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Człowiek w Kulturze 17 

Anton Hilckman 

Kultura słowiańska (polska) i niemiecka1 

W czasach pogańskich 

Niemcy 
Z dzieł największych historyków i największych patryjotów nie

mieckich wynika, że Niemcy pogańscy stali na najniższym stopniu kultu
ry. Uprawianiem ziemi i rzemiosłem się nie trudnili. Żywili się z rabun
ku. Wiedli życie koczownicze (Nomaden). — Z obszernego materiału 
przytaczamy tylko kilka słów charakteryzujących: „...Oni dążyli zupełnie 
bez przyczyny do wojny [...] nie ciągnęło nikogo trudnić się zajęciami. 
Oni martwili się niezbyt wiele pracą w polu, także nie było w ich wnę
trzu żadnych wyższych racji, zatem nie nachodziło ich zbyt wielkie zami
łowanie do rolnictwa i znajdowania się w miejscu, a pozostawało zami
łowanie do wojny [...] Niemcy są w pełni koczowniczym ludem, nie ma 
tu żadnego domu, tylko samotne chaty liśćmi tylko i źdźbłami pokryte 
[...] odkrywają nagi lud" 2. „...Oni nie znajdują się więcej niż rok w tym 
samym miejscu [...] w tym oni szczycili się zatem szczególnie z tego, że 
wszystkie zakątki pustoszą [...] tak po nich pozostają tylko miejsca sa
motne, m oni z ludami sarmackimi (słowianami) graniczyli do czasów 
Cezara. Nie mieli posługujący się językiem niemieckim sąsiadów, lecz 
spustoszyli tu wszechświat do cna..."3; „jakieś ogólne obawy całego świa
ta zjednoczone. Swoich wrogów nie oczekują, lecz szukają..."4. Tak zwa
ne „Völkerwanderung" nie były niczem innym, jak strasznymi wypra
wami rabunkowymi szczepów niemieckich: Hunów, Wandalów, Gotów, 

1 „Gazeta Olsztyńska", Olsztyn 1922, nr 124 (30 V), nr 130 (7 VI); autorstwo Hilckmana 
nic jest pewnym. 
2 Münsterus, Basel 1564, t. III, s. 389. 
3 Micraelius: Alt Pommerland, t. I, s. 9. 
4 dz. cyt., s. 71. 
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Longobardów. Na wspomnienie nazw „Hunów" i „Wandalów" krew 
w żyłach się ścina — „Hausen wie die Wandalen". 

Słowianie 
Najwybitniejsi kronikarze i historycy i patrioci niemieccy świadczą 

wyraźnie, że Słowianie pogańscy stali na wysokim szczeblu kultury. Kraj 
ich był bogaty. Miasta ogromne i wspaniałe, śliczne świątynie. Handel 
kwitł. Lud był obyczajny i gościnny. Największy szowinista niemiecki, 
słynny historyk Micraelius, jak najwyraźniej i jak najdobitniej zaznacza, 
kilkakrotnie i na podstawie źródeł niemieckich to udowadnia, że Słowianie 
pogańscy Niemców pogańskich kulturalnie pod każdym względem prze
wyższali. — Biskup Jornandes (około 540 r.), biskup Dittmar, bratanek ce
sarza niemieckiego Lothara (ok. 1000), Helmold (ok. 1168), Adam z Bre-
meny (ok. 1072), Adalbert Kranz (ok. 1400), Melanchthon (1520), Micra
elius (1639), Hartknacht (1579), o tym świadczą. Słowianie byli słynni ze 
swych szlachetnych dobrych obyczajów 5, „sittsam und gewissenhaft" (Me
lanchthon), „arbeijtseligen laut"6. Julin był największym miastem w całej 
Europie (Adam z Bremeny). „...tchórzostwo sarmackich ludów, prostota 
żywota czyniła przyjemnymi innym narodom. Każdy pożąda ich języka 
i odzienie zamawiają sobie z upodobaniem..."7, miasta ich były „bardzo 
piękne i potężne" (s. 142), handel „szczególnie wielki" (s. 142). Wobec in
nych narodów „oni (Słowianie) starały się używać ich języka i innych 
Wendeckich obyczajów z dobrą manierą" (t. I I I , s. 303). 

