


Dániel B a g i, Remény a királyságra. A gnieznói találkozó „koronázási jelenete” a lengyel õsgest-

ában és a mû kapcsolata a Könyves Kálmán kori magyar belpolitikával, „Századok” 137, 2003,

z. 2, s. 349–380.

Przekaz Kroniki Anonima Galla o przebiegu Zjazdu GnieŸnieñskiego wci¹¿ budzi zainteresowanie badaczy. Czasopi-

smo historyków wêgierskich „Századok” opublikowa³o artyku³ mediewisty z Piêciokoœcio³ów, Dániela Bagiego poœwiêcony

interpretacji tego przekazu. Autor specjalizuje siê w historii Europy Œrodkowej, zw³aszcza dziejach Wêgier i Polski, jest te¿

cz³onkiem Polsko–Wêgierskiej Komisji Historycznej. Jego artyku³ zatytu³owany Nadzieja na królestwo. „Znaczenie korona-

cji” w czasie Zjazdu GnieŸnieñskiego w polskich pragestach oraz powi¹zanie tego dzie³a z wêgiersk¹ polityk¹ wewnêtrzn¹ czasów

Kolomana Uczonego zawiera analizê dyskutowanego fragmentu z punktu widzenia badacza wêgierskiego, dlatego zas³uguje

na przybli¿enie historykom polskim.

Dániel Bagi wyró¿nia s³usznie dwie tradycje dziejopisarskie opowiadaj¹ce o wydarzeniach zasz³ych w GnieŸnie

w 1000 r. Jedn¹ z nich jest wczeœniejsza tradycja niemiecka, zachowana w Rocznikach Kwedlinburskich, Hildesheimskich,

Altajskich, a przede wszystkim u Thietmara, koncentruj¹ca siê na koœcielnej stronie Zjazdu, drug¹ tworzy przekaz Anoni-

ma Galla, mówi¹cy o wypadkach politycznych. Autor artyku³u omawia dyskusjê wokó³ tego wydarzenia tocz¹c¹ siê w nauce

polskiej i niemieckiej wyró¿niaj¹c w sumie osiem koncepcji. Szeroko te¿ przedstawia kontrowersje wokó³ pogl¹dów Johan-

nesa Frieda. G³ównej zas³ugi niemieckiego historyka upatruje w fakcie, ¿e przypomnia³ on badaczom zachodnioeuropej-

skim o œrodkowoeuropejskim Milenium.

Celem artyku³u jest analiza Ÿród³owej wartoœci polskiej tradycji Zjazdu GnieŸnieñskiego. Pierwszy kronikarz polski po-

wo³uje siê na zaginion¹ Pasjê œw. Wojciecha. Kwestia podstawy Ÿród³owej Anonima Galla by³a poruszana przez historyków

wêgierskich w kontekœcie dyskusji nad opisem polsko–wêgierskiej rywalizacji o koronê w Legendzie œw. Stefana autorstwa

Hartwika. Zoltán Tóth uzna³, ¿e w Legendzie Hartwika przejawia siê antygregoriañski pogl¹d na koronacjê (decyduj¹ca ro-

la cesarza). Zauwa¿y³ on zbie¿noœæ opowiadañ Galla i Interpolatora C Kroniki Ademara z Chabannes o przekazaniu Chro-

bremu w³óczni œw. Maurycego. Poniewa¿ kroniki te powsta³y niezale¿nie od siebie, zdaniem Z. Tótha obie korzysta³y ze

wspólnego Ÿród³a, którym by³a Liber de passione martyris. Inaczej interpretowa³ tê zbie¿noœæ József Deér, który tekst Inter-

polacji C uzna³ za powsta³y w oparciu o tekst Anonima Galla. Niemiecki badacz Karl Ferdinand Werner zwróci³ uwagê, ¿e

autorem Interpolacji C jest sam Ademar
1
, co jego zdaniem potwierdza filiacjê Z. Tótha. Do koncepcji tej przychylili siê te¿

József Gerics i Erzsebét Ladányi. D. Bagi zauwa¿a, ¿e wiadomoœci Ademara s¹ ubo¿sze ni¿ u Anonima Galla, byæ mo¿e

dlatego, ¿e francuski kronikarz opiera³ siê na jakimœ drugorzêdnym przekazie. Czy mog³a to byæ Liber de passione martyris,

odpowiedzieæ siê nie da z powodu zaginiêcia tej pasji (s. 360).

