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Przedmowa

W dniu 4 stycznia 2008 roku minęła 900. rocznica śmierci Gertrudy Mieszkówny. Pod
tą bowiem datą ruski latopisarz, nazwany tradycyjnie Nestorem, zapisał: „zmarła kniazini,
Światopełkowa matka”. W zapisie tym bez wątpienia chodzi o Gertrudę, gdyż była ona
wówczas księżną-wdową i matką panującego w Kijowie wielkiego księcia Świętopełka, była
też wielką protektorką mnichów pieczerskich, z których wywodził się latopisarz. Wymieniona
cezura jest jedyną znaną nam datą dzienną z życia Gertrudy.
Gertruda to córka króla polskiego Mieszka II i królowej Rychezy. Po mieczu była
zatem wnuczką naszego pierwszego króla, Bolesława Chrobrego (urodziła się
prawdopodobnie w roku jego koronacji i śmierci). Po kądzieli natomiast spokrewniona była z
niemiecką rodziną cesarską Ottonów. A ponieważ królowa Rycheza była siostrzenicą
słynnego Ottona III, stąd Gertruda to prawnuczka wielkiej cesarzowej Teophanu, żony Ottona
II i matki Ottona III. Jako żona księcia kijowskiego Izjasława Jarosławowicza, Gertruda
Mieszkówna większość swego życia spędziła na Rusi Kijowskiej. Tam to właśnie, a także
prawdopodobnie podczas wygnania, układała łacińskie modlitwy, dopisując je do
otrzymanego od matki Kodeksu Egberta.
Dopiero około 100 lat temu polscy historycy zidentyfikowali tożsamość osoby, która
w Kodeksie Egberta pisała o sobie, zwracając się do Boga: „Gertruda, indigna famula Tua”.
Od tej pory badania nad jej tekstem powoli rozświetlają kolejne „mroki niepamięci”, które w
ciągu minionych wieków ogarnęły postać Gertrudy i jej Modlitewnik. Po długiej dyskusji
historyków polskich, niemieckich i włoskich, ostatecznie uznano zarówno autorstwo
Gertrudy, jak i niezwykłą klasę literacką, teologiczną, filozoficzną i religijną Modlitewnika.
Gertruda, spędziwszy w Polsce tylko wczesne dzieciństwo, całe życie czuła się Polką
(w tej sprawie ruski latopis nie pozostawia żadnych wątpliwości). Przy silnym poczuciu
polskiej tożsamości narodowej, Gertruda była zarazem świadomym „obywatelem”
europejskiej christianitas, skutecznie załatwiając swe sprawy na Rusi i w Polsce, w
Cesarstwie i w Stolicy Apostolskiej. Staranne wykształcenie zdobyła w Niemczech,
korzystając w pełni z tego, co nazwano „renesansem ottońskim”. Jednakże jej postawa daleka
była od chęci „eksportu” kultury zachodniej na Wschód. Przy ścisłym zachowaniu
rzymskokatolickiej ortodoksji, swój manuskrypt starannie wzbogaciła o te elementy kultury
wschodniej, które wydawały się jej szczególnie cenne. Przykładem mogą być miniatury, które
poleciła namalować, oraz niektóre modlitwy, wzorowane na suplikacjach czy Akatyście.
Także życiorys Księżnej poświadcza tę postawę. Pozostała ona na Rusi do śmierci, nie
opuszczając kraju ani po zgonie męża, ani po stracie umiłowanego syna. Obecność Gertrudy
na dworze kijowskim wpływała na utrzymywanie dobrosąsiedzkich stosunków Rusi z Polską
i z całą łacińską Europą.
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Rzadko się zdarza, by tak odległa historia budziła aż tyle pozytywnych skojarzeń
współczesnych. Wart podkreślenia jest też fakt swoiście „wysokiego” startu literatury i
kultury polskiej i tego, że pierwszym „polskim pisarzem” była kobieta, żona i matka,
wspomagająca swego męża w trudnych sytuacjach i drżąca o syna podczas jego wypraw
wojennych. Obejmując patronat honorowy nad pierwszym sympozjum „gertrudiańskim”,
które odbyło się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w kwietniu 2006 roku,
wyraziłem nadzieję, że inspirujące będzie wydobycie z mroku dziejów przykładu osoby
światłej, szukającej tego, co łączy, i zasłużonej dla kształtowania jedności, tak na
płaszczyźnie religijnej, jak i życia społecznego. Wydaje się, że warto dalej pracować nad
przypomnieniem tak pięknej i tak zapomnianej postaci i upowszechniać ten budujący
przykład pozytywnych działań naszych przodków w relacjach ze Wschodem i z Zachodem.
Ufam, że tegoroczne sympozjum wpisze się w ten proces. Katedrze Historii Filozofii
Starożytnej i Średniowiecznej i jej profesorom, Mieczysławowi Gogaczowi i Arturowi
Andrzejukowi, gratuluję podjęcia problematyki Modlitewnika Gertrudy oraz życzę uzyskania
satysfakcjonujących wyników w dziedzinie badań nad manuskryptem Piastówny i w dziele
upowszechniania jego treści. Wszystkim Organizatorom, Prelegentom i Uczestnikom
wyrażam podziękowanie i z serca błogosławię

† Józef Kardynał Glemp
Prymas Polski
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