Kultura w czasie nawracania pogan na chrześcijanizm 

Niemcy 
Powyżej wymieni historycy świadczą, że Niemcy przy nawracaniu na 

chrześcijanizm szukali łupu i daniny, a nie chrześcijanizmu. Oni nie na
wracali, lecz tępili pogan. Słowiańscy poganie nienawidzili różne występki 
(yitia varia) Niemców. Znienawidzona była ich chciwość Saksończyków8. 

5 Helm. I., 1. Chroń. Lav. c. 2.; Crane. 1. Vand. c. 19, 20; Hartknoch, Diss, de or. Pon., s. 60. 
6 Münsterus, t. III., s. 1139. 
7 Micraelius, Alt Pommerland, t. II, s. 132. 
8 Adam z Bremy I, III., Hist. Ecd. c. XXV, s. 98; Helmhold I, I, Chron. Slav. c. II. 
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Złodziejstwa (furta) Niemców były przyczyną, że Słowianie wzbraniali się 
przyjąć chrześcijanizm9; „...jakiś książę wśród Sasów imieniem Bernard 
utrzymywał niemiłosiernie przeciw Winulin (Wenedzi, Słowianie), potem 
on co tak poszukiwał pieniędzy, męczył ich skarbami i trudnościami, że 
oni odeszli z powrotem do niewiary. Podobnie postępował margrabia 
Teodoricus z Brandenburgii. To nie sprawia, że zbudowani są wiarą ludzie 
miłujący pracę, zatem stało się wartościowe, żeby oni jarzmo poddaństwa 
wiary odrzucili i dążyli ze swoją bronią do wolności. Tak postępowali Teu-
towie mieszkający pomiędzy Odrą i Łabą, że przed siedemnastu laty wsia
ną wiarę chrześcijańską, oceniają wbrew niej. Za takich byli uważani, ale 
nie książęta chrześcijańscy (mniemani są tylko Niemcy, autor), ich trud 
bardziej do pieniędzy i danin, potem do wiary..."10. Tak pisze Miinsterus, 
pierwszy historyk, który napisał pierwszą historję w języku niemieckim, 
nazywany jednym z najsłynniejszych uczonych swego czasu, nowonawró-
ceni poganie zbuntowali się, bo duchowni i żołnierze cesarza niemieckiego 
do tego, jak oni powiadali, „mit ihrem Frefel, Geitz und Muthswillen, 
Ursach gegeben hetten"11. 

Niemcy chrześcijańscy tępili Słowian w najokropniejszy sposób. 
Przykład: Gero markgraf brandenburski, prosił, udając przyjaciela, najwy
bitniejszych wodzów słowiańskich, upoił ich w nocy trzydzieści z nich 
zamordował 1 2. Szczepy niemieckie, które przeszły na chrześcijański orga
nizm, pławiły we krwi Kościół katolicki. Wandalowie zburzyli kwitnący 
Kościół w Afryce. 

Polacy 
Wenedów i Pomorzan nawrócili Polacy, ponieważ Polacy nie żądali 

tak jak Niemcy łupu, daniny i niewoli, lecz żądali tylko, ażeby ci przyjęli 
chrześcijanizm. Świadczą o tern wyżej wspomniani historycy, najwięksi pa-
tryjoci niemieccy — „Ewangelja zaczęła najprzód szerzyć między Wenda-

9 Dan. Crameri Kirchen Chronica IV, s. 22. 
>» Miinsterus, Basel 1564, t. III, s. 1339. 
" Muraelis,t. II, s. 176. 
12 Micraelius, c. 36; V. Vitich I, 2. gest. Saseon; Paul Lang, Monach. Chron. in 1 list. Gitton. 
I; Banting in Chron. Brunsvic. Otto Preising I, 6, c. 20. 
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mi, którzy mieszkali w Polsce (bis zu der Oder)"13. Król polski Bolesław 
Chrobry jest „najbardziej chrześcijańskim królem" (rex Christianis si-
mus)14. — „...Bohslaff (von Polen) nahm für 1013 einen Zugk wider die 
Cassubische Pommern; erforderte von ihnen nicht Triut, sondern anneh
mung der christlichen Religion und sonst fuhr er gar säuberlich mit ih
nen..." (Bolesław urządził w r. 1013 wyprawę przeciw Pomorzanom ka
szubskim; nie żądał on od nich daniny, lecz żeby przyjęli wiarę chrześci
jańską i obszedł się z nimi bardzo porządnie). Tak pisze wielki szowinista 
niemiecki Micraelius (t. I I , s. 191). 

