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Król Stanislas
i jego Lotaryngia

Dzisiejsza Lotaryngia (Lorraine) to średniej wielkości region,
w północno-wschodniej Francji, na pograniczu z Niemcami, niczym
specjalnym nie wyróżniający się. Ale w X wieku Lotaryngia była

państwem rozciągającym się od dzisiejszej Holandii po środkowe

Włochy. Mieszkańcy Lotaryngii najchętniej wspominają czasy, kiedy
panował tam król Polski, Stanisław Leszczyński.

• G RZEGORZ KARWASZ

Francja, ze swo imi 544 tys. km2 jest naj
większym terytorialnie kraj em Europy.
Język francuski wywodzi się z łaciny,

(jak włoski, portugalski, hiszpański i rumuń

ski). Włosi, spadkobiercy Imperium Rzym
skiego nazywają Francuzów "kuzynami zza
Alp ", ale Frankowie byli narodem germań

skim. Frankowie nie wywodzą się z dzisiej
szych terenów okolic Paryża (rzymskie mia
sto Lutecja, od czasu zajęcia Galii prz ez
Juliusza Cezara w 52 r. p.n .e.) . Je szcze
w IV w. n.e. Frankowie zami eszkiwali tere
ny wokół dzisiejszego Met z, Akwizgranu
(niem. Aachen ), Kolonii'. Dopiero pod ko
niec V w. Frankowie zajęli Paryż, a druga
z dynastii panujących Merowingowie, zaczę

li budować wielkie państwo. Karol Wielki
(742-812) ustanowi ł imperium, które sięga

ło od Kanału La Manche aż po Benevento
na południu Włoch i od Odry i Panonii aż

za Piren eje.'.Został koronowany na Cesarza
w Boże Narodzeni e 800 r.

Już wnuk owie Karola Wielkiego wdali się

w bratob ójcze wojny. Na mocy traktatu
w Verdun (843 r.) imperium karolińskie zo-

stało podzielon e między trzech braci. Karo
lowi Łysemu przypadła dzisiejsza Francja,
Ludwikowi dzisiejsze Niemcy, a środkowy

pas", od dzisiejszej Belgii przez Szwajcarię, aż
do Rzymu przypadł wraz z tytułem cesarskim
najstarszemu z braci , Lotarowi. O ile Francja
od tego momentu liczy swą h istoryczną cią

glo ś ć, to kraje Lotara - Belgia , Holandia,
Szwajcaria, Lombardia, przez wiele stuleci
walczyły o swoje tożsamości narodowe.

Na terenach dolnej Lotaryngii (ryc. I)
powstały Holandia i Belgia . Górna Lota
ryngi a, z racji trochę nieszczęsnego poło

żenia była miejscem wielu wojen, w tym
wojny trzyd ziestoletniej ( 1618- 1648 ) .
Francja utraciła Lotaryngię (i Alzację) po
wojnie z Prusami w 1870 r., odzyskała

po I wojnie świa towej. Bitwa pod Verdun
w północnej części Lotaryngii w 1916 r.
kosztowała 300 tys. ofiar i była jedną z naj
krwawszych w historii.

Dziś region Lotaryngii sta nowi część tzw.
kręgosłupa Europy - pasa najgęściej zalud
nionego (i najbogatszego), rozciągającego

się od Manchesteru i Londynu, przez kraje

--
Zob. Imper ium Fra nków, http://pl.wikipedi a.orglwiki/Pli k:Frankish_Empire_481_lo_814-pl.svg
Zo b. Imp er ium Karol ińskic http://pl.wikipcdi a.or glwiki/Plik :Empirc_carolingicn _768-8ll.jp g

3 Zo b. Księstwo Lot aryngii http ://pl.wikiped ia.orglw/indcx.php ?title =Plik:Hcrzogtum _Lothringcn_ 1OOO.PNG
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Benelu ksu z największym portem Europy
Rott erdam em ,Nadrenię z Kolonią, Zagłębie

Ruhry, Szwajcarię do północnych Włoch ,

z ich największym i miastam i przemysłowymi ,

Medi olanem i Turynem . Lotary ngia współ

czesna (fr. Lorraine, powierzchni a 23,6 tys.
krrr' ) jest jednym z 22 wydzielonych admini
stracyjnie regionów Francji, jedynym, który

graniczy z trzem a obcymi krajami - Belgią,

Luksemburgiem i Niem cam i. Jest silnym
ośrodkiem przemysłowym, dawniej z kop al
niam i soli iwęgla, a dziś przemysłem ene rge
tycznym, metalurgicznym, samoc hodowym,
che micznym. Pr awdziwe czasy świe tności

przeżywała jedna k Lotaryngia pod włada

niem księcia Stanislasa5
.

