


I N M E M O R I M 

Brygida Kürbis 11IX 1921 — 5 XI 2001 

5 XI 2001 roku zmarła w Poznaniu Profesor 
Brygida Kürbis. Nauka polska, a przede wszyst-
kim mediewistyka poznańska poniosły wielką 
stratę. Odeszła wielka uczona, wybitny profesor, 
szlachetny człowiek. 

Brygida Kürbis urodziła się 11IX1921 r. w Cheł-
mnie na polskim Pomorzu w rodzinie polsko-
-niemieckiej. Ojcem jej był Erich Kürbis, kupiec 
chełmiński, matką  Kazimiera z domu Szuchmiel-
ska, nauczycielka w polskich szkołach w Chełm-
nie, a od 1923 r. w Gdańsku. W rodzinie tej, jak 
pisał w 1984 r. Gerard Labuda „splotły się lo-
sy charakterystyczne dla pogranicza polsko-nie-
mieckiego zarówno wiążące,  jak i dzielące"1.  Oj-
ciec wcześnie opuścił rodzinę, a ciężkie warunki 
materialne sprawiły, że Brygida przez kilka lat 
przebywała pod opieką  ciotki (ze strony matki) 
w Tczewie. Tam też uczęszczała do szkoły po-
wszechnej (aż do czwartej klasy). Następnie za-
mieszkała w Gdańsku i kontynuowała naukę w pol-
skim Liceum Macierzy Szkolnej, w którym uczy-
ła jejmatka. W tymże liceum w 1939 r. zdała 
egzamin maturalny. 

Dom matki i szkoła wywarły duży wpływ na 
jej osobowość zaszczepiając  jejgłębokie poczu-
cie polskiego patriotyzmu, który był jedną  z naj-
ważniejszych wartości w całym jej życiu. Prof.  Bry-

gida Kürbis bardzo oszczędnie informowała  o swym dzieciństwie i wczesnej młodości, ale często z wielkim 
pietyzmem wspominała matkę i swych gdańskich nauczycieli, a przede wszystkim historyka, Marci-
na Dragana, z którym utrzymywała kontakty także po wojnie. 

Wybuch wojny zniweczył jejplany podjęcia studiów na Uniwersytecie Poznańskim i tragicznie 
zaważył na losach rodziny. W 1940 r. jej matka została aresztowana i wywieziona do obozu w Ra-
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1 G. Labuda, „Księga  Uczonych"  dla  Uczonej  w księgach,  w: Mente  et litteris.  O kulturze  i społeczeństwie  wieków średnich, 
Poznań 1984, s. 8. 
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vensbrück, gdzie zmarła w 1942 r. Brygida i jej siostry zostały wysłane dla germanizacji do „niemiec-
kiej ciotki" (tak zawsze nazywała ją  prof.  Kürbis), zamieszkałej w Jeleniej Górze na terenie ówczes-
nej Rzeszy. Brygida pracowała tam najpierw jako pomoc domowa, a następnie w biurze w fabryce 
papierniczej. W 1944 r., dzięki pomocy miejscowego księdza, wyjechała w głąb  Rzeszy i wiosną 
tegoż roku wstąpiła  na Freiburg im Breisgau Universität, podejmując  studia historyczne i romani-
styczne. Jak wspominała, słuchała wykładów wybitnego historyka Tellenbacha i jednego z najwybit-
niejszych filozofów  XX wieku Martina Heideggera, a także, jak pisała w swym życiorysie — Rittera 
Friedricha Vogta. 

Zaraz po zakończeniu wojny podjęła decyzję powrotu do Polski. Przez krótki czas przebywała 
w obozie przejściowym w Reichenau. Tam nawiązała  kontakt z Polską  Misją  Wojskową  w Koblencji, 
skąd  otrzymała papiery na powrót do kraju. Po trudnej podróży, niepewna co ją  czeka, w 1946 r. 
znalazła się w Poznaniu i na Uniwersytecie Poznańskim podjęła studia historyczne i polonistyczne. 
Odtąd  Poznań i Wielkopolska stały się jej „małą  ojczyzną",  z którą  związała  się na całe życie i której 
dziejom poświęciła szereg swych prac. 