O Bolesławie Krzywoustym Micraelius tak pisze: „Gdy Bolesław 
zdobył Białogród, oszczędzał on ludność tamtejszą. Takim przykładem 
stanowczości i dobroci Polacy na innych Pomorzan przeciw którym na
ciągnęli silne wrażenie wywołali (haben die Polen die Gemüther der ande
ren Pommern dermassen bewegt), że Kołobrzeg, Julin, Koszalin (Köslin) 
i inne miasta się poddały i o ile możności pogańskiej wiary się pozbyły. 
Bolesław ciągnął precz ze swym wojskiem" (t. I I , s. 222). Słynny Krantz 
tak samo pisze (I, 3, Vand. c. 28). Księciu pomorskiemu Raciborowi, któ
rego wziął do niewoli, dał nawet córkę swą Przybysławę za żonę, aby go 
pozyskać dla wiary (t. I I , s. 228). A gdy Bolesław posyłał misjonarzy do 
Pomorza, które on już przedtem zawojował, to dał im „...okazałych towa
rzyszy; po między nimi był kapitan polski Paulicki, dostojny i wymowny 
mąż, który miał w imieniu monarchy dzieło popierać. Dał on misjona
rzom piękne towarzystwo i wiele wozów, naładowanych różnymi rzeczami 
i darami" (t. I I , s. 230). „...A ponieważ Bolesław przez swego posła (den 
Stettinischen) daninę, którą oni jemu musieli płacić, opuścił, gdyby ci 
przyjęli chrześcijanizm, całe miasto dało się nakłonić do przyjęcia chrze-
ścijanizmu..." (t. I I , s. 233). Dlatego nie bez powodu powiada Jezuita For
rest przy omawianiu nawrócenia się Polski na wiarę chrześcijańską: 
„...Polska świeci jasno i jest sławna w całym chrześcijańskim świecie..."1*. 

13 Miinsterus, t. III, s. 1139. 
'4Helmold 1,1, Chroń. Slav., c. 15. 
,s Forrest: Papstgeschichte, Augsburg 1719, s. 216. 
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Kultuta w śtednich wiekach 

Niemcy 
Investiturstreit, który Niemcy toczyli przeciw papieżowi, świadczy 

o ich smutnym poziomie kulturalnym. Walther von der Vogelweide, uwa
żany przez Niemców za najwybitniejszego poetę niemieckiego w średnich 
wiekach wyraża ducha, jaki wtedy w Niemczech panował. Jest on śmier
telnym wrogiem kościoła katolickiego. Papieża Innocentego I I I , jednego 
z najwybitniejszych papieży wszystkich wieków, nazywa on „der neue Ju
das", który jest chciwy, który kłamie i oszukuje. Papieża, słynnego Grze
gorza V I I „wilkiem", który splamił stolicę apostolską czarodziejstwem. Ja
ko próbkę kultury średniowiecznych „Bildnerów der slavischen Welt" 
przytaczamy wiersz następujący: 

Uwodzicielu! 
Wasi biskupi i ich szlachetni księża, jesteście oszukani: 

zobacz, jak teraz papież z bandami diabła jest połączony! 
Kiedy powiadacie nam, że on miałby św. Piotra klucze, 

Powiadaj tak! Dlaczego on który naukę z książek usuwa? 
Że kupuje i sprzedaje łaskę Jedynego Boga, 
co zostało nam nakazane już przy chrzcie. 
Teraz uczy tego on swoją czarną księgą, 
że on został oddany do pieczary piekła. 

Jego kardynałowie pokrywają wasz chór: 
Święty główny ołtarz stanie pod złym okapem16. 

