko cere
monia. Wasal nie żył już razem z seniorem, często był równie po
tężny, jak pan jego, i nieraz bez żadnych względów wypowiadał 
mu wojnę.

Życie w średniowieczu. Modlitwa, którą w średniowieczu 
najczęściej zanoszono do Boga, mówi: „Wybaw nas, Panie, od powie
trza, głodu i wojny!“. Było to nieszczęście tak częste, iż było się za
wsze wystawionym na nie; nazywano j gdyż wierzono, iż
Bóg je zsyła, by nawiedzać ludy.

Wojna była stanem zwykłym: książęta, seniorowie, rycerze
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rozpoczynali wojnę jedni przeciwko drugim i zawsze kosztem wło
ścian, niszcząc ich zbiory, zabierając bydło, obracając w perzynę 
domostwa (patrz str. 186).

Mór szedł ze Wschodu (gdzie istnieje jeszcze obecnie) powie- 
lekroć razy w ciągu stulecia. Nieznane były zupełnie żadne środ
ki ochronne. Wśród ludności źle odżywianej, gnieżdżącej^się w bru
dzie, w nędznych chałupach, chodzącej zazwyczaj boso, porywał 
mór mnóstwo ofiar ludzkich, jak obecnie w Indyach lub Chinach. 
Słynna czarna śmierć z lat 1347— 1348 zabrała, mówiono, trzecią 
część, a może nawet połowę ludności. Liczba ta prawdopodobnie 
jest zbyt wielka: wówczas nie było żadnej możności liczenia zmar
łych; wszędzie jednak należało powiększyć cmentarze.

Głód zjawiał się, ma się rozumieć, zawsze w latach, kiedy 
zbiory były nikłe z powodu suszy, deszczów, mrozów; wtedy nie 
miano środków na sprowadzanie zboża i każda rodzina żyła tylko 
tern, co zebrała W wieku XI we Francyi na sześćdziesiąt trzy lata 
było czterdzieści ośm głodu.

W czasie wielkiego nieurodzaju w r. 1026, spowodowanego dłu
gimi deszczami, tylu ludzi umierało z głodu, iż wprost kopano rowy 
i wrzucano w nie trupy setkami. Zgłodniali odkopywali ciała, aby 
je pożerać; inni napadali na podróżnych po drogach, lub przywa
biali małe dzieci, pokazując im jabłko lub jajko, i mordowali je, 
aby następnie zjeść. Pewien człowiek ośmielił się przynieść na 
sprzedaż na rynek w Tournus ciało ludzkie ugotowane. Zatrzyma
no go i spalono. Inny poszedł nocą, odkopał pochowane ciało 
i zjadł je, — spalono go za to również. W lesie niedaleko Mäcon 
stał odosobniony kościół — miejsce pielgrzymek. W pobliżu osie
dlił się pewien człowiek w lepiance; zatrzymywał on przechodzą
cych, zabijał ich i zjadał. Razu jednego podróżny wszedł do tej 
chaty dla wypoczynku i ujrzał w kącie izby głowy mężczyzn, ko
biet i dzieci; udało mu się ujść śmierci, doszedł do Mäcon i opo
wiedział, co widział. Znaleziono w chacie 48 głów ludzi, którzy 
zostali pożarci. Ludożerca był sprowadzony do Mäcon, przywią
zany do słupa i spalony.

Jeszcze jedną plagą był pożar. Domostwa były drewniane, 
ogień niszczył je często, zwykle całą wieś w jednej chwili obracał 
w perzynę.
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ROZDZIAŁ XV.

MIASTA ŚREDNIOWIECZA.

Miasta. Starożytne miasta opustoszały w wieku XI, w czasie 
najazdów korsarskich, nie było już w nich rzemieślników, gdyż 
brakło pieniędzy na zamawianie roboty, nie było i kupców, po
nieważ niebezpiecznie było jeździć drogami. Całą więc ludność 
miejską stanowili wieśniacy i służebni biskupa lub hrabiego.

Pod koniec XI-go stulecia zaczęły się znów ukazywać pie
niądze, ożywił się trochę handel, zjawiają się również rzemieślnicy 
i kupcy. Wtedy to i dawne miasta poczęły się zaludniać, a wie
le wiosek przekształciło się w miasta. Francuski wyraz Y ille  —  
miasto pochodzi od villa (village — wioska), ponieważ większość 
miast francuskich powstała z dawnych wiosek.

Nowi przybysze zazwyczaj nie osiadali w dawnem grodzisku: 
okazało się ono zbyt małe, lecz z boku, w miejscu, które otaczali 
początkowo ostrokołem, a z czasem murem kamiennym. Grodzisko 
to zwano niemieckiem słowem burg. Podówczas dwa lub więcej 
miast powstawało jedno obok drugiego, każde z nich miało własne 
warowne grodzisko: w Tours la C (dawne miasto) i le Ghäteau- 
neuf; w Tuluzie la GiU, bourg Saint Sernin i !e 

bonnais;— w Arles la Cite, le Vieux bourg, le Bourg neuf, le Mar
che. Najgęściej zaludnione miasta powstawały w miejscowościach, 
najbardziej sprzyjających handlowi, a więc nad brzegami rzek, do
kąd można było łatwiej sprowadzać na łodziach towary i dosyć 
daleko od morza ze względu na bezpieczeństwo wobec naja
zdów korsarskich. Były to. na południu miasta: Arles, Montpel
lier, Tuluza, Bordeaux, na północy zaś Paryż i Rouen na Sekwa
nie; nowopowstałe we Flandryi: Gandawa, Bruges, Lille; w Niem
czech zaś Kolonia. Podobne olbrzymiemu zamkowi miasto zawsze 
otoczone było warownem grodziskiem. Aby się dostać we
wnątrz, trzeba było przebyć wrota strzeżone, gdy zaś pod miastem 
płynęła rzeka, przebywano ją mostem obwarowanym, a wstęp do 
grodu strzeżony był wieżycą.

Dzieje średniow. T. II. 13
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Miasto było w posiadaniu seniora, księcia, biskupa lub opa- 
ta: Paryż - Orlean należał do króla Francyi, Rouen do księcia 
Normandyi,—Bruges i Gandawa do hrabiego Flandryi,—Beauvais 
do biskupa miasta,—Vezelay do pewnego opata. Seniorowi przy
sługiwało względem mieszkańców miast takie same prawo, jakie 
posiadał nad włościanami swych włości (patrz str. 183): musieli 
mu płacić podatki i grzywny (des tailles et des amendes). Se
niorowie naznaczali zarządców do miast, a w miejscowościach, 
gdzie byli sędziowie, sami obierali pełnomocników na te 
urzędy.

Pod koniec jednak XI stulecia mieszkańcy niektórych miast 
poczęli rządzić się sami. Początkowo zwyczaj ten miał miejsce 
w miastach, położonych na południu, a zamieszkiwanych przez 
posiadaczy, a nawet i rycerstwo. W Nimes cały oddział rycerzy 
osiadł w Arenach rzymskich (patrz str. 12). Z czasem rycerze ci 
zwani konsulami, stali się, podobnie jak we Włoszech, naczelni
kami miast (patrz str. 134). Obejmowali oni również dowództwo 
nad mieszkańcami, tworzącymi milicyę miejską. Bogaci walczyli 
na koniach, inni pieszo. Miasto, stanowiąc jakby małą rzeczpo
spolitą, wydawało wojnę podobnie, jak seniorzy.

Mieszkańcy miast Francyi północnej w miarę wzbogacania, 
porozumiewali się między sobą, dążąc do zmniejszenia poda
tków. Przeważnie też, wypłaciwszy seniorowi znaczną sumę pie
niędzy, otrzymywali od niego obietnicę, iż nie będzie już podwyż
szał ustanowionych dawniej podatków i kar. By zmusić seniora 
do dotrzymania obietnicy, kazano mu składać przysięgę i posta
nowienie to stwierdzano aktem piśmiennym, zwanym kartą. Senior 
mówił w niej: „Obwieszczam wszystkim, iż mieszkańcom miasta 
swego nadaję następujące prawa zwyczajowe: rok rocznie płacić 
mi będą taką, a taką sumę, tego i tego dnia, a ja wzamian obie
cuję, że żadnych innych podatków ściągać nie będę“. W karcie 
zazwyczaj zaznaczano również wysokość kar pieniężnych, nale
żnych seniorowi, np.: „Kto uderzy pięścią bliźniego swego, zapła
ci mi 5 soldów kary, za uderzenie nogą również 5, lecz, jeżeli 
miał miejsce rozlew krwi, 7 soldów. Kto dobędzie noża, lecz nie 
zada ciosu, zapłaci mi 60 soldów; jeżeli zaś zrani — 10 franków“.
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Miasto, które uzyskało kartę, zwało się (un franchise),
ponieważ mieszkańcy jego byli wolni (francs).

Często zdarzało się, szczególnie w wieku XIII-ym, iż senior 
wznosił miasto w miejscu niezaludnionem, więc, by przyciągnąć 
doń mieszkańców, obiecywał swobody tym, którzy się w nim osie
dlą. Miasta takie zwano Ville-neuve lub Ville-franche—(Nowe lub 
Wolne miasto). Niektóre z nich do dziś zachowały te nazwy.

Podatki i kary w każdem mieście były różne, gdyż zależały 
od przywileju, nadanego przez seniora. Każde też z nich rządzo
ne było w właściwy sobie sposób. Po większej części sami senio
rowie sprawowali rządy.

Naczelnik (bailli) lub zarządca (prevöt) ściągał podatki, 
sprawował sądy i wiódł ludność w potrzebie wojennej na punkt 
zborny; sami mieszkańcy nie posiadali żadnej władzy. Było tak 
w Nantes, w Reims, Tours, a nawet w Paryżu.

W innych miastach, np., w Normandyi, naczelnik wojenny 
(bailli) rządził wespół z radą, utworzoną z mieszkańców.

Niektóre z miast, szczególnie w Pikardyi (Amiens, Beauvais, 
Senlis, Soissons), stanowiły małe rzeczpospolite, w których rządy 
sprawowali sami mieszkańcy, zwani , ławnicy. Gród posia
dał pieczęć, wyciskaną na aktach, szkatułę na pieniądze; ,
pod jego znakiem wyruszano na wyprawę wojenną; , gdzie
zbierała się rada miejska; strażnicę z dzwonem, w który uderzano, 
zwołując mieszkańców pod broń.

Miasta średniowieczne miały wązkie ulice; domy były bar
dzo skupione, gdyż musiały się wszystkie pomieścić poza murem 
obwodowym. Ulice — źle brukowane, pełne wybojów, w zimie 
leżało na nich lepkie błoto, po którem się brnęło, a w lecie unosiły 
się w powietrzu tumany oślepiającego kurzu. Wszystkie miasta by
ły brudne; odpadki, śmiecie, zdechłe zwierzęta, — wszystko to wy
rzucano wprost na ulicę; zamiataczy wówczas nie znano. Na ulicach 
nocą panowały ciemności: nie oświetlano ich wcale. W miastach 
jednak o wiele było bezpieczniej, niż po wsiach. Surowo wzbro
nione były bójki lub dobywanie broni—pod karą obcięcia dłoni. 
Zwano to pokojem miasta; obowiązywał on i poza grodziskiem aż 
do krańców, oznaczanych zazwyczaj krzyżem. Na przestrzeni, zwa
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nej rogatką, już poza murem miasta, powstawały nowe dzielnice:
przedmieścia.

Ulice zazwyczaj były kręte i nierównomierne: domy wzno
szono różnej wysokości jeden za drugim, nie dbano o prostą linię 
ulicy. Każdy właściciel dbał jednak, by dom jego był ozdobiony, 
to też ulice miały wygląd bardziej malowniczy i urozmaicony, niż 
dzisiejsze jednostajnie i prosto biegnące.

Eomnny. W niektórych miastach północnych, szczególnie 
w Pikardyi, gdzie seniorami byli biskupi, mieszkańcy 
gali się między sobą w celu uzyskania przywilejów. 
wali się popierać wzajemnie, by zmusić seniora do uznania przy
wileju. W ten sposób wyzwolone miasto zwało si'ę komuną Każdy 
z mieszkańców musiał przysiądz, iż bronić będzie swych towarzy
szy. Gdy rzucano okrzyk: „Komuna“, wszyscy winni byli stawić 
się pod broń.

W niektórych miastach biskupi bronili mieszkańcom tworzyć 
komuny, to też wybuchały w nich bunty.

W r. 1076, w Cambrai, w czasie bytności biskupa na dworze 
cesarskim mieszkańcy uzbroili się i zaprzysięgli komunę. Biskup 
po powrocie, chcąc, by nie broniono mu wstępu do miasta, uznał 
związek. Gdy jednak mieszkańcy rozbroili się, wysłał na miasto 
żołdaków dla dokonania rzezi na ulicach i w kościołach. Pojma
nym biskup rozkazał poodrąbywać ręce i nogi, wyłupić oczy lub 
napiętnować ich rozpalonym żelazem. Uczyniwszy to, zniósł 
komunę.

Od roku 1106, w Laon biskupem i panem miasta został se
nior normandzki, który z zamiłowaniem oddawał się wojaczce i ło
wom. Miał on na swe usługi niewolnika murzyna; używał go do 
zadawania mąk ludziom, którzy mu się nie spodobali. W sąsied
nim mieście, w Nayon, biskup pozwolił na utworzenie komuny.

Mieszkańcy Laonu również żądali uznania swojej. Ponie
waż biskup udał się do Anglii, rycerze i kapłani, sprawujący 
rządy, korzystając z jego nieobecności, zgodzili się uwzględnić to 
żądanie za dużą kwotę pieniędzy. Biskup, powróciwszy, też zażą
dał znacznej sumy. Ale w trzy lata później, w roku 1112, dostojnik 
kościelny sprowadził Ludwika VI, proponując mu zniesienie ko
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muny. Mieszkańcy, chcąc bionić się przed tem, gotowi byli wypła
cić królowi 400 franków, lecz biskup ofiarował 700 fr. za zniwecze
nie wolności miasta.

Ludwik VI rozkazał wówczas obwieścić miastu, iż komuna 
jest zniesiona, i wnet potem wyjechał.

Dnia następnego zrana mieszkańcy, rozdrażnieni w najwyż
szym stopniu, pozamykali sklepy i zebrali się gromadnie na ryn
ku. Niektórzy z nich zaprzysięgli śmierć biskupowi. Ktoś powia
domił go o tem, ale ów zakrzyknął: „Co? Ja miałbym ginąć z rąk 
tych ludzi!“ Nazajutrz, w dzień Zielonych Świąt, gdy biskup na cze
le procesyi obchodził ulice miasta, posłyszał okrzyk: „Komuna! 
komuna!“ Kazał wówczas zwołać okolicznych włościan i ukrył ich 
na straży w wieżach kościelnych i swym pałacu. Po upływie dwu 
dni odesłał ich jednak z powrotem do domów. Dano mu znowu znać, 
iż mieszkańcy burzą się. „Czyż przypuszczacie“, powiedział: „że ci 
ludzie zdolni są cośkolwiek uczynić? Gdyby tak mój murzyn, Jan, 
pociągnął za nos najgroźniejszego z nich, nie śmiałby on napew- 
no wypuścić pary z ust. Czyż nie ja ich zmusiłem, by wyrzekli się 
tego, co nazywali komuną“.

Następnego dnia jednak, w południe, nagle znów usłyszano 
okrzyk: „Komuna!“ Tłum ludzi, uzbrojonych w topory, łuki, ma
czugi i piki, wtargnął do kościoła i pałacu biskupiego. Rycerstwo 
seniora nie miało na sobie uzbrojenia, próbowało więc osłaniać się 
tarczami, lecz wkrótce całe poległo. Sam biskup w przebraniu je
dnego ze służebnych schronił się do piwnicy i ukrył się tam 
w beczce. Powstańcy, zostawszy panami pałacu, rozbiegli się we 
wszystkie strony w celu odszukania seniora. Jeden ze sług ruchem 
głowy wskazał piwnicę. Wnet zbiegli do niej i zaczęli przetrząsać 
wszystkie zakątki. Wśród buntowników znajdował się człowiek, 
którego biskup przez szyderstwo nazwał Isengrinem (miano wilka 
w średniowieczu). Zatrzymał się on przed beczką, otworzył ją, ude
rzył kijem duchownego i zapyta}: „Kto tu?“ Ten, drżąc, odpowie
dział: „Nieszczęsny więzień!" „Ach!“ zawołał poddany: „to pan 
Isengrin przycupnął tu w beczce". Wydobyto seniora z beczki za 
włosy, powleczono na podwórzec i rozpłatano mu głowę toporem; 
ktoś z obecnych, chcąc przywłaszczyć sobie pierścień biskupa,
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szpadą odciął mu palec wraz z klejnotem. Trupa, odartego z szat, 
porzucono gdzieś na uboczu. Zbuntowani znęcali się również nad 
żonami rycerstwa.

Wynikła stąd długotrwała wojna. Król z wojskiem uderzył na 
miasto Laon, mieszkańcy schronili się do znajdującego się w oko
licy zamku seniora-rozbójnika. Komuna została unicestwiona.

Mimo wszystko, komuny, powstałe w większości miast Pi- 
kardyi, przetrwały, a niekiedy sami seniorowie zawiązywali je w in
nych miejscowościach, n. p., w Burgundyi. Wiele jednak miast 
Francyi nie miało komun.

Mieszczanie. — Umocnione miasto zwało się —
miastem, mieszkańcy zaś jego — mieszczanami. Nazwa ta miała 
bardzo rozciągłe znaczenie. W niewielkich mieścinach większość 
mieszczan stanowili rolnicy, ogrodnicy i uprawiający wino. Nawet 
w większych nierogacizna swobodnie przebiegała ulice, a gdy ja
ki książę przybyć miał do miasta, rada miejska nakazywała uprzą
tanie z przed domostw całych stosów nawozu.

Tylko nieliczne najbogatsze miasta posiadały wśród mie
szkańców rękodzielników, którzy zajmowali się zazwyczaj jakiemś 
rzemiosłem, i najznakomitszych mieszczan: kupców i posia
daczy.

Aby zabezpieczyć swe towary przed łupiestwetn rycerstwa 
rozbójniczego, kupcy tworzyli zbrojne i konne karawany. Dla wza
jemnego zaś popierania się zawiązywali stowarzyszenia zwane 
dyami i hanzami lub jeszcze inaczej związkowcy
zbierali się w salach, gdzie pili i gwarzyli o sprawach handlowych; 
płacili składki dla utrzymania kasy związkowej. Niektóre z tych 
towarzystw stały się bardzo władne, między innemi hanza kupców 
cudzoziemskich, osiadłych w Londynie. W Paryżu stowarzyszenie 
właścicieli łodzi, które prowadziło handel na Sekwanie, nadawało 
kierunek sprawom całego miasta; zwano je hanzą kupców wo
dnych. Stojący na czele stowarzyszenia prevöt i radni kupieccy 
stanowili zarazem radę miasta Paryża; dom ich zebrań stał się 
tuszem; godło ich zostało herbem miasta. Jest to okręt z dewizą: 
Fluctuatnec mergitur. (Unosi się na falach i nie zagłębia się).

Kupcy mieli większe znaczenie, niż rzemieślnicy; mniej pra
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cowali, a więcej zarabiali. Zazwyczaj jednak podobnie, jak ręko
dzielnicy tworzyli oni cechy (patrz str. 200). Wśród nich pierwsze 
miejsce zajmowali sukiennicy — sprzedawcy sukna, wekslarze, 
którzy spełniali rolę bankierów, kupcy drobiazgów, sprzedający 
artykuły, sprowadzane zdaleka (później powstał zawód kupców 
kolonialnych).

Najbardziej poważani wśród mieszczan byli wzbogaceni kup
cy i posiadacze, osiedli w mieście. Na południu: w Italii, w Niem
czech, pędzili oni żywot na wzór szlachty, nosili zbroję, jak rycer
stwo, i zamieszkiwali domostwa obronne. W Niemczech zaś kazali 
się zwać panami lub patrycyuszami.

Od początku XV-go wieku, królowie francuscy poczęli wy
bierać doradców i urzędników z pośród wzbogaconych mieszczan: 
Barbette, który doradził Filipowi powrót do dobrej monety, był 
to mieszczanin paryski (patrz str. 103).

Posiadał on wspaniale urządzony dom, pałac Barbette, który 
został zburzony przez lud. We Francyi ci bogaci mieszkańcy, sa
mi nie pracujący, zwani byli mieszczanami.

Rzemiosła. -W południowych krajach wszyscy rękodzielnicy, 
którzy chcieli cokolwiek wytwarzać i sprzedawać, mieli pozostawio
ną swobodę otwierania sklepów. Było tak po wszystkie czasy we 
wszystkich miastach Francyi południowej i do końca średniowie
cza w miastach zachodnich. W Niemczech jednak, w Anglii, w pół
nocnej Francyi i w niektórych wielkich miastach Italii stopniowo 
powstał inny zwyczaj. Wszyscy rzemieślnicy jednego zawodu, za
mieszkujący dane miasto, tworzyli stowarzyszenie. We Włoszech 
nosiły one nazwę arte (zawód), we Francyi zaś metier, ponieważ 
początkowo rzemieślnicy byli w służbie u seniora, który wszyst
kich pracowników jednego zawodu gromadził jako czeladź (Mini
sterium, metier—cech) pod nadzorem jednego ze sług.

Rzemieślnicy tego samego cechu zbierali się na zebrania, 
gdzie przy kieliszku lub szklance omawiano różne sprawy. Wszy
scy płacili składki do wspólnej kasy, posiadali pieczęć, na której 
zazwyczaj widniały narzędzia ich zawodu. Prawie zawsze tworzyli 
oni zarazem bractwa religijne, wspólnie udawali się na uroczystości 
świąteczne i procesye, w czasie których noszono chorągwie ce
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chowe. Zazwyczaj bardzo uroczyście obchodzono dzień świętego, 
uważanego za patrona, ponieważ oddawał się danemu rzemiosłu: 
cieśle obierali swym patronem św. Józefa, szewcy—św. Kryspina, 
złotnicy—św. Eliasza. Przedstawiciele tego samego rzemiosła po
siadali domy zwykle na jednej ulicy; wiele ulic zachowało nazwy 
cechów (ulica garbarzy — des Tanneurs; ulica złotników — de 
Orfevres).

Ilość cechów była różną zależnie od miasta. W Paryżu, na 
początku wieku XIII-go, obliczano ją na setkę z górą. Było jednak 
wiele miast, które nie posiadały ich nawet dwudziestu, gdyż często
kroć jeden cech łączył przedstawicieli różnych zawodów: np., pieka
rzy, ciastkarzy i handlarzy mąką,—płatnerzy, kotlarzy, ślusarzy, no
żowników i blacharzy,— lub też cieśli, stolarzy i kołodziej ów. Przeciw
nie zaś w wielkich miastach jeden zawód dzielił się na kilka ce
chów. W r. 1160, w Paryżu rękodzielnicy przedmiotów skórzanych 
tworzyli 5 cechów: szewców, naprawiaczy wyrabiających,
pasy do szpad, rymarzy galanteryjnych i białoshórnUtów. Witra
że do katedry w Chartres były ofiarowane w XIII-ym wieku przez na
stępujące cechy: kołodziejów, cieśli, bednarzy, winiarzy, kuśnierzy, 
sukienników, wymieniaczy pieniędzy, kupców korzennych, apteka
rzy, mularzy, kamieniarzy, tkaczy, szewców, koszykarzy, rzeźników 
ogrodników, czapkarzy, owocarzy, woziwodów, płatnerzy, siodla- 
rzy i szmuklerzy.

Żeby pracować w jakim zawodzie, trzeba było być przyjętym 
do cechu; przechodzono w nim przez trzy stopnie.

Początkowo młody chłopak był terminatorem. Ojciec umie
szczał go na praktykę u majstra, który za pewną opłatą zobowią
zywał się dać mu mieszkanie, życie i nauczyć rzemiosła. Majster 
trzymał terminatora przez kilka lat, nic mu nie płacąc za pracę 
i ciągnąc z niej korzyści wyłącznie dla siebie. Miał on prawo „po
prawiania“ ucznia, t. j., bicia; jeżeli terminator uciekał, na zasa
dzie prawa sprowadzano go z powrotem. Co zaś do wymiaru kary, 
to majster winien karcić chłopca sam, a nie pozwalać bić go 
swej żonie.

Po ukończeniu terminu młodzieniec stawał się towarzyszem
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(i czeladnikiem); mógł on mieszkać, gdzie chciał, a pracował u maj
stra, który mu już płacił.