Od początku  związała  się z seminarium profesora  Kazimierza Tymienieckiego, twórcy poznań-
skiej szkoły mediewistycznej i „księcia polskich mediewistów", jak mówił o nim prof.  Aleksander 
Gieysztor. Z kręgiem prof.  Tymienieckiego związani  byli w pierwszych latach powojennych Helena 
Chłopocka, Hanna Ziółkowska, Jerzy Kłoczowski, Kazimierz Myśliński, Zygmunt Sułowski. Był 
już w Poznaniu, po powrocie z Generalnego Gubernatorstwa, Gerard Labuda oraz przybyły z Wil-
na Henryk Łowmiański i jego uczennica Marzena Pollakówna. W biedzie i trudach lat powojen-
nych, przy ciągłych  zmianach organizacyjnych i personalnych, zaczynał się najświetniejszy okres po-
znańskiej mediewistyki. W jej dalszym rozwoju znaczący  udział miała Brygida K^bisówna, która 
w 1949 r. ukończyła studia i uzyskała asystenturę u profesora  Tymienieckiego. Na jego seminarium 
napisała rozprawę doktorską  Studia  nad  Kroniką  wielkopolską  (druk 1952) i w 1951 r. uzyskała 
stopień doktora, a dwa lata później, po usilnych staraniach profesora  Tymienieckiego, otrzymała 
etat adiunkta. 

Dalsze studia Brygidy K^bisówny nad historiografią  średniowieczną  zaowocowały znakomitą 
pracą  Dziejopisarstwo wielkopolskie  XIII  i XIV  wieku  (druk 1959). Na jej podstawie w 1957 r. uzyska-
ła stopień kandydata nauk, a po przywróceniu habilitacji — stopień doktora habilitowanego i ve-
niam legendi. 

W 1960 r. otrzymała etat docenta. Tytuł profesora  nadzwyczajnego uzyskała w 1970 r., a profeso-
ra zwyczajnego w 1979 r. Nie z powodu jej opieszałości, lecz ówczesnej sytuacji politycznej przerwy 
między kolejnymi awansami były tak długie. Mimo że problematyka badawcza Brygidy Kürbis nie 
znajdowała się w centrum zainteresowań prof.  Tymienieckiego, z jego wizją  przeszłości i metodą  jej 
badania związała  się na trwałe. Dawała temu wyraz w swych pracach i metodzie prowadzenia semi-
narium, a także w swych wspomnieniach o nim (Kazimierz  Tymieniecki  - uczony - profesor  - człowiek 
(1969), oraz Człowiek  i kultura  w perspektywie  badawczej  Kazimierza  Tymienieckiego  - garść wspo-
mnień i refleksji  (1990)2. Od samego początku  po ostatnie swe dni pozostawała w stałym intelektual-
nym kontakcie z prof.  Gerardem Labudą. 

Brygida Kürbis, mimo że najsilniej była związana  ze środowiskiem naukowym Poznania, także 
z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, gdzie na posiedzeniach Komisji Historycznej refero-
wała wiele swych prac, bardzo wcześnie weszła w ogólnopolski krąg  mediewistów i rychło zajęła 
w nim znaczącą  pozycję. Już w początku  lat 50-tych rozpoczęła współpracę z Pracownią  Edytorską 
powołaną  przy Polskiej Akademii Nauk dla wydawania kolejnych tomów nowej serii Monumenta 
Poloniae Historica.  W Pracowni tej skupiło się grono wybitnych mediewistów. Sekcją  krakowską 
kierowała prof.  Zofia  Budkowa, warszawską  — Jadwiga Karwasińska, a poznańską  — Brygida Kür-
bis. Ściśle z nimi współpracowali Gerard Labuda, Maria Friedbergowa, Anna Rutkowska-Płachciń-
ska i liczna grupa młodszych pracowników. 