Dániel Bagi zauwa¿y³, ¿e przekazy Anonima Galla oraz Ademara tylko w pewnych punktach s¹ zbie¿ne (przekazanie

relikwii ramienia œw. Wojciecha) i mog³y korzystaæ z zaginionej Pasji. Natomiast zasadnicze informacje o ZjeŸdzie zaczerp-

n¹³ pierwszy kronikarz polski z tradycji niemieckiej, któr¹ przekszta³ci³ w duchu wspó³czesnych sobie potrzeb (s. 360). Ten

wniosek to istotne novum w dotychczasowej dyskusji. Przechodz¹c do analizy znaczenia omawianego fragmentu w Kronice

Anonima Galla autor s³usznie wykazuje koniecznoœæ jego analizy w kontekœcie ca³oœci Ÿród³a.

Jego zdaniem celem anonimowego kronikarza by³o upamiêtnienie czynów Boles³awa Krzywoustego oraz jego przod-

ków, usprawiedliwienie oœlepienia Zbigniewa oraz opis wojny przeciwko Henrykowi V. Anonim Gall tworz¹cy na dworze

Boles³awa Krzywoustego próbowa³ wykazaæ jego duchowy zwi¹zek z wielkim pradziadem, Boles³awem Chrobrym, który sta³

siê bohaterem I ksiêgi Gallowego dzie³a. Czo³owym problemem zajmuj¹cym kronikarza by³a kwestia korony oraz króle-

stwa. Jak zauwa¿a Dániel Bagi, Polska Krzywoustego konsekwentnie okreœlana jest mianem królestwa, zaœ sam jej w³adca

uznawany za legalnego jej w³adcê i przeciwstawiany Zbigniewowi — w³adcy nielegalnemu. Czytelnikowi artyku³u nasuwa

siê tu porównanie z osi¹gniêciami historiografii wêgierskiej (zw³aszcza prace Józsefa Gericsa) analizuj¹cej problem legal-

noœci w³adzy w œredniowiecznym dziejopisarstwie wêgierskim. D. Bagi zauwa¿a, ¿e w oczach Anonima Galla w³aœciwym

twórc¹ Królestwa Polskiego by³ Boles³aw Chrobry. Stawia zatem pytanie, czy by³a to samodzielna myœl kronikarza. W celu

odpowiedzi na nie analizuje znan¹ doskonale polskim badaczom dyskusjê nad pochodzeniem pierwszego polskiego kroni-

karza, przychylaj¹c siê, moim zdaniem s³usznie, do tezy Mariana Plezi o jego pobycie na Wêgrzech. Œlad znajomoœci wê-

gierskich stosunków znajduje on np. w Gallowym okreœleniu pomorskiego Bia³ogardu mianem Alba, podobnie jak nazywa-

no wêgierski Bia³ogród Królewski (Székesfehérvár) — dodajmy, ¿e tak okreœlano równie¿ drugi Bia³ogród wêgierski — le-

¿¹cy w Siedmiogrodzie Gyulafehérvár, czyli Alba Iuliê. Autor artyku³u uznaje, ¿e kronikarz móg³ przybyæ do Polski miêdzy

1109 a 1113 r., dopowiedzmy, ¿e na ten okres (ok. 1113) datuje siê pielgrzymkê Krzywoustego na Wêgry. Na Wêgrzech wy-

pracowano wtedy ideologiê suwerennoœci, której wyrazem by³a koronacja. Po raz pierwszy ideê tê sformu³owa³ biskup Har-

twik w ¯ywocie œw. Stefana. Œlady podobnej doktryny prawno–politycznej dostrzega badacz w Kronice Anonima Galla,

w tym w opisie Zjazdu GnieŸnieñskiego. W tym kontekœcie niewa¿na staje siê osoba kronikarza, lecz na pierwszy plan wysu-

waj¹ siê polityczne idee, którym ho³dowa³.