Wkońcu, gdy towarzysz miał już dość pieniędzy, by założyć 
warsztat na siebie, występował do cechu z żądaniem zaliczenia go 
w poczet majstrów. Od początku wieku XIV czeladnik musiał 
składać egzamin; w tym celu zamykano go w pokoju, gdzie dawa
no do wykonania pracę, zwaną arcydziełem, — np., naprawić bu
ty, zrobić siodło. Aby być przyjętym do cechu, nowy majster wi
nien był podjąć współtowarzyszy poczęstunkiem: jadłem i na
pojem.

Jedynie majstrowie mieli prawo pracy i sprzedaży na własn 
rękę. Oni jedni brali udział w zebraniach cechowych i stanów 
uchwały co do spraw związkowych; tylko oni mogli zakładać dom 
i rodzinę. Czeladnicy zaś mieszkali u majstrów lub też w odnaj- 
mowanem pomieszczeniu, mieli oni prawo tylko do zapłaty. 
Musieli przychodzić do warsztatu majstra i pracować tam od 
wschodu słońca aż do nocy. Gdy byli zaś bez pracy, stawiali się 
rankiem na pewne z góry wyznaczone miejsce i czekali tam na 
majstra, któryby przyjął ich do zajęcia. W wieku XV utarł się 
wśród towarzyszy zwyczaj wędrowania z miasta do miasta; przeby
wając czas pewien na usługach jednego majstra, wkrótce go po
rzucali i udawali się dalej; zwało się to: „ podróż dookoła 
Francyi“.

Wzbronionem było towarzyszom wspólnie porozumiewać się 
w celu uzyskania lepszych warunków pracy; byli więc zmuszeni 
przyjmować zapłatę, jaką im majster dawał. Zmowa uważa
na była za bunt i karana więzieniem. Sam majster pracował 
wraz z towarzyszami, prowadził ten sam tryb życia, co i oni, ko
rzystał z podobnych rozrywek, i wogóle majstrowie nie tworzyli żad
nej oddzielnej grupy; w większości rzemiosł czeladnik prawie zaw
sze zostawał wyzwalany na majstra.

Gdy zawód jaki został zorganizowany w cech, nikt inny tyl
ko majster miał prawo wystawiania na sprzedaż wyrobów danego 
rzemiosła, był nawet stosowany zakaz zbywania danych przedmio
tów przez inne cechy. W Paryżu „uzdziarze“ wytoczyli proces ry
marzom i siodlarzom, chcąc uzyskać wyrok, zabraniający tym osta
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tnim wyrobu uzd (1299). Krawcy nie pozwalali tandeciarzom 
sprzedawać nowego ubrania, jedynie stare.

Jedno i to samo pomieszczenie służyło za warsztat ( 
nię) i sklep. Była to izba na parterze, słabo oświetlona, gdyż ulica 
była wązka, a górne piętra domostwa tworzyły występ. Od ulicy 
sklep miał okno—z ruchomą wystawką, więc kupujący mógł, nie 
wchodząc do wnętrza, przez okno dobijać.targu.

Praca ujęta była w stałe przepisy. Wzbroniona była w nie
dzielę i święta, przestrzegano również zakazu dawania towarzy
szom wyższej zapłaty ponad ustaloną normę; wzbronionem wyko
nywanie pracy gdzieindziej, niż w sklepie, a to w tym celu, by sa
ma publiczność miała możność baczenia, jak się ona odbywa; nie 
wolno też było pracować przy świetle sztucznem, gdyż robota mu
siała być dokładnie wykonywana; zabronionem było również za
praszać nabywców przez okno, gdyż przedstawiciele jednego rze
miosła nie powinni byli między sobą współzawodniczyć. Należało 
używać pewnych tylko surowców, wykonywać pracę na pewną sta
łą modłę; rzemieślnicy nie mieli prawa stosować nowych spo
sobów. .

Przysięgli, na których spoczywał obowiązek przestrzegania 
przepisów, zjawiali się w pracowniach nawet wśród nocy; kładli 
wtedy swą pieczęć na towarze, a jeżeli znaleźli, iż praca została 
wykonana nie według przepisów, zabierano towar, a rzemieślnika 
skazywano na grzywny lub więzienie.

Handel. Drogi były bardzo złe, pełne niebezpieczeństw, 
szczególnie przy przewożeniu towarów większej objętości; jedynie 
tylko bogaci (książęta, seniorowie, prałaci) mieli dość pieniędzy, 
by nabywać towary. Głównie więc prowadzono handel przedmio
tami zbytku, poszukiwanymi przez bogaczy; z łatwością można je 
było przewozić ze względu na ich lekkość lub małe rozmiary.

Włosi prowadzili handel na morzu Śródziemnem z dogod
nych przystani Wenecyi, Genui i Pizy. Morzem udawali się oni 
do Konstantynopola i do krajów muzułmańskich po tkaniny zbyt
kowne, wonności, przyprawy (przedewszystkiem pieprz), które 
w potrawach i winie bardzo smakowały panom. Z czasem osiągali
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oni również duże korzyści za przewóz pielgrzymów i krzyżowców 
do Palestyny.

Handel wzrastał w miarę, jak kraje europejskie stawały się 
więcej zaludnione i bogatsze. Kupcy niemieccy udawali się na 
północ, aż do Rosyi, na poszukiwania futer zwierząt krajów zim
nych, wosku, potrzebnego na świece i pieczęcie, skór na wyroby 
z nich, drzewa na budowę okrętów. Włosi przywozili ze Wschodu 
do Francyi północnej i Niemiec przedmioty zbytku; wzdłuż wło
skiej drogi handlowej powstały duże miasta, jak Augsburg, Raty- 
sbona, Norymberga i na Renie Kolonia.

Na północy zaś tam, gdzie wyrabiano sukna z wełny angiel
skiej, miasto Bruges (Bryga) we Flandryi stało się ważnym ośrod
kiem handlowym. Tu przywozili towary wschodnie Włosi, a zabie
rali tkaniny, wyrabiane w tym kraju, futra, skórę, budulec, zwożo
ne znowu przez kupców niemieckich z wybrzeży Bałtyku.

W owych czasach seniorowie pozwalali wyładowywać towary 
i sprzedawać je w swych miastach jedynie za specyalnem pozwo
leniem. Miasta więc handlowe zawierały układy z seniorami, by 
otrzymać od nich dla swych kupców prawo na sprzedaż i zakup to
warów. Miasta Włoch: Genua, Piza, Wenecya, w przystaniach 
wschodnich uzyskały całe dzielnice z bulwarami, sklepami, domo
stwami i rynkiem. Miasta te wyznaczały swego przedstawiciela 
przy osobie księcia danej miejscowości; zwano ich konsulami. 
Sfąd to powstał zwyczaj ustanawiania konsulów handlowych w kra- 
ja'ch cudzoziemskich.

Podówczas każde miasto, każdy senior miał inną monetę. 
Gdy przyrzekano pewną sumę zaznaczano zarazem, jak ona miała 
być wypłacona: czy we frankach miasta Tours ( ), czy Pa
ryża (varisis), czy też krajów wschodnich ( ,
Trzeba było doświadczonych ludzi, którzyby umieli rozpoznawać 
wszystkie te przeróżne monety, często podrabiane lub też z po- 
obrzynanymi brzegami. Było to zajęcie wekslarzy, którzy z pew
nym zyskiem wymieniali wszelkie pieniądze na te, które były 
w obiegu w danem mieście. W Paryżu wymieniacze mieli drew
niane budki po obu stronach Pont-au (Mostu zmiany).

Wielu wymieniaczy, posiadając pieniądze, pożyczało je na
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procent; zwano ich bankierami, ponieważ rozkładali pieniądze na 
ławkach (bancs).

Byli nimi zazwyczaj Włosi, we Francyi słowo lombard stało 
się jednoznacznem ze słowem bankier. Niektórzy z nich zostali 
znakomitemi osobistościami: Filip Piękny wziął za swych dorad
ców bankierów włoskich, osiadłych w Paryżu.

Jarmarki. Dla wymiany towarów różnych krajów kupcy po
wzięli zwyczaj zbierania się raz do roku w oznaczonym czasie 
w stałem miejscu. Zebrania te, naznaczane na dzień świąteczny, 
zwano jarmarkiem (foire — od włoskiego słowa feria — święto). 
Kupcy rozmieszczali się poza murami miasta pod namiotami lub 
w barakach, towar swój rozkładali tak, jak to i dziś czynią sprze
dawcy na targach. Wówczas jednak, miały one o wiele większe 
znaczenie. Kupcy na jarmarkach mieli przywileje, które dziś są 
im już niepotrzebne. Pan danego kraju zobowiązywał się otoczyć 
sprzedających opieką, jak również i ich towar, w czasie drogi, tam 
i z powrotem. Pozwalał on za pewną opłatą na rozkładanie i sprze
daż towarów, co było wzbronione kupcom obcym. Zobowiązywał 
się również do rozsądzania kwestyi spornych między nimi bez 
zwłoki i według zwyczajów kupieckich, co zabezpieczało przed 
wyzyskiem sędziów krajowych.

Do końca XIII-go wieku najważniejsze jarmarki odbywały się 
w Szampanii w pobliżu czterech miast: Troyes, Bar, Lagny i Pro- 
vins. Przedewszystkiem z krajów północnych zjeżdżali na nie kup
cy suknem, zwożąc materyały, wytwarzane przez tkaczy Flandryi 
i Pikardyi, gdzie dotąd zachowała się umiejętność tkactwa wełnia
nego. Kupcy z południa (Prowansalczycy i Włosi) też przybywali 
na jarmarki, by zaopatrzyć się w te sukna, sami zaś zwozili przed
mioty zbytku, sprowadzane morzem ze Wschodu, szczególnie przy
prawy i tkaniny jedwabne. W Provins przez pierwsze dziesięć dni 
sprzedawano jedynie sukno; poczem kupcy sukiennicy zamykali 
swe sklepy i wtedy zbywano już inne towary. Okolice, gdzie 
tkano sukna, przestrzegały, by sztuki materyału były jednakowej 
długości, dającej się obliczyć na miarę zwaną łokciem Szampanii.

Pod koniec w. XIII-go, gdy Filip Piękny wydał wojnę Flan
dryi, zabronił Flamandom zjeżdżać na jarmarki do Szampanii, to
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też wyszły one ze zwyczaju. Włosi przysyłali swe okręty po sukna 
flandryjskie, wprost do Bruges. Królowie zaś francuscy urządzali 
wielkie jarmarki na południu, początkowo w Nimes (1270), następ
nie w Beaucaire w pobliżu Rodanu. Jarmarki te, na które zjeż
dżali Francuzi i Włosi, trwały aż do XIX-go stulecia. W Paryżu na 
równinie świętego Dyonizego urządzano jarmark du Lendit, na któ
ry udawali się tłumnie profesorowie i studenci uniwersytetu po za 
kupy pergaminu, potrzebnego na rękopisy.

Po upływie stulecia XV-go wielkie jarmarki odbywały się 
jeszcze w Niemczech, w Lipsku; do dziś dnia trwają jarmarki futer 
w Rosyi, w Niżnim-Nowogrodzie.

ROZDZIAŁ XVI.

C Y W I L I Z A C Y  A Z A C H O D N I A .

Zabytki romańskie. W przeciągu wielu wieków budowano 
kościoły w kształcie bazyliki, jak za czasów rzymskich. Była to 
długa sala, podzielona dwoma szeregami kolumn na trzy części, 
czyli nawy: środkową—szerszą i dwie boczne—węższe. W głębi 
w miejscu nieco wzniesionem, półkolistem, oddzielonern od nawy 
kościoła kratą, był chór, przeznaczony dla duchowieństwa. Dachy 
bazyliki były płaskie i drewniane, a często nawet same świątynie 
budowano całkowicie z drzewa.

Około wieku Xl-go zaczęto wznosić kościoły z kamienia, po
dobnie sklepienia, kryte dachówką. Ciężkie stropy wymagały bu
dowy mocniejszej. Aby odpowiednio podeprzeć sklepienia, wzno
szono ściany grubsze z maleńkiemi oknami; lekkie kolumny zastą
piono potężnymi słupami. Nazewnątrz, by podtrzymać ciśnienie 
sklepień, ściany podpierano mocno budowanemi szkarpami.

Otrzymano w ten sposób kościoły trwalsze, wyższe, ale i cie
mniejsze. Jest to budownictwo romańskie, tak nazwane dlatego, 
iż cechą jego jest sklepienie! kamienne, jak w budowlach rzym
skich.
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Najpiękniejsze kościoły romańskie powstały we Francyi 
w końcu wieku XI-go i w pierwszej połowie w. XII-go. Wiele kra
jów nadało tym świątyniom w większym lub mniejszym stopniu 
cechy własne miejscowe (Normandya, Burgundya, Owernia, Pro- 
wansalia). Powstało też wiele pięknych kościołów romańskich 
w Niemczech: w Spirze, Wormacyi i Bambergu.

Stanąwszy przed kościołem romańskim, widzi się najpierw 
fasadę, ozdobioną zazwyczaj wieloma szeregami arkad, powsta
łych z kolumn. Ponad nią wznosi się wielka wieża, zazwyczaj 
czworokątna, zakończona strzeliście, — to dzwonnica. Częstokroć 
widzimy dwie wieże, umieszczone po obu bokach fasady.

Pośrodku niej znajduje się wielki portal. Tędy wchodzi się 
do głównej nawy, olbrzymiej galeryi sklepionej; z dwu jej stron 
znajdują się nawy boczne, węższe i niższe od środkowej. Na koń
cu nawy głównej widzimy galeryę bardzo szeroką, również skle
pioną, przecinającą wnętrze główne pod kątem prostym,—to prze
cznica.

Minąwszy ją, wchodzimy do chóru, wzniesionego o kilka 
stopni wyżej nad poziom całej świątyni; i ta część jest pokryta 
sklepieniem. Znajduje się tutaj ołtarz, to jest miejsce, przeznaczo
ne dla modłów duchowieństwa. Chór ma kształt półokrągły, oto
czony jest galeryą ze stropem o podobnym kształcie, zwanym 
absydą, (słowo to oznacza sklepienie). Pod chórem mieści się za
zwyczaj podziemna sala sklepiona, t. zw., krypta, gdzie przecho
wują się relikwie.

Plan kościoła podobny jest do krzyża: trzon jego, stanowiący 
3/4 długości, składa się z naw: głównej i bocznych; ramiona krzy
ża — to przecznica, głowa — to chór. Znajduje się on zawsze we 
wschodniej części świątyni. Kościół bywa połączony galeryą krytą 
z innym budynkiem — klasztorem.

Fasada i okna ozdobione są kolumnami i rzeźbami, w kształ
cie rozet lub zębów piły. Na zewnątrz głowice kolumn bywają po
kryte rzeźbą, zazwyczaj wyobrażającą liście lub splątane gałęzie, 
zwierzęta lub fantastyczne głowy ludzkie. Wokoło portalu widać 
wysmukłe i wydłużone statuy świętych i posągi królów i kró
lowych.
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Zabytki gotyckie. Budownictwo romańskie trwało tylko wiek 
jeden. Budowniczym, wznoszącym kościoły jak można najwyższe, 
udało się wynaleźć nowy sposób budowania sklepień, który czynił 
świątynię wyższą i lżejszą: zamiast arkad okrągłych używano łu
ków ostrych. Nazywa się to „sklepieniem krzyżowem na żebrach 
ostrołukowych“.

Zaczęto więc budować nawy o wiele wyższe (katedra Notre- 
Dame w Paryżu ma 82 metry wysokości), a boczne stały się pra
wie tak wysokie, jak główna. Ażeby wzmocnić ściany, zamiast 
szkarp stosowano tuki przyporne lub przełęcze, rzucane w kształ
cie mostu ponad nawami bocznemi. Ponieważ sama budowla była 
wspierana lukami przypornymi, można było wznosić nawy już szer
sze i zastępować część muru szerokiemi oknami, więc wnętrze ko
ścioła uzyskało więcej światła i przestrzeni.

Włosi, którzy przypisywali ten sposób budowania barbarzyń
skim Gotom, nazwali go później gotyckim. Został on wynaleziony 
w połowie w. Xll-go, w okolicach Paryża przez budowniczych 
francuskich. (Kościół gotycki św. Dyonizego był zbudowany 
w roku 1143). Gdy tylko poznano nowy sposób budowania, uzna
no go za tak piękny, iż wkrótce wszystkie kraje Europy zaczęły 
wznosić kościoły gotyckie. Najpiękniejsze z nich znajdują się we 
Francyi północnej: katedra w Laon jedna z najdawniejszych (1155 
— 1174), — w Chartres, odbudowana po pożarze (1194), i ukoń
czona dopiero w r. 1220; katedra w Bourges, zaczęta w r. 1102; 
katedra Matki Boskiej w Reims — w r. 1211; katedra Najświętszej 
Maryi Panny w Paryżu, chór został tu skończony w r. 1177; „Sa- 
inte-Chapelle“ w Paryżu, zbudowana na rozkaz Ludwika Świętego 
w celu przechowania w niej cierniowej korony, przywiezionej ze 
Wschodu. W innych krajach Europy najpiękniejsze katedry znaj
dują się w Kolonii (Niemcy) i w Medyolanie (Włochy).

Kościół gotycki, jak i romański, posiada kształt krzyża, leęz 
jest większy, wyższy, jaśniejszy i więcej zdobiony. Okna są 
wielkie, przyozdobione zzewnątrz i zwewnątrz kamiennem ząb
kowaniem, które podtrzymuje witraże o świetnych barwach. Na 
fasadzie, ponad głównem Wejściem, widnieje olbrzymie okno, 
zwane różycą, ponieważ jest ono wykute w kształcie róży. Wnę
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trze zalane jest światłem zmiennem i różnobarwnem. Rzeźby po
krywają cały kościół od góry do dołu, fasadę, portal, dzwonnicę, 
okna i łuki przyporne. Rynny nawet, zwane gargouilles, wyobra
żają zwierzęta fantastyczne albo demony, które plwająwodą. Rzeź
biarze stają się bardzo zręczni, stosują w kamiennych lekkich gło
wicach kolumn rośliny krajowe: różę, oset, kapustę. Nisze w mu- 
rach zewnętrznych i kolumny na wewnątrz zdobią posągi, niektóre 
z nich (np., w Chartres i Reims) zadziwiają swą prawdą.

W w. XV-ym kamiennym ozdobom okien nadawano kształt 
płomieni, był to gotyk płomienisty.

Najpiękniejsze kościoły z tych czasów znajdują się w Anglii 
i w Normandyi (szczególnie w Rouen).

W ten sam sposób i z takiemiż ozdobami budowano ratusze, 
szpitale, pałace. Fasada była ozdobiona tak, jak kościelna, a wie
ża ratuszowa (beffroi) zastępowała dzwonnicę. Najznakomitsze są: 
pałac sprawiedliwości w Rouen, szpital w Beaune i ratusz w Lou- 
vain w w. XV-ym (patrz str. 248). Wewnątrz znajdowały się sale 
olbrzymie i bardzo wysokie, podtrzymywane drewnianemi belko- 
waniami o ładnym wyglądzie.

Budowano też w stylu gotyckim, w w. XV-ym, piękne domy 
prywatne: w Bourges, dom Jakóba Coeur; w Paryżu pałac arcybi
skupi z Sens i dom Cluny.

Mieszkania. Ludy, przybyłe z Germanii przyniosły z sobą 
zwyczaj budowania domów drewnianych. W ciągu wielu wieków 
we Francyi wznoszono z drzewa nawet domy miejskie. W razie 
pożaru całe miasto szło z ogniem. Później stopniowo weszło 
w użycie budownictwo kamienne, jak u Rzymian, lecz zachowano 
jeszcze kształt domostw drewnianych.

Na wsi seniorowie zamieszkiwali obronne twierdze (patrz 
str. 188) bez otworów zewnętrzych. Lecz domy włościan po wio
skach i mieszczan po miastach były stawiane, jak dawne domy 
drewniane, stały one frontem do ulicy. Z tej też strony otwierały 
się drzwi. Górne piętra wystawały ponad niższem, w ten sposób 
ochraniały od deszczu drzwi i najniższą część domu, zwaną „rez- 
de-chaussće“, co oznacza „na poziomie drogi“. Piętro było budo
wane całkowicie z drzewa lub też leżało na klamrach kamiennych.



CYWILIZAOYA ZACHODNIA. 209

Miało ono okna, skąd można było wyglądać na miasto. Dach wyso
ki, o silnym spadku, był zwrócony szczytem do ulicy. W domach 
rzemieślników i kupców sklep zajmował parter i otwierał się bez
pośrednio na ulicę. Z tyłu mały ciemny pokój, w którym był ko
min, służył za kuchnię, tam też jadano. Sypialnie znajdowały się 
na górze. Domy te były małe i nie miały podwórzy.

Lecz bogaci mieszczanie i seniorowie posiadali domy więk
sze, budowane wokoło dziedzińca, zwane we Francyi hotel (pałac), 
w Niemczech hof (dwór). Nazwy te zachowały się dotychczas dla 
oznaczenia domostw, przeznaczonych dla podróżnych. Dom (ho
tel) miał front od ulicy, ozdobiony skrzydłami i wieżyczkami 
w kształcie pieprzniczek; dom taki posiadał również portal, często 
obronny. Wchodziło się na dziedziniec, otoczony zabudowaniami. 
Największe z nich zajmowała wielka sala przyjęć, często ozdabia
na galeryami i rzeźbami. W innych znajdowały się kuchnie, po
mieszczenia dla czeladzi, stajnie, strychy. Każdy dom budowany 
był wyłącznie dla użytku właściciela i różnił się od innych. Domy, 
które zachowały się dotychczas, robią wrażenie siedzib wesołych 
i urozmaiconych. Nie dostrzega się tego w naszych miastach, gdzie 
domy są do siebie podobne.

Umeblowanie, nawet u bogatych, składało się z malej ilości 
przedmiotów: z ław drewnianych, krzeseł czworokątnych, stoł
ków, szaf, kilku skrzyń. W w. XV-ym zaczęto używać dressoirs 
(rodzaj kredensów) do sprzętów stołowych. Wszystkie te meble 
były niewykwintne, proste, jednak liczne przedmioty, starannie 
rzeźbione, były dziełami sztuki, które podziwiamy jeszcze teraz 
(wiele sprzętów z tego czasu znajduje się w Paryżu w muzeum 
Cluny).

Łóżka były duże i czworokątne, w domach zamożnych nad 
łóżkiem wisiał baldachim z firankami. W całej Francyi północnej 
pościel składała się z siennika i pierzyny. Zwyczaj sypiania na pie
rzynie zachował się w Niemczech aż do w. XIX-go. Ściany prawie 
zawsze były gołe; książęta, podróżując, wozili ze sobą tkaniny 
w celu zawieszania na ścianach zamków, gdzie mieli spę
dzać noc.

Mieszkania oświetlano słabo, szyby były zbytkiem, znajdowały
Dzieje średniow. T. II. 14



2 1 0 ŚREDNIOWIECZE.

się one tylko w oknach kościelnych; do okien mieszkań używano 
zazwyczaj, jako szyb, pergaminu lub papieru, nasyconego ole
jem. Z nadejściem nocy oświetlano wnętrze mieszkania światłem 
ognia w kominku lub łuczywem żywicowem, które dawało mało 
światła, a dużo dymu. W nocy trzeba było spać. Jedynie bo
gaci używali świec woskowych, włożonych w świeczniki, jak w ko
ściołach. W wieku XV-ym zaczęto wyrabiać świece z łoju ba
raniego.

Kominki były szerokie i głębokie, wszyscy domownicy mogli 
pomieścić się przy nich. Palono ogromnemi polanami drzewa, 
które rzucano do ognia wielkiemi szczypcami; leżały one w pale
nisku na żelaznych hakach. Rozniecanie ognia było czynnością 
długą i trudną. Trzeba było uderzać krzemieniem i zbierać iskry 
na hupkę. Dlatego też urządzano się inaczej: zachowywano ogień 
zapalony, przed pójściem spać przykrywano go popiołem. Głos 
dzwonów wieczornych, który nakazywał udanie się na spoczynek 
zwał się le couvre-feu(przykrywaj ogień).

Uzbrojenie. Początkowo używano w Europie broni Rzymian 
z czasu Cesarstwa. Jako odzież obronną wojownik nosił broigne 
(albo byrnie) — rodzaj tuniki z żelaznych krążków, zakrywała ona
ciało aż do kolan; nogi ochraniały nagolenniki (jambieres, po nie
miecku— beinberg), wkładane na przednią część nogi. Głowę jego 
ochraniał hełm okrągły, który zachodził na szyję, lecz twarz pozo
stawiał odkrytą. Używano też okrągłej tarczy, zwanej bouclier 
(od słowa boucle, co znaczy sprzączka); trzymano ją w lewej ręce. 
Walczono szerokim mieczem i idóczni z drzewa jesionowego, za
kończoną Żelaznem ostrzem.