2 Rocz. Hist. 35, 1969, s. 6-9; oraz w: Kazimierz  Tymieniecki  (1887-1968).  Dorobek  i miejsce w mediewistyce  polskiej,  pod 
red. J. Strzelczyka, UAM, seria Historia, nr 159, Poznań 1990, s. 99-112. 
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Na posiedzeniach Komisji w szerszym gronie, z udziałem m.in. Aleksandra Gieysztora, Gerarda 
Labudy, Tadeusza Manteuffla,  Ryszarda Kiersnowskiego, Stanisława Trawkowskiego, Jakuba Sawic-
kiego, Adama Vetulaniego, dyskutowano nad metodami pracy edytorskiej, nad istotą  źródła histo-
rycznego i źródłoznawstwem, nad postępem prac edytorskich. W tym gronie toczyła się dyskusja 
nad referatem  Brygidy K^bisówny Osiągnięcia i postulaty  w zakresie  metody  wydawniczej  źródeł  hi-
storycznych,  który w rozszerzonej formie  ukazał się drukiem w pierwszym tomie „Studiów Źródło-
znawczych" w 1957 r.3 — znakomitego czasopisma poświęconego naukom pomocniczym historii 
i źródłoznawstwu polskiemu i powszechnemu. Redaktorami byli Aleksander Gieysztor i Gerard La-
buda, a od drugiego tomu także Brygida K^bisówna. W tomie pierwszym była sekretarzem redak-
cji. Po niej funkcję  tę objął  i znakomicie pełnił aż do swej śmierci 1989 r. Ryszard Walczak. Na 
łamach tego pisma publikowała wiele swych rozpraw i recenzji, a jego redakcji poświęcała niemało 
czasu i trudu. Wyrazem uznania polskiego środowiska naukowego dla jej dokonań było powołanie 
jej w 1998 r. na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. 

Od 1956 r. Brygida K&bisówna włączyła  się do międzynarodowej inicjatywy wydania reperto-
rium średniowiecznych źródeł historycznych (Repertorium  fontium  historiae medii  aevi), tzw. Nowego 
Potthasta.  Na czele polskiego komitetu stał Aleksander Gieysztor, a jego członkami byli Zofia  Budko-
wa, Tadeusz Lewicki, Jadwiga Karwasińska, Józef  Matuszewski, Jakub Sawicki i Brygida K^bisów-
na. Utrzymywała też stale kontakty z nauką  europejską,  przede wszystkim francuską,  niemiecką 
i włoską.  Początkowo  był to kontakt pośredni poprzez lektury, później od 1959 r., także bezpośredni 
— dzięki wyjazdom na badania naukowe do Francji, Niemiec i Włoch, gdzie studiowała rękopisy 
w bibliotekach Paryża, Monachium, Berlina, Düsseldorfu,  Freiburga, Bambergu, St. Gallen i w Bib-
liotece Watykańskiej. Brała też udział w międzynarodowych sympozjach i konferencjach,  wygłasza-
jąc  referaty,  uczestnicząc  w dyskusjach, propagując  na forum  międzynarodowym osiągnięcia  nauki 
polskiej. Również w tym międzynarodowym gronie cieszyła się uznaniem i szacunkiem. Ogólnopol-
skie i europejskie kontakty miały wpływ na jej zainteresowania i dokonania naukowe. Słusznie jed-
nak pisał Gerard Labuda we wstępie do księgi pamiątkowej  Brygidy Kürbis (Mente  et litteris,  1984). 
„Na portret uczonej składa się środowisko, które stwarza możliwości, ale nie gwarantuje sukcesu 
oraz własna osobowość, która przetwarza środowisko i tworzy świat własnych wartości i osiągnięć"4. 
Dorobek naukowy prof.  Brygidy Kürbis najlepiej świadczy, że była osobowością  twórczą  i wnio-
sła niemały wkład w rozwój polskiej mediewistyki i w badania nad średniowieczną  kulturą  Europy. 
W swym życiorysie pisanym pod koniec życia w języku niemieckim w związku  z wszczętymi starania-
mi o nadanie jej doktoratu honoris causa uniwersytetu w Berlinie, swe zainteresowania i osiągnięcia 
badawcze zamknęła w paru krótkich zdaniach: „Meine Forschungstätigkeit war und ist weiterhin 
auf  die Quellenkunde und auf  die Kulturgeschichte des Mittelalters konzentriert. Ich habe mehrere 
Quellenuntersuchungen und Texteditionen unternommen (Annalen, Grosspolnische Chronik,  reli-
giöse Texte des frühen  Mittelalters, Epitaphien). Eine der wichtigsten war die Erforschung  der 
Chronica Polonorum  des Vincentius Kadłubek mit der polnischen Übersetzung. Ich habe Vorträge 
über Hilfswissenschaften  mit Quellenkunde, über Geschichte der Geschichsschreibung und über 
Kulturgeschichte des Mittelalters jahrelang gehalten. Dieserart Problematik war auch Gegenstand 
meiner Seminare, besondere Übungen waren dem Mittellatein gewidmet". 