Przedstawicielami kultury niemieckiej w średnich wiekach byli Krzy
żacy. Scharakteryzował ich walki przeciw poganom autor „obrony", 
„Apostoł i zbawca Litwy", umieszczonej niedawno w „Gazecie Olsztyń
skiej", Krzyżacy nie nawracali pogan na chrześcijanizm, lecz ich tępili. 
Krzyżacy byli dla Kościoła bardzo wrogo usposobieni. Przeciw biskupom 
katolickim walczyli, gwałtem, więzieniem, mieczem, trucizną, o czem 
świadczy historja, o czem świadczą prawie wszystkie kroniki, piszące o bi-

16 Walther von der Vogelweide, Gedichte, Rcclam, s. 119. 

I 
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skupach warmijskich, jak np. Grünau, Plastwig, Oestreich, Treter, Leo 
i inni prawie wszyscy. Nazywają ich kronikarze „der Menschen Kreuzi
ger". — W książce broniącej króla pruskiego Friedricha I „Verthaidigtes 
Preussen" (Mergentheim 1703) znajdujemy na 166—71 stronach obszerny 
materiał, udowadniający jasno „gräuliche Unthaten" Krzyżaków. 

Polacy 
W średnich wiekach rozpoczęły się dla Polski walki z Turkami i Tata

rami, najokropniejszymi wrogami, jakich kiedykolwiek Europa chrześci
jańska posiadała. Walki te charakteryzował autor rozprawy „Komu za
wdzięcza Europa kulturę i wolność?" umieszczonej zeszłego roku w „Ga
zecie Olsztyńskiej". Polska poświęcała się nie tylko z musu, ale i przeciw 
wszelkim swym interesom dla Europy (Warna!). Rzecz dziwna, że Polska 
miała jeszcze tyle sił, żeby zdruzgotać potęgę ogromną Krzyżaków, którzy 
Polskę z tyłu napadli. 

Nawrócenie Litwy na chrześcijanizm jest złotą kartą w dziejach świata 
chrześcijańskiego. Nawracanie pogańskich Litwinów nazywa historyk 
„Przyjemnie niebo i zadziwiająco ziemie"17. Zdarzenie to, jedyne może w 
swym rodzaju w historii Kościoła, charakteryzuje autor w „Apostole 
i zbawcy Litwy". 

Kultura w nowszych czasach 

Niemcy 
Charakterystycznymi, głównymi znamionami kultury niemieckiej 

w nowszych czasach jest po pierwsze reformacja, a po drugie utworzenie 
się potęgi pruskiej. Czy reformacja świadczy o wysokim poziomie kultury 
niemieckiej, odpowiedź na to pytanie pozostawiamy p. Dr. Fleischerowi, 
„Bildnerowi der slavischen Welt". Naszym zdaniem jest reformacja wy
mownym świadectwem, że z kulturą i moralnością niemiecką musiało być 
źle, bardzo źle, kiedy reformacja, ta specjalność Niemców, właśnie 
w Niemczech była tak potrzebna, kiedy znalazła na gruncie kultury nie
mieckiej taki grunt dodatni. Jako kwiatki kultury niemieckiej prezentujemy 

17 Forrest: Hist. Weltkarten, Augsburg 1719, t. X, s. 535. 
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„Bildnerowi" wojnę trzydziestoletnią, podczas której rozdzierali się ludzie 
podług słów historyka jak dzikie zwierzęta, i wojnę siedmioletnią, podczas 
której „Z powodu Prus w płomieniach wojny stała cała Europa", 
a „Niemcy przedstawiały w końcu siedmioletniej wojny w wielu okolicach 
obraz, jak w końcu trzydziestoletniej wojny"18. 

Wzrost potęgi pruskiej nie świadczy też pochlebnie o kulturze nie
mieckiej. Państwo urosło ze „zaborów". Nieprawnym zaborem, gwałtem 
jest sekularyzacja (czytaj artykuły o sekularyzacji!), zabranie Śląska (Anne-
garn V I I , 216), rozbiór Polski. O największym bohaterze pruskim, 
największym „bildnerze der slavischen Welt", Fryderyku Wielkim czytamy: 
„...Vom Kaiser und Reich war Friedrich als ein Störer des Landfriedens in 
die Reichsacht erklärt..." 1 9. A zdanie cesarza niemieckiego, które czytamy 
w „Beytrage zur neuen Kriegsgeschichte"20 jest o Fryderyku Wielkim ta
kie: „Na zakończenie, mówi cesarz niemiecki, jest rzeczą jasną że nigdy nie 
będzie spokoju w Europie i Niemczech, nigdy nie będzie trwałego bezpie
czeństwa dla jakiejkolwiek bądź religii, póki królowi w Prusach będzie się 
udawało, gwałty na gwałty gromadzić, całe prowincje zniszczyć, najuro
czystsze traktaty pokojowe podług widzimisię łamać" 2 1 . 

