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III. OMÓWIENIA I POLEMIKI

ŚW IĘTY W O JCIECH  A K SZTA ŁTO W A N IE SIĘ CHRZEŚCIJAŃ STW A  
NA W ĘG RZECH

Rok M illennium  śm ierci Św. W ojciecha zaowocował już  wielom a udanym i ana
lizam i działalności Świętego oraz jego  kultu w różnych krajach Europy. Jednocześnie 
zabrakło, jak  dotąd szczegółowego opracowania, opisującego jeg o  zw iązki z W ęgrami 
oraz kult jego osoby w tym kraju. W  Polsce nie podejm ow ano dotąd tego zagadnienia, 
na W ęgrzech praw dopodobnie jedyną obszerniejszą pozycją jes t praca doktorska Ist- 
vana Legezy z 1952 r (I. Legeza, Szent A dalbert m issiós szerepe a m agyar 
torténelem ben. Forrâaskritikai tanulmâny, Budapest 1952, [w:] Kelet Kôzép Europa 
szentje, Adalbert (Vojtech, W ojciech, Béla). V âlogatott tanulm ânyok, red. A. Somorjai 
OSB Budapest 1994 s. 1 1 7 -  191). W  oparciu o tę pracę pragnę zatem  uzupełnić 
obecny stan w iedzy na ten temat.

O pobycie św. W ojciecha na W ęgrzech inform uje nas Brunon z Kwerfurtu w swoim 
„Żywocie św. W ojciecha” oraz „Pasja św. W ojciecha” z Tegernsee1. N a podstawie 
tych źródeł m ożna przyjąć, że krótkotrw ała m isja św. W ojciecha miała m iejsce w 996 r. 
i okazała się bardzo korzystna dla rozwoju chrześcijaństw a na W ęgrzech. Oprócz raczej 
skrom nych nawróceń za najważniejszy efekt pobytu uw aża się ukształtow anie religij
ności św. Stefana. Innym  skutkiem  było stworzenie ośrodków  życia zakonnego i chrze
ścijańskiego przez jeg o  uczniów. Przyjm uje się rów nież, że Święty odegrał niepoślednią 
rolę w doprowadzeniu do ślubu św. Stefana z Gizellą, co m iało olbrzym i wpływ na 
rozwój Kościoła węgierskiego.

1.1. CH R ZE ŚC IJA Ń STW O  NA  W ĘG R ZEC H  PR ZED  PR ZY B Y CIEM  ŚW . W O JCIEC H A

Pierwszą próbę naw rócenia W ęgrów podjął w 953 r. Hierotheos, bizantyński biskup 
zaproszony przez księcia siedmiogrodzkiego. Jego m isja nie spotkała się z szerszym  
zainteresow aniem  w śród W ęgrów. Po um ocnieniu się cesarstw a bizantyńskiego, a rów 
nież z uwagi na zagrożenie ze strony cesarstw a niem ieckiego, książę Geza w 972 r. 
wysłał poselstw o, prosząc O ttona I o przysłanie duchownych w celu krzew ienia chrze
ścijaństw a2. O tton wyznaczył Brunona z Sankt Gallen, do którego misji przyłączył się

*W  kręgu żyw ota św iętego W ojciecha, tłum . Brygida Kürbis. Kraków 1997.
2 A. Gabriel, D er H eilige A dalbert und U ngaren [w:] Św ięty W ojciech w tradycji i ku lturze europejskiej, 

red. ks. K. Śm igiel, Gniezno 1992, s. 9 - 1 2 .
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biskup Pilgrim  wraz z kilkom a duchownymi. W tym samym czasie przybył benedy
ktyński zakonnik W olfgang3. Benedyktyn szybko zrezygnował z nawracania W ęgrów, 
ponieważ nie umiał znaleźć dostępu na dw ór Gezy, efekty działalności Brunona były 
raczej pow ierzchow ne4. Przyjęcie chrześcijaństwa oznaczało dla Gezy głównie korzyści 
polityczne i kulturow e, natom iast inni książęta oraz możni węgierscy nie byli zain
teresowani zm ianą wyznania. Chrześcijaństwo zapew niało sojusz z cesarstwem  nie
mieckim, utworzenie struktur nowoczesnego państwa, pozyskanie elit politycznych 
oraz czerpanie z dorobku kultury Europy Zachodniej. Prawdopodobnie w propagowaniu 
chrześcijaństwa odegrała znaczną rolę żona Gezy Sarolt5.