Prof.  Brygida Kürbis napisała kilkaset (337) prac, ale przecież nie liczba ma tu znaczenie. Wśród 
nich znajdują  się dzieła znakomite jak Dziejopisarstwo Wielkopolski  XIII  i XIV  w. (Warszawa 1959), 
w którym zawarła swe metodologiczne credo i pokazała mistrzostwo w zastosowaniu nowoczes-
nej metody analizy i interpretacji źródeł, której była współtwórczynią.  Metodę tę doskonaliła przez 
całe życie, biorąc  na warsztat różne typy źródeł. Najwięcej uwagi poświęciła Mistrzowi Wincente-
mu i jego dziełu — Kronice  polskiej.  Już w 1967 r. artykułem Czy Mistrz  Wincenty  był history-
kiem?5  rozpoczęła swe studia nad Kadłubkiem uwieńczone znakomitym tłumaczeniem jego dzieła 

3 St. Źródł. 1, 1957, s. 53-78. 
4 Mente  et litteris.  O kulturze  i społeczeństwie  wieków średnich,  red. H. Chłopocka i in., Poznań 1984, s. 8. 
5 „Zeszyty Naukowe UAM" nr 63, Historia, z. 7, Poznań 1967, s. 163-177. 
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z obszernym wstępem i erudycyjnym komentarzem6. Od szeregu lat pracowała nad Kodeksem  Matyl-
dy  i nad Modlitwami  księżnej  Gertrudy,  których wydanie i piękne tłumaczenie jest ostatnim dziełem 
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jej życia . 
Wiele treści umiała wydobyć ze źródeł hagiograficznych,  którymi zainteresowała się już w 1958 r., 

pisząc  o żywocie bł. Salomei jako źródle historycznym8, później zatrzymała się nad żywotami św. 
Stanisława9, a w ostatnich latach zaprezentowała znakomitą  rozprawę o Brunonie z Kwerfurtu  i po-
czątku  kultu Pięciu Braci w Polsce10. Nie można też pominąć  jej studiów nad epitafium  Bolesława 
Chrobrego i gnieźnieńską  płytą  nagrobną11. 

Wyniki swych studiów nad dziejopisarstwem średniowiecznym uogólniła w kilku syntetycznych 
rozprawach, m.in. w pracy Dziejopisarstwo polskie  do  połowy XV  wieku12. 