Jakiej sławy zażywała w siedemnastym wieku wszechnica nawet 
w Prusach, widzimy z tego, że pruscy ministrowie uważali to za zaszczyt, 
iż mogli nazywać się uczniami polskiej kultury. W roku 1676 pisał Hover-
beck, minister pruski do wielkiego kurfursta i radził mu, żeby wszechnica 
w Królewcu wręczyła skargę tej treści: że ona jest córką Krakowa („Uni
wersytet w Królewcu powinien trudność treści następującej utrzymać: jest 
on córką Krakowa")22. Rząd pruski nie waha się sam przyznać, że polskie 
szkoły górują nad pruskimi. 20-go kwietnia 1684 wydał rząd pruski do 
wszystkich urzędów scriptum, że dzieci nie miały chodzić do szkół jezuic-

18 Annegarn VII, 240, 242. 
19 Annegarn VII, 224. 
2° Danzig, Schuster 1757. 
21 „...Zum Bcschluss endlich heget offenbar am Tage, dass keine Ruhe in Europa, noch im 
Deutschen Reiche, eine dauerhafte Sicherheit für einigen dessen Stand von was Religion er 
immer seye, in solange anzuhoffen stehe, als dem Könige in Preussen immerhin gelinget 
Vergewaltigungen auf Vergewaltigungen zu häufen, und die feierlichsten Fricdens-Tractate 
nach Gutdanken zu unterbrechen...", Danzig, Schuster 1757, s. 448. 
2 2 Dittrich E. Z., XIII , s. 226. 
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kich, i doniósł o tym kurfurstowi z nadmienieniem dla Jezuitów (chodzi tu 
o Jezuitów z Polski) bardzo zaszczytnym: „...Przytem nie możemy Jego 
Wysokości zataić, że do tego czasu młodzież u Jezuitów (tj. u Jezuitów z 
Polski) lepiej uczono w stylu i wymowie niż w szkołach, co tego i owego 
spowodowało, swe dzieci tam odtąd oddać. Bo w innych szkołach jest 
wielki brak tego: dlatego akademia i szczególnie profesor wymowy zanie
chanie rozpraw o wymowie tym uniewinnia, że do nich żadni tacy 
uczniowie nie przychodzą, którzyby władali językiem łacińskim albo mogli 
co wypracować..." 2 3. 

W osiemnastym wieku przewyższyła kultura polska kulturę niemiec
ką. Szkoły polskie tak dalece przewyższały szkoły niemieckie, że urzędnicy 
króla pruskiego protestanci czuli się zniewoleni dzieci swe posyłać na wy
kształcenie i wychowanie przeciw zakazom króla pruskiego do sąsiednich 
szkół polskich do Jezuitów, pomimo tego, że ci (Jezuici) byli ze względu 
na ich stanowcze podkreślanie katolicyzmu w Prusach znienawidzeni. 
W 1694 r. stwierdził Fryderyk L, że urzędnicy jego posyłali dzieci swe do 
szkół do Wilna, do Torunia i innych miejscowości. Fryderyk im tego zaka
zał 2 4 . Lecz ci starali się we wszelki sposób uzyskać dyspens od tego zaka
zu, ponieważ szkoły w Polsce uważali za najlepsze w Europie, pomimo 
tego, że musieli się obawiać niebezpieczeństwa wielkiego dla ich wiary 
protestanckiej. Jako przykład przytoczymy, to, co czynił i pisał w tej spra
wie Lau. Urzędnik pruski Advocatus Fisci Philipp Lau, którego Fryderyk 
I. bardzo wysoko cenił 2 5 , wziął na rozkaz Fryderyka dzieci swe od Jezu
itów w Toruniu i „...dał je do szkół królewieckich, zrobił ale tam tak 
smutne doświadczenia, że na prośby matki, trzeciego swego syna Jana 
Eberharda posłał 1707 do Jezuitów do Bruniewa (...) Niezadługo posłał 
także najstarszego syna z hofmistrzem. Lau, mówi dalej Dittrich, uczynił 
przez to tylko to, co inni protestanccy szlachcice pruscy przed nim. Tak 
samo jak zakaz z roku 1684 nie mógł także zakaz z roku 1694 być wyko
nany, ponieważ wiele protestanckich rodziców nie chciało zrzec się korzy-