Później tunika ta wydała się za krótką, a hełm znajdo
wano zanadto otwartym z przodu; wynaleziono więc wielką kol
czugę żelazną, łączącą się z hełmem; dolna jej część wchodziła pod 
broigne lub też wisiała na niej zzewnątrz; nazywano to bal- 
sberg ( zakrycie szyi), po francusku Wyrabiano też ro
dzaj mankietu żelaznego, aby zabezpieczyć napięstek ręki.

W końcu w. XI-go zaszły w uzbrojeniu duże zmiany. Zakry
cie szyi zostało połączone z tuniką w jedną całość i nadana jej by
ła nazwa haubert. Była to koszula z żelaznych krążków (zwana



CYWILIZACYA z a c h o d n i a . 2 1 1

też cotte de mailles— kolczugą), okrywająca ciało od uszu i pod
bródka aż do nóg. Przedłużono ją, aby zakryć uda i rozcięto z ty
łu i z przodu, aby można było w niej dosiadać konia. Zdarzało 
się, iż włócznia nieprzyjacielska dosięgała ciała pod mankietem 
ochronnym napięstka; król Robert w ten sposób został zabity 
w r. 923. Kolczuga posiadała mankiety długie i obcisłe przy na- 
pięstku.

Hełm otrzymał kształt spiczasty, by lepiej wytrzymywał ude
rzenia. Z przodu zaś miał szeroką wstęgę metalową (le nasal), za
krywającą nos.

Tarczy, okrągłej dotychczas, nadano kształt latawca, ostro 
zakończonego u podstawy; ona lepiej chroniła walczącego i mniej 
przeszkadzała spoglądać z lewej strony.

Rycerze używali również włóczni (epieu), zakończonej Żelaz
nem ostrzem; przyczepiano do niej rodzaj proporca (gonfanon) 
z kawałka tkaniny. Przed walką trzymali ją prosto, opartą o strze
mię lub siodło; w chwili ataku pochylali ją. Używano też miecza 
o stalowem ostrzu, różnego kształtu, to krótkiego i szerokiego, to 
podłużnego i szpiczastego.

Żołnierze piesi przyjęli arfoalet, rodzaj łuku — broń prawdo
podobnie starożytną. Był to łuk, naciągany sprężyną, jak kusza, 
wzdłuż drewnianego drążka; rzucał on strzałę grubą i krótką. 
Łucznicy znajdowali się już w armii Wilhelma Zdobywcy.

W wieku XII-ym zaczęto nosić, wzorem Muzułman, gru
bą płócienną lub skórzaną tunikę, podszytą gałganami lub ba
wełną, zwaną gambison lub hoąueton (od arabskiego słowa qutun 
— bawełna), albo też pourpoint (tunika podszyta). Rycerze nosili 
ją pod kolczugą, piechurzy zaś i lekka jazda — na wierzchu, jak 
pancerz, podobnie jak Muzułmanie syryjscy. Na kolczugę nakła
dano tunikę długą, często ozdabianą haftami.

Hełm, który stał się płaskim, był podobny do garnka, pokry
wał całą głowę, opierając się aż na ramionach; posiadał przytem 
otwory, przez które można było patrzeć i oddychać. Ponieważ był 
bardzo ciężki, wkładano go dopiero przed walką; częstokroć 
wskutek ciosów przesuwał się on i przeszkadzał patrzeć. Tarczy 
używano bardzo małej, w kształcie trójkąta.
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W w. Xlll-ym, aby ochronić niezakryte części ciała, używano 
nagolenników z żelaznych krążków; osłaniały one zupełnie nogę 
i łączyły się z dolną częścią kolczugi. Wkładano też rodzaj „mity- 
nek“ z żelaza, przytwierdzanych do rękawów kolczugi rzemykami, 
i wreszcie zaczęto wyrabiać rodzaj rękawic z pięcioma palcami. 
Rycerza więc tak szczelnie okrywała żelazna zbroja, iż, nawet po
walony na ziemię, nie był on narażony na wielkie niebezpieczeń
stwo, ponieważ nie było miejsca, któreby mogło uledz ciosowi: tak 
właśnie było z Filipem Augustem pod Bouvines (patrz str. 97). 
Zaczynano też ochraniać pierś i łeb konia bojowego napierśni
kiem i przyłbicą.

Zbroje te były dobre, lecz zbyt uciskały. W wieku XIV-ym 
przyjęto inny ich rodzaj. Zamiast żelaznych krążków zaczęto wy
rabiać żelazne blachy. Wkładano je na kolczugę na części, najbar
dziej narażone na ciosy: na kolana, łokcie i ramiona. Następnie 
robiono zbroje całkowicie z blach metalowych, zachodzących jedna 
w drugą. W ten sposób powstały zbroje, t. zw., płaskie 
res plates).

Rycerz uzbrojony zupełnie posiadał pancerz, naramienniki, 
nagolenniki, trzewiki, wszystko z żelaza. Na głowie, zamiast heł
mu, nosił misiurkę—rodzaj szyszaku śpiczastego z przyłbicą, którą 
opuszczał na twarz tylko przed walką; zazwyczaj poza nią miał przył
bicą podniesioną, aby łatwiej oddychać. Tarcza stała się zbyteczną, 
nie używano jej odtąd. Koń był pokryty czaprakiem o metalowych 
częściach w miejscach, najbardziej narażonych na ciosy. Rycerz 
w pełnym rynsztunku nosił włócznię, miecz oraz dagę (la dague)— 
miecz o ostrzu szerokiem i krótkiem. Uzbrojenie powyższe było 
noszone aż do połowy wieku XVII-go.

Piechurzy nosili kolczugę. Zarzucano ją powoli w końcu 
wieku XV-go. Jeźdźcy lżej uzbrojeni ( ), a później
piechurowie nosili tylko gambison lub tunikę o ma
łych metalowych blachach. Posługiwali się w walce wielkimi tuka
mi angielskiemi (patrz str. 218). Najbardziej używaną bronią była 
włócznia. Lecz żelazne jej ostrze miało różne kształty, broń więc 
ta otrzymywała nazwę ( wuga,lialebarda, pertyzana) zależnie od 
kształtu ostrza.



CYWIL1ZACYA ZACHODNIA. 213

Ubiór. U Greków i Rzymian mężczyźni i kobiety nosili pra
wie jednakowe ubiory: długie i powiewne. U Gallów i Germanów 
mężczyźni nosili odzież krótszą, na nogach mieli ubranie specyal- 
ne, zwane la braie (stąd pochodzą nasze spodnie). Rzymianie za
częli ich też używać w czasie wypraw wojennych.

Mieszkańcy Europy Zachodniej nosili aż do wieku XI-go 
ubrania krótkie, na sposób frankoński, spodnie płócienne (braie), 
le chainse (stąd pochodzi słowo chemise — koszula) również z płó
tna dochodziła aż do nóg i le bliand (stąd słowo — —
bluza), którą wkładano na wierzch. Wychodząc, przywdziewali 
płaszcz (manteau), który zapinał się z przodu na szyi lub na pra
wem ramieniu, albo płaszcz długi (chape) z otworem pośrodku na 
głowę. Trzewiki były skórzane bez obcasów, zazwyczaj sznuro
wano je dookoła nogi. Kobiety również nosiły koszulę, bluzę 
i płaszcz.

W wieku XII-ym moda zmieniła się zupełnie. Zaczęto nosić, 
jak na Wschodzie, ubrania dłuższe i ozdobniejsze. Koszule stały 
się długie aż do stóp; kobiety, stosując się do mody, farbowały je 
szafranem, chcąc nadać im barwę żółtą. Na koszulę wkładano ubra
nie długie, otwarte z przodu, zwane cotte lub , t. j., suknię; no
sili ją zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Bogaci zamiast sukni no
sili le pelięon tego samego kształtu, lecz zrobiony z futra wszytego 
pomiędzy dwie podszewki, z materyału lub skóry, w ten sposób, 
iż włos futra wychodził poza brzegi. Najbardziej poszukiwanem 
futrem były sobole, popielice (futerka z brzuszków i grzbietów), 
,a głównie gronostaje z białych małych zwierzątek, bardzo 
rzadkich.

Noszono jeszcze bluzę. Bluza kobieca sięgała stóp, ściśnięta 
była pasem, który opuszczał się poniżej bioder. Robiono ją z weł
ny lub jedwabiu, nieraz ozdabiano języczkami z materyału lub ga
lonami. — Płaszcz, który z czasem stał się dłuższym, był często 
zdobiony futrem, sobolami lub kunami, a dół jego frendzlą lub zło
tymi chwastami.

Zaczynano też nosić trzewiki z materyału i rodzaj nagolen
ników ze skóry. Głowę ubierano różnorodnie, najczęściej czapką 
lub strojem z płótna. W końcu w. XIl-go, przyjęto chaperon z weł-
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ny, rodzaj kaptura. Kobiety zaś zaczynały wtedy nosić pła
skie czepki z białego płótna, t. zw., guimpe. Mężczyźni strzy
gli włosy krótko z przodu, a dłużej z tyłu głowy; golili wąsy, a po
zostawiali brody. Bogaci dzielili brodę na małe sploty, powiązane 
złotemi nitkami. Włościanie i robotnicy zachowali starodawne 
ubrania krótkie i obcisłe, wygodniejsze przy pracy. Ubiór ten po
został prawie niezmieniony aż do końca wieku XIII-go.

W wieku XIV-ym moda powróciła do ubrań krótkich. Za
chowano la braie, bardzo krótką, którą noszono pod spodniami 
(chausses), zrobionemi z materyału. (La braie równała się wów
czas 'kalesonom). Le chainse stała się koszulą; zaczęli ją nosić, za 
przykładem bogatych, rzemieślnicy, a nawet włościanie. Zwierz- 
chniem odzieniem odtąd stała się szata wełniana, czyli suknia. 
Bluza wyszła z użycia; lecz na suknię częstokroć kładziono surcot 
(sur-cotte—na suknię), u kobiet sięgał on stóp. Dookoła pasa no
szono rodzaj kamizeli, gipe; później nazwa ta utworzyła słowo ju - 
pe—spódnica. Za czasów Karola VI nastała moda długich szat, 
przybranych futrem —houppelande.

Kaptur, teraz bardzo długi, spadał na ramiona. Poczęto znów 
nosić wąsy i brodę, strzyżoną w klin. Jednak osoby, wchodzące 
w skład ciała uniwersyteckiego, jako to, prawnicy, lekarze, profe
sorowie zachowali długie szaty, a twarze golili.

W wieku XV-ym panowie i damy zaczynają nosić nadzwy
czajne mody. Mężczyźni stroją się w strusie lub pawie pióra i sza
ty, haftowane drogocennymi kamieniami. Książe Orleanu kazał so
bie wyhaftować na rękawie pewną piosnkę, której nuty wyszyte 
były drobnemi perełkami. Spodnie noszono bardzo obcisłe, zakoń
czone przy stopie ostrem wydłużeniem, to obuwie na modłę polską 
(poulaine). Górną część ciała obejmowała przylegająca szata krót
ka, sięgająca bioder,—zwano ją żakietem.

Damy noszą suknie z długim trenem, poczynają również od
słaniać szyję i zlekka piersi. Na głowie mają przybrania, w kształ
cie piramidy, zwane heunin, i długi spadający woal. Kazno
dzieje w przemówieniach swych napadają gwałtownie na wszy
stkie te mody.
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W Y N A L A Z K I  XIV i XV WI E KU.

Busola. Już w wiekach średnich wiedziano, iż igła nama- 
gnetyzowana zwraca się stale ku północy; igłę osadzano na słom
ce i pogrążano w naczynie, napełnione wodą; czyniono to zrazu 
jedynie dla zabawy. Jednak około wieku XIV-go zrodziła się myśl 
umieszczenia igły na osi w pudełku, zwanym busolą (małe pu
dełko).

Wynalazek ten dawał marynarzom możność zdawania sobie 
sprawy tak w dzień, jak i w nocy, gdy niebo bywa zasnute chmu
rami, z kierunku podróży bez oglądania się na gwiazdy. Ułatwiał 
on żeglugę na pełnem morzu, skąd nie było już widać wybrzeży; 
zresztą żeglarze duńscy radzili sobie bez busoli.

Proch. Grecy konstantynopolitańscy oddawna już posiadali 
tajemnicę przyrządzania mieszaniny, zwanej ogniem greckim. Był 
to płyn, w skład jego wchodziła nafta: rzucano go w tubach na 
nieprzyjacielskie okręty i machiny drewniane. Ognia, wzniecane
go tymi pociskami, nie można było gasić wodą, — to też był on 
groźnym dla nieprzyjaciela.

Chińczycy wynaleźli proch z mieszaniny siarki, saletry i wę
gla. Sypali go w torebki papierowe lub naczynia żelazne i zapalali 
przed rzuceniem pocisku. Od początku wieku XIIl-go posługiwali 
się nim do ogni bengalskich, pochodni rzymskich i rakiet. W r. 
1233 Chińczycy uciekli się doń nawet przeciwko armii mongol
skiej, oblegającej jedno z ich miast.

Proch ten został sprowadzony do Europy w w. XIV-ym; nie 
wiadomo jednak, kto po raz pierwszy zastosował go przy rzucaniu 
pocisków: zapewne Arabowie lub może Niemcy. Już w roku 1315 
Florencya posiadała armaty.

Poczęto robić bombardy: spiżową rurę grubą, a krótką, którą 
wyrzucano kule kan/ienne, — były te kusze tak dalekonośne, jak 
łuki. Z czasem wyrabiano lufę dłuższą i cieńszą; wyrzucała już 
ona kule żelazne. Proch zapalano lontem.

Armaty te były ciężkie, nie umiano ich przewozić, to też po
sługiwano się niemi jedynie w czasie oblężenia, umieszczając je
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na szańcach miejskich. Wynalazek ten bardzo wolno ulegał ulep
szeniom. W wieku XV-ym poczęto robić małe armatki przenośne, 
zwane bätons ä feu,— były one jednakże zbyt ciężkie do noszenia 
dla jednego człowieka, używano je głównie w oszańcowaniach. 
Jest to pierwowzór rusznic, używanych w wieku XVI-ym.

Za panowania Karola VII starano się broń palną lepiej przy
stosować do przenoszenia, by przez to umożliwić użycie jej w bit
wach, przy oblężeniu miast. Dwaj bracia Bureau, którzy kierowali 
artyleryą królewską, przyjęli nowy wzór wozów dla „prowadzenia 
artyleryi“, — został on wynaleziony przez pewnego Genueńczyka. 
Armaty wówczas umieszczano na ruchomych łożach, ciągnionych 
przez konie. W ten to sposób powstała artylerya połowa. Żaden 
z panujących nie posiadał tylu armat, co król francuski. Zwano je 
oblężniczemi (bombardes), wężoioemi (serpentines), wodnemi ropu
chami (crapauds d’eau), padalcoivatemi (couleuvrines).

Wszystkie te działa robiły dotychczas więcej hałasu, niż wy
rządzały krzywdy. Długi czas jeszcze po wynalezieniu prochu ry
cerstwo nosiło wciąż żelazną zbroję, a piechota walczyła łukiem 
i włócznią. Zaledwie w wieku XVII-ym artylerya stała się dość 
znaczną, by wpłynąć na sposób walki.

Druk. Ludzie średniowiecza podobnie, jak starożytni, księgi 
pisali, więc posiadali jedynie rękopisy. To też książki były zbyt
kiem, dostępnym tylko dla duchownych, książąt i bogatych mie
szczan.

W wieku XV-ym drobnomieszczaństwo, szczególnie w dużych 
miastach Belgii i Niemiec, poczynało przyswajać sobie sztukę czy
tania, więc pragnęło posiadać książki, głównie do nabożeństwa. 
Rękopisy jednak były zbyt kosztowne, kopista za każdym razem 
mógł dawać tylko jeden egzemplarz. Szukano wciąż sposobu odbi
jania odrazu większej ilości książek. Zaczęto od wyrzynania na 
deszczułkach rysunku lub stronnicy pisma, pociągano je atramen
tem, a następnie przykładano na nie arkusz papieru. W ten to 
sposób została odbita po jednej stronie książka z rycinami, zwana 
Biblią Ubogich; wyobrażała ona sceny z Pisma Świętego. Lecz
wówczas dla każdej stronnicy trzeba było rytować nową de- 
szczułkę.
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Później skorzystano z pomysłu robienia z drzewa i metalu 
oddzielnych liter, które następnie przez łączenie tworzyły poszcze
gólne wyrazy; umieszczano je wierszami w ramkach: to właśnie 
zwało się składaniem. Pociągano je tłustym atramentem, 
a zapomocą prasy odbijano na arkuszach papieru, — zwało się to 
drukiem. Poczem znów rozłączano litery, aby można było i póź
niej posługiwać się niemi.

Papier był już znany: oddawna przyrządzali go Chińczycy; 
w wieku XlII-ym Arabowie mieli nawet fabryki papiernicze w Sy
cylii i Hiszpanii. Papier zwano jeszcze dawnym słowem łacińskim 
papyrus, chociaż wyrabiano go z gałganów lnianych. Miano je 
w obfitości, odkąd zaczęto nosić płócienne koszule. Należało 
teraz wynaleźć jeszcze metal dostatecznie odporny, a giętki do wy
robu czcionek, wytrzymałych na napór prasy. W Niemczech wy
naleziono mieszaninę ołowiu i antymonium i formę do odlewania 
czcionek.

Wynalazca Jan Gutenberg, urodzony w Moguncyi, a osiadły 
w Strasburgu, stracił całe swe mienie na próby swego pomysłu. 
W roku 1450 stowarzyszył się on z bankierem Fustem, który do
starczył mu pieniędzy. Gutenberg wydrukował biblię dwoma ko
lumnami, in-folio, a następnie i psałterz (1457).

Druk umożliwił wydawanie książek tanio i w dużej ilości. 
Sposób ten został szybko przyswojony przez wszystkie europej
skie narody. We Francyi druk został wprowadzony przez trzech 
rzemieślników, przybyłych z Niemiec i zamieszkałych w gmachach 
Sorbony (1469).

ROZDZIAŁ XVI.

W A LEZYU SZE I WOJNA STULETNIA.

Początek wojny. Filip Piękny pozostawił trzech synów, 
którzy rządzili kolejno: Ludwika X, Filipa V i Karola IV. Żaden 
z nich jednak nie pozostawił syna, dziedzica tronu. Tak więc
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w prostej linii wymarł ród Kapetyngów, który od roku 987 dzier
żył rządy.

Uznano teraz prawo (zwane Salickiem), iż jedynie mę
scy członkowie rodu będą mogli dziedziczyć tron francuski. Z tej 
racyi Filip Walezyusz, bratanek Filipa Pięknego, jako najbliższy 
jego krewny w linii męskiej, został królem (1328) i rozpoczął dyna- 
styę Walezyuszów (Yalois).

Filip VI był królem-rycerzem, lubił bardzo turnieje,, na 
których seniorowie walczyli dla zabawy (patrz str. 188).

Edward III, król angielski, był młody i wiele myślał o woj
nach. Przybył on do Francyi (1329), by złożyć Filipowi przysięgę 
hołdu, jako pan księstwa Gwienny, które wchodziło w skład króle
stwa francuskiego (patrz str. 101). W kilka lat później poróżnił się 
jednak z Filipem VI i zażądał królestwa Francyi, jako dziedzictwa 
przypadającego mu po matce, córce Filipa Pięknego.

Przyjął on nawet wtedy tytuł króla Francyi i  , zawarł
sojusz z kilkoma książętami niderlandzkimi i mieszczanami flan- 
dryjskimi, a według zwyczajów rycerskich przesłał Filipowi VI list 
z wyzwaniem (1339). Wynikła stąd wojna, która z przerwami trwa
ła do roku 1453. Nazwano ją wojną stuletnią.

Bitwa pod Crecy. Przez kilka lat ciągnęły się walki bez wiel
kich wyników we Flandryi i Bretanii, następnie w Gwiennie. Lecz 
w roku 1345 Edward angielski wylądował w Normandyi z armią, 
która się znacznie różniła od walczącej dotychczas we Francyi. Miał 
on cztery czy pięć tysięcy ludzi z włóczniami, okrytych zupełnie 
zbroją na wzór dawnego rycerstwa, na koniach, zabezpieczo
nych również. Piechota już była innego rodzaju. Większość jej 
stanowili łucznicy, uzbrojeni w luki, jakich dotychczas jeszcze nie 
widziano: były one lekkie, choć większe, niż wzrost człowieka, zro
bione z drzewa cisowego; naciągano je na wysokości oka, strzelały 
one trzy razy szybciej, niż kusze, a wyrzucały długie strzały z taką 
siłą, iż z odległości 300 metrów mogły zabić człowieka, przebija
jąc kolczugę. Pozostała piechota byli to, t. zw., kordelaśnicy (cou- 
teliers), uzbrojeni w wyostrzone noże, osadzone na drzewcu; oni 
głównie zabijali rycerzy, gdy ci padali na ziemię.

Wszystko byli to poddani króla. Anglicy obowiązani byli po
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siadać broń i na rozkaz królewski iść na wojnę. Umyślni komisa
rze, rozsyłani przez Edwarda po całej Anglii, wybierali ludzi naj
roślejszych, najodważniejszych i najzręczniejszych.

Armia angielska przeciągnęła przez Normandyę. Nieprzyja
ciel znalazł tu zboża i bydła podostatkiem, a w miastach złoto, 
srebro, bogate szaty; kraj był urodzajny i już oddawna niepusto- 
szony. Anglicy złupili wszystko, w Caen zagrabili 40000 sztuk 
sukna i naładowali niem okręty. Poczem przybyli nad Sekwanę, aż 
do Poissy, po drodze wywierali zemstę na mieszkańcach, paląc 
wszystkie wioski.

Filip VI również zebrał potężną armię, złożoną z rycerstwa, 
milicyi miejskiej z Francyi północnej i 6000 łuczników włoskich. 
W ten sposób miał on wojsko o wiele liczniejsze, niż Edward, to 
też puścił się w pogoń za nieprzyjacielem. Armia angielska cofnę
ła się w kierunku Pikardyi. Gdy dotarła nad Sommę, znalazła mo
sty zerwane, a miejsca, gdzie można było wpław przebyć rzekę, 
strzeżone przez milicyę francuską. Oto i Filip zbliżał się ze swą 
armią, groziło to Anglikom okrążeniem. Lecz pewien młodzieniec 
z okolicy przeprowadził ich wbród w pobliżu ujścia Sommy, pod 
Blanchetaque. W czasie odpływu morza piasek był dość twardy, 
by wozy mogły się przeprawić na brzeg przeciwległy. Wojska zaś 
francuskie zostały zatrzymane przez przypływ morza, zdążyły one 
przewieźć zaledwie część taboru.

Armia króla Edwarda, uniknąwszy niebezpieczeństwa, prze
była dróżką las Crecy i zajęła pozycyę u podnóża pagórka, w po
bliżu lasu. Edward rozkazał jeźdźcom zsiąść z konia i ustawił trzy 
oddziały: rycerstwo pośrodku, łuczników po obu stronach; na cze
le prawego skrzydła stanął syn królewski, książę Galii, z 1200 ry
cerzami, mającymi walczyć pieszo, i 4000 łuczników; na lewem 
1200 rycerstwa również pieszego i 3000 łuczników. Sam zaś król 
z resztą wojska (1500 rycerzami i 4000 łuczników) stanął na ty
łach armii, w pobliżu wiatraka, skąd wzrokiem można było objąć 
całą okolicę.

W tym czasie Filip VI stracił ślad armii nieprzyjacielskiej. 
Wyruszył on rankiem z Abbeville; posuwał się naprzód drogą, 
okrążającą las. Na południe przednie straże francuskie przybyły
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do Crecy i natknęły się na Anglików; rycerstwo pospieszyło dać 
znać królowi, iż pod lasem odpoczywają wojska nieprzyjacielskie, 
szyszaki i łuki złożywszy przed sobą. Francuzi byli znużeni dłu
gim pochodem. To też Filip zamierzał czekać z walką do na
stępnego dnia i rozkazał postój. Seniorowie jednak, więcej 
obeznani z turniejami niż z wojną, chcieli walczyć natychmiast, 
a każdy z nich pałał niecierpliwością zmierzenia się coprędzej 
z nieprzyjacielem. Przednie straże zatrzymały się, ci jednak, co 
znaleźli się na tyłach, parli, by znaleźć się w pierwszych szeregach. 
Rycerstwo przedniej straży nie chciało pozostawać dalej, lecz 
wysunąwszy się naprzód, stanęło tuż przed nieprzyjacielem, dzieli
ła ich zaledwie mała dolina. A sam król, ujrzawszy Anglików, 
uniósł się gniewem pod wpływem żywionej nienawiści i postano
wił walczyć natychmiast. Kazał się zbliżyć łucznikom genueń
skim.