Brygida K&bisówna była znakomitym edytorem i tłumaczem źródeł średniowiecznych. Nowym 
metodom edytorstwa i źródłoznawstwu poświęciła kilka prac. Ten ważny kierunek jej zainteresowań 
badawczych otwiera artykuł Osiągnięcia i postulaty  w zakresie  wydawania  źródeł  historycznych  publi-
kowany w pierwszym tomie „Studiów Zródłoznawczych". Następnie pisała o założeniach i metodzie 
edycji historycznych i literackich13, zaś w 1979 r. opublikowała ważną  rozprawę Metoda  źródłoznaw-
cza wczoraj i dziś1Ą. 

Przede wszystkim ofiarowała  nauce polskiej pomnikowe edycje źródłowe. W nowej serii Monu-
menta Poloniae Historica  wydała Roczniki  Wielkopolskie  oraz Kronikę  Wielkopolską.  Zainicjowaną 
przez Polską  Akademię Umiejętności w Krakowie nową  serię wydawniczą  Monumenta  Sacra  Po-
lonorum  otwiera przygotowany przez Brygidę Kürbis Kodeks  Matyldy.  Księga  Obrzędów  z kartami 
dedykacyjnymi  (Kraków 2000), zaś w drugim tomie tego wydawnictwa ukażą  się Modlitwy  Księżnej 
Gertrudy  z Psałterza  Egberta  z kalendarzem  wydane wraz z M. H. Malewicz. 

Brygida K&bisówna była wnikliwą  i twórczą  badaczką  kultury średniowiecznej. Jej rozprawy poświę-
cone szkole, nauczaniu, książce,  świadomości historycznej i geograficznej  ludzi średniowiecza, ich 
rozumieniu czasu, historii, wiedzy tajemnej, nie tyko błyszczą  erudycją,  ale też stawiają  nowe pyta-
nia i otwierają  perspektywy dalszych badań. 

Wiele nowych ustaleń przyniosły jej studia nad kulturą  średniowiecznej Wielkopolski, zamiesz-
czone w redagowanych przez Jerzego Topolskiego Dziejach Gniezna (t. 1, Warszawa 1965), Dziejach 
Wielkopolski  (t. 1, Poznań 1969) i Dziejach Poznania (t. 1, 1988), oraz wnikliwe badania nad najstar-
szymi dziejami klasztorów w Mogilnie, Trzemesznie i Strzelnie15. 

6 Pierwsze Wydanie Mistrza  Wincentego  Kronika  Polska  w tłumaczeniu K. Abgarowicza i B. Kürbis, z jej wstępem i komen-
tarzem ukazało się w Warszawie w 1974 roku: Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika  polska,  przekł. oprac. B. Kürbis,, 
Biblioteka Narodowa, ser. I, nr 277, Wrocław 1992. Następne w jej własnym tłumaczeniu w Bibliotece Narodowej, kolejne 
tamże w latach 1996 i 1999. 
7 Modlitwy  księżnej  Gertrudy  z Psałterza  Egberta  z Cividale,  przełożyła i opracowała B. Kürbis, Kraków 1998 oraz Liber 
precum Gertrudae  ducissae  a Psalterio  Egbertus  cum calendare,  wyd. B. Kürbis, M. H. Malewicz, Monumenta  Sacra  Polono-
rum, t. 2 (w druku). 
8 Żywot  bł. Salomei  jako źródło  historyczne,  w: Studia  historica. W  35-lecie pracy naukowej Henryka  Łowmiańskiego,  War-
szawa 1958, s. 145-154. 
9 Jak czytać najstarsze teksty  o św. Stanisławie,  „Znak" 31, 1979, z. 3-4, s. 319-343. 
1 0 Brun z Kwerfurtu  i początki  kultu  Pięciu Braci, w: Polska  na przełomie  I  i II  tysiąclecia.  Materiały  z sesji Stowarzyszenia 
Historyków  Sztuki,  Poznań listopad  2000, Poznań 2001, s. 115-127. 
11 Epitafium  Bolesława  Chrobrego,  Rocz. Hist. 55-56, 1989-1990, s. 95-132. Pierwsza praca o inskrypcji  nagrobkowej  w Gnie-
źnie. Odkrycie  inskrypcji  nagrobkowej  w katedrze  gnieźnieńskiej,  „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza" 6, 
1960, z. 1, s. 557, tam pierwsza próba odczytu. Ponownie wróciła do tematu w Inskrypcja  nagrobna w katedrze  gnieźnień-
skiej  z początku  XI  wieku,  w: Christianitas  et cultura  Europae. Księga  Jubileuszowa  prof.  Jerzego  Kłoczowskiego,  cz. I, red. 
H. Gapski, Lublin 1998, s. 551-556. 
12 „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej", seria A. Historia nauk społecznych z. 9, Warszawa 1966, s. 107-123. 
13 O założeniach i metodzie  edycji  historycznych i literackich,  „Rocznik Biblioteki Narodowej" 9, 1973, s. 2 01-223. 
14 St. Zródł. 24, 1979, s. 83-96. 
15 Najstarsze  dokumenty  opactwa benedyktynów  w Mogilnie  (XI-XII  wiek),  St. Zródł. 13, 1968, s. 27-61; O początkach 
kanonii  w Trzemesznie,  w: Europa-Słowiańszczyzna-Polska.  Studia  ku uczczeniu prof.  Kazimierza  Tymienieckiego,  Poznań 
1970, s. 327-345; Najstarsza  tradycja  klasztoru  panien norbertanek  w Strzelnie,  Rocz. Hist. 40, 1974, s. 19-30. 