W 974 r. Pilgrim  złożył sprawozdanie papieżowi, w którym poinform ował, że 
ochrzcił ponad 5 tysięcy możnych węgierskich6. Spragniony arcybiskupstwa i benefi
cjów nie umiał zaszczepić prawdziwej wiary w społeczeństw ie w ęgierskim . Z  drugiej 
jednak strony misja Pilgrim a i naw rócenie dworu książęcego przygotowało grunt pod 
późniejszą działalność W ojciecha i jego  uczniów. Należy również zwrócić uwagę na 
dużą autonom ię innych plem ion węgierskich, których decyzja przyjęcia chrześcijaństwa 
Gezy nie dotyczyła7. Chrystianizacja tych terenów przebiegała opornie aż do XI w. 
Dw adzieścia lat po misji Pilgrim a wysłannicy św. W ojciecha, a wkrótce on sam „nałożył 
cień chrześcijaństw a” na dusze pogańskich W ęgrów 8.

1.2. EFEK TY  PO BY T U  ŚW . W OJCIECHA N A  ZIEM I W ĘGIERSKIEJ

M isja św. W ojciecha nie przyniosła niezwykłych efektów  w postaci nawróceń, 
zbudowania struktury kościelnej, czy założenia klasztorów. Nie dziwi to, jeśli weźmie 
się pod uwagę stosunkowo krótki czas je j trwania. Drugim powodem  była pow ierz
chowna działalność Pilgrim a i jego księży, oraz niechęć pozostałych książąt węgierskich 
do przyjęcia chrześcijaństwa. Najpełniej rolę Świętego oceniła ugoda Tripartitum 9, 
która w swojej pream bule zaznacza, że W ęgry „nie przez apostola przyjęły chrzest, 
ale za sprawą sw ego św iętego króla Stefana.” Vajk ochrzczony im ieniem  Stefan starał 
się realizować przez cale swoje panowanie ideał władcy chrześcijańskiego zaszczepiony 
mu przez W ojciecha. W ydaje się, że głównym  celem  osiągniętym  przez apostoła było 
przekształcenie duchowości Stefana w myśl ideałów chrześcijańskich. O tym, jak  wielki 
wpływ wywołała jego  nauka, świadczy późniejsze postępowanie króla oraz napisana 
na jego zlecenie „Libellus de institutione m orum” 10. Zestaw ienie treści tego dzieła 
z tym, co wiadomo o przebiegu rozm ów W ojciecha z O ttonem , pozw ala zrekonstruo

3 Ibidem  oraz Györffy György, Istvän kirâly és m üve, 2 wyd., Budapest 1983, s. 72.
4 Legeza, op. c it., s. 165.
5 Legeza op. cit., s. 166.
6 Ibidem.
7 B.Hôm an, M agyar tôrténet, I, Budapest 1935, s. 1 7 2 -  174.
8 Brunona ,Ż y w o t drugi...” Quibus (U ngariis) et ab errore suo parum  m utatis, um bram  christianitatis 

im pressit., wyd. J. Karwasidska [w:] M onum enta Poloniae H istorica series nova, t. 4, cz. 2 , W arszawa 
1969, r. 16, s. 19.