W tej samej chwili rozszalała się burza: obie armie ociekały 
deszczem. Nawałnica jednak przeszła i słońce znów wyjrzało zza 
chmur. Kusznicy ruszyli w dolinę; potrzykroć wydali oni okrzyk 
wojenny i wypuścili pociski. Padały one jednak przed linią nie
przyjacielską. Z kolei łucznicy angielscy, postąpiwszy krok na
przód, zaczęli miotać strzały tak szybko, iż wywoływały wrażenie 
zamieci śnieżnej, przebijały szyszaki i kolczugi. Wielu z kuszni
ków padło; inni znów, porzucając bron, cofali się w nieładzie, pnąc 
się po pochyłości.

Seniorowie francuscy, nie rozumiejąc ich postępku, byli prze
konani, że Włosi zdradzili; król zawołał: „wybić mi tę hałastrę, 
tamuje nam tylko drogę!“ Rycerstwo francuskie, celując do swych 
łuczników, przebyło zbocze, gdy jednak chciało przebyć z powro
tem pochyłość od strony nieprzyjacielskiej, Anglicy poczęli znów 
strzelać; konie, rażone strzałami, cofały się lub rzucały w bok, ry
cerstwo zaś padało, nie widząc nawet tych, którzy brali ich na cel. 
Francuzom nie udało się już stanąć w szyku bojowym: w miarę, 
jak nadciągały nowe oddziały, rzucano się w nieporządku na nie
przyjaciela. W ten to sposób wykonano piętnaście natarć. Niektó
rym z nich udało się dotrzeć do linii nieprzyjacielskiej, tam 
spotykano nacierających nadstawionemi włóczniami, a łucznicy,
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ustawieni na skrzydłach, razili ich strzałami. Król Edward mógł 
już nie rzucać w bój swego oddziału zapasowego, sam nawet nie 
włożył szyszaka. Z nadejściem nocy natarcia stały się rzadsze, aż 
wkońcu rycerstwo francuskie ratowało się ucieczką.

Edward zabronił swym żołnierzom opuszczać stanowiska, 
spędzono więc noc pod bronią, w nieświadomości odniesionego 
zwycięstwa. Rankiem mgły były tak gęste, iż nic nie było widać. 
Teraz to Anglicy udali się na poszukiwanie łupu na zabitych- 
Wśród poległych było 1500 rycerzy francuskich, Anglicy zaś stra
cili jedynie 3 i 40 łuczników.

Opowiadają, że kusznicy genueńscy odmówili posłuszeństwa, gdyż cię
ciwy ich kusz zmoczone były ulewnym deszczem. Opowiadają również, iż 
Anglicy wytoczyli w czasie walki kilka armat, które bardzo przeraziły Fran
cuzów.

Wzięcie Calais (1347). Armia angielska bezwłocznie ruszy
ła na Calais. Było to nadmorskie miasto, którego mieszkańcy gra
bili okręty angielskie i znacznie utrudniali handel. Królowi za
leżało na wzięciu Calais; poprzysiągł więc „ni zimą. ni latem nie 
oddalać się, aż miasto będzie wzięte“.

Było ono dobrze umocnione, podwójny rów, otaczający je, 
napełniał się wodą za każdym przypływem morza; piaski lotne, 
ciągnące się dookoła miasta, uniemożliwiały ustawienie machin 
oblężniczych.

Mimo to monarcha postanowił wziąć Calais głodem. Dla po
mieszczenia armii polecił wybudować wkoło niego prawie całe 
miasto drewniane. Okoliczni mieszkańcy dwa razy na tydzień urzą
dzali tam jarmarki, na które znosili artykuły spożywcze.

W zimie miasto otrzymywało żywność morzem; z wiosną je
dnak flota angielska podjęła blokadę od strony morza, zbra
kło więc mieszkańcom żywności. Dowódzca załogi napisał do 
Filipa VI: „wiedz, królu, że już nic niema, co mogłoby być jeszcze 
zjedzone: koty, psy i konie już spożyto“. Gdy wreszcie król francu
ski nadciągnął również ze swem rycerstwem, zastał on już obóz 
angielski zbyt dobrze umocniony; zaproponował więc tylko Ed
wardowi VI dzień i miejsce walki, jak zwykło się czynić dla turnie
ju, a sam z wojskiem odszedł.
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Obrońca Calais prosił króla angielskiego, by pozwolono oblę
żonym opuścić miasto, Edward odmówił: „Mieszkańcy Calais po
zabijali tylu moich ludzi, słusznem więc jest, by też ponieśli ofia
ry.“—Zgodził sięjednak później darować im życie. „Niechaj“, rzekł: 
„sześciu najznakomitszych mieszczan stawi się przede mną 
z kluczami od wrót miejskich, z gołą głową, boso, w spodniem 
tylko ubraniu, ze sznurkiem u szyi, a uczynię z nimi, co zechcę, lecz 
oszczędzę resztę“.

Wódz francuski kazał uderzyć w dzwony; wszyscy, kobiety 
i mężczyźni, zebrali się pod halą. Ogłoszono im, czego król angiel
ski żąda, i kazano się szybko decydować. Rozległ się krzyk i płacz 
ogólny, dowódca, zdjęty litością, zapłakał wraz z nimi. Wtedy je
den z najbogatszych mieszczan Eustachy de Saint Pierre powstał 
i rzekł: „żal byłoby pozwolić ludowi temu ginąć śmiercią głodową 
lub inną, gdy można go jeszcze ocalić, mam silną nadzieję, iż 
Bóg ześle nam łaskę. Aby ich ratować, pójdę z chęcią pierw
szy, w koszuli, z gołą głową, boso, z postronkiem u szyi i zdam się 
na łaskę króla angielskiego.“ Podobnie poświęciło się pię
ciu innych. Wówczas wódz na niewielkim koniu poprowadził ich 
wszystkich z kluczami miasta, w bieliźnie, ze sznurem u szyi.

Przybywszy przed oblicze królewskie, padli oni na kolana, 
monarcha zrazu pozostawał bez ruchij: gniew wielki tamował mu 
głos. Wnet jednak opanował się i rozkazał ściąć im głowy. Angli
cy płakali i błagali swego króla o oszczędzenie sześciu odważnych: 
„okrucieństwem będzie mordować nieszczęsnych, którzy zdali się 
na twoją łaskę, królu, by tylko ratować innych“. Król zgrzytał je
dnak zębami i krzyczał: „zawołać kata!“ Wtedy to królowa, towa
rzysząca mężowi w tej wyprawie, rzuciła się przed nim na kolana ze 
słowami: „Ukochany monarcho, od chwili, gdy przebyłam morze 
wśród wielkiego niebezpieczeństwa, o nic cię jeszcze nie prosiłam. 
Otóż teraz błagam cię w imię Syna Przenajświętszej Dziewicy: miej 
litość nad tymi ludźmi!“ Wzruszony król popatrzył na nią i rzekł: 
„Oto oddaję ci ich, postąp z nimi, jak zechcesz.“ Królowa 
powstała, zdjęła im postronki z szyi, odprowadziła stamtąd i ka
zała przyodziać.

Mieszkańcy opuścili Calais, Filip VI rozmieścił ich później
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po różnych miastach całej Francyi, a Edward VI porozdawał wszy
stkie domostwa Anglikom. Calais stało się więc miastem angiel
skim» i pozostawało niem aż do roku 1558.

Ale król Edward nie posiadał już pieniędzy, więc ogłosił za
wieszenie broni i powrócił do Anglii. Wkrótce potem straszliwa 
dżuma, przeniesiona ze Wschodu do portów prowansalskich, po
chłonęła część ludności najpierw na południu Francyi (1347), na
stępnie na północy (1348) i wreszcie w Anglii. Zwano ją wielką 
dżumą lub czarną śmiercią; opowiadają, iż w niektórych miejsco
wościach zabrała ona dwie trzecie ludności.

Bitwa pod Poitiers (1356). — Gdy znów podjęto wojnę (1355), 
Filip VI już nie żył. Następca, Jan, zwany Dobrym (co znaczyło od
ważny), był również królem-rycerzem.

Syn Edwarda III, zwany księciem Czarnym od czarnej swej 
zbroi, przebywał w Bordeaux, stolicy Gwienny. Z małą armią 3000 
do 4000 rycerzy, prawie wyłącznie Francuzów z południa, i 3000 
łuczników, walczących pieszo, lecz konno odbywających drogę, by 
módz nadążyć za rycerstwem, udał się książę na wyprawę łupież
czą do krajów, położonych nad Loarą. Spustoszył wtedy lewe wy
brzeże rzeki aż po Tours, i z wozami, ładownymi zdobyczą, powra
cał do siebie.

Król Jan z liczną armią rycerzy pociągnął w kierunku Poi
tiers, by przeciąć drogę śpiesznie cofającym się Anglikom. Spo
tkanie nastąpiło pod samem Poitiers. Książe Czarny chciał uniknąć 
walki. Juczne zwierzęta jednak i ludzie byli tak pomęczeni, 
iż trzeba było zarządzić odpoczynek, i noc spędzić w Maupertuis,
0 4 kilometry od Poitiers.

W okolicy było wiele drzew i gajów. Anglicy rozmieścili się 
tak, iż nie można było rozpoznać ani ich liczby, ani gdzie się znaj
dują poza bujnym żywopłotem z głogów, zabezpieczonym jeszcze 
z przodu rowem. Według swego zwyczaju zsiedli oni z koni
1 uszykowali trzy oddziały. Dzień cały upłynął bez walki. Pewien 
biskup próbował prowadzić układy. Książe Czarny zobowiązał się 
oddać wszystko, co zrabował, byle mu tylko pozwolono odejść bez 
przeszkód. Król Jan nie zgodził się na to.

Nazajutrz król francuski postanowił natarcie. Wywiadowcy
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donieśli mu, iż, aby dotrzeć do Anglików, ukrytych poza żywopło
tem, pozostawała jedna droga, po której tylko cztery konie 
mogły przejść rzędem. Jan ustawił swe wojsko w cztery oddziały. 
Przypomniano sobie jednak, jak Anglicy zabijali konie pod Crecy; 
więc rycerstwo zsiadło z wierzchowców z wyjątkiem małego od
działu, który wysłano przodem dla przerwania linii nieprzyjaciel
skiej. W ten sposób próbowano naśladować sposoby Anglików. 
Lecz rycerstwo angielskie zsiadało z konia jedynie wówczas, gdy 
trzeba było skupić szeregi dla obrony. Francuzi, odbywszy długi 
pieszy marsz w ciężkiej zbroi, z dużą włócznią i ostrogami, które 
przeszkadzały w pochodzie, przybyli zmęczeni na miejsce przezna
czenia.

Oddział konny, nie czekając napozostałych rycerzy, uderzył 
na nieprzyjaciela, lecz w żaden sposób nie mógł się przedrzeć 
przez żywopłot; łucznicy zaś, ukryci w zaroślach, razili ich strzała
mi. Jeden za drugim przybywały oddziały rycerstwa, pomieszane 
z kusznikami i piechurami; każdy nacierał i każdy był odparty. 
Trzeci wreszcie bez walki rzucił się do ucieczki.

Przybył wreszcie król Jan z czwartym oddziałem, najliczniej
szym (6000 ludzi conajmniej). Monarcha stanął na przodzie pie
szo, z toporem wojennym w ręku. Anglicy byli już wyczerpani,, 
przeważnie ranni, łucznikom brakło strzał, więc udawali się na po
szukiwanie ich wśród poległych. Jednak książę Czarny, spostrzegł
szy, iż Francuzi nie mają już oddziałów zapasowych, zebrał żoł
nierzy, którzy jeszcze nie brali udziału w walce, ustawił ich na 
czele i razem rzucono się na Francuzów. Dwie armie spotkały się: 
chrzęst włóczni o żelazne zbroje był tak silny, iż słychać go było 
w Poitiers, zdawało się, że to uderzenia młotów, spadających na 
kowadło. Jednocześnie mały oddział konny pod dowódzctwem se
niora gaskońskiego Captala de Buch, wyruszył z obozu angiel
skiego, zatoczył krąg i natarł na tyły armii francuskiej. Nieprzyja
ciel zaskoczony, ogarnięty przerażeniem, rzucił się do ucieczki. 
Król Jan nie chciał się jednak cofać, okrążony przez Anglików 
i Gaskończyków poddał się jednemu z rycerzy francuskich w armii 
angielskiej (19 września 1356).

Książe Czarny powrócił do Bordeaux z łupem i jeńcami.
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Uprowadził on z sobą do Anglii króla francuskiego, który pozosta
wał w niewoli przez trzy lata. Aby odzyskać wolność, Jan przy
rzekł zwycięzcy 3 miliony talarów w złocie (około 40 milionów) 
okupu, a traktatem w Bretigny (1360) ustąpił mu całą Franeyę 
zachodnią i Calais.

Wielkie oddziały zaciężne (kompanie). Królowie Francyi 
i Anglii tworząc armię i zabezpieczając twierdze, nie powoływali 
już rycerstwa, obowiązanego pełnić powinność wojenną. Najmo
wali zaś do swej służby ludzi, którym płacono żołd, — zwano ich 
żołnierzami. Król zawieyrał umowę z dowódcą oddziałów— 
tanem, który zobowiązywał się sprowadzić towarzyszy, cała banda 
zwała się kompanią.

Żołnierze ci walczyli przeważnie konno; jedni, zwani pancer
nymi (gens d’armes), nosili dawną zbroję rycerską i włócznię; inni 
zwani szwoleżerami (chevau-legers), zabezpieczeni jedynie ubra
niem o miękkich warstwach, mieli tylko łuki i miecze. Wśród nich 
była szlachta (rycerstwo i giermkowie), byli i zwykli awanturnicy 
wszelkiego rodzaju: pachołkowie, robotnicy, wieśniacy, których 
nazwiska brzmiały: Krowie-naręcze, Żelazne Ramię, Łamidrąg. 
Ściągali oni ze wszystkich krajów, byli wśród nich Anglicy, Fran
cuzi, Gallowie, Bretończycy, Brabandowie, Gaskończycy. Zwano 
ich od imienia księcia, u którego byli na służbie: Nawarrowie, na- 
przykład, byli to nie mieszkańcy Nawarry, lecz żołnierze na żołdzie 
panującego nawarrskiego. Zwano ich również żołdactwem lub 
rozbójnikami.

Gdy pokój bywał zawarty, oddziały te pozostawały w zam
kach obronnych we Francyi i prowadziły wojnę na własną rękę, 
t. j., łupiły kraj. Każdy oddział miał wśród siebie: kowali, siodla- 
rzy, garbarzy, rzeźników i bednarzy. Miano również chirurgów, 
szwaczki do szycia odzieży, praczki do prania, pisarzy dla prowadze
nia rachunków, pobierania okupu, pisywania listów i kapelana do 
odprawiania mszy św., oraz liczny poczet paziów i kobiet.

Bandy te przebiegały okolicę, grabiły domostwa, zabierały, 
co im się spodobało, a resztę niszczyły dla zabawy. Łupieżcy 
zachowywali dla siebie i swych żon piękne tkaniny, klejnoty, pasy 
srebrne, pióra strusie, wszystko inne sprzedawali kupcom, którzy

Dzieje średniow. T. II, 15
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ciągnęli w ślad za bandą. Uprowadzali oni wieśniaków i kupców, 
damy i panny w celu pobrania okupu; porywali dzieci dla zrobienia 
z nich paziów. Często jeńców swoich prowadzili na smyczy, jak psów, 
lub też z powiązanemi nogami rzucali na konie. Zamykano porwa
nych w wilgotnych podziemiach, skazywano na śmierć głodową. 
Często, by zmusić do wyznania, gdzie są ukryte pieniądze, 
męczono ich, wymierzano razy kijami lub wybijano zęby. kamie
niami, obcinano dłonie, zamykano w skrzynie. Żołdacy nie mieli 
żadnych względów nawet dla duchowieństwa: uprowadzali kapła
nów i biskupów, konno zajeżdżali do świątyń, zabawiali się 
piciem z poświęcanych naczyń lub przebieraniem się w kościel
ne szaty.

Napadali nieraz i na miasta warowne. Woleli jednak otrzy
mywać okup za pozostawienie go w spokoju, co zwało się 
tisser. Miasto wówczas dawało im pieniądze, sukno, wino, przy
prawy. W wielu okolicach ludność, chcąc uciec przed temi ban
dami, chroniła się z bydłem i całą chudobą do lasu lub do 
jaskiń.

Hordy żołnierskie przebiegały Francyę, bądź dzieląc się na 
mniejsze oddziały, bądź łącząc się dla utworzenia niewielkich 
armii. Oczywiście za cel swych wypraw wybierały urodzajne krai
ny, gdzie znajdowały wina podostatkiem dla siebie, a pastwiska 
dla koni, a więc Normandyę, Burgundyę, Langwedocyę. Włóczyły 
się one po drogach między Orleanem i Paryżem. Razu pewnego 
oddział giermków napadł na miasto Vendöme. Uprowadzono hra
binę miasta: jej córkę i zażądano 40000 talarów złotych, jako 
okupu.

Po zawarciu pokoju w r. 1360 znów nadciągnęły nowe hordy 
najemnego żołdactwa, nazwano je Późno-przybyłemi. Z połącze
nia kilku oddziałów utworzyła się w Szampanii banda zwana Wiel
ką kompanią. Przebyła ona Burgundyę, gdzie zresztą nie znalazła 
wielkiego łupu, gdyż wieśniacy zawczasu zawiadomieni o zbliża
niu się żołdactwa, ukryli swój dobytek w miejscach obwarowa
nych.

Poczem oddział posuwał się w dół Rodanu i osiadł w blizko- 
ści Awinionu, ówczesnej rezydencyi papieskiej. Papież uląkł się,



WALEZYUSZE I WOJNA STULETNIA. 227

nakazał obwarować miasto i prosił cesarza i króla Francyi o po
moc. Wyklął przytem żołdactwo i ogłosił przeciwko niemu kru- 
cyatę (1361). Wielka horda przyrzekła odejść do krajów, gdzie to
czyły się wojny: do Włoch i Hiszpanii. Powrócili łupieżcy wkrótce 
znów, osiedlili się’w Langwedocyi, którą spustoszyli od Nimes aż 
do Albi. Gdy już nic nie pozostawało do złupienia, powrócili 
w okolice Lugdunu; zebrało ich się podówczas, mówią, 15000-cy. 
Wszyscy książęta Francyi środkowej nadciągnęli z rycerstwem 
w zamiarze wydania im walki, sami jednak zostali zaskoczeni w po
bliżu Lugdunu przez żołdactwo, które natarło na nich z boku, 
i wszyscy prawie wówczas dostali się mu w ręce.

Nie wiedziano, w jaki sposób pozbyć się tych najemnych 
wojsk. Papież wyklinał ich jeszcze podwakroć. Chciano ich wy
słać do Węgier przeciw Turkom muzułmańskim. Lecz Niemcy nie
chętnie patrzyliby na przeciągające przez ich kraj oddziały, a nawet 
odmówili przepuszczenia wojsk przez mosty na Renie. Wreszcie 
część tych sił przerzucono do Hiszpanii (1362).

Z czasem jednak żołnierka stała się rzemiosłem trudniejszym: 
wszystkie miasta były oszańcowane, a i wieśniacy zaczęli stawiać 
opór. W Burgundyi chwytano wiele najemnego żołdactwa: wiesza
no je, topiono, ścinano. To też po roku 1366 prawie się ich 
nie spotykało;—zjawili się jednak znów podczas wojny 1379.

Du Guesclin. Bertrand du Guesclin, któremu sądzonem by
ło stać się najsławniejszą osobistością w wojnie owego czasu, był 
Bretończykiem z okolic Rennes. Najstarszy z pośród dziesięciorga 
rodzeństwa, z rodu szlacheckiego, pędzącego skromny żywot 
w małym domenie, był on dzieckiem brzydkiem, przysadzistem, 
o skórze ciemnawej, częstokroć rubasznem: wymierzał silne razy 
braciom swym i towarzyszom. Wcale się nie uczył, czas mu scho
dził na pijatyce i bójce z wyrostkami ze wsi. Rodzice nie kochali 
go, chętnie widzieliby go, jak sami mawiali, „pod ziemią“.

Pewnego dnia, w czasie turnieju w Rennes, Bertrand, mający podów
czas lat siedemnaście, pałał wielką żądzą wzięcia w nim udziału; rodzice jego 
jednak byli zbyt biedni, by go zaopatrzyć we wszystko niezbędne. Dosiadł 
więc sam konia roboczego i przybył do Rennes. Tu odszukał jednego ze swych 
kuzynów, który zgodził się pożyczyć mu konia i zbroi.—Przybył wnet na tur-
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niej i stanął do walki z przyłbicą opuszczoną tak, że nikt go nie poznał, na
wet ojciec, który się znajdował wśród widzów. Piętnaście razy z rzędu wy
stępował do walki w szrankach i za każdym razem wysadzał przeciwnika 
z siodła. Uniósł wreszcie przyłbicy, ojciec, zdjęty podziwem, był odtąd du
mny ze swego syna.

Podczas wojny w Bretanii Bertrand zebrał gromadę młodych 
wieśniaków i wziął udział w walkach, zdobywając warowne zamki. 
Po skończonej wojnie oddał się na usługi króla francuskiego, 
który go wynagrodził sowicie, mianując swym doradcą i obda
rowując włościami; został on wówczas panem na dwu zamkach.

Du Guesclin pozostał nazawsze brzydkim, niekształtnym 
i w obejściu szorstkim; był jednak silny, zwinny i nie znał, co to 
zmęczenie. Na wojnę patrzył inaczej, niż seniorowie, wychowani 
wśród uroczystości i turniejów. Nie walczył dla samej przyjemno
ści i nie czuł się zmuszony prowadzić walki prawidłowo, według 
zasad stosowanych w czasie zapasów turniejowych. Wolał on za
skoczyć nieprzyjaciela znienacka, upodobał też sobie więcej oblę
żenie, niż potykanie się w otwartem polu. Zwykł był roztaczać 
czujną pieczę nad swymi ludźmi; przed atakiem kazał im dawać 
wina; gdy tylko zalegał żołd, nie ustępował, aż go,żołnierzom wy
płacono. Był on prawym: gdy dawał słowo, nigdy się mu nie 
sprzeniewierzał. Wszedłszy do służby króla francuskiego, nazawsze 
pozostał mu wierny i walczył stale za jego sprawę,—nie zapomina
jąc jednak o swej zapłacie. Żywił wielką nienawiść do Anglików 
i Francuzów, będących w służbie u króla angielskiego, zwał ich: 
„Francuzami zaprzańcami“. — Był to najpewniejszy obrońca króla 
i Francyi.

Karol V, zasiadający na tronie od 1364, nie był podobny do 
króla Jana, ojca swego. W młodości przechodził on poważną cho
robę, po której nigdy już nie przyszedł do siebie: był blady, szczu
pły, chorowity, prawą rękę miał spuchniętą do tego stopnia, iż nie 
mógł nią poruszać, przytem podlegał często febrze. Nie lubił po
lowań, ni wojny, ponieważ uciążliwem dlań było dosiadanie konia. 
W czasie całego panowania nie opuszczał on Paryża, żył w waro
wnym swym zamku Louvre lub też w innych okolicznych, nosił 
stale ubiór mieszczański, oddawał się czytaniu, rozmowom, pracy
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z doradcami swemi i astrologami. To też otrzymał przydomek 
Mędrca.

Polecił on du Guesclinowi przepędzić hordy żołdactwa, osia
dłe między Paryżem i Normandyą, zostające na usługach króla 
Nawarry. Dowódca ich szlachcic gaskoński, Captal de Buch, wal
czył poprzednio w wojsku angielskim (patrz str. 224). Ustawił on 
żołnierzy swych podobnie, jak Anglicy pod Poitiers, w Co- 
cherel, na wzgórzu, wznoszącem się nad Eurą. Du Guesclin roz
kazał swym żołnierzom zbliżyć się do nieprzyjaciela, jakby 
w zamiarze natarcia. Z okrzykiem: „Matko Boska z Guesclin“ rzu
cili się Francuzi naprzód, ale po chwili zrobili zwrot, ucie
kając. Captal odgadł podstęp, lecz nie mógł już powstrzymać 
żołnierzy, którzy puścili się w pogoń za nieprzyjacielem. W tym 
czasie oddział z 200 jeźdźców bretońskich, których du Guesclin 
trzymał dotąd w zapasie, natarł na siły Captala: w rozsypce rzu
ciły się one do ucieczki, sam wódz dostał się do niewoli. Du Gue
sclin w nagrodę za zwycięstwo otrzymał od króla hrabstwo Lon- 
gueville w Normandyi (1364).