M Hierbei aber können Derosclben Wir nicht bergen., dass bishero die Jugend in Stilo 
und Otatoriis bei den Jesuiten besser als in den Schulen unterrichtet worden (...). Denn in 
den anderen Schulen findet sich daran ein grosser Mangel...", Dittrich E . Z., XIII, s. 247. 
« Domprobst Prof. Dittrich E . Z., XIII , s. 731. 
J S dz. cyt., s. 732. 



Tłumaczenia 267 

ści, które dzieciom ich przynosiło uczęszczanie tychże do szkół jezuickich 
pod względem wychowania i nauki..."26. Fryderyk pociągnął Laua do od
powiedzialności. Lau uniewinniał się w bardzo obszernym piśmie 7 wrze
śnia 1707, wskazując na ważny obowiązek wychowania, na smutne do
świadczenia, którego on zrobił ze swymi synami w szkołach w Królewcu, 
podkreślając zalety szkół jezuickich pod względem naukowym i wycho
wawczym. „...Że niestety, u nas wyższe i niższe szkoły źle stoją, temu nie 
można zaprzeczyć, a może od metoda używała dotąd przez docentów, jak 
również przez zarysowaną przez uczniów jakąś absolutną wolność we 
wszystkich gimnazjach i akademiach, że nie ma nikogo, który szkody Józe
fa nie aprobował w sercu"27. 

Nauczyciele, wywodzi dalej Lau, są za nisko uposażeni, dbają więcej 
o utrzymanie swoich niż o prawdziwy interes i postępy młodzieży we wia
domościach i w obyczajach. Oprócz katolików zachowali tylko Anglicy 
w swych kolegiach jeszcze niektóre ślady dawnej metody i karności, cho
ciażby oni przy swych wielkich bogactwach jeszcze o wiele więcej mogli 
zdziałać niż do tego czasu. Z powodu tego złego stanu szkolnictwa starał 
on się sam a z nim wielu innych prywatną nauką sobie pomóc, ale wpadł 
z Charybdy w Scylę. To spowodowało go w roku 1694 posłać dwóch naj
starszych synów do Torunia do Jezuitów. Tam byłby on swe zamiary, jak 
sądził zupełnie osiągnął, gdyby nie był musiał dzieci swych odwołać. 
„...Żałuję do dzisiaj, że to uczyniłem. Bo szkoły i akademie zostały takie, 
jakie były, i nie myślę, że od roku 1694 wiele uczonych ludzi z nich wy
szło, chyba że rodzice nadzwyczajnie pilnie się sami starali o swe dzieci al
bo rzadko który uczeń się sam do pracy napędzał i prywatną pilnością się 
odznaczał...". Jego najstarszy syn tak dalece dorósł, że mógłby go królowi 
proponować jako radcę do sądu; lecz jego sumienie tego mu nie pozwala, 
ponieważ on sądzi, że do sądów królewskich należą tylko zupełnie zdatni, 
we wiadomościach i mowach wyćwiczeni i wydoskonaleni ludzie. Lecz syn 
jego nie będzie wydoskonalonym łacinnikiem, chociażby jeszcze cztery lub 
pięć lat w Królewcu studjował. Gdyby go zaś chciał posłać na niemieckie 

2 6 dz. cyt, s. 733. 
11 „(...) że u nas z wyższymi i niższymi szkołami jest źle, tego nie można zaprzeczać. Nikt 
nic może się godzić na metodę używaną przez nauczycieli i na rozwiązłość uczni we 
wszystkich gimnazjach i akademiach...". 
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albo holenderskie wszechnice, to tam nauczyłby on się tak samo mało, 
spotrzebowałby ale wiele pieniędzy, a przez nikczemne towarzystwo (ru
chlose Gesellschaft) straciłby nawet zdrowie i szczęśliwość, jak to niezli
czone przykłady udowadniają. Gdyby on go mógł dwa lata zostawić u Je
zuitów, to byłby łacinę ukończył. Drugi jego syn, mówi Lau dalej, zdziczał 
zupełnie (ist ganz ins Wilde gerathen) i nie można go do jakiegoś studjum 
nakłonić. 