9 Za Legeza: Verbôczy Tripartitum , s. 167.
10J. Balogh, Scriptores rerum  hungaricarum  II, Budapest 1938.
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wać ideę państwa chrześcijańskiego, głoszoną przez biskupa Pragi. Zasadniczą m yślą 
jes t przem ijanie doczesności i sławy, niezapom inanie o rzeczach wiecznych. W edług 
św. W ojciecha zasłużyć na szczęście w ieczne może tylko w ładca m iłosierny udzielający 
hojnie jałm użny, opiekujący się chorym i i wdowam i. Bojaźń boża i sprawiedliwość 
wobec występnych to kolejne obowiązki pom azańca bożego11. O realizacji powyższych 
ideałów świadczy pozytywna opinia kronikarza T hietm ara12, który uznał Stefana za 
w ładcę m iłosiernego i gościnnego. W ychowanek W ojciecha, realizując przez cale życie 
powyższe ideały, wpłynął zasadniczo na obraz chrześcijaństw a na W ęgrzech, rozbu
dował strukturę kościelna, fundował kościoły i klasztory, w prow adził do kleru w ę
gierskiego ducha odnowy i ascezy. W  ten sposób przewodnictwo duchowe św. W oj
ciecha wpłynęło i trwale przeobraziło chrześcijaństw o na W ęgrzech.

1.3. RO LA U C ZN IÓ W  W  K O ŚCIELE N A  W ĘGRZECH

Dalszymi propagatorami wizji Świętego byli jego uczniowie. Zajęli się oni sformowa
niem struktur kościelnych, służyli pomocą jako doradcy księcia i króla, zakładali wspól
noty zakonne, wreszcie z poświęceniem życia nawracali pozostałe komitaty Węgier.

Jednym  z najbliższych św. W ojciechowi był Radła, jego starszy brat i zarazem  
opiekun. Razem przebywali w M agdeburgu, następnie Radia oddzieliw szy się, pozostał 
aż do rzezi libickiej w klasztorze w Brevnovie13. W idząc narastającą wrogość Prze
m yśla II przeniósł się w raz częścią zakonników na dwór księcia w ęgierskiego Gezy. 
W  996 roku W ojciech wysłał list do księżnej Sarolt list, w którym  prosi o zezw olenie 
Radie na opuszczenie dworu i przyłączenie się do misji pruskiej. Jednocześnie w tajnym  
liście do samego Radły wzywa go do stawienia się niezależnie od decyzji księżnej. 
Zakonnik pozostaje jednak  na dworze, będąc skrom nym  i posłusznym  losowi kapłanem  
pary książęcej.

Innym bliskim  uczniem  W ojciecha o nadzwyczajnym  wpływie na efekty chrystia
nizacji W ęgier był A nastazy . W yznaczony na opata Brevnova odegrał zasadniczą role 
w naw racaniu szerszych rzesz W ęgrów na Małej N izinie W ęgierskiej oraz przyczynił 
się do utw orzenia struktur kościelnych14. Był pierwszym  opatem  klasztoru w Pannon- 
halma, w 1006 r. został arcybiskupem  ostrzyhom skim , rok później brał udział w sy
nodzie w Frankfurcie jako  przedstaw iciel K ościoła W ęgier. Realizow ał ideały wpojone 
przez św. W ojciecha jeszcze na Awentynie. W edług św. Arnolda był on obdarzony 
nadzw yczajnym i zdolnościam i a także cierpliw ością i pokorą, nie szukający sławy, 
a raczej realizujący ascetyczny m odel życia zakonnego.

11 „W  kręgu żyw ota...” s. 67 - 6 8 ;  Św. W ojciecha biskupa i m ęczennika Ż yw ot pierw szy, wyd. J. Kar- 
w asińska , M PH sn., t.4, z. 1, W arszaw a 1962, r. 23, s. 35 - 3 6 .

12 Z. Jedlicki, Kronika T hietm ara, Poznań 1953, s. 584.
I3 SSS t.4, red. G. Labuda, W roclaw  1970, s. 449 -  450.
* Kw estia ow ych w ym ienionych w artykule „dwu uczniów ” św. W ojciecha je s t  bardzo skom pliko

wana. Zarów no spraw a, identyczności czy rozdzielności tych dw u postaci, jak  i w ypadki z ich życia są 
w nauce sporne. Por. W. Sw oboda [w:] SSS, t. 8/2, W rocław  1996, s. 2 6 6 - 2 6 7 .  (tam  obszerna literatura) 
—  przyp. red.