Du Guesclin udał się następnie do Bretanii, by wziąć udział 
w toczącej się tam wojnie. W jednej z bitew został on przez An
glików wzięty do niewoli, król francuski zapłacił za niego okup. 
Bertrand zobowiązał się przeprowadzić do Hiszpanii wielkie hordy 
najemne, które niszczyły Francyę. Przechodząc przez Awinion, żoł- 
dactwo podało się papieżowi za pielgrzymów: zmusiło ono dostoj
nika kościelnego do udzielenia rozgrzeszenia i zapłacenia zna
cznej sumy pieniędzy. W Hiszpanii du Guesclin poparł króla 
Henryka, sojusznika króla Francyi, przeciw pewnemu księciu, 
sprzymierzonemu z królem angielskim. Został on tam znów wzię
ty w bitwie do niewoli i Anglicy uprowadzili go jako jeńca do 
Gwienny (1367).

Pewnego dnia Bertrand prosił księcia Czarnego, by go puścił na swo
bodę. Książe kazał mu wtedy oznaczyć sumę okupu. Bertrand zaproponował 
100000 talarów w złocie. „Czy on kpi ze mnie“, rzekł książę: „ofiarowując mi 
podobną sumę. Wszak puściłbym go nawet za czwartą część tego“. Du Gu
esclin przystał na wypłacenie tylko 60000 talarów. „Król francuski“, rzekł on: 
„zapłaci okup, a jeżeli nie będzie miał takiej sumy, wszystkie prządki z całej 
Francyi nie pożałują rąk, by zapracować na nią“.
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Karol V wykupił du Gueslina i podjął znów wojnę przeciw 
Anglikom (1369). Kierownictwo nad nią poruczył on Bertran
dowi, który otrzymał tytuł wielkiego hetmana (connetable).

Bertrand wymawiał się od tego zaszczytu, twierdząc, iż jest 
tylko ubogim rycerzem. „Czyż ośmielę się, mówił: „wydawać roz
kazy braciom twoim i krewniakom, królu!“ Monarcha jednak od
rzekł: „Nie mam brata, ani siostrzeńca, ani kuzyna, któryby nie 
był ci posłuszny“ (1370).

Francuzi przejęli nowy sposób prowadzenia wojny: zamy
kali się w miastach warownych i pozwalali nieprzyjacielowi pu
stoszyć wsie. Trzy armie przeciągnęły przez Francyę (1369, 1370, 
1373), nie napotkawszy wcale wojska, miasta za to były dobrze 
bronione. Jedna z armii angielskich przeszła okolice w pobliżu 
Paryża (1370). Z okien zamku Karol V widział wsie płonące, Ber
trand mówił mu wówczas: „Pozwól im to czynić, królu, nie zagar
ną ci wraz z całym tym dymem dziedzictwa twego“. Wojsko an
gielskie, złożone z jeźdźców, nie mogło wziąć warowni, a po upły
wie kilku miesięcy ludzie zaczęli chorować lub też rozchodzić się 
na wszystkie strony.

Wkońcu też du Guesclin na czele Bretończyków i przy po
mocy mieszkańców, którzy nie chcieli ulegać władzy króla angiel
skiego, zwolna odzyskiwał prowincye zachodnie. Umarł on w r. 
1379 w czasie oblężenia jednego z warownych zamków w górach. 
Król angielski posiadał wówczas we Francyi tylko Calais, Borde
aux i Bayonne.

Drugi najazd Anglików. Syn Karola V, Karol VI (1380), 
oszalał. W jego imieniu wujowie sprawowali rządy kraju, wkrót
ce jednak wybuchły wśród nich spory i niesnaski tak, że w Pary
żu doszło pomiędzy stronnikami zarządców nawet do walki. Sko
rzystał z tego Henryk V, król angielski. Wylądował ze swą armią 
i w Azincourt, w Pikardyi (1415), łucznicy jego znieśli oddziały 
rycerstwa francuskiego podobnie, jak pod Crecy. W tym samym 
czasie książę Burgundyi został zamordowany (1419); syn, by pom
ścić go, sprzymierzył się z Anglikami (1420). Karol VI wydziedzi
czył syna, Karola, i oddał państwo córce, którą zaręczył z Henry
kiem, synem króla Anglii, Henryka V. Karol VI i Henryk V
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umarli prawie jednocześnie. Henryk VI, już będąc królem angiel
skim, został ogłoszony królem Francyi (1422).

Anglicy opanowali Francyę północną aż do Loary. Karol za
chował jedynie część środkową i południową. Osiadł on w Bonr- 
ges; został nazwany na pośmiewisko królem tego miasta. Na pół
noc od Loary pozostał mu tylko Orlean. Wkrótce jednak armia 
angielska zaczęła i to miasto oblegać (1428): zbudowano dookoła 
kilka oddzielnych obwarowań, by wziąć Orlean głodem.

Joanna d’Arc. Na granicy Szampanii, w wiosce zwanej Do- 
mremy, żyła młoda wieśniaczka: rosła brunetka o długich wło
sach, Joanna d’Arc. Nie uczono jej czytać; spędzała za to wiele 
czasu w kościele, który się wznosił w pobliżu rodzinnego domo
stwa. Pewnego dnia upalnego latem, znajdując się w ojcowskim 
ogrodzie, Joanna miała widzenie. Ukazał jej się archanioł Michał, 
otoczony oślepiającym blaskiem, i posłyszała głos jakiś, który wy
rzekł: „Bądź dobrą, a Bóg ci dopomoże!“ Anioł jawił się jej je
szcze kilkakroć, mówił o wielkiej żałości, która zapanowała w kró
lestwie francuskim. Później ukazały się Joannie św. św. Katarzy
na i Małgorzata tak, jak je widziała na obrazie w kościele; jakieś 
głosy wzywały ją, by szła na oswobodzenie Francyi, by poprowa
dziła Karola do Reims na koronacyę.

Joanna długo wahała się przed opuszczeniem rodzinnej wio
ski, zdejmowała ją obawa przed życiem pośród zbrojnych ludzi. 
Gdy jednak posłyszała, że Orlean już oblężony, zdecydowała się 
odrazu. W Vaucouleurs znajdowała się załoga królewska. Joanna 
udała się tam, powiedziała dowódcy, iż Bóg ją przysyła, i prosiła, 
by poprowadził ją do króla. Naczelnik krzyknął zrazu, że „należy 
dać jej w twarz i odprowadzić do ojca“.—Dziewczyna jednak nale
gała: „Gdyby mi nawet przyszło zedrzeć w drodze nogi po kolana, 
trzeba mi iść do króla1*. Wreszcie wódz dał jej miecz i list poleca
jący; puściła się w drogę przyodziana w zbroję, na koniu, darowa
nym przez okolicznych mieszkańców, w towarzystwie sześciu ludzi 
zbrojnych (1429).

W dziesięć dni potem przybyła do Chinon, gdzie znaj
dował się Karol. Przyzwolił na posłuchanie, wprowadzono ją do 
komnaty wieczorem przy blasku pochodni. Dziewczyna, nie wi
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dząc dotąd nigdy króla, odrazu go poznała, skierowała się wprost 
do niego i rozmawiała po cichu. Dość długo zwracano na nią pil
ną uwagę, w końcu orzeczono, iż jest uczciwa i pobożna; król więc 
dał jej niewielką armię dla oswobodzenia Orleanu.

Oswobodzenie Orleanu. Joanna wysłała do Anglików list: 
„Oddajcie Dziewicy, zesłanej przez Boga, Króla niebios, klucze 
wszystkich miast, któreście zagarnęli we Francyi. Przybyłam tu 
z polecenia boskiego, by was usunąć z granic królestwa“. Potem, 
przeprawiwszy się łodzią przez Loarę, zjawiła się nocą w mieście. 
Oblężeni wzięli ją za wysłankę Boga, nabrali otuchy i w ciągu pa
ru dni wyparli Anglików z kilku obwarowań. Dowódzcy załogi wa
hali się jeszcze przypuścić szturm do najsilniejszego obwarowania 
angielskiego i chcieli czekać na posiłki. Joanna jednak zachęciła 
do natarcia. Podczas ataku raniona strzałą w ramię, przypuszcza
jąc, iż umrzeć już musi, z'apłakała. Modlitwa gorąca dodała jej od
wagi, sztandarem wówczas dotknęła krańca oszańcowania i zawo
łała na towarzyszy: „Wszystko już jest waszem, chodźcie!“ Obwa
rowanie zostało wzięte, Anglicy przerwali oblężenie (1429).

Joanna stała się nagle głośną w całej Francyi, lud zwał ją 
„anielską“. Robiono posążki i portrety, na których głowę jej ota
czano nimbem, jak świętej. Młodzieńcy szlachetnych rodów zjeż
dżali, by stanąć pod jej rozkazami. Udało jej się nawet skłonić 
Karola do udania się do Reims. Tutaj to został on pomazany na 
króla Francyi. Joanna stała przy ołtarzu tuż przy nim ze sztanda
rem w dłoni, po skończonym obrzędzie padła przed królem na ko
lana i zapłakała łzami radości (1429).

Karol VII jednak nie miał ochoty do walki i pozostawił dal
sze prowadzenie wojny dziewczęciu d’Arc. Gdy Joanna na czele 
wojska oblegała Paryż, wdzierając się na szaniec, została raniona 
i odparta (1429). Wreszcie w czasie oblężenia Compiegne przyby
ła do miasta i zamknęła się w nim, by kierować obroną. Podczas 
ataku została schwytana. Król nic nie przedsięwziął w celu wyku
pienia jej, w sześć miesięcy później człowiek, który Joannę wziął 
do niewoli, sprzedał ją Anglikom.

Proces i śmierć Joanny d’Arc. Podówczas wszyscy patrzyli 
na Joannę, jako na posłanniczkę nadprzyrodzonej potęgi. Anglicy
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jednak nie chcieli wierzyć, iż Bóg jest przeciw nim i żądali skaza
nia młodej dziewczyny, jako czarownicy i wysłanki dyabła. Sta
wiono więc ją w Beauvais przed sądem biskupa Cauchon, który 
był stronnikiem Anglików; zamieszkiwał on stale w Rouen. Wtrą
cono oskarżoną do więzienia w tern samem mieście. Następnie 
przesłuchiwało ją zgromadzenie duchownych, przedewszystkiem 
doktorów uniwersytetu Paryskiego. Stawiano jej wiele pytań, co 
do widzeń.—„Czy św. św. Katarzyna i Małgorzata lubią Anglików?“ 
„Czy lubią, czy nie lubią, nieświadoma jestem tego, wiem tylko, iż 
Anglicy zostaną z granic Francyi wyparci z wyjątkiem tych, któ
rzy tu legli“.—Następnie zapytano, czemu trzymała sztandar swój 
w czasie koronacyi. „Był on ze mną w nieszczęściu, słusznie więc 
stało się, że był.i w zaszczycie“.—Przedewszystkiem zarzucano jej, 
iż nosiła męskie ubranie.

Wkoricu ogłoszono wyrok, który uznawał ją za ,
ponieważ ostrzygła włosy i przywdziała odzież męską, za czarow
nicę, gdyż podawała się za wysłankę Boga, a nie stwierdziła tego 
cudem. Kat powiózł ją na wózku na miejsce stracenia i przed ze
branym tłumem odczytano wyrok; tam jej powiedziano: „Wyrze
knij się herezyi lub będziesz spalona“. Dziewczyna, nie zdając so
bie sprawy, wyrzekła się, a ponieważ nie umiała pisać, pod ak
tem, stwierdzającym to zeznanie, postawiła krzyż. Biskup odczy
tał wówczas wyrok, skazujący ją na dożywotnie więzienie.

Anglicy ponownie zamknęli ją w celi, oczekując na la
da powód, by spalić oskarżoną na stosie. Zabroniono jej nosić 
ubranie męskie. Pewnego dnia dozorcy więzienni zabrali jej odzież, 
a na to miejsce podłożyli męski strój. Gdy chciała wstać, zmu
szona była włożyć go na siebie. Wnet została wówczas ogłoszona 
za winną grzechu i skazana na spalenie żywcem. Wyprowadzono 
ją na plac miejski w Rouen i przywiązano do słupa, wzniesionego 
na stosie. Głowę jej otoczono mitrą z napisem: „heretyczka, 'od- 
stępczyni, popadająca w ten sam grzech, bałwochwalczym“. Pło
mienie już obejmowały skazaną, a ona wciąż wzywała świętych, 
aniołów, Chrystusa Pana, modliła się aż do chwili zgonu (1431).

Koniec wojny. Po pewnym czasie książę Burgundyi zawarł 
pokój z Karolem VII (1435) i Francuzi poczęli odzyskiwać kraje,
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zagarnięte przez Anglików. Paryż został wkrótce wzięty (1437) 
i wojna przerwana.

Król Henryk VI nie był zdolny prowadzić dalej wojny. Ka
rol VII najpierw odzyskał Normandyę (1450), później Gwiennę 
(1453). Anglicy posiadali teraz we Francyi jedynie Calais. Wojna 
Stuletnia została zakończona.

ROZDZIAŁ XVIII.

FRANCYA W WIEKU XIV-ym i XV-ym.
*

Stany Generalne. Król francuski miał prawo sam stanowić 
o tern, co chciał przedsięwziąć. Ale nim podjął postanowienie, ob
chodzące poddanych, zbierał ich zwykle na naradę. W końcu wie
ku XIV-go królowie często zwoływali w tym celu zgromadzenia. 
Gdy Filip Piękny chciał pozwać papieża przed sobór (patrz str. 
104) rozkazał swym poddanym zebrać się w kościele Najświętszej 
Panny w Paryżu „dla rozpatrzenia spraw, wielce interesujących kró
la i królestwo“. Przybyli wówczas seniorowie, biskupi i przedsta
wiciele wielu miast (1302). — Kiedy tenże król chciał znieść zakon 
Templaryuszów (patrz str. 107), polecił każdemu miastu przysłać 
do Tours dwu przedstawicieli „dla wysłuchania rozkazu królew
skiego i posłuszeństwa jemu“ (1308).—Gdy już nie było więcej pie
niędzy na prowadzenie wojny z Flamandami, zwołał Filip zebranie 
w swym pałacu w Paryżu. W otoczeniu prałatów i seniorów za
siadł król na wzniesieniu, pełnomocnicy miast pozostali na dole. 
Minister wyjaśnił, iż wojna kosztowała już wiele i zapytał, kto ze
chce wspomódz króla. Filip podniósł się, aby widzieć, kto odpo
wie. Pewien bogaty mieszczanin paryski odrzekł, iż wszyscy są 
gotowi okazać pomoc, przedstawiciele innych miast potwierdzili to 
zdanie. Król podziękował im za tę gotowość (1314).

Kiedy królowie odczuwali brak pieniędzy, wtedy zwykli byli 
zwoływać zgromadzenia poddanych, od których żądali przyzwole
nia na pobieranie daniny. Nazywano to: zebrać trzy stany króle



FRANCY A W W IEKU XIV I  X V . 235

stwa, t. j., trzy grupy poddanych: duchowieństwo, szlachtę i stan 
trzeci (tak nazywano przedstawicieli miast). Wieśniacy nie mieli 
swych pełnomocników i nie tworzyli stanu; chłopi płacili daniny, 
ale pozwolenie na obciążanie podatkami swych włościan dawali 
wyłącznie panowie i szlachta.

Król zbierał stany prawie z całej Francyi, ale nigdy ze wszy
stkich prowincyi razem. Nie było to wówczas łatwem ze względu 
na zły stan dróg i grasujące na nich bandy rozbójnicze zbierać 
w jednem miejscu przedstawicieli całego państwa. Dopiero po 
pewnym czasie król zgromadzał jednocześnie pełnomocników z ca
łej Francyi. Było to zebranie Stanów ; pierwsze odby
ło się się w roku 1484.

Lecz i wówczas przedstawiciele południa mieli swe oddzielne 
zebrania. Nazywano je stanami Langwedocyi, t. j., kraju, gdzie 
oui wymiawiało się jak hoc. Z Francyi północnej i środkowej kil
kakrotnie zbierano wszystkich pełnomocników razem, najczęściej 
jednak tylko z dwu lub trzech prowincyi.

Terminów zgromadzeń z góry nie określano. Król zwoływał 
je ilekroć potrzebował pieniędzy. Przechodziły lata i nie zbierano 
żadnego. Przedstawiciele zgromadzali się niechętnie, miasta nie 
lubiły ich posyłać, gdyż należało im zwracać koszta podróży. Król 
zmuszony był stosować przymus: skazywać winnych opieszałości 
na grzywny. Kiedy zgromadzenie zbierało się, komisarz królewski 
wygłaszał mowę i żądał pieniędzy. Stany nie mogły odmówić zu
pełnie, obradowano więc tylko nad wielkością potrzebnej sumy 
i sposobem, w jaki pieniądze zostaną pobrane. Zebranie trwało 
bardzo krótko: tydzień, niekiedy nawet jeden dzień.

Stany korzystały ze sposobności, by wypowiedzieć królowi 
swe skargi na te lub inne zarządzenia; nazywano to zażaleniem. 
Próbowały nawet one, gdy król był w dużych kłopotach pienięż
nych, stawiać mu warunki, nim się zgodziły na pobranie po
datku.

Kiedy król Jan zażądał środków na wojnę z Anglią (1355), 
stany wyraziły gotowość uchwalenia sumy, potrzebnej na zapłace
nie żołdu 30000 zbrojnych ludzi pod warunkiem, iż król zrzecze 
się wyrabiania fałszywej monety. Gdy Jan Dobry pod Poitiers do



2 3 6 ŚREDNIOWIECZE.

stał się do niewoli, syn jego, Kaiol, sprawujący rządy w zastęp
stwie ojca, zebrał w Paryżu wielkie zgromadzenie przedstawicieli 
(1356). Przybyło nań więcej, niż 900 szlachty i mieszczan. Kan
clerz oświadczył zebranym, iż król jest więźniem, i zapytał, co na
leży czynić, aby go uwolnić. Wszystkie trzy stany przyrzekły zro
bić wszystko, co będą mogły; ponieważ zebranie było zbyt liczne, 
wybrano około 80 pełnomocników do załatwienia sprawy w imie
niu wszystkich zgromadzonych.

Pełnomocnicy ci orzekli, iż Karol jest otoczony złymi dorad
cami, którzy zubożyli lud Francyi i zażądali, aby król ich oddalił. 
Rozpoczęła się wówczas walka domowa, trwająca prawie dwa lata. 
Wkońcu doradcy królewscy zostali wymordowani, sam Karol 
uciekł z Paryża (1358). Ale zgromadzenie nic nie uzyskało.

Karol V, zostawszy królem, bardzo rzadko zbierał stany.
Kiedy jednak państwo zostało w połowie podbite przez An

glików, Karol VII był zmuszony zebrać stany, aby otrzy
mać pieniądze. Zwoływał je na dwa tygodnie (1422—1439). Przy
bywali nań przedstawiciele tylko z prowincyi, które mu wtedy ule
gały, t. j., z Francyi środkowej i zachodniej. Król nie lubił zwoły
wać stanów, ukazywał się zaledwie przy ich otwarciu i na ukończe
nie obrad; gdy jeden z przedstawicieli chciał do niego przemówić, 
król schował się, aby go nie widzieć. Ostatnie zgromadzenie od
było się w Orleanie (1439). Tylko w Langwedocyi stany zbierały 
się w dalszym ciągu prawie corocznie.

Zasiłki i podatki. — Pierwszym królom Francyi wystarczały 
zupełnie na ich potrzeby dochody z domenów. Lecz kiedy zaczęto 
podczas wojny najmować żołnierzy zaciężnych, król stale miał za 
mało pieniędzy, więc żądał ich od swych poddanych. W tym cza
sie było we zwyczaju, iż poddani winni wspomagać seniorów 
w okresie wojennym. Ale zwyczaj nie określił rodzaju zasiłku; 
oto dlaczego królowie byli zmuszani porozumiewać się w tych 
sprawach ze stanami.

Zasiłek zasadzał się na dostarczaniu królowi środków na 
żołd dla pewnej ilości zbrojnych ludzi; dostarczano go pieniędzmi. 
Należało więc opodatkować, t. j., rozłożyć na ludność sumę, okre
śloną do wypłacenia. Stąd pochodzą słowa podatek.
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Próbowano jeszcze wielu sposobów, wahano się w ciągu całego 
stulecia, wreszcie wprowadzono podatek ściśle oznaczony.

Aby zapłacić wykup za króla Jana ustanowiono podatek po
średni; otrzymał on nazwę zasiłku. Należało płacić jeden sold od 
liwra (t. j., V2« część) od cen, pobieranych za towary, sprzedawane 
na targach: artykuły żywności, drzewo na opał i materyały budo
wlane. Od trunków: wina, jabłeczniku, piwa płacono podatek wyż
szy, zwykle— 1/ l0część. Król nie był obciążony zbieraniem tego 
zasiłku. Corocznie w każdej prowincyi zatwierdzano prawo ścią
gania każdego rodzaju opłat (od wina, drzewa i t. d.). Specyalni 
dzierżawcy wypłacali królowi określoną sumę, a król dawał im 
możność zbierania podatku tak, jak sami chcieli.

Zgodziwszy się na pierwszy zasiłek (w r. 1355), same stany 
wybrały pełnomocników, obowiązanych do zebrania go (po jednym 
z każdej dyecezyi); nazwano ich wybrańcami. Ponieważ nie miano 
już zaufania do króla, wyznaczono również dziewięciu z pośród 
szlachty i superintendentów (trzech od każdego stanu), obowiąza
nych mieć pieczę nad skarbem; pieniądze winni byli oni wypłacać 
tylko żołnierzom. Król zachował całe to urządzenie, ale sam wy
znaczał „wybrańców“ i czerpał pieniądze według swego życzenia.

Zasiłki były ustanawiane tylko dla zaspokojenia potrzeby 
chwilowej: król zawsze przyrzekał umarzać je z chwilą zakończe
nia wojny. Ale Karol V zatrzymał opłaty aż do swej śmierci. 
Wprowadził on również podatek, zwany określany po
dług ilości dymów (t. j. gospodarstw). Mieszkańcy dzielili pomię
dzy siebie sumę, wyznaczoną do zapłacenia, stosownie do swej za
możności.

Umierając (w r. 1380), Karol V miał wyrzuty sumienia, iż 
zbyt obciążał ludność, rozkazał więc znieść podymne. Doradcy je
go następcy chcieli zachować zasiłki. Lecz oburzony tłum pary
ski zebrał się przed pałacem, w którym oni obradowali i wyrażał 
swe niezadowolenie. Przerażeni doradcy umorzyli wszystkie te 
opłaty.

Ale prawie natychmiast wprowadzono je ponownie. Ponie
waż obawiano się pospólstwa, wysłano obwolywacza na rynek 
w godzinie obiadowej, kiedy nie było tam nikogo, z ogłoszeniem,



238 ŚREDNIOWIECZE.

iż zasiłki będą zbierane od wszystkich towarów z dn. 1-go marca, 
r. 1381. W tym dniu jeden z dzierżawców tych opłat chciał zmu
sić do zapłacenia jej pewną starą kobietę, sprzedającą rzeżuchę, 
tłum oburzony otoczył go, pochwycił i pobił. Następstwem tego 
były wielkie rozruchy. Lecz buntownicy zostali ścięci, opłaty 
przywrócono.

Karol VII ustanowił podatek, którego nie nazywano 
już podymnym, lecz bezpośrednim ( ). Stany początko
wo odmówiły płacenia go (1525). Ale po zwycięstwach nad Angli
kami, kiedy król stał się potężniejszym, wprowadził on zwyczaj 
zbierania corocznie tego podatku. Płacili go wszyscy mieszkańcy 
z wyjątkiem szlachty. Nazywano go początkowo 
dla ludzi wojennych, gdyż szedł on na opłacenie żołdu, później 
zaś podatkiem dla króla (taille dn roi).

W połowie wieku XV-go zasiłki (wsparcia) i podatki bezpo
średnie stały się zwykłymi, które król już zbierał, nie uzyskując na 
nie pozwolenia stanów. Nie śmiano jednak głosić ich za stałe i na
zywano je jeszcze dochodami nadzivyczajnymi.Lecz na 18000000
liwrów (franków) całkowitego przychodu królewskiego tylko 50000 
wpływało ze źródeł zwykłych—domenów; suma pozostała powsta
wała z podatków.