Koncepcja Dániela Bagiego rozszerza polsk¹ dyskusjê na temat interpretacji Gallowego opowiadania o ZjeŸdzie

GnieŸnieñskim o nowy w¹tek ideowy, ¿ywy od lat w historiografii wêgierskiej. Sprzeciw budzi jedynie zakwestionowanie
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przez autora istnienia osobnej, polskiej tradycji. Wydaje siê, ¿e opisu symbolicznych ceremonii, do jakich dosz³o podczas

spotkania, kronikarz sam by nie wymyœli³, nie móg³by ich te¿ znaæ z tradycji niemieckiej, która œwieck¹ stron¹ Zjazdu nie

zajmuje siê zupe³nie. Pamiêæ o nich musia³a przetrwaæ na dworze, nawet jeœli nie spisana w Liber de passione martyris, to

w przekazie ustnym. Jeœli kronikarz rzeczywiœcie wyniós³ z dworu Kolomana przekonanie o koronacji jako wyrazie suweren-

noœci, to s³ysz¹c polskie opowiadania mia³ gotowy materia³ do uzasadnienia swoich przekonañ.

Wêgierskie korzenie Dániela Bagiego widoczne s¹ równie¿ w okreœlaniu dzie³a Anonima Galla mianem pragesta

(õsgesta). Jak wiadomo, mediewiœci wêgierscy od dwustu lat obcuj¹ z ide¹ praŸród³a wszystkich kronik wêgierskich, czêsto

okreœlanego jako Gesta Ungarorum lub pragesta. Od Kroniki Anonima Galla Gesta Ungarorum ró¿ni¹ siê tym, ¿e nie zacho-

wa³y siê w pierwotnej postaci, by³y natomiast ustawicznie przerabiane przez póŸniejszych autorów. Tymczasem nasza Kroni-

ka zachowa³a siê w kilku rêkopisach œredniowiecznych, co wskazuje na jej znajomoœæ w tym okresie w pierwotnej redakcji.

Nie wypar³y jej póŸniejsze kroniki, które zreszt¹ opiera³y siê jej przekazie. Niezwyczajne dla polskich historyków okreœlenie

naszego najstarszego kronikarza jako pragesta nale¿y uznaæ za drobny b³¹d, a mo¿e raczej za wskazówkê doœwiadczeñ auto-

ra jako specjalisty od Ÿród³oznawstwa wêgierskiego.

Wydaje siê, ¿e omówiony wy¿ej artyku³ dobrze wpisuje siê w o¿ywion¹ w ostatnim czasie dyskusjê nad znaczeniem

Zjazdu GnieŸnieñskiego, wnosz¹c do niej doœwiadczenia badacza dziejów Wêgier. Dlatego wart jest, by go bli¿ej przybli¿yæ

polskiemu czytelnikowi.

Ryszard Grzesik

Polska Akademia Nauk

Instytut Slawistyki

Poznañ

Krzysztof S k w i e r c z y ñ s k i, Recepcja idei gregoriañskich w Polsce do pocz¹tku XIII wieku,

Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wroc³aw 2005, ss. 374.

Pierwsze stulecia dziejów polskiego Koœcio³a nadal stanowi¹ dla wspó³czesnych badaczy atrakcyjny temat. Ostatnio

ukaza³y siê nowe monografie stanowi¹ce œwiadectwo tego zainteresowania. Nale¿y tutaj wymieniæ przede wszystkim prace

Józefa Dobosza
1

i Jacka Maciejewskiego
2
. Ksi¹¿ka Krzysztofa Skwierczyñskiego, opublikowana w presti¿owej serii Mono-

grafie Fundacji Nauki Polskiej, mieœci siê w tym samym nurcie badañ.