Brygida Kürbis 11IX 1921 — 5 XI 2001 5 

W dorobku Brygidy Kürbis jest też wiele artykułów do słowników i encyklopedii, artykułów dys-
kusyjnych oraz około 150 recenzji, które zawsze są  małymi rozprawami naukowymi i zawierają 
cenne uwagi recenzentki. 

Zostawiła więc nam dorobek bogaty tematycznie, w wielu płaszczyznach badawczych nowatorski, 
otwierający  nowe obszary dziejów dotąd  nie objęte uwagą  historyków. Jest to owoc wielkiego trudu, 
gdyż przez wszystkie twórcze lata nie tylko stale pracowała nad perfekcją  tłumaczenia źródła, po-
głębieniem metod jego krytyki, szeroko rozumianą  historią  kultury duchowej i życia religijnego, To-
czyła też swój dialog z historią.  Dla poznania jej osobowości twórczej on wydaje się najważniejszy. 

Swą  refleksję  nad pracą  historyka zawarła we wstępie do wyboru własnych prac. „Stojąc  przed 
historią  i nad nią  pracując  nigdy nie osiągamy  pełnego oglądu  wszelkich zaszłości. Otwieramy kolej-
ne bramy, zaglądamy  w ukazujące  się przed nami przepastne przestrzenie, w których żył, działał 
i tworzył człowiek i znów stajemy zafascynowani  na kolejnym progu". Jednak „rzecz w tym, abyśmy 
mogli precyzyjnie kontrolować wszelkie postępowanie poznawcze, zwłaszcza u samego progu, to 
jest rozumienia źródła historycznego"16. Z uporem i maestrią  drążyła  więc źródło, usiłując  z niego 
wydobyć wiadomości dotąd  niezauważone. W jednej ze swoich prac pisała: „zatrzymanie uwagi na 
imieniu, przysłowiu, toposie przytoczonym w tekście wśród narracji o zdarzeniach, próba objaśnia-
nia tego fragmentu  jako cząstki  odrębnej «przekazu nad przekazem», pozwala nam odkryć doda-
tkowe informacje,  a przez to nowe źródło ... ta praca może stać się nitką  przewodnią  dla prześledze-
nia okoliczności mało znanych, ukrytych pod płaszczem układnie skomponowanej relacji o przebie-
gu zdarzeń, czy portretu osobowego"17. Kiedyś Brygida K^bisówna stwierdziła, że najważniejszym 
źródłem jest człowiek, twórca wszystkich źródeł, toteż w jej dialogu z historią  w centrum zaintereso-
wania znajdował się człowiek średniowiecza. Starała się rozpoznać nie tylko kim był i co robił, ale 
także poznać jego myśli i uczucia, jego radości i smutki, jego stosunek do Boga, do czasu, do 
drugiego człowieka, do króla i państwa, do historii. W rozprawie O pojęciu czasu i chronologii  histo-
rycznej w średniowieczu18  nie tylko poszerza horyzont erudycyjny czytelnika, ale zmusza go do re-
fleksji  nad nadzieją  trwania i trwogą  przemijania, nad rytmem życia i czynnikami, które wyznaczały 
jego zmienność. Wskazuje, że taka refleksja  była również nieobca człowiekowi średniowiecza. 