Oprawcy. Gdy Francya ponownie została zajęta przez An
glików, uzbrojone bandy poczęły pustoszyć kraj.. Ci rozbójnicy, 
zebrani z całego kraju, zachowywali się podobnie, jak uczestnicy 
wielkich kompanii XlV-go stulecia. Łupili duchowieństwo, szla
chtę, kupców, rolników, chwytali ich, więzili i nakładali na nich 
okup. Częstokroć męczyli swych więźniów, przywiązywali za ręce 
i nogi do słupa i zbliżali do nich ogień tak, iż ciało im odpadało. 
Zagrabiali woły, konie, trzody, wypasali końmi zboże na pniu, 
ścinali winne latorośle, drzewa owocowe, zboża, niszczyli 
ule, rozbijali beczułki wina, podkładali ogień pod siano,słomę, do
my; zrywali dachy, kominy, zręby domów, aby prędzej rozpalić 
ogień; niszczyli meble, łóżka, sprzęty domowe. Dla uciechy mę
czyli włościan, a po złupieniu wsi palili ją. Król Anglii, Henryk V, 
mawiał: „Wojna bez ognia nic nie jest warta, jak kiełbasa bez mu
sztardy“. Tych łupieżców nazwano oprawcami. Spustoszyli oni
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całe królestwo. Włościanie nie śmieli pokazywać się im na oczy, 
pozostawiali swe ziemie odłogiem. Zima roku 1438 była wyjątko
wo surowa, chleb był bardzo drogi, wielu ludzi umierało z głodu. 
Nawet w samym Paryżu było tyle domów opuszczonych, iż wilki 
ukazywały się w mieście i pożerały dzieci.

Oprawcy zagarnęli prawie całą Francyę północną, bandy ich 
były na usługach dwu królów. Nie można im było przeszkodzić 
w rabowaniu kraju, gdyż król nie płacił im nigdy żołdu. Gdy mie
szkańcy skarżyli się na nich, odpowiadano im: „Muszą i oni żyć!“

Kompanie regularne. Nakoniec nastąpił rozejm między kró
lami Francyi i Anglii (1444). Karol VII skorzystał z pokoju, by 
uwolnić kraj od band oprawców. Już prawie nic nie znajdowały 
one do rabowania we Francyi. Król skłaniał je, by udały się wojo
wać w stronę Alzacyi i Szwajcaryi. Syn jego, Ludwik, zebrał z nich 
30000 żołnierza; większość była w łachmanach, bez pancerzy, ka
peluszy i obuwia (1444).

Później Karol VII zdecydował wziąć do służby kilka kampa
nii, płacąc im żołd, jak przy Karolu V, a resztę zbrojnych rozpu
ścić. Porozumiał się w tym celu tajemnie (1445) z najdzielniejszy
mi z dowódców tych band, które chciał zatrzymać; przyrzekli 
oni w razie potrzeby uwolnić go od pozostałych. Wówczas wy
dał król rozkaz, by wszyscy wodzowie (kapitanowie) przedstawili 
mu się wraz ze swymi ludźmi konno i w bojowym rynsztunku. 
Konetabl (hetman) królewski odbył przegląd tych wojsk. Wybrał 
tych, których uważał za najdzielniejszych i posiadających naj
lepsze uzbrojenie i najpiękniejsze konie; tych król powołał do służ
by. Wszystko to była szlachta, większość dowódców stanowili se
niorowie. Z nich utworzono oddziały, zwane kompaniami regu- 
larnemi; było ich 15-e do 20-u. Każda składała się ze 100 mniej
szych oddziałów (lances — włóczni). Nazywano lance (włócznią, 
kopią) niewielką grupę, składającą się z 4-ch kawalerzystów: jeden 
z nich najlepiej uzbrojony dowodził innymi, dwu szwoleżerów 
(łuczników konnych), jeden kordelaśn, paź i pachołek.

Każda kompania obozowała w mieście i była utrzymywana 
kosztem danego kraju. Żołnierze byli rozmieszczeni po domach 
mieszkańców, otrzymywali mięso, wino i inne zapasy żywności, za
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które później płacono pieniędzmi. Było wzbronionem zabieranie 
czegokolwiek mieszkańcom, każde nieposłuszeństwo było surowo 
karane.

Wszyscy pozostali żołdacy, których król nie przyjął do służ
by, niewielkiemi grupami byli odstawiańi do swych krajów. Prze
baczono im wszystkie zbrodnie, których się dopuścili, będąc opra
wcami.

Zabroniono wszystkim poddanym najmować ludzi zbrojnych 
do służby, jedynie panujący mógł posiadać armię. Zgodnie ze 
zwyczajem francuskim była to armia jeźdźców. Karol VII próbo
wał stworzyć oddział łuczników na wzór Anglików, ale nie udało 
mu się dokonać tego.

Dynastya Burgundzka. Syn króla Jana, Filip, zostawszy 
księciem Burgundyi (1363), nabył dzięki małżeństwu Flandryę, 
Artois i Franche-Comte. Jego rodzinne domeny stale się powięk
szały i wnuk jego, Filip Dobry, był już panem prawie całego kra
ju Niderlandów (dzisiejszej Belgii i Holandyi). Nazywał się jeszcze 
księciem Burgundyi i został pochowany w Dijon. Ale Burgundya 
i Franche Comte stanowiły zaledwie niewielką i najuboższą część 
jego domenu. Właściwie to Niderlandy składały się na całe jego 
bogactwo i potęgę; tam zwykle przebywał on w jednym z więk
szych miast: w Bruges lub w Brukselli.

Kraj ten, bardzo bogaty w wieku XIV-ym, był doszczętnie 
prawie zniszczony na początku w. XV-go, gdy przybył tam książę, 
by się w nim osiedlić. Wówczas zaczęto już w samej Anglii prze
rabiać wełnę, więc miasta flandryjskie, nie posiadając jej więcej, 
nie wyrabiały prawie zupełnie sukna. Miasta te, prowadząc między 
sobą ciągłą wojnę, pustoszyły wsie okoliczne.

Ale do kraju znowu wracało dawne bogactwo, gdy tylko za
panował pokój. Filip Dobry zawarł z Anglikami, panami Francyi 
północnej, przymierze tego rodzaju, iż Niderlandy korzystały z po
koju w tym czasie, gdy Francya była niszczona przez wojnę. Mie
szkańcy wiosek poczęli wówczas wyrabiać sukuo: posiadając umie
jętność przędzenia wełny i tkania sukna, nauczyli się prząść len 
i tkać płótno. Płócien brabandzkich zaczęto wkrótce poszukiwać 
w krajach obcych. W Brukselli zaś zapoczątkowano wyrób ze lnu
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wielobarwnych kobierców, przedstawiających różne sceny. Po 
wsiach zaczęto hodowlę bydła i sprzedaż masła i serów.

Flandrya i Brabandya stały się sławne w całej Europie ze 
swego bogactwa. Cudzoziemcy podziwiali gęsto zaludnione wsie 
i dobrze uprawne pola, wielkie miasta, pełne wspaniałych pomni
ków, piękne mieszkania i nadewszystko bogate ubiory mieszczan, 
i uczty, w czasie których jedzono i pito więcej, niż w innych kra
jach. Bruges, zbogacone dzięki handlowi i bankom, było pełne 
pięknych budowli. Artyści z Bruges (Brygi) wynaleźli malarstwo 
olejne; malowali oni obrazy, których wdzięk dotąd podziwiamy. 
Rzeźbiarze flamandzcy tworzyli dzieła, zachowane dotychczas 
w Dijon: studnię Mojżesza, grobowce książąt, które stały się wzo
rem dla artystów francuskich. Wznoszono również budowle goty
ckie, jak, np., ratusz w Louvain.

Książe Burgundyi był najbogatszym księciem swego czasu. 
Kazał on bić prawdziwe złote monety, przewyższające swą warto
ścią monety innych krajów. Ubierał się w piękne szaty, posiadał 
zbytkowne sprzęty i często wydawał wspaniałe uczty, turnieje i wi
dowiska.

Po wzięciu Konstantynopola przez Turków uczynił on ślub, 
iż weźmie udział w krucyacie przeciwko nim, i z tego powodu urzą
dził wspaniałą uroczystość. W wielkiej sali ustawiono trzy olbrzy
mie stoły, a na nich ogromne piętrzące się piramidy, zwa
ne daniami pośredniemi. Na jednym stole umieszczono kościół 
z witrażami, dzwon, wydający dźwięki, i czterech organistów; z bo
ku okręt z żaglami, linami, ładunkiem i marynarzami. —Na dru
gim stole najdłuższym znajdował się pasztet, na którym znajdowa
ło się dwudziestu muzykantów, grających na różnych instrumen
tach, na stronie zaś zamek, na wierzchołku najwyższej wieży była 
czarodziejka Melusine o ciele żmii; z mniejszych wież wypływała 
i spadała do rowu zamkowego oranżada. — Był tam również wia
trak, winnica z beczkami; pustynia, na niej tygrys walczący ze żmi
ją; dziki, jeżdżące na wielbłądzie; człowiek, uderzający prętem po 
zaroślach, pełnych ptactwa; szaleniec, jadący na niedźwiedziu; na- 
koniec jezioro, otoczone miastami i zamkami, a na nim statek 
żaglowy.

Dzieje średniow. T. II. 16
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Książe wraz z zaproszonymi książętami, rycerzami i damami 
przyszedł obejrzeć te dania,a następnie zasiadł do stołu. Półmi
ski były przywożone na wózkach, przybranych złotogłowiem; było 
ich 48. Później zjawił się olbrzym w zawoju, przybrany w długą 
suknię z zielonego jedwabiu, prowadząc na uwięzi słonia, przykry
tego jedwabiem, dźwigającego wieżę, a w niej damę w szacie z bia
łego atłasu i czarnym płaszczu; na głowie miała ona strój zakon
nicy, przedstawiała zaś święty kościół, proszący pomocy księcia 
przeciwko niewiernym. Wypowiedziała ona długą skargę. Później 
przemawiało dwanaście dam, wyobrażających cnoty. Nakoniec 
wszedł król szermierzy Złotego Runa, trzymając w ręku żywego ba
żanta, ozdobionego łańcuszkiem złotym z drogimi klejnotami. 
Rzekł książę: „Przyrzekłem Bogu, następnie Dziewicy Maryi, da
mom i bażantowi, że uczynię to, co jest napisane na tej kartce“. 
(Poprzysiągł on walczyć z Turkami). Wszyscy rycerze złożyli po
dobną przysięgę i było to ślubowanie bażantowi. Zresztą nikt nie 
wyruszył na wyprawę krzyżową.

Kiedy Filip przybył do Paryża (1461), przywiózł do obicia 
ścian swego mieszkania materye, przetykane jedwabiem, srebrem 
i złotem; najpiękniejsza z nich przedstawiała dzieje Gedeona. Po
siadał książę kredens, ozdobiony złotemi i srebrnemi naczyniami. 
W ogrodzie rozkazał wznieść namiot z aksamitu, haftowanego zło
tymi liśćmi; w nim wydawał on wspaniałe uczty. Chodził zaw
sze w przepysznych strojach, ozdobionych brylantami, w otoczeniu 
świty, składającej się ze stu rycerzy, bogato przybranych. Żaden 
dwór w tym czasie nie był tak wystawny, jak dwór księcia Bur- 
gundyi.

ROZDZIAŁ XIX.

E U R O P A  W S T U L E C I U  XV-ym.

Anglia. W czasie najazdów na Francyę najemne wojska 
angielskie przyzwyczaiły się stale walczyć i rabować. Po skończo
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nej wojnie powrócili żołdacy do Anglii, gdzie chcieli w,dalszym 
ciągu prowadzić podobne życie.

Seniorowie zaczęli wówczas budować obronne zamki, co do
tąd w Anglii było wzbronione, i trzymać na nich liczne oddziały 
służby zbrojnej. Całą tę załogę żywili oni przy swym stole. Wszy
stkim rozdawali jednakowe ubrania, więc ludzie, będący w służbie 
u seniora, nosili uniform, nazwany z francuska (rozdanie).

Pewien bogaty senior, Warwick, posiadał tak liczną świtę, 
iż na wyżywienie jej trzeba było codziennie całego stada wołów.

Senior otaczał wszystkich swych ludzi opieką (nazywaną 
utrzymaniem). Kiedy senior miał sprawę sądową, otwarcie stawali 
oni po jego stronie. W Anglii wszystkie sprawy były rozstrzyga
ne przy udziale okolicznych mieszkańców (przysięgłych). Było 
bardzo trudno o wymiar sprawiedliwości nad kimś, popieranym 
przez seniora, gdyż przysięgły, wypowiadający się przeciwko 
oskarżonemu, narażał się na obicie, gdy powracał do domu.

Anglicy mieli opinię narodu wojowniczego. Pewien szlach
cic angielski, Fortescue, chcąc pochwalić rodzinny kraj pisał: 
„W Anglii widziano często, jak trzech lub czterech rozbójników 
rzucało się na siedmiu czy ośmiu uczciwych mieszkańców i zabija
ło ich wszystkich. A we Francyi nigdy nie zdarzało się spotkać 
siedmiu lub ośmiu zbójców dość zuchwałych, by zdecydowali się 
okraść trzech czy czterech uczciwych ludzi. W Anglii w ciągu ro
ku wieszano za rozboje więcej przestępców, niż we Francyi w cią
gu lat siedmiu.“

Anglia była jeszcze krajem rolniczym; uprawiano tam zboża 
i hodowano owce; wełna angielska wyjątkowo cienka służyła do 
wyrobu zbytkownych tkanin. Włościanie żyli w dobrobycie, wielu 
z nich było posiadaczami ziemi. Ten sam szlachcic, który podzi
wiał swarliwe usposobienie Anglików przytacza, iż we Francyi 
wieśniacy nie posiadają nic swego prócz odzieży płóciennej, piją 
wodę i prawie nigdy nie jadają mięsa. Anglicy zaś nie pijają wo
dy, chyba za pokutę, jadają wiele mięsa i ryb, noszą dostatnią 
odzież wełnianą, mają sporo sprzętów domowych i dosyć narzędzi 
rolniczych,—i wogóle wszystko, co uprzyjemnia życie.

Król, Henryk VI (1422—1461), łagodny, pobożny i bojaźliwy



2 4 4 ŚREDNIOWIECZE.

nie znał się na wojowaniu, nie był również dość silny, by utrzy
mać pokój. Kiedy wojska zaciężne, wygnane z Francyi, powróciły 
do Anglii, niezadowoleni książęta zbuntowali się. Rozpoczęła się 
długotrwała wojna domowa, przezwana Wojną Dwóch Róż. Wal
czyły między sobą dwa rody, ubiegające się o tron: Lankastrowie 
mieli, jako godło, różę czerwoną, Yorkowie — różę białą. Cała An
glia została spustoszona, wszyscy prawie seniorowie polegli w bit
wach lub zostali straceni; zginęło wówczas 88-miu książąt krwi.

Wkońcu oba rody królewskie wyginęły. Królem został dale
ki krewny walczących, Henryk Tudor (1485). Prawie wszystkie 
znaczniejsze rody zostały wyniszczone lub zrujnowane, gdyż król 
zagarniał dobra zwyciężonych. Henryk VII był najpotężniejszym 
i najbogatszym panującym w Anglii.

Niemcy. Od czasu wygaśnięcia rodu Hochensztaufenów 
(patrz str. 140) siedmiu książąt elektorów wybierało na tron naj
chętniej nie syna poprzedniego cesarza, a księcia z innego rodu 
nie tak potężnego, aby mógł on zmusić ich do posłuszeństwa. 
Po obiorze króla wszyscy zazwyczaj składali mu hołd, a w czasie 
towarzyszącej temu uroczystości każdy z siedmiu wyborców peł
nił przy wybranym swą służbę (patrz str. 130). Później udawał się 
król do Rzymu, by tam koronować się na cesarza.

Władcy ci z XIV-go i XV-go stulecia mieli posłuch jedynie 
w swoich domenach podobnie, jak niegdyś królowie we Francyi, 
ale o tytuł cesarski ubiegano się zawsze, a niektórzy z książąt 
umieli nawet wyciągnąć zeń korzyści w celu wzbogacenia swego 
rodu. Rudolf Habsburski, nie posiadając nic więcej prócz dome- 
nu, rozrzuconego po Szwajcaryi i Alzacyi, oddał się na usługi pew
nego biskupa i towarzyszył karawanom kupieckim. Zostawszy 
królem (1273), zdobył na panującym czeskim Austryę i prowincye 
sąsiednie —i wszystkie je przekazał swej rodzinie. I obecny cesarz 
Austryi jest potomkiem Habsburga.—Henryk VII, posiadacz tylko 
ubogiego hrabstwa Luksemburskiego, ożenił syna swego z dzie
dziczką królestwa Czeskiego i dał tern początek nowej dynastyi 
królewskiej.

Książęta ostatecznie zostali niepodzielnymi panami swych 
posiadłości, przestali zupełnie słuchać cesarza. Wiele zaś miast
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poczęło się rządzić samodzielnie, jak małe rzeczpospolite. Książę
ta, miasta i nawet rycerze prowadzili między sobą wojny. Mówio
no, iż Niemcy żyją pod prawem pięści (Faustrecht). Seniorowie 
pustoszyli okolice miast i zatrzymywali kupców.

Oto jak pewien kanonik opisuje wojnę między hrabią Wir- • 
tembergu i miastami Szwabii (1376). „Kraj został tak spu
stoszony, iż z obu stron nie było już wsi niespalonej, lub takiej, 
na którą nie nałożono okupu. Żołdacy hrabiego wpadali na ko
niach do wszystkich miast, pustoszyli wokół okolice: zżynali mie
czami zboże, zaorywali łąki, zasiewali na polach gorczycę, która raz 
posiana stale już wschodziła: nie można jej było żadną miarą wyple
nić. Ścinali również winne latorośle i drzewa owocowe. Mieszcza
nie postępowali zupełnie podobnie. Zagarniali seniorowi bydło, 
łupili, palili, chwytali jego poddanych zupełnie, jak w czasie wła
ściwej wojny. Wówczas na całej tej przestrzeni spalono 1500 wio
sek i 1400 ludzi zabito lub wzięto do niewoli z obydwu stron“.

Miasta, otoczone grubym murem, ostały się, gdyż rycerze nie 
posiadali jeszcze sposobów do ich zdobywania. Rzemieślnicy pra
cowali w spokoju, kupcy się zbogacali. W wieku XV-ym niektóre 
z tych miast, a przedewszystkiem Norymberga ze swem opasaniem 
z wież wzbudzała zachwyt śród cudzoziemców.

Hanza. Kupcy, przybywający do jakiego nadmorskiego mia
sta cudzoziemskiego, mieli zwyczaj łączyć się w stowarzyszenia, 
nazywane Hanzą. W Londynie istniała Hanza kupców niemie
ckich. W końcu wieku XIII-go miasta niemieckie krajów, leżących 
nad Bałtykiem, połączyły się w celu prowadzenia wojny z królem 
duńskim. W roku zaś 1367 przedstawiciele miast Niemiec półno
cnych, zgromadzeni w Kolonii, utworzyli związek, do którego stop
niowo przystąpiło 57 miast. Nazwano go Hanzą Niemiecką. Głów
nymi portami, położonymi u ujścia rzek, gdzie wyładowywano 
statki, były Lubeka na Trawie w pobliżu Bałtyku, Hamburg na 
Elbie, Brema na Wezerze, Kolonia na Renie, poza Niemcami 
— Gdańsk, który otrzymywał Wisłą zboże z Polski.

W tych czasach korsarze chwytali statki na morzu podobnie, 
jak rycerze-rozbójnicy zatrzymywali na drogach karawany kupie
ckie. Korsarze, grasujący na morzu Bałtyckiem, utworzyli nawet
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bractwo. Miasta hanzeatyckie wysłały przeciwko nim uzbrojone 
statki, które ścigały ich długo. Pojmanych korsarzy przywieziono 
do Hamburga, gdzie ich ścięto. Hanza wojowała również z kró
lem Danii i Norwegii, flota jej zdobyła Kopenhagę, dotarła na
wet do Norwegii, gdzie spaliła zamek królewski w Bergen i zmu
siła monarchę do zawarcia pokoju.

Żaden kupiec nie mógł sam w cudzoziemskim porcie wyła
dowywać towarów, żaden okręt nie odważał się samotnie puszczać 
na morze. Wszystkie statki, udające się do jednej przystani, 
łączyły się ze sobą i razem wyruszały, aby w razie potrzeby wza
jemnie się bronić. Statki te były okrągłe, towary znajdowały się 
na spodzie lub na pokładzie; w tylnej części okrętu wznosiła się 
wieża drewniana, z której w razie napadu można było strzelać do 
wroga. Gdy już znajdowano się na pełnem morzu, na każdym 
okręcie odczytywano rozporządzenie. Było zabronione przeklina
nie i wzywanie dyabła, opuszczanie modlitwy, chodzenie ze 
światłem, trwonienie żywności, naprzykrzanie się kucharzom, 
wzbroniona była gra w kości lub karty po zachodzie słońca. Kto
kolwiek niepotrzebnie używał swego oręża winien był mieć rękę 
przykutą do masztu, tę właśnie z bronią.

W każdej cudzoziemskiej przystani Hanza posiadała co naj
mniej jeden obwarowany dom, dokąd okręty wyładowywały swój 
ładunek. Miała je w przystaniach Szwecyi,—w Rosyi w Nowogro
dzie,— we Flandryi w Bruges,—w Anglii w Londynie,—w Norwegii 
w Bergen, gdzie miała ich około 22. Dom taki był otoczony mu- 
rem i strzeżony przez wielkie brytany, które co wieczór spuszcza
no z łańcucha. Pracownicy zobowiązywali się pozostawać w ciągu 
dziesięciu lat na usługach domu. Nie mogli w tym czasie żenić się, 
żyli według pewnej reguły: jadali przy wspólnym stole, wszyscy 
jednocześnie na dany znak udawali się na spoczynek. Zabra
niano zachodzić wieczorem do miejscowej gospody lub przyjmo
wać kogokolwiek od chwili, gdy psy zostały spuszczone. Dom po
siadał składy, w których przechowywano zarówno te towary, po 
które do danego kraju przyjeżdżały statki, jak i te, które przywo
żone były na sprzedaż. Tam mieściło się targowisko i sąd. Często 
Hanza posiadała i kościół. Nawet w Nowogrodzie zdarzało
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się, że pomieszczano w świątyni towar w pakach i beczkach, o ile 
już nie znajdowano nań miejsca gdzieindziej.

Do Rosyi i Norwegii kupcy związkowi udawali się na po
szukiwania futer, wosku, drzewa i ryb suszonych, łowionych w Bał
tyku. Nawet miejscowej ludności przeszkadzali oni w zajęciu się 
handlem. Do przystani pruskich udawali się przedewszystkiem po 
zboże z Polski, z którego wyrabiano słynną wódkę gdańską. Za
wozili te towary do Niemiec i do Anglii, skąd przywozili wełnę, do 
Flandryi, dokąd jeździli po sukna, płótna wyrobu krajowego, oraz 
po towary, przywiezione tu morzem z Italii, jako to: tkaniny je
dwabne, sukna, wina, wonności i korzenie ze Wschodu.

Hanza opanowała handel północny aż do wieku XV-go. Póź
niej miasta jedno za drugiem usuwały się zwolna ze związku. 
Wkońcu pozostały tylko Brema, Hamburg, Lubeka i miasta są
siednie.

Włochy. —Od czasu gdy zaprzestano uznawać władzę cesarza, 
Italia nie posiadała wspólnego rządu. Każde miasto stało się nie- 
wielkiem państwem udzielnem. W czasie walki między cesarzem 
i papieżem mieszkańcy podzielili się na dwa stronnictwa: 
nów— sprzymierzeńców cesarza, i Gwelfów—sojuszników papieża. 
Walka trwała, zwycięscy wycinali w pień lub wypędzali stronni
ków partyi zwyciężonej.

Z czasem w stuleciu XIV em, miasta, chcąc prowadzić woj
ny, wzięły na żołd naczelników band, t. zw., (condot-
tieri), t. j., ludzi najętych. Bandy te, podobne do wielkich kompa
nii, nie wglądały w sprawy miasta, za które walczyły; często duże 
nieprzyjacielskie armie porozumiewały się między sobą, by nie 
wyrządzać sobie wzajemnie krzywdy.

Po upływie dwu wieków rewolucyi i wojen prawie wszystkie 
te miasta uległy władzy jednego z tych naczelników band, który 
stał się panem samowładnym i zaczął się nazywać seniorem, lub 
też były podbite przez miasta lepiej rządzone: Florencyę, Wene- 
cyę, Genuę i Medyolan.

Pomimo tych rewolucyi miasta włoskie były najgęściej za
ludnione i najbogatsze w całej Europie. W innych krajach szlachta 
mieszkała po wsiach, w Italii zaś w miastach, jak mieszczanie zbo-
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gaceni przez handel lub dzięki działalności bankowej. Domy ich, 
podobne do zamków, górowały nad miastem, które zdała wyglą
dało, jak las wieżyc. Niektóre miasta, jak Piza, wznosiły wspa
niałe budowle. Mieszkańcy ich byli więcej oświeceni, lepiej odzia
ni, wykwintniej umeblowani, grzeczniejsi w wysławianiu się i za
chowaniu, niż inni Europejczycy. Uważali oni Francuzów i Niem
ców za barbarzyńców.