Tak żałował Lau tysiąckroć razy, że wziął dwóch swych synów z wy
chowania Jezuitów. Trzeciego syna, musiał się zdecydować dać, pomimo 
zakazu z roku 1694 do Jezuitów do Bruniewa. Takich korzyści (jakie daje 
wychowanie w Bruniewie) nie można znaleźć w całych Prusach, Niem
czech i Holandii (Dergleichen Commodität finde ich in ganz Preussen, 
Deutschland und Holland nicht). Tam (w Bruniewie) nauczą się oni nie
zawodnie w roku płynnie rozmawiać po łacinie, wiersz, dobry list łaciński 
i mowę zrobić; przyczem by w Królewcu trzy albo cztery lata przeszły i to 
jednakowoż na darmo. „...Ja sam (pisze Lau) studjowałem w młodości mej 
u Jezuitów we Wilnie trzy lata, i ś. p. mój ojciec mnie sam tamdotąd i za
wiózł; a nikt mu tego nie wziął za złe...". Lau prosi króla, ażeby tenże ze
zwolił, iżby chłopcy jego mogli zostać ten krótki czas w Bruniewie, po
nieważ on „...z powodu ich żywego temperamentu nie czuje się w stanie, 
ich w Królewcu albo gdzie indziej z korzyścią wychować..." 2 8. 

W związku ze sprawą Laua przytacza Dittrich jako dowód wyższości 
szkół w Polsce nad szkołami w Prusach, zabiegi wpływowego polskiego 
protestanta. Stryjeński, który ze względu na protestancką wiarę koniecznie 
chciał swych synów wychować w protestanckiej szkole. „...Stryjeński, mó
wi Dittrich, przywiózł swych dwóch synów do Królewca, ażeby tam się 
nauczyli po niemiecku i po łacinie. Lecz ponieważ się wnet przekonał, że 
w swych zamiarach został zawiedziony (dass er in seiner Intention verfeh
let) radził mu pruski (protestancki) predygier Rekuc, posłać ich do Berlina. 
Lecz gdy i z tego nic nie było, zwrócił się Stryjeński do Laua. A ten przed
stawił mu z dobrego serca nic innego jak to, że miał synów swych „...dać 
na miejsce, gdzieby polskiego niezapomnieli, w łacinie się wydoskonalili 
i zarazem niemiecką mowę mogli pojąć, a to możnaby zrobić w Brunie-

2 8 Dittrich E. Z., XII, s. 733-738. 
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wie..."29. Z powyższych rozdziałów widzimy, jak nader niepochlebnie 
wszystkie szkoły pruskie, a jak nader wysoko polskie szkoły na wskroś ka
tolickie cenił urzędnik pruski Lau, gorliwy protestant, który, przyznaje się, 
iż jest cichym wielbicielem polityki obrony protestanckiej religji w obcych 
krajach (uprawianej przez królów pruskich). 

Widzimy z tego dobrze, jak bardzo górowała w osiemnastym wieku 
kultura polska ponad kulturą niemiecką. W nowych wiekach była Polska 
spichlerzem Europy (granarium Europae)30. Historycy narodu niemieckie
go, w Polsce w najwyższym pewnie stopniu nieprzychylnie usposobionego 
świadczą głośno o dyjamentowymi literami w historji zapisanym fakcie hi
storycznym (Boehnefeldt), że przed najpotężniejszym, najstraszniejszym 
wrogiem, jaki kiedykolwiek Europie kulturalnej zagrażał, uratowała Euro
pę Polska, ponosząc dla Europy, dla ludzkości olbrzymie ofiary, czyli kul
turę i wolność zawdzięcza Europa Polsce. (Czytaj o tym rozprawę Komu 
Zawdzięcza Europa kulturę i wolność? umieszczoną w „Gazecie Olsztyńskiej" 
nr 183-208). 

tłum. ks. Jacek Świątek 

» Dittrich E. Z., XII, s. 739-740. 
30 Christian Funck, Orbis, s. 680. 