W odkrywczej rozprawie O inspiracji okultystycznej  w średniowiecznej  wizji dziejów  stwierdza, że 
żyła ona i oddziaływała poza ramami oficjalnej  nauki Kościoła19. Do tych rozważań nawiązała  w stu-
dium Nad  apokryfem  historii20, zwracając  uwagę na niezniszczalność tajemnych wierzeń i żywotność 
apokryfów,  pomocnych człowiekowi w przeżywaniu cyklu kalendarzowego i czasu dziejowego. Na-
tomiast w Modlitwach  księżnej  Gertrudy  umiała odczytać lęk matki o życie i zbawienie wieczne syna. 
W rozprawie O życiu religijnym  w Polsce X-XII  wieku21  pytała o autentyczną  akceptację prawd wiary 
i systemu wartości, które nowa religia wniosła do życia zbiorowego i indywidualnego. Dzięki mi-
strzowskiej analizie tekstów i dogłębnemu rozumieniu problemu religijności, odpowiedź Autorki na 
to pytanie otworzyła perspektywę nowego, o wiele głębszego zrozumienia wielkiego przełomu jakim 
było przyjęcie chrześcijaństwa. Tej epoce przełomu i żyjącym  wtedy ludziom, św. Wojciechowi, Bru-
nonowi z Kwerfurtu,  Pięciu Braciom Męczennikom, księżnym Matyldzie i Gertrudzie, a także pol-
skim władcom, poświęciła w ostatnich latach wiele rozpraw, zawsze dążąc  do ukazania ich szczęśli-
wej, a także zatrwożonej i umęczonej ludzkiej twarzy. 

Snując  refleksję  nad współczesną  nauką  stwierdziła, że zwłaszcza w swym wydaniu pozytywistycz-
nym „... oddaliła (ona) ciekawość sensu zdarzeń, kierując  uwagę swego odbiorcy ku trzeźwej wiedzy 
o tym co było, kiedy i jak ... i położyła tamę ciekawości czegoś tam jeszcze, oderwała swe interpre-
tacje od religii, a w dużym stopniu i od filozofii.  Jest jednak ogólnym doświadczeniem, że każda 

16 Na  progach historii, Poznań 1994, wprowadzenie. 
17 Metody  źródłoznawcze  wczoraj i dziś,  w: Na  progach historii, s. 260. 
18 Na  progach historii, s. 155-175. 
19 Świadomość  historyczna Polaków.  Problemy i metody  badawcze,  red. J. Topolski, Łódź 1981, s. 73-153. 
20 Na  progach historii, s. 319-327. 
21 Ibid., s. 374-416. 
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refleksja  nad miejscem i sensem człowieka w świecie, to zarazem budzenie historii"22. Profesor 
Brygida Kürbis budziła historię. 