Florencya. — Ze wszystkich miast włoskich najwyżej pod 
względem rozwoju stanęła Florencya, położona w dość szerokiej 
dolinie na wybrzeżu rzeki Arno w Toskanii. Mieszczanie floren
tyńscy zaczęli się wzbogacać w wieku Xll-ym. Przyjeżdżali wów
czas na jarmarki do Szampanii, gdzie nabywali z gruba tkane suk
no, wyrabiane na północy. Przerabiali je następnie, aby stało się 
cieńsze, miększe, nabrało połysku, i tak zmienione sprzeda
wali jako wspaniałą tkaninę muzułmanom i bogatym seniorom 
chrześcijańskim. W wieku XIII-ym Florentyńczycy zdobyli wielkie 
majątki, jako zmieniający pieniądze i bankierzy; niektórzy z nich 
pożyczali królowi francuskiemu. Ale najbogatszem stało się miasto 
w wiekach XIV-ym i XV-ym, gdy tam powstały wielkie fabryki 
sukna.

Sukiennicy florenccy zawiązali stowarzyszenie, nazwane „ce
chem wełny". Związkowcy nie przypominali niczem majstrów 
średniowiecza, tych drobnych pracodawców, własnoręcznie zatru
dnionych (patrz str. 201). Przeciwnie byli to bogaci przedsiębiorcy, 
którzy w większej ilości zakupywali wełnę, dawali ją do przerobie
nia robotnikom i sprzedawali już na swą korzyść sukno. Mieli oni 
w najbogatszej dzielnicy Florencyi sklepy, oznaczone godłami 
cećhowemi (baran i krzyż); była to wielka sklepiona komnata, 
otwarta na ulicę (wiele ich jeszcze pozostało we Florencyi). Tutaj 
składano wełnę i barwniki, tu zwożono paki sukna i przyjmowano 
cudzoziemskich kupców, przyjeżdżających po zakupy.

Nim wełna została przerobiona na sukno, musiała ona uledz 
długiemu szeregowi przekształceń, z których każde było dokony
wane przez innych robotników. Najpierw oddawano ją grempla- 
rzom i pomywaczom; byli to najemnicy, zamieszkujący odległe 
ubogie dzielnice; przychodzili oni co rano do pracy,—zimą na od
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głos dzwonu, latem o wschodzie słońca; pracowali do nocy z jedy
ną przerwą na posiłek w południe. Najmowano ich tylko na dni; 
gdy nie otrzymywali pracy (co zdarzało się często), wpadali w zu
pełną nędzę.

Oczyszczona wełna była odsyłana na wieś, gdzie kobiety 
przędły ją na kołowrotkach; następnie zwracano przędzę do skle
pu. Oddawano teraz tkaczom, mieszkającym w mieście; byli to ro
botnicy, pracujący w jednej izbie z żonami lub towarzyszami, gdyż 
warsztat tkacki był tak szeroki, iż trzeba było dwu osób, aby 
przy nim pracować. Często warsztat był własnością przedsiębior
cy, który wypożyczał go tkaczowi.

Sztuki sukna, odniesione przez tkaczy, były odsyłane do far
biarzy, którzy farbowali je przy pomocy barwników roślinnych, 
przedewszystkiem urzetu (sinidła). Farbiarze byli robotnikami za
możniejszymi, posiadającymi własne zakłady; nie pracowali oni 
wyłącznie dla jednego fabrykanta. Sukno podlegało następnie wał
kowaniu w folusznikach, znajdujących się zazwyczaj na wsi, gdzie 
były młyny wodne; później odsyłano je do zabarwiania i wykań
czania, do postrzygaczy, którzy przycinali włosy nożycami, do 
robotników, którzy wygładzali tkaninę, wkońcu do zajmujących się 
suszeniem i składaniem w sztuki.

Mieszczaństwo Florencyi, zbogacone przez handel, nie chcia
ło nadal pozostawiać rządów starym rodom szlacheckim. Przedsta
wiciele zawodów, dających najprędzej bogactwo: rejenci, 'bankie
rzy, lekarze, kupcy, kuśmierze i sukiennicy zorganizowali związki 
nazwane arts (cechy); nadano im przydomek główniejszych (zna
komitszych); nazywano ich również Luciem tłustym (popolo crasso). 
W roku 1282 wywołali oni rewolucyę: „przełożeni arts“ (naczelni
cy cechów) utworzyli rząd, zwany zmieniany co dwa
miesiące. Zbudowano pałac, Senioryę, gdzie członkowie rządu 
mieszkali i jedli wspólnie na koszt państwa. Na odgłos dzwonu 
wszyscy mieszczanie nieuzbrojeni zbierali się przed pałacem na 
obrady.

Członkowie „główniejszych cechów“, zostawszy kierownika
mi rządów, zmuszali szlachtę do wpisywania się do któregokolwiek 
cechu. Sukiennicy zaś, korzystając z tego, iż byli u władzy, wyda-
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wali różne rozporządzenia w interesie wyłącznie własnym. Zabro
nili robotnikom, pracującym dla nich: gremplarzom, tkaczom, far
biarzom, folusznikom, organizowania jakichkolwiek związków lub 
porozumiewania się w celu wywalczenia sobie lepszej płacy. Mo
gli zaś sami stosować w życiu swoje surowe postanowienia wzglę
dem robotników, gdyż sukiennicy sprawowali sąd nad pracowni
kami. Stany pracujące zmuszane były również do płacenia po
datków.

Robotnicy, nie mając możności zorganizowania się dla wy
walczenia sobie lepszych warunków bytu, stanęli po stronie poli
tycznych nieprzyjaciół sukienników, swych chlebodawców. Zbun
towali się wkońcu (1378) najnędzniej wynagradzani — gremplarze. 
Żądali oni, by zostały utworzone trzy nowe cechy dla nich i in
nych robotników, zajętych przy przerabianiu wełny. Odmówiono 
im. Wówczas podpalili część domów, wtargnęli do pałacu Senio- 
ryi i osadzili w nim jednego z pośród siebie. Czas jakiś rządzili 
powstańcy. Ale wkrótce gremplarze odsunęli się od pozostałych 
robotników, znów bogaci mieszczanie powrócili do władzy i już ją 
utrzymali.

Floretyńczycy odznaczali się swym wytwornym językiem i za
miłowaniem do poezyi i opowieści. W wieku XIV-ym wielcy pisa
rze włoscy, Dante, twórca Piekła (1263 — 1321), Petrarka, autor 
Sonetów (1304 — 1374), Boccacio, pisarz Przypowieści (1313 
1375), byli Florentyńczykami. Później idą historycy: Villani 
i w wieku XVl-ym Macchiavelli. We Florencyi powstała pierwsza 
Akademia, gdzie gromadzili się uczeni, zajmujący się greką. 

W wieku XV-ym Florencya staje się miastem architektów i rzeź
biarzy, wtedy to zostaje zbudowana kopuła jej katedry.

Florencya stała się najbogatszem miastem Włoch. Przy po
mocy wojsk najemnych podbiła ona prawie całą Toskanię wraz 
z dwiema przystaniami: Pizą (1406) i Liworno (1421); bezpośred
nio przez nie mogła ona wywozić swe sukna.

Przytem zachowała ona rządy, które miały pozór republikań
skich; w rzeczywistości zaś rządziła bogata rodzina bankierów Me- 
dyceuszów. Jan Medyceusz, zmarły w roku 1429, zyskał popular
ność przez ustanowienie podatku na podstawie spisu wszystkich
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mieszkańców, oraz ich majątku. Syn jego Cosimo (Koźma) 
odziedziczył dom bankierski, majątek i wpływy. Sam zrę
cznie oddawał się życiu'skromnemu, prywatnemu, wszystkie zaś 
urzędy rozdał przyjaciołom i rządził, jak chciał. Zbudował on 
pałac, nabył wiele rękopisów i założył bibliotekę Medyceuszów. 
Następcy jego pozostawali panami Florencyi.

Wenecya. Wenecya, zbudowana na wysepkach pośród lagun 
na krańcu morza Adryatyckiego, broniona przez cieśniny, dzielące 
ją od lądu stałego, nie wymagała obwarowań. Nie posiadała ona 
domów obronnych, ani rycerstwa. Wenecyanie uznawali się za pod
danych cesarza Konstantynopolitańskiego, który pozwalał im na 
prowadzenie handlu we wszystkich portach swego państwa. Przy
wozili oni do nich wełnę, drzewo, niewolników, a zabierali stam
tąd drogocenne tkaniny, które odprzedawali innym miastom 
włoskim.

Żeglujący po morzu Adryatyckiem byli napastowani przez 
korsarzy, osiadłych na wyspach i w zatokach u stóp stromych skał, 
gdzie łatwo się było schronić, Wenecyanie wytępili korsarzy i sa
mi zaczęli zajmować wybrzeże wschodnie. Później okazali pomoc 
krzyżowcom w podbijaniu miast muzułmańskich w Syryi, a nawet 
i samego cesarstwa Konstantynopolitańskiego (patrz str. 201), któ- 
rem podzielili się z krzyżowcami. Stała się wówczas Wenecya 
władczynią wielkiego obszaru i jednem z najbogatszych miast 
Europy. Od początku wieku XIlI-go wzniesiono tam kilka wspa
niałych budowli, okalających plac św. Marka.

Wenecya uważała się za panią Adryatyku. Aby okazać tę 
władzę, obmyślono z czasem taki uroczysty obrzęd. Doża Wene- 
cyi, jako przedstawiciel miasta, przybywał w otoczeniu licznego 
orszaku nad morze i rzucał doń obrączkę ślubną. Były to zaślubi
ny doży z Adryatykiem.

Wenecya miała na czele rządu dożę (t.j. księcia)] byłtoprzed
stawiciel znanej rodziny, naznaczany przez mieszkańców dożywot
nim władcą. Aż do wieku XlII-go doża sam rządził. Ale wiele ro
dzin, zbogaconych przez zajęcie się handlem, dążyło do wyniesie
nia się ponad władzę doży. W tym celu stopniowo utworzono try
bunały, wielką radę, kolegium z 41 elektorów dla obioru doży, se
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nat, radę, do której należał zarząd państwowy. Stosunek do doży, 
jako naczelnika rzeczpospolitej, był w dalszym ciągu pełen wiel
kiego szacunku; dostojnik ten wychodził tylko w otoczeniu świty, 
składającej się ze szlachty, odbierał przysięgę wierności od wszy
stkich obywateli. Ale nie miał on już żadnej władzy i nie wolno 
mu było wydalać się z Wenecyi. Jeden z dożów, Falieri, próbował 
ująć w swoje ręce ster rządów, lecz został pochwycony i ścięty.

Aby przeszkodzić wszelkiej zmianie w zarządzie rzeczpospo
litą, utworzono słynną Radę dziesięciu, która miała prawo korzy
stania ze wszystkich środków dla dobra miasta. Trzej inkwizyto
rowie państwa, naznaczani przez tę radę, stali się rzeczywistymi 
panami Wenecyi. Mieli oni do swego rozporządzenia całą policyę, 
która strzegła kanałów, placu, pałaców i ulic. Otrzymywali oni se
kretne oznajmienia: donosiciel rzucał niepodpisaną kartkę w pa
szczę bronzowego lwa na placu św. Marka. Ktokolwiek zdawał się 
być podejrzany, zostawał zatrzymywany, sądzony, potajemnie tra
cony, trupa rzucano do morza; nikt nie wiedział, co stało się z po
chwyconym. Wszystkim były wzbronione rozmowy o sprawach po
litycznych.

W wieku XV-ym Wenecya dokonała podboju wszystkich pół
nocno-wschodnich miast Italii. Był to kraj, który dotąd nosi nazwę 
Wenetyi. Bogate rodziny pobudowały pałace nad wybrzeżami ka
nałów. Wenecya stała się najpiękniejszem miastem Włoch.

ROZDZIAŁ XX.

E U R O P A  W S C H O D N I A .

Narody słowiańskie. Na niezmierzonej równinie, leżącej na 
wschodzie Europy, żyły ludy, nazwane Słowianami. Były one 
o skórze białej, jak Germanowie i Celtowie, oczach jasnych, wło
sach blond lub ciemnych, mówiły językiem pokrewnym wszystkim 
innym europejskim (grece, łacinie, celtyckiemu, germańskim).
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. Kiedy narody, mówiące po niemiecku (Goci i Wandalowie), 
porzuciwszy swój kraj na wschód od Elby, wkroczyły w granice ce
sarstwa Rzymskiego, Słowianie zajęli ich opuszczoną i pustą krainę. 
Następnie, posuwając się na południe, przebyli Dunaj i, znalazłszy 
kraj, spustoszony najazdami, osiedlili się w nim. W ten sposób 
zajęli całą Europę Wschodnią.

Słowianie byli podzieleni na wielką liczbę małych ludów, 
z których każdy miał swego naczelnika. Ale liczniejsze z pośród 
nich, które tworzyły grupy, mówiące tym samym językiem, stały 
się później narodami. Byli to: Russowie we wschodniej części 
współczesnej Rosyi, Lechici w Polsce, Czesi w Czechach, Bułga- 
rowie i Serbowie na południe od Dunaju w cesarstwie Rzymskiem; 
w górach na krańcach — Kroaci.

Wszystkie te kraje były ubogie, pokryte lasami lub bagnami. 
Słowianie/ siedlili się wyłącznie w wioskach i mieli twierdze 
drewniane. Byli to jeszcze barbarzyńcy, żyjący w małych wio
skach, składających się z nędznych chat; bardzo nieumiejętnie 
uprawiali rolę, żywili się przedewszystkiem tern, co dawały 
im stada. Walczyli pieszo, źle uzbrojeni, mając do obrony je
dynie małą okrągłą tarczę, jako zaś broń zaczepną — łuk i dziryt. 
Nie mogli oni stawiać oporu oddziałom kawaleryi.

Oddawali Słowianie cześć bogom, których wyobrażali w postaci 
bałwanów. Jeden przedstawiał boga o trzech głowach z łańcuchem 
złotym na oczach i ustach, inny miał na pasie siedem mieczów 
w pochwach, a w ręku jeden miecz obnażony. Tym bogom Słowia
nie składali w ofierze zwierzęta, a nieraz i ludzi.

W wieku IX-ym narody te zaczęły się stopniowo nawracać na 
wiarę chrześcijańską. Jedne na Wschodzie przyjęły nową wiarę od 
mnichów, przybyłych z Konstantynopola, i stały się chrześcijański
mi według wschodniego obrządku. Inne na Zachodzie, nawrócone 
przez Niemców, zostały katolickimi. Narody słowiańskie by
ły w ten sposób podzielone pod względem religijnym na dwa 
odłamy i tak już ten podział przetrwał.

Podboje niemieckie. Królowie Niemiec pracowali nad pod
biciem i nawróceniem na wiarę chrześcijańską niewielkich naro
dów słowiańskich na wschód od Elby. Wzdłuż pogranicza rozmie
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ścili oni margrabiów (hrabiów pogranicznych), którzy winni byli 
walczyć ze Słowianami. Każdy z nich miał pod swą władzą pro- 
wincyę, zwaną marchią.

Margrabiowie zjawiali się z oddziałami konnego rycerstwa, 
więc piesi wojownicy słowiańscy nie mogli im stawić czoła w bi
twie. Palili najeźdźcy wsie, wycinali w pień mieszkańców lub brali 
ich do niewoli, a później sprzedawali. Słowo niewolnik (sclavus) 
powstało w tym czasie, gdyż wszyscy niewolnicy ( ) byli poj
manymi Słowianami.

Zwolna Niemcy zagarniali kraj i budowali miasta obronne, 
w których osadzali biskupów, obowiązanych do nawracania ludno
ści przemocą. Wkońcu wszyscy Słowianie północni zostali wytę
pieni. Zajęli ich miejsca osadnicy niemieccy. Zakładali oni miasta 
niemieckie, trzebili lasy, osuszali błota, uprawiali tę piaszczystą 
krainę. W ten sposób powstała nowa prowincya niemiecka, Bran- 
deburgia, wokół Berlina.

W innych zaś krajach sąsiednich Słowianie nie zostali wyni
szczeni, ale przyjęli chrześcijaństwo, następnie zwolna (w XI-ym 
i Xll-ym stuleciu) zatracili swój język, zwyczaje, zaczęli mówić po 
niemiecku, — zostali zgermanizowaui. Książęta ich żenili się 
z Niemkami, przyswajali sobie obyczaje seniorów niemieckich, 
przyjmowali tytuły niemieckie i uznawali się za wasali cesarza. Wów
czas królestwo niemieckie rozszerzyło się po Odrę i wybrzeże 
morza Bałtyckiego.

Zupełnie na wschód w kraju, pokrytym lasami, żył naród, ma
jący w sposobie życia dużo wspólnego ze Słowianami; byli to Lit
wini. I oni odmawiali przyjęcia chrztu. Litwini wschodni bronili 
się skutecznie i zachowali swą dawną religię aż do końca wieku 
XIV-go. Zachodni zaś, najbliżsi sąsiedzi Niemców, nie mogli im 
się oprzeć: zostali wytępieni lub podbici. Kraj ich zatrzymał swą 
nazwę, Prusy, ale został zaludniony przez osadników niemieckich 
i przyjęto tam język niemiecki.

Królestwo czeskie. Pewien ród potężnych książąt, osiadłych 
w Pradze, zagarnął władzę nad wszystkiemi plemionami słowiari- 
skiemi, osiadłemi w Czechach. W wieku X-ym niektórzy książęta 
przyjęli chrześcijanizm, inni zachowali swą dawną religię. Jeden
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z książąt chrześcijańskich, Milan, został uduszony przez pewną 
księżniczkę pogankę. Syn jego, Wieńczysław, był zabity przez 
brata, który zachował dawną wiarę. Zamordowanego uznano za 
patrona Czech.

Władcy pogańscy, uważali się za wasali cesarza Ottona, który 
nadał im tytuł książęcy. Poczęli oni stosować zwyczaj udawania 
się na dwór cesarski. Z czasem zostali ostatecznie chrześcijana
mi, sprowadzili księży katolickich do swych krajów i ustanowili bi
skupstwo w Pradze (975). Pozostawali w dalszym ciągu wasalami 
cesarza, ale otrzymali (1198) tytuł królewski.

Słowianie czescy zachowali swój język czeski, ale stopniowo 
przyjęli obyczaje niemieckie. Bogaci przywdziali zbroję i ubiór ry
cerski. Masa włościańska zaprzestała nosić broni, została poddana 
seniorom. Zakładano miasta obwarowane i kościoły podobnie, jak 
w Niemczech. Król Otokar (1253 — 1278) stał się na czas krótki 
panem Austryi, na jego dworze mówiono po niemiecku, kupcy 
i rzemieślnicy po miastach byli to Niemcy.

Dawna dynastya królewska wygasła w Czechach w roku 1306 
i została zastąpiona przez ród francuski Luksemburgów. Karol IV 
był „czułym ojcem dla Czech“, opiekował się serdecznie Pragą, 
zbudował wiele okazałych budowli, założył uniwersytet na wzór 
paryskiego. W wieku XIV-ym stała się Praga jednem z najwięk
szych miast w Europie.

Ruś. Niewielkie plemiona słowiańskie, zamieszkujące krainę 
jezior i lasów na wschód od Litwy, w wieku IX ym zostały podbi
te przez wojowników przybyłych ze Szwecyr, podobnych do Duń
czyków, którzy w tym czasie wtargnęli w granice Francyi (patrz 
str. 74). Walczyli oni pieszo toporami; nazywali się Russami od 
nazwy swego kraju. Oto jak jeden z najdawniejszych pisarzy ru
skich w w. XII-ym, mnich Nestor, opowiada o ich osiedleniu 
się tam.

„Plemiona zaczęły się rządzić, ale nie było między niemi 
sprawiedliwości, walczył ród przeciwko rodowi. Wkońcu zdali so
bie z tego sprawę i postanowili: — „Poszukamy księcia, który bę
dzie rządził i wymierzał sprawiedliwość“. Udali się za morze do 
Russów; powiedzieli im:—„Kraj nasz jest rozległy i obfity, ale nie-
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masz w nim porządku. Przyjdźcie rządzić nami“. Trzej bracia 
udali się ze swemi rodzinami i wzięli ze sobą Russów. Najstarszy 
z książąt Ruryk osiedlił się w Nowogrodzie. Bracia jego pomarli 
i on objął władzę, a miasta rozdał swym ludziom“.

Russowie podobnie jak Normandowie we Francyi, przedsię
brali dalekie wyprawy, na łodziach płynęli Dnieprem do morza 
Czarnego, stamtąd docierali dalej do Carogrodu. W roku 906 Oleg 
z flotą, składającą się z 2000 łodzi, spustoszył okolice Konstanty
nopola i zrabował przystań; nie mógł on jednak zdobyć obwaro
wania, ale zmusił obrońców do uiszczenia okupu, poczem zanie
chał oblężenia. Inny książę, Igor, dotarł do Konstantynopola i ka
zał zapłacić sobie haracz (945).

Russowie czcili boga, przedstawianego w kształcie słupa (ko
lumny), znajdującego się w świątyni, zbudowanej na jednem ze 
wzgórz świętych Kijowa. Księżna Olga, która rządziła w imieniu 
swego małoletniego syna, udała się do Konstantynopola, gdzie 
w obecności cesarza ochrzczono ją z wielką uroczystością; nie zdo
łała ona jednak namówić syna, aby się nawrócił. Dopiero książę 
Włodzimierz zdecydował się zostać chrześcijaninem.

Opowiadają, iż zgromadził on duchownych chrześcijańskich, żydowskich 
i muzułmańskich. Następnie zebrał swych najgłówniejszych wojowników, wy
słano dziesięciu mędrców w celu zbadania różnych zasad religijnych. Udali 
się oni do Niemiec, Bułgaryi i Konstantynopola i powrócili zachwyceni religią 
grecką. Oto dlaczego książę zdecydował się na przyjęcie religii według ob
rządku wschodniego.

Książe Włodzimierz wyruszył na czele swej floty w kierunku 
północno-zachodnich wybrzeży morza Czarnego, chcąc zdobyć 
miasto greckie Kiercz, położone na półwyspie Krymskim. Tu przy
jął on chrzest. Wkrótce potem poślubił księżniczkę grecką, siostrę 
cesarza (988). Powrócił do Kijowa, nakazał zburzyć bałwany i świą
tynie pogańskie i polecił wszystkim swym poddanym zgromadzić 
się dla przyjęcia chrztu. Zebrani weszli do Dniepru aż po szyję, 
kapłan odczytał modlitwy i ochrzcił wszystkich odrazu. W ten spo
sób zostali oni chrześcijanami obrządku greckiego. W Kijowie, 
który uznany był za święte miasto Rusi, zbudowano wiele klaszto
rów i kościołów.
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Książęta ruscy dzielili ziemie swe pomiędzy dzieci. 
W wieku XII-ym Ruś została podzielona między wielką ilość 
książąt; mówiono, iż było ich przeszło 60-ciu. Każdy posiadał mia
sto i oddział wojowników. Władcy ci stale wojowali ze sobą. 
W tym czasie wieśniacy ruscy udawali się na Wschód w niezmie
rzone lasy i równiny pustynne, zaczęli je uprawiać i tam się osie
dlać. W ten sposób tworzył się naród ruski (rosyjski).

W wieku XII-ym jeden z książąt ruskich założył pośrodku 
swej nowej posiadłości małe miasteczko Moskwę. Później hordy 
tatarskie, przypominające Hunnów, gwałtownie wtargnęły do Euro
py, pokonały wojska ruskie, polskie, węgierskie i spustoszyły wszy
stkie kraje aż po Niemcy.

Książęta ruscy stali się poddanymi chana (dowódcy) tatarskie
go, osiadłego w pobliżu Wołgi. Ta niewola trwała do końca wieku 
XV-go. Wówczas książęta moskiewscy zaprzestali słuchać Tatarów 
i rozpoczęli podbój jednego po drugim krajów, należących do in
nych książąt ruskich.

Madziarowie.—Madziarowie (lub Węgrzy), jeźdźcy koczow
nicy przybyli z Azyi (patrz str. 128), osiedlili się na wielkiej równi
nie naddunajskiej, gdzie długi czas mieszkali w namiotach, żyjąc 
z pasterstwa i rabunku sąsiednich krajów chrześcijańskich.

W końcu wieku X-go zaczęli oni zmieniać tryb życia. Jeden 
z ich naczelników poślubił księżniczkę niemiecką i został chrześci
janinem; przybrał on imię Szczepana. Później rozkazał wszystkim 
poddanym przyjąć chrzest pod grozą oddania w razie oporu 
w niewolę. Założył on wiele biskupstw, kazał budować wszę
dzie kościoły i nadawać im ziemie. Wówczas papież przysłał mu 
złotą koronę: Szczepan sam się ukoronował i przyjął tytuł króla 
Węgier (1000).