14Legeza, op. cit. s. 171.
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Trzeci spośród uczniów Astryk został wybrany przez W ojciecha na opata klasztoru 
w M iędzyrzeczu15, następnie w Pecsvârad. Jego zasługą dla Kościoła na W ęgrzech 
jes t z pewnością nawrócenie rzesz W ęgrów na południu kraju oraz energiczne w ypeł
nianie obowiązków biskupa Kalocsy. Doniosłą rolę spełnił on rów nież w Rzymie, 
upraszając papieża o koronę dla Stefana. Zresztą w trakcie tej misji nie tylko uzyskał 
koronę, lecz również przedstaw ił w niezwykle korzystnym  świetle sam ego Stefana 
oraz życie religijne W ęgrów.

Najmniej znanym propagatorem  wizji św. W ojciecha byt Bonifacy. W iadomo
0 nim, że nawracał m ieszkańców Kraju Zadunajskiego i w wyniku odniesionej rany 
poniósł śmierć m ęczeńską16.

Podsum owując rolę uczniów  św. W ojciecha w kształtow aniu życia religijnego 
na W ęgrzech należy podkreślić, że ugruntow ali oni najczystszą form ę chrześcijań
stwa zw iązaną z ówczesnym i prądam i reform atorskim i. Z  nimi w iążą się początki 
życia zakonnego, budow a struktury kościelnej oraz dalsze naw racanie ludu. Oni, jako  
ludzie wykształceni i m ający rozległe stosunki peinili też z pow odzeniem  rolę dy 
plomatów.

1.4. K O NTAKTY Z  O TTON EM  I M A ŁŻEŃ STW O  Z  GIZELLĄ

Złożonym  problem em  wydaje się wpływ św. W ojciecha i jego uczniów  na sojusz
1 sympatię pom iędzy cesarzem  Ottonem  III a św. Stefanem, w ydaje się, że to wiaśnie 
biskup praski zw rócił uwagę cesarza na młodego i żarliw ego syna Gezy. Z  drugiej 
jednak  strony nie je s t pewne czy po swej misji na W ęgrzech św. W ojciech miał szansę 
rozm awiać z cesarzem . Na pewno wym ieniano posłów i listy17.

Ostatnią zasługą św. W ojciecha dla W ęgier je s t z pew nością pośredniczenie w ślu
bie G izelli —  księżniczki bawarskiej ze Stefanem. Z  jednej strony łączyły Świętego 
z księciem  bawarskim  węzły pokrewieństwa (wg Legezy ich matki były siostrami), 
z drugiej strony to m ałżeństw o m iało również olbrzym ie znaczenie jako  sojusz wę- 
giersko-bawarski. Od swojej m łodości G izella byia przygotow yw ana do życia zakon
nego, więc po ślubie z Stefanem  nadal pragnęła realizow ać wcześniejsze ideały, uchodzi 
też za fundatorkę wielu przedm iotów i szat liturgicznych. Dzięki temu małżeństwu 
zaw iązała się również serdeczna więź m iędzy Stefanem  a O dilonem  z Cluny. W ym ie
niano wielokrotnie listy i posłów. W  utworzeniu i podtrzym aniu tej znajom ości, mającej 
duży wpływ na duchowość Stefana, a co za tym idzie całego narodu węgierskiego, 
dużą rolę odegrała G izella18. W jej otoczeniu pojawiło się też z czasem  wielu gotowych 
do realizacji reform zakonników i księży, a także znanych rycerzy i biegłych rzem ie
ślników.

)5 Legeza op. cit.s. 172, M estris jak o  polski M iędzyrzecz rozszyfrow uje m. inn. H.G. Voigt, D er röm i
schen V ita des heiligen Adalbert, Praga 1904, s. 131 -  132.