Swą  wielką  wiedzę i swe rozumienie historii przekazywała swym uczniom i wszystkim studentom, 
którzy przez kilka dziesiątków  lat słuchali jej wykładów. Prowadziła wykłady z nauk pomocniczych 
historii i źródłoznawstwa, z historii historiografii,  wykłady monograficzne  z historii kultury średnio-
wiecznej. Były to wykłady bardzo erudycyjne i niełatwe w odbiorze dla studentów, ale uświadamiały 
im, że mówi do nich profesor,  który nie referuje  cudzych myśli, ale przedstawia własne dokona-
nia i poglądy.  Znakomitą  szkołą  były prowadzone przez nią  proseminaria z łaciny średniowiecznej 
i źródłoznawstwa, wprowadzające  już wybraną  grupę studentów w tajniki warsztatu i metody prac 
mediewistów. Najważniejsze było jednak seminarium magisterskie, prawdziwa szkoła przyszłych 
mediewistów, jeżeli oczywiście chcieli nimi być i umieli korzystać z tego, co Profesor  mogła im dać. 
Wśród kilkudziesięciu prac magisterskich napisanych na jej seminarium wiele było znakomitych, 
a z grona 15 wypromowanych przez nią  doktorów większość pracuje na uniwersytecie, w Polskiej 
Akademii Nauk i w innych placówkach naukowych. Niemały był wkład profesor  Brygidy Kürbis 
w rozwój młodej kadry polskich mediewistów. Przez wszystkie najważniejsze uniwersytety była pro-
szona o opiniowanie prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków profesorskich. 

Jej wielką  zasługą  dla Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu było 
utworzenie Zakładu Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii i kierowanie nim do 1993 r., to 
jest do ostatecznego przejścia na emeryturę. Powstał on w 1966 r. jako Zakład Historii Kultury 
i Źródłoznawstwa przy Katedrze Historii Powszechnej Średniowiecznej. W 1969 r. został ustano-
wiony samodzielny Zakład Nauk Pomocniczych Historii, który w 1982 r., zgodnie z życzeniem prof. 
Brygidy Kürbis, przyjął  nazwę Zakładu Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii. Wysuwając 
na pierwszy plan słowo „źródłoznawstwo" i przenosząc  punkt ciężkości z wiadomości o źródłach, 
czemu służą  nauki pomocnicze historii, na źródłoznawstwo rozumiane nie jak jeszcze jedna nauka 
pomocnicza, lecz jako nowa metoda w zakresie analizy historycznej, umieściła swój Zakład u pier-
wszego, najważniejszego progu otwierającego  drogę do studiowania i badania historii. O takie ro-
zumienie zadań tego Zakładu prof.  Kürbis walczyła z uporem, nie zawsze spotykając  się ze zro-
zumieniem. 

Najtrudniej napisać parę słów o człowieku, gdy jego odejście nie utrwaliło się jeszcze w naszej 
świadomości, numer telefonu  nie został wykreślony, a głos zapomniany. Brygida Kürbis była czło-
wiekiem prawym, sumiennym i uczciwym w poszukiwaniu prawdy historycznej i prawdy w życiu. Była 
życzliwa ludziom i zawsze gotowa służyć im radą  i pomocą.  Głęboka, ale refleksyjna  religijność 
i otwarty polski patriotyzm były drogowskazami w jej życiu. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 9 XI 2001 r. Mszę św. w kościele OO. Dominikanów celebro-
wał ks. arcybiskup metropolita poznański Juliusz Paetz, który też odczytał list kondolencyjny Ojca 
Św. Jana Pawła II. Kazanie wygłosił uczeń Pani Profesor  o. Jan Andrzej Spież. Uniwersytet pożeg-
nał swego Profesora  na żałobnym posiedzeniu Senatu Akademickiego i Rady Wydziału Historycz-
nego. Na miejsce spoczynku w Alei Zasłużonych na cmentarzu Junikowskim odprowadził Ją  ks. ar-
cybiskup metropolita poznański, Ojcowie Dominikanie, rodzina, przyjaciele, uczniowie i studenci. 

Jadwiga  Krzyżaniakowa 
Poznań 

22 Nad  Apokryfem  historii, w: Na  progach historii, s. 319. 