Zagadnienie przenikania do Polski idei reformy koœcielnej nie by³o wczeœniej przedmiotem odrêbnych studiów. Re-

cenzowana pozycja s³u¿y zatem wype³nieniu pewnej istotnej luki. Jest to walor, który nale¿y podkreœliæ ju¿ na wstêpie.

Punkt wyjœcia przedsiêwziêcia badawczego stanowi przedstawienie najwa¿niejszych problemów tak zwanej rewolucji

gregoriañskiej. Mowa o tym w pierwszej czêœci ksi¹¿ki, która nosi tytu³ „Regnum i sacerdotium”. Autor, id¹c za zagraniczn¹

literatur¹ przedmiotu, przyjmuje pogl¹d, i¿ pontyfikat Hildebranda — Grzegorza VII (1073-1085) by³ dla Koœcio³a i refor-

my w Koœciele bezwzglêdnie prze³omowy. Ju¿ samo u¿ycie okreœlenia „rewolucja”, eksponowanego we wstêpie omawianej

ksi¹¿ki, ma wskazywaæ, ¿e Grzegorz wprowadzi³ do polityki papiestwa „now¹ jakoœæ”, tak¿e w porównaniu ze swoimi refor-

matorskimi przecie¿ poprzednikami, Leonem IX, Miko³ajem II czy Aleksandrem II. Nacisk po³o¿ony na dorobek Grzego-

rza VII prowadzi nadto do relatywnego umniejszenia wk³adu nastêpców wielkiego papie¿a. Tego rodzaju za³o¿enie wp³ynê-

³o na kszta³t pracy. Poza obszarem zainteresowania badacza znalaz³o siê mianowicie zagadnienie ewentualnego przenika-

nia idei reformy Koœcio³a do Polski przed pontyfikatem Grzegorza VII. Uwzglêdnienie tego problemu, prawda, ¿e niezbyt

wdziêcznego jako przedmiot studiów, z powodu stanu Ÿróde³, wzbogaci³oby zapewne uwagi autora na temat polityki ko-

œcielnej Boles³awa Œmia³ego. Z kolei wyk³ad dwunastowiecznej historii przenikania nowych pr¹dów do Polski naznaczony

zosta³, jak siê wydaje, przekonaniem, i¿ ruch gregoriañski po Grzegorzu ma³o siê zmienia³, co musi budziæ w¹tpliwoœci.

K. Skwierczyñski, referuj¹c pogl¹dy Grzegorza VII, wykorzysta³ w stopniu dot¹d w polskiej nauce nie spotykanym listy

tego papie¿a. Pozwoli³o to, wraz z siêgniêciem do równie¿ obfitej literatury przedmiotu
3
, na udokumentowanie pogl¹du

niezwykle wa¿nego z punktu widzenia dalszych rozwa¿añ badacza. S³ynny konflikt z cesarzem Henrykiem IV, zogniskowa-

ny wokó³ problemu inwestytury, by³ konsekwencj¹ walki o wewnêtrzn¹ odnowê Koœcio³a. W³aœnie w d¹¿eniu do podniesie-

nia moralnego i intelektualnego poziomu duchowieñstwa nale¿y widzieæ podstawowy motyw dzia³añ podejmowanych przez

papie¿a. Opozycja sacerdotium i regnum wy³oni³a siê tutaj niejako wtórnie. Oznacza to, ¿e Grzegorz nie by³ a priori przeciw-

ny ingerencji œwieckich monarchów w sprawy Koœcio³a. Dopuszcza³ tak¹ interwencjê, a nawet do niej zachêca³ — jeœli s³u¿y-

³a naprawie Koœcio³a. Królowie i ksi¹¿êta winni, uznaj¹c prymat Stolicy Apostolskiej, wspó³pracowaæ z ni¹, np. usuwaj¹c sy-
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