Królestwo zostało urządzone na wzór Niemiec. Król władał, 
zasięgając rady biskupów i możniejszych seniorów. Cały kraj 
podzielono na komitaty (hrabstwa); każdym zarządzał hrabia, za
mieszkujący zamek warowny.

Madziarowie, zostawszy chrześcijanami, zwolna zarzucili zwy
czaj mieszkania w namiotach i zaniechali używania podczas 
walki łuków.

Dzieje średniow. T. II. 17
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Naśladowali oni teraz Niemców. Posiadali domy i zbroili 
się w miecze, większość ich pozostała wojownikami. Król, chcąc 
założyć miasta, sprowadzał do kraju niemieckich kupców i rze
mieślników. Ci zaludniali osady węgierskie, zachowując swój ję
zyk i obyczaje.

Władcy węgierscy wcielili do swego królestwa małe państew
ko Kroacyę, zaludnioną przez Słowian, oraz kraj gór i lasów, zwa
ny Transylwanią, gdzie wieśniacy mówili językiem rumuńskim, 
pochodzącym od łaciny. Było to więc wielkie królestwo, zamieszkałe 
przez różne narody: Madziarów—na olbrzymich równinach w środ
ku państwa; Słowian—z dwu stron (Słowaków na północy, Kroa- 
tów na południu); Rumunów — w górach północno-wschodnich; 
Niemcy zaś wszędzie tworzyli niewielkie skupienia.

Ród królewski, pochodzący od św. Szczepana, wygasł w roku 
1301 i został zastąpiony przez rodzinę francuską—potomków hra
biego d’Anjou, brata św. Ludwika. W tym czasie na Węgrzech za
częto wznosić budowle podobne do powstających w całej pozosta
łej Europie; w podobny również sposób urządzano różne uroczy
stości i turnieje; wielcy seniorowie przyjmują strój europejski. Lecz 
Węgrzy zachowują zawsze jeszcze swój język, pokrewny tureckie
mu (madziarski). Większość wojowników walczy w dalszym ciągu 
bez zbroi, używa tylko szabli, pozostaje lekką kawaleryą. Huza
rzy europejscy powstali na modłę huzarów węgierskich.

Turcy. Turcy, przybysze z Azyi środkowej, byli tak, 
jak Hunnowie, nizkiego wzrostu, niezgrabni w ruchach i krępi, 
o dużych okrągłych głowach, osadzonych głęboko w ramionach,
0 skórze żółtej, małych czarnych i skośnych oczach, o włosach 
czarnych i szorstkich, rzadkiej brodzie, o grubych rysach twarzy
1 wydatnych kościach policzkowych. Nosili odzież grubą i wy
sokie czapki futrzane, a walczyli konno, uzbrojeni w luki. Poszli 
oni na służbę do arabskich kalifów bagdadskich i przyjęli islam.

Z czasem Turcy podbili Azyę Mniejszą i Syryę, gdzie z nimi 
walczyły wojska krzyżowców (patrz str. 158). Wówczas to przejęli 
oni od Arabów ich broń lekką: włócznię trzcinową i jatagan 
o ostrzu cienkiem i, ostrem, jak u brzytwy. Podbita kraina została 
podzielona pomiędzy kilku nieznacznych książąt tureckich, z których
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każdy osiadł w obwarowanem mieście. Posiadali oni oddziały wo
jowników muzułmańskich, przeważnie jeźdźców tureckich i pobie
rali opłaty pieniężne od dawnych mieszkańców zarówno muzuł
man, jak i chrześcijan. Cesarstwo greckie, zdobyte w roku 1204 
(patrz str. 172) przez krzyżowców, rozpadło się na kilka części, któ
re dostały się w udziale bądź książętom greckim lub słowiańskim, 
bądź seniorom francuskim lub miastu Wenecyi. Cały kraj, stano
wiący obecnie Turcyę azyatycką i europejską, został rozdrobniony 
na niewielkie państewka.

Turcy Ottomańscy. W wieku lV-ym pewien ród wojowni
ków tureckich, osiadłych w Azyi Mniejszej, podjął sprawę jedno
czenia kraju. Wszystko, co wiemy o tych dawnych czasach, osnu
te jest legendą.

Pewnego dnia naczelnik tego rodu, Ertogrul, przybył z 444 jeźdźcami 
na szczyt jakiejś góry, skąd ujrzał w dolinie duże walczące ze sobą armie. 
Wnet pośpieszył na pomoc słabszej z nich i na jej stronę przechylił szalę zwy
cięstwa.

Była to armia sułtana. Wynagrodził on Ertogrula: darował mu krainę 
górzystą, by zamieszkiwał w niej latem, i dolinę na pobyt zimowy.

Ertogrul był dotąd poganinem. Dnia pewnego, będąc u znajomego mu
zułmanina, ujrzał księgę, która jak mu powiedziano, zawierała słowo Boga, po
dane przez Jego proroka. Gdy gospodarz udał się na spoczynek, Ertogrul 
wziął księgę (był to Koran) i noc całą spędził na czytaniu. Gdy wreszcie 
zasnął, posłyszał we śnie głos Boga: „Ponieważ z wielkim szacunkiem czyta
łeś słowo moje, ród twój czczony będzie od pokolenia do pokolenia“.

Syn Ertogrula, Otman, przyjął islam i imię swoje nadał no
wemu ludowi. Poddani jego zwali się Osmanami lub Ottomana- 
roi, państwo zaś utworzone przez niego otrzymało nazwę ottomań- 
skiego. Zrazu lud ten składał się z plemion tureckich, osiadłych 
w Azyi Mniejszej; później został on powiększony przez wszystkich 
poddanych rodu Otmana, którzy przyjęli islam; posiadali oni te 
same prawa, co Turcy. Dzisiaj poddani sułtana noszą miano Otto- 
manów, nazwę Turek uważają za zniewagę. Język turecki pozo
stał jednak państwowym; utrzymał się również zwyczaj używania, 
jako sztandarów, ogonów końskich.

Otman podbił kraj górski, położony na zachodzie Azyi 
Mniejszej, i utwierdził stolicę swą w Brussie. Książe ten zostawił 
w spuściźnie po sobie tylko konie, woły, barany, jedną łyżkę,
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solniczkę, turban i haftowany kaftan (1326). Książęta, którzy po 
nim obejmowali władzę, nosili aż do wieku XV-go arabski tytuł 
emiróio lub wielkich władców.

Armia ottomańska. Panujący ottomańscy utworzyli armię, 
która wkrótce stała się najpotężniejszą na owe czasy. Jeźdźcy, 
zwani spabi, byli uzbrojeni nie według jednego wzoru. Ci pierw
si, przybyli z Azyi, zachowali broń turecką: łuk i dziryt. Inni zaś, 
pochodzący z Europy, walczyli włócznią. Pozatem jednak wszyscy 
posiadali bułat, szablę tak wyostrzoną, iż można było jednem jej 
cięciem odrąbać głowę; należało nauczyć się dobrze władać tą bro
nią, aby jej nie złamać. Jeźdźcy dosiadali rączych koni, nie uży
wali kolczugi, zasłaniali się od razów tarczą lub turbanem. Stano
wili oni lekką kawaleryę, różniącą się znacznie od wojowników 
chrześcijańskich.

Ottomani utworzyli również piechotę, zwaną janczarami, co 
znaczy „nowi żołnierze".

Pewien książę ottomański, zebrawszy pierwszy oddział pieszy, złożony 
z tysiąca ludzi, poprowadził ich, jak opowiadają, do pobożnego pustelnika, by 
ten pobłogosławił wojaków i nadal im nazwę Pustelnik położył rękę na 
głowie jednego z nich w ten sposób, iż rękaw opadł na plecy wojaka i rzekł: 
„Niech zwą ich nowymi żołnierzami. Niechaj Bóg sprawi, by mieli zawsze 
twarz białą, silne ramię, szablę ostrą i strzały, niosące śmierć“.

Janczarowie byli chrześcijanami, wziętymi do niewoli lub 
uprowadzonymi od rodziców. Gdy Ottomanom trzeba było ludzi  ̂
do tego wojska, poborcy udawali się do krajów, należących do 
państwa ottomańskiego, i przeprowadzali brankę najroślejszych 
chrześcijan. Gromadzono ich w koszarach, znajdujących się w po
bliżu pałacu książęcego; spędzali tam oni całe siedem lat na ćwi
czeniu się we władaniu bronią i w tajemniczaniu się w zasady isla
mu. Po przyjęciu nowej wiary wcielani byli do oddziałów janczar
skich. Nosili oni długi luźny strój, śpiczastą czapkę, płaszcz i bu
ty. Uzbrojeni byli w łuk i szablę. Mieszkali wszyscy wspólnie, 
dzielili się na kompanię, liczące co najmniej stu ludzi; w czasie 
pokoju każda z nich zamieszkiwała jedno z zabudowań koszaro
wych, w polu zaś mieściła się pod jednym wspólnym okrągłym na
miotem.



EUROPA WSCHODNIA. 261

Obowiązywała ich surowa karność; wzbronionem im było że
nić się lub spędzać iloc poza obrębem koszar. Nie nosili brody, nie 
pijali wina i nie palili tytuniu. Co wieczoru zbierali się na wysłu
chanie kazania. Kto zaś wyłamał się z tej karności, bywał zakuwa
ny w łańcuchy lub wymierzano mu karę cielesną kijami w sposób 
następujący.

Po wieczornej modlitwie prowadzono przestępcę na wyzna
czone w tym celu miejsce, gdzie towarzysze kładli go na brzuch, 
a jeden z oficerów wymierzał winowajcy od 40 do 80 razów. Po 
takim oćwiczeniu żołnierz wstawał, oddawał honory oficerowi 
i składał mu podziękowanie.

Janczarowie w swoim czasie pobierali żołd, po wystąpieniu 
zaś z szeregów pensye dożywotnie w wysokości żołdu. W godno
ściach wojskowych stopniowo osiągali wyższe rangi i każdy mógł 
zostać z czasem dowódcą oddziału lub zarządcą prowincyi. Żadne 
z ówczesnych wojsk chrześcijańskich nie było tak, jak janczarowie, 
podobne do dzisiejszych armii europejskich. Uczyli się oni 
rzemiosła wojennego, tworzyli oddziały, które wdrażali do wspól
nego działania, nie utrudniali sobie pochodu taborem i kobietami. 
Stała przed nimi zawsze otworem droga do najwyższych stopni 
wojskowych.

Cesarstwo Ottomańskie. Z taką to armią, o wiele potężniej
szą od każdej innej podówczas, książęta ottomańscy podbili w cią
gu jednego stulecia wszystkie kraje, które weszły w skład Turcyi 
europejskiej i azyatyckiej.

Murad I (1360 — 1389) był księciem odważnym, surowym, 
lecz szczodrym dla żołnierzy. Nie umiał on czytać: gdy mu przy
noszono do podpisania jaki traktak, maczał cztery palce w atra
mencie i przykładał je do papieru. Był on muzułmaninem głębo
kiej pobożności, za jego sprawą wzniesiono wiele meczetów i szkół. 
On dokończył podboju Azyi Mniejszej i zaczął odnosić zwycię
stwa w Europie: zawładnął Adryanopolem, który stał się drugą 
stolicą, pokonał Bułgarów i Herbów. Został on zabity pod wie
czór dnia wielkiego zwycięstwa nad Serbami na Kossowem polu.
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Opowiadają, iż w wilię bitwy prosił on Boga, by mu pozwolił umrzeć 
za prawdziwą wiarę. Pewien wojownik serbski przedarł się przez wojska 
oltomańskie, dotarł do Murada i przebił go sztyletem.

Bajazet (1389-1403), nazwany , wtargnął do kró
lestwa bułgarskiego i zniweczył je. Narody chrześcijańskie poczę
ły się niepokoić, ogłoszono krucyatę przeciwko Turkom. Armia 
rycerstwa, przeważnie francuskiego pod dowództwem syna księ
cia burgundzkiego, przeszła nizinę Dunaju i rozłożyła się obozem 
pod Nikopolis. Gdy nadciągnęły wojska ottomańskie, król wę
gierski radził, by na czele sił chrześcijańskich ustawiono jego jaz
dę, upodobniającą się rynsztunkiem do konnicy tureckiej. Fran
cuzi jednak nie chcieli ustąpić Węgrom tej zaszczytnej placówki, 
ustawili się w szyku bojowym i natarli na Turków.

Janczarowie zatknęli przed sobą szereg pali, które miały sta
nowić przeszkodę dla koni. Krzyżowcom udało się złamać linię tu
recką i przedrzeć przez piechotę, znajdującą się nieco w tyle. 
Wyczerpani dotarli do ostatnich stanowisk nieprzyjacielskich, 
gdzie znajdowała się jelita jazdy ottomańskiej i janczarów. Nie 
mogli już ich złamać, a nie chcieli się również cofać, zostali więc 
okrążeni i wybici lub wzięci w jasyr. Bajazet rozkazał zabić wszy
stkich jeńców chrześcijańskich, oszczędziwszy zaledwie kilku wiel
kich seniorów w celu otrzymania okupu. Konnica turecka wtar
gnęła podówczas do Węgier i uprowadziła wielu jeńców chrześci
jańskich: sprzedawano ich, jako niewolników.

Narody chrześcijańskie zostały wówczas ocalone dzięki na
jazdowi Mongołów na Azyę Mniejszą, ^rmia ottomańska starała 
się ich powstrzymać, lecz poniosła klęskę. Bajazet został wzięty 
do niewoli (1402). To, co ostało się z jego cesarstwa, zostało po
dzielone pomiędzy czterech synów księcia. W dwadzieścia lat póź
niej Murad II podjął znów podboje (1430). Wtargnął on wkrótce 
w granice ziem węgierskich. Losy tej nowej wyprawy krzyżowej 
przeciwko Turkom były takie, jak i pierwszej: wojsko krzyżowców 
zostało rozbite pod Warną (1444), król polski i węgierski, Włady
sław III, i legat papieski polegli w czasie walki.

Wzięcie Konstantynopola. Następcą Murada był syn jego, 
Mahomet II, dwudziestojednoletni młodzieniec bardzo czynny,
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dzielny i okrutny. Zamyślił on zawładnąć Konstantynopolem. 
W tym celu ściągnął całą swą armię pod mury miasta i otoczył nią 
całe obwarowanie od strony lądu (1453). Obrońca Konstantyno
pola książę grecki, Konstantyn, nie nosił tytułu cesarskiego, gdyż 
nie miał dość pieniędzy, by sprawić uroczystość koronacyjną. 
Miał on pod swymi rozkazami tylko 8000, głównie Włochów z Ge
nui i Wenecyi, kupców, osiadłych w Carogrodzie. Nieprzyjaciel nie 
mógł się zbliżyć od strony morza: żelazny łańcuch zagradzał wej
ście do przystani Złotego Rogu. Mahomet rozkazał utworzyć po
most długości 6-ciu kilometrów z -desek, pociągniętych tłuszczem 
i oliwą; pewnej nocy udało się Turkom zepchnąć po nim 60 okrę
tów, które wpłynęły do przystani.

Po upływie 53 dni oblężenia Mahomet ogłosił, iż zarządzi 
szturm jednocześnie od strony lądu i morza. Żołnierzom przyobie
cał całą zdobycz z wyjątkiem pomników i domów; tym,, którzy 
pierwsi wedrą się na szaniec, — ziemie i godności, tym zaś, co się 
cofną, — śmierć.

O brzasku dnia, 29 maja, armia ottomańska, podzielona na 
5 kolumn, przypuściła szturm. W ciągu dwu godzin chrześcijanie 
odpierali atak: łamali drabiny i palili okręty nieprzyjacielskie. 
Wkońcu jednak jedne z wrót zostały znienacka wzięte. Sam 
Konstantyn, ze wszystkich stron osaczony, został zabity cięciem 
szabli ’i przywalony trupami. Ottomani wtargnęli tłumnie do 
miasta.

Mieszkańcy nie bronili się, wielu z nich zgromadziło się 
na placu, oczekując zjawllnia się anioła, który, jak podają, 
miał przynieść miecz człowiekowi, siedzącemu pod kolumną, by 
on tym orężem pokonał niewiernych. Bez żadnego oporu pozwa
lali się oni Turkom wiązać i uprowadzać.

Mahomet rozkazał ściąć głowę admirałowi i wielu z pośród 
szlachty greckiej. Kazał zburzyć ołtarze i zniszczyć wizerunki ko
ścielne, z rzeźb marmurowych polecił wyrabiać wapno, a z posą
gów i płaskorzeźb bronzowych—armaty i monety. Kościół św. Zo
fii został zamieniony na meczet, a jego złocone mozaiki pokryto 
warstwą tynku.
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Konstantynopol stał się stolicą, cesarstwa Ottomańskiego. 
Wielu chrześcijan pozostało w mieście, osiedliła się w nim rów
nież ludność muzułmańska, więc stało się ono teraz gęściej zalud
nione, niż przed podbojem. Z czasem Mahomet pokonał całą póź
niejszą Turcyę europejską i przyjął tytuł sułtana.
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378- Wizygoci zadają klęskę armii rzymskiej pod Adryanopolem.
379. Teodozyusz zostaje cesarzem.
395. Synowie Teodozyusza dzielą pomiędzy siebie Cesarstwo.
410* Alaryk zdobywa i pustoszy Rzym.
412. Wizygoci osiedlają się w Hiszpanii.
419. Wizygoci osiedlają się w Akwitanii.
451. Najazd Attyli na Galię.
476. Na Zachodzie cesarz ulega władzy obcej; pozostaje jeszcze cesarz 

w Konstantynopolu.
481. Hlodwig zostaje królem.
486. Hlodwig podbija królestwo Syagryusza.
496. Hlodwig podejmuje wojnę z Alamanami
507. Hlodwig podbija królestwo Wizygotów.
511. Hlodwig umiera; synoud&iego dzielą się królestwem.

526-532. Synowie Hlodwiga po$p^ją królestwo Burgundów.
622. Ucieczka Mahometa (1-szy rok ery muzułmańskiej.
630. Mahomet zostaje panem Mekki.
632. Mahomet umiera, Abu-bekr zostaje kalifem.
634. Arabowie zajmują Syryę.
637. Arabowie zdobywają Jerozolimę.
641. Arabowie zajmują Egipt.

642-651. Arabowie niweczą królestwo perskie.
660. Dynastya kalifów Omajadów bierze początek w Damaszku.
682. Pepin, władca Austrazyi, podbija Neustryę.
711. Muzułmanie podbijają Hiszpanię.
732. Karol Martel rozbija muzułman pod Poitiers.
750. Objęcie tronu przez Abbassydów (kalifów bagdadzkich).

Dzieje średniow. T. II. 17*



751. Pepin zostaje królem Francyi.
768- Wstąpienie na tron Karola Wielkiego.
772. Karol W. rozpoczyna walkę z Saksonaini.
774. Karol W. podbija królestwo Longobardów.
796. Karol W. rozbija królestwo Awarów.
800. Karol W. zostaje cesarzem.
804. Karol W. kończy podbój Saksonii.
814. Śmierć Karola W. Ludwik Pobożny dziedziczy tron po nim.
843. Synowie Ludwika dzielą cesarstwo na zjeździe w Verdun.
886. Normandowie oblegają Paryż.
888. Karol Otyły złożony z tronu. Cesarstwo zostaje podzielone.
911. Rollon osiada w Normandyi.

.911. Węgrzy zadają klęskę armii niemieckiej.
936. Otton ogłoszony królem Niemiec.
951. Otton udaje się do Włoch.
955. Otton odpiera ostatni najazd węgierski.
962. Otton ogłoszony cesarzem rzymskim.
987. Hugo zostaje wybrany królem francuskim. Początek dynastyi Ka-

petyngów.
988. Russowie stają się chrześcijanami wschodniego obrządku.

1000. Szczepan, zostawszy chrześcijaninem, otrzymuje koronę węgierską.
1024. Objęcie tronu przez dom frankoński.
1033. Królestwo burgundzkie zostaje połączone z państwem niemieckiem.
1038. Wstąpienie na tron domu szwabskiego.
1066- Wilhelm Normandzki, zwycięzca pod Hastings, zostaje królem an

gielskim.
1073. Grzegorz VII wybrany na papieża.
1077- Henryk IV wyprasza przebaczenie u papieża w Kanossie.
1095. Sobór w Clermont postanawia wojnę krzyżową.
1098. Krzyżowcy zdobywają Antyochię.
1099 Krzyżowcy zdobywają Jerozolim^fł
1147. Druga krucyata.
1152. Fryderyk Rudobrody królem niemieckim.
1155. Fryderyk koronuje się w Rzymie na cesarza.
1162. Rudobrody zdobywa i burzy Medyolan.
1176. Rudobrody zostaje zwyciężony przez związek miast lombardzkich. 
1180. Filip-August, król francuski.
1187. Muzułmanie zdobywają Jerozolimę.
1190. Trzecia wyprawa, Rudobrody tonie podczas odwrotu w Syryi.
1191. Krzyżowcy zdobywają Akkę.
1199- Ryszard Lwie Serce ginie we Francyi.
1203. Filip-August podbija Normandyę.
1204. Krzyżowcy zdobywają Konstantynopol i zakładają cesarstwo łaciń

skie. ,

2 6 6  SPIS CHRONOLOGICZNY.



SBIS CHRONOLOGICZNY. 267

1209. Krucyata przeciwko Albigensom.
1214. Filip zwycięża pod Bouvines.
1215. Jan bez Ziemi nadaje Wielką kartę. Sobór laterański.
1223- Śmierć Filipa-Augusta.
1226. Święty Ludwik zostaje królem francuskim.
1245- Sobór w Lyonie (Lugdunie). Papież rzuca klątwę na cesarza.
1250. Śmierć Fryderyka II. Koniec domu szwabskiego.
1270. Ostatnia krucyata. Śmierć św. Ludwika.
*1272. Edward I zostaje królem angielskim.
1273. Koniec bezkrólewia w Niemczech.
1278. Rudolf Habsburski podbija posiadłości Austryi.
1284. Edward przyłącza Galię do królestwa angielskiego.
1300. Jubileusz.
1302. Klęska Francuzów pod Courtrai.
1303. Śmierć papieża Bonifacego VIII.
1307. Uwięzienie i proces Templaryuszów.
1309. Papież osiada w Awinionie.
1326. Śmierć Otmana, założyciela domu Ottomańskiego.
1328. Filip VI Walezyusz zostaje królem francuskim.
1337. Edward rozpoczyna wojnę (Stuletnią).
1346- Edward zwycięża pod Crecy.
1348. Wielki mór.
1356. Jan Dobry zostaje wzięty do niewoli pod Poitiers. Paryskie Stany 

Generalne.
1360. Pokój w Bretigny.
1369. Karol V wznawia wojnę przeciwko Anglii.
1380- Śmierć Karola V.
1389. Wojska serbskie zostają rozbite przez Ottoinanów na polu Kossowem. 
1396. Bajazet zadaje klęskę armii krzyżowców pod Nikopolis.
1415. Armia francuska zostaje zniszczona pod Azincourt.
1420 Pokój w Troyes odiaje .Francyę pod władzę króla angielskiego.
1429. Joanna d’Arc uwalnW^nrlean od oblężenia.
1435. Książe burgundzki zawiera pokój w Arras.
1437. Karol VII wraca do Paryża.
1450. Francuzi odbierają Normandyę.
1453. Francuzi odbierają Gwiennę. Koniec wojny Stuletniej. Mahomet II 

podbija Konstantynopol.
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Stron. Wiersz
od dołu od góry J e s t : Ma być:

36 16 do kraju i do kraju, zwanego 
Szwabią (Wirtemberg)

38 1 „sous“ soldów
45 2 i 4 Chadidża Chadidźy
67 8 relikwi relikwii
84 3 Burgońskie Burgundzkie
86 4 Kapetyngów Karolingów
88 7 Geoffroy Godfryd
95 8 Walka przy " Walka pod

102 1 i 2 franki liwry
105 16 Colonna Colonny
120 20 wypadku z koniem upadku z konia
121 2 i 7 Geoffroy Godfryd
121 3 i 5 jego, Etienne ~ Henryka, Stefan
135 25 wściekli rozjątrzeni
153 5 im sobie
153 8 usuwać usuwali
155 2 duchowej duchownej
156 9 przytwierdzali umieszczali
158 15 je ^ krzyżowców
177 8 mósł módz
186 1 dużym kłusem , pędząc kłusem
210 6 balsberg halsberg
224 10 w ciężkiej zbroi w ciężkich zbrojach z du- 

żerni włóczniami
224 15 ich go
234 10 podjął przyjął
235 1 zapłacenia zapłacenie.
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