I
I
I

o

4 70 mln ludnośc i wzdłuż "ba nana blu" o dlugości 1500-1700 km zob. Megalopolia europejska, http ://
fr.wikipedia .org/wiki/M%C3 %A9ga lopolc_curop%C3 %Agenne
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fot. 1. Nancy. stolica Lotaryngii w czasach króla Stana.
Zajmuje amfiteatr otoczony od zachodu przez pasmo
wzgórz. Nowoczesna i zabytkowa architektura harmoni
zują ze sobą znakomicie(fot. Maria Karwasz)

Władca z Polski
Stanisław Leszczy ń ski? ( 1677-1766) bo

o nim mowa, książę Lot aryngii i Baru był

królem Polski dwukro tni e - pie rwszy raz
od 1705 do 1709 r. dzięki prot ekcji króla
Szwecji Karola XII 7 i drugi raz po elekcji
w 1733 r. (był j uż wówczas teściem króla
Fr ancji Ludwika XV ). Urodzony we Lwo
wie, Stanisław Leszczyński był człowie

kiem oświecenia. Otrzymał solidne wy
kształcenie humani styczne i śc isłe, uczył

s ię m.in . w gimnazjum protestanckim
w Leszni e. Wladal oprócz polskiego, nie
mieckim, włosk i m, francuskim i łacin ą ,

zwiedzi ł w młodości Wiedeń , Rzym, Paryż .

W latach 1737-1766 panował w Nancy.
Dziś Nancy'' jest drugim miast em w re

gionie Lorrain e i liczy nieco ponad 100 tys.
mieszkańców. Jest ono usytuowan e w amfi
teatraln ej dolinie otoczo nej od zachodu
pasmami wzgó rz. Nancy jest pięknym mia
ste m, zabudowanym niewysokimi domami
i w prostoci e przypominającym mia sta
amerykańskie. W rankingu miast francu
skich przez cztery osta tnie lat a Nanc y zo
stało uzn an e za miasto "najba rdziej przyja
zne do zami eszkani a" (fr. agreabley.

Dla mieszkańców Nancy, król Stani slas
jest do dziś bohaterem narodowym. Roz
machem działania wyprzedził swą epokę

- zakładał szko ły, szpitale, biblioteki pu
bliczne, magazyny zbożowe i przytułki dla
najuboższych. W Nancy założył Akademię

Sztuk i Nauk, przemianowaną później

na Akademię. Był autorem licznych esejów
filozoficznych i politycznych, z których sze
rzej znany w Pol sce jest jedynie "Głos wol
ny, wolność ubezpieczający" .

Dziś , wszystk o w Nancy nazywa się

"Stanislas" - plac centralny, linia tr amw a
jowa, apte ka, restau racja, kawiarnia. Plac
St anislasa o przep ięknych proporcja ch
(106 x 124 m) i jego unikaln a klasycystycz-

f ot . 2. Rokokowa brama prowadzi na plac Stanislasa
w Nancy. jeden z najpiękniejszych w Europie. wpisany
w 1983 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Na prawogmachopery. w głęb i park. a za nim neogotyc
ka bazylika Saint Epvre (fot. autor)

5 Stanislas Leszczynski http://fr.wikipedi a.orglwiki/Stanislas_Leszczynski
6 Sta nisław Leszczyński http://pl .wikipedia.orglwiki/Stanis%C5%82aw_Leszczy%C5%84ski
7 Karol XII wdał się w wojnę z Piotrem I, ca rem Rosji. Wciągnięty w głąb kraj u, poniósł sromotną k lę
skę pod Poltawą w 1709 roku.
8 Zob. Nancy htt p://fr.wikipedia.orglwikilNancy
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Fot.3.Wcentrum placu Stanislasa stoi pomnik królapolskie
go, a księcia Lotaryngii. Napis głosi : .Stanislasowi dobroayń
cy - wdzięana Lotaryngia, 1831" (fot. Maria Karwasz)

no-rokokowa zabudowa zostały wpisane
na Listę Światowego Dziedzictwa UNE
SCO. Jego poszczególne fasady zajmuje
ratusz, opera, galeria sztuki, a czwarty bok
otwiera się na klasycystyczny park, przypo
minający nieco Wilanów. Otwarcie odno
wionego placu w 2005 r. odbyło się w obec-

Fot.5.Osobliwością Nancy jestpół-tramwaj , pól-trolejbus
- pojazd poruszający się na gumowych kolach, zasilany
prądem i używający dodatkowo jednej szyny. Nawet ten
.tramwajo-lejbus" nazywa się Stan (fot. autor)

-

Fot. 4. Niklowana kula naobrzeżu placu Stanislasa działa

jakzwierciadlo wypukle i odbija (pomniejszony) obraz ca
lego placu, z pomnikiem króla w centrum (fot. autor)

ności prezydentów: Francji, Po lski i kanc
lerza Niem iec.

