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K A R O L GÓRSKI

ODPOWIEDŹ
1. S. Szczur (uważa, że wiązanie Zbigniewa z rodem Dernbno
jest dowolnością. Stosuję tu metodę Wł. Semikowi cza, która przyj
muje kryterium imionowe do połowy X III w. Metoda ta wzboga
cona przez elementy demografii i socjologii jest nadal stosowana
przez badaczy rodziny w Polsce.
2. Zarzut, że nie ma wcześniejszych przekazów niż w. X V II jest
wyrazem metody pozytywizmu, którą stosuje S. Szczur. Nie widzę,
by zawsze należało odrzucać wiadomości późniejsze — nie są to
wiadomości ani pewne, ani bardzo prawdopodobne, ale odrzucać
je a limine byłoby hiperkrytycyizmem, tak częstym u pozytywistów,
których metoda jest dziś odrzucana (H. I. Marrou, szkoła Annales
por. Karol Górski, Historyk przeciw pozytywizmowi, w : „Znak”
R. 10: 1958 s. 1126—4134).
3. Polaków przyjmowano do cystersów w X III w. (Filip w Łek
nie). Spory narodowościowe w X IV w. nie są dowodem, że było
talk samo w X III w. kiedy konwenty były przysyłane wprost z
Francji a nie z Niemiec. Argument ex silentio w X III w. nie prze
sądza sprawy w żadnym kierunku.
4. S. Szczur przyjmuje, że do imienia męczennika Pawła, zna
nego w X V w. Henriquez (1615) dołączył zmyślone przez siebie
imię Zbigniew. Henriquez był cudzoziemcem i polśkiego imienia
zmyślić nie mógł. Sprawa więc pozostaje otwarta — nie wiem y
skąd by pochodziło to imię w źródłach.
RÉSUMÉ
Les deux déclarations insérées plus haut sont respectivement de
K. Górski et de S. Szczur, et se rapportent à la figure du cistercien
Zbigniew. K. Górski affirme que celui-ci, abbé de Koprzywnica, fut
assassiné par les Tatars lors de d’invasion de 1241 au celle de 1260,
alors que S. Szczur considère ce personnage comme une figure lé
gendaire.
Ces auteurs appliquent deux méthodes différentes de recherches sur
l ’histoire du Moyen-Age.
Trad. par Thérèse Wilkanowicz