16Legeza op. cit. s. 173.
,7 Legeza op.cit. s. 175.
18 Legeza , i.e.
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1.5. PO D SU M O W A N IE EFEK TÓ W  DZIA ŁA L N O ŚCI ŚW IĘTEG O  W O JCIEC H A  NA W ĘGRZECH

Święty W ojciech poprzez swój krótki pobyt wyraźnie wpłynął na kształt życia 
religijnego na W ęgrzech. Jego zasługą w dużym stopniu jest uform owanie w nowym 
odnowionym  duchu reformy kościelnej Stefana, a co za tym idzie całych W ęgier Jego 
dążenia popierali i rozszerzali uczniowie Radia, Astryk i Bonifacy. W reszcie zasługą 
Świętego było również doprow adzenie do ślubu Stefana z Gizellą. Choć w świetle 
nowszych badań nie uważa się już, że to w łaśnie św. W ojciech ochrzcił Stefana, to 
jednocześnie jest on tym, którego inter H ungaros clara est m em oria”19.

2. KU LT ŚW IĘTEG O  W O JCIEC H A  N A  W ĘGRZECH

Zagadnienie kultu św. W ojciecha na W ęgrzech czeka jeszcze na szczegółowe opra
cowanie. Tym bardziej uprawom ocniona w ydaje się próba naszkicowania choćby za
rysu problemu.

Kult Świętego na W ęgrzech nie był nigdy zbyt rozpowszechniony w szerszych 
kręgach społeczeństwa, w iąże się go raczej z warstw ą wykształconego kleru, również 
legendy o św. W ojciechu nie cieszyły się taką popularnością, jak  legendy innych 
świętych. Z  drugiej jednak  strony kult ten rozwijał się w czasie. Głównym jego ośrod
kiem  był bez wątpienia Ostrzyhom , gdzie ufundowana przez Stefana katedra otrzym ała 
w ezw anie św. W ojciecha20. Dokum enty dowodzą, że archidiecezja ostrzyhom ska od 
daw na nadzwyczaj uroczyście obchodziła św ięto sw ojego patrona. W tym dniu wszyscy 
kanonicy i plebani zobowiązani byli do w zięcia udziału w uroczystym  obrzędzie ku 
jego  czci. W  1208 r. arcybiskup Janusz powołał specjalną fundację, m ającą zapew nić 
środki na coroczne organizow anie biesiady dla członków  kapituły katedralnej21.

W ydaje się, że o kulcie św. W ojciecha św iadczy również częste wybieranie przez 
A rpadów im ienia Bela (Adalbert) dla swoich synów. Dodać należy, że dzień m ęczeń
skiej śmierci W ojciecha często występuje w dokum entach lokacyjnych i jako  termin 
egzekucji sądowej22. Dzień ten jes t rów nież datą wielu synodów. W katalogu dołą
czonym  do Corpus Juris H ungarici” wym ienia się W ojciecha (niesłusznie) jako  pier
wszego arcybiskupa Ostrzyhom ia, a przez długie wieki jego wizerunek był herbem  
kom itatu ostrzyhom skiego23. Pojaw ił się rów nież na herbie Em eryka Eszterhazy24. Je
go postać występuje także na licznych dziełach sztuki między innymi na m iniaturze 
z XVI w., obrazie G. Benczura, czy wreszcie na ścianie bazyliki św. Stefana w Bu
dapeszcie. dokładniejsze om ów ienie ikonografii związanej z tą postacią wykracza je d 
nak poza ramy tego szkicu.

M ichał Frąckowiak

19 K odeks K nauza za L egeza s. 179.
20L egeza op. cit. s. 121.
21 L egeza op. cit. s. 121.
22 L egeza op.cit. s. 122.
23 L egeza op. cit. s. 122.
24T. G öm bös A szerzetes és lovagrendek cim erei és viseletei, Budapest 1993, s. 180.