Nietylko Nancy
Region Lorraine jest jednym z bogat

szych we Francji - lokuje się na 8. miejscu
pod względem produktu narodowego na 22

Fot. 6. Katedra w Metz na leży donajwspanialszych zabyt
kówarchitektury gotyckiej. Rozmiarami przewyższa kate
drę w Reims (historyczne miejsce koronacji królówfrancu
skich) i Notre Dame w Paryżu (fot. Maria Karwasz)
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regionów Francji. Dziś już nie kopalnie wę

gla i huty, ale zakłady samochodowe, prze
mysł chemiczny (produkcja tworzyw
sztucznych) i rolnictwo (słynne śliwki mira
belki) stanowią o bogactwie tego regionu.
Mimo, że Lorraine jest położona na pół

nocnym wschodzie Francji, wody z tego re
gionu spływają do trzech mórz: Śródziem
nego zasilając Rodan, Północnego zasi
lając Mozelę, a przez nią Ren i do Sekwa
ny zasilaj ąc Kanał La Manche. Krajobraz
zmienia się z górzystego na południowym

wschodzie przez szeroką dolinę Mozeli
w okolicach Metz, do zalesionych wzgórz
na północy w okolicach Verdun. Klimat
w Lotaryngii bardziej przypomina ten
w Polsce niż w Paryżu - zimą temperatura
może spaść nawet do -20°C, a i śnieg sypie
obficie.

Największym miastem regionu Lorraine
jest Metz (123 tys. mieszkańców). Nad mia-

stem dominuje jedna znajpiękniejszych

na świecie katedr; jej budowę rozpoczęto

w 1220 r. Jest ona drugą pod względem wy
sokości (42 m, po katedrze w Beauvais)
i drugą pod względem długości (136 m,
po katedrze w Amiens) gotycką katedrą we
Francji, ale ma największą powierzchnię

witraży (6500 m2
) .

Na południowym wschodzie, niewysokie
Wogezy, wypiętrzone na przedgórzu Alp,
oddzielają Lotaryngię od Alzacji, z jej sto
licą Strasburgiem. Alzacja była również

obiektem historycznych sporów niemiec
ko-francuskich, a obecnie jest siedzibą Par
lamentu Europejskiego. Autostrada z Nan
cy i Metz na północ, wzdłuż rzeki Mozeli
prowadzi do Luksemburga, 70-tysięcznego

państwa-miasta, które jest, obok Londynu,
finansowym centrum Europy. Stąd już tyl
ko nieco ponad godzinę drogi do Brukseli,
Amsterdamu, Kolonii czy Frankfurtu.



* * *

Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Zakład Dydaktyki Fizyki, UMK Toruń
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Lotaryngia naprawdę leży w środku (Za
chodniej) Europy, a w centrum jej najpięk

niejszego placu stoi pomnik, zapomniane
go nieco w Polsce, kró la Stanislasa.

W po lskiej historiozofii osoba Stanisła

wa Leszczyńskiego ma dwuznaczne oce ny.
Zazwyczaj podkreśla się jego zależność

od kró la Szwecji Karola XII, a później kró 
la Fra ncji, jego teścia, Ludwika XV . Z na
komite dzie ło polityczne i kulturowe doko
nane przez ksi ęc ia Stanislasa w Lotaryngii
jes t pomij ane milczen iem . Wydaje się , że

na Stanisławie Leszczyńskim wzorował się

osta tni król Polski, t eż Stan isław, Poni a
towski. Ale to już inna histori a...

Fot. 7. Witraże katedry w Metz wydają się być zawieszo
ne w powietrzu. O tym, nad głównym ołtarzem legenda
mówi, że architekt dla jego zbudowania zawarł pakt
z d ia błem (fot.autor)

Fot. 8. Południe lotaryngiizajęte jestprzez masyw Wogezów, niewysokich górwypiętrzenia alpejskiego,w dużej mie
rze zalesionych i krajobrazem przypominających Szwajcarię Kaszubską. Góryte oddzielają lotaryngię od Alzacji (fot. Ma
ria Karwasz)

geografia w szkole


	Imagea1
	Image3
	Image4
	Image5
	Image6
	Image7

