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Wawelu, łatwiej jest, nawet wbrew przekazom źródłowym, przypisać dążącemu do koronacji Bolesławowi Śmiałemu, niż 
Władysławowi Hermanowi, który dokonał czy też został zmuszony do redukcji aspiracji państwowych.

3. Postawienie wielostronnie uzasadnionejhipotezy o podw ójnejkatedrze na Wawelu, niezwykle frapującej, płodnej 
i ułatw iającejzrozum ienie topografii wzgórza, nie może jednak eliminować zastrzeżeń jakie ciągle nasuwają niezwykle 
skąpe i stosunkowo późne dane źródłowe. W  końcu warto zwrócić uwagę, na powtarzające się, a nie zawsze dostrzegane 
różnice pomiędzy topografią i architekturą Wawelu i innych stolic biskupich w Polsce.

Książka Tomasza Węcławowicza nie jest ani przewodnikiem po świątyni katedralnej, ani też je janalizą  architektonicz
na i stylową, lecz właśnie w oparciu o badania archeologiczne i architektoniczne, powiązane z filozofią architektury, prze
konującą próbą systematycznego odtworzenia dziejów i treści ideowych kościoła katedralnego na Wawelu, będącego przez 
wieki „ołtarzem Ojczyzny”.

Elżbieta Dąbrowska 
Tournus

Ryszard G r z e s i k, Polska Piastów i Węgry Arpadów we wzajemnej opinii (do 1320 roku), S la
wistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2003, ss. 239.

Jest to kolejna, po monografii Kroniki węgiersko-polskiej, książka tego autora poświęcona kontaktom  polsko-w ęgier
skim. Tym razem oparł się on na średniowiecznych polskich i węgierskich źródłach narracyjnych, historiograficznych i ha- 
giograficznych, które, wraz ze stanem  badań, prezentuje we wstępie. Rozdział pierwszy poświęcony jest obrazowi Węgier 
na kartach polskich źródeł historiograficznych z okresu przed powstaniem dzieła Jana Długosza, czyli sprzed połowy XV w. 
A utor omawia tu  kolejno miejsce W ęgier w polskich chorografiach (zwraca tu uwagę upieranie się polskich kronikarzy przy 
słowiańskości Węgrów i uczynienie w XIV w. z Panonii kolebki Słowian), obraz dziejów państwa węgierskiego i kontaktów 
polsko-węgierskich w ówczesnych źrodłach narracyjnych oraz ewolucję w nich wiedzy o W ęgrzech. A utor podkreśla, że 
W ęgrami interesowali się przede wszystkim autorzy źrodeł powstających w Małopolsce i W ielkopolsce, co łączy z kontakta
mi władców tych dzielnic z W ęgrami w X III w. Obraz W ęgier w polskim dziejopisarstwie zależał od rytmu związków między 
obu krajami. W zbogaca się w X III w., a główne znaczenie mają tu dwa wydarzenia: powrót na dwór krakowski Salomei, 
małżeństwo Bolesława Wstydliwego z Kingą, a zwłaszcza przywiezienie nią do Polski Kroniki węgiersko-polskiej oraz poja
wienie się w Polsce pod koniec X III w. Kroniki Marcina z  Opawy. Poza Kroniką Galla Anonim a  brak w źródłach polskich 
fascynacji tym sąsiednim krajem.

W  rozdziale drugim autor omawia wiedzę autorów średniowiecznych źródeł węgierskich na tem at Polski. Jest ona dla 
nich zwykłym sąsiadem, z którym łączą Węgry zarówno konflikty jak i sojusze. Także i tu brak fascynacji sąsiednim krajem, 
nie ma też mowy o żadnych „dozgonnych” przyjaźniach. Jedynym źródłem w szerszym zakresie — i przychylnie — ukazu
jącym Polskę była powstała na dworze węgierskim w latach dwudziestych lub trzydziestych X III w. Kronika węgiersko-pol
ska. Węgry istniały w świadomości średniowiecznych elit polskich dużo silniejniż Polska w wyobrażeniach elit węgierskich.

Oddzielny rozdział poświęcony został wiadomościom o W ęgrzech w monumentalnych Annales Regni Poloniae Jana 
Długosza. A utor omawia tu  znajomość przez kronikarza źródeł węgierskich, a następnie, wiadomości zamieszczone przez 
niego o W ęgrzech w Chorografii i początkowych, „przedhistorycznych” częściach Annales oraz w dalsze jich  części, do 
1320 r. Dzieło Długosza ma charakter wyjątkowy, bowiem programowo przedstawia dzieje sąsiednich państw i ich związek 
z Polską — prawie 40% Annales poświęcone jest dziejom obcym. N ajw ięcejm iejsca zajmują zapiski o dziejach Czech 
(10,5%), Węgry plasują się na miejscu drugim (7,3%), a na trzecim Krzyżacy. Następne w kolejce cesarstwo, papiestwo, L it
wa i Ruś mają już znacznie m niejzapisek. D la dziejów W ęgier Długosz korzystał z wielu źródeł, najobszerniejjednak z tzw. 
Kompozycji kronikarskiej z XIV w. (zachow anejw  dwóch redakcjach, Kroniki budzinskiej i Kroniki obrazkowej). Korzystał 
też ze źródeł czeskich i ruskich. Jednak najważniejsze źródło do przedstawienia problematyki węgierskiej stanowiły dlań 
przekazy polskie — na nich oparł niemal połowę zapisek.

Ostatni rozdział poświęcony jest analizie przyczyn dysproporcji między dużym zainteresowaniem dziejopisarstwa pol
skiego W ęgrami i skromnym dziejopisarstwa węgierskiego Polską — jest ona wspominana mimochodem, wyłącznie na m ar
ginesie wydarzeń wewnątrz węgierskich. Wyjaśnienie tego faktu autor widzi w nierównoprawności statusu obu państw 
— Węgry, nieprzerwanie królewskie, zachowujące jedność terytorialną, miały nieporównywalnie wyższą pozycję w Europie 
średniow iecznejniż książęca i podzielona na dzielnice Polska, która po prostu nie była w oczach elit węgierskich równo
prawnym partnerem . Na zakończenie autor przedstawia pokrótce, jakie wiadomości na tem at Polski i W ęgier znaleźć moż
na w analizowanych przez niego źródłach polskich i węgierskich (kolejno: kroniki, roczniki, hagiografia, zawsze w układzie 
chronologicznym). Książkę kończy bibliografia oraz indeksy źródeł i autorów.

Pora na kilka uwag krytycznych.
Pewne zastrzeżenia budzi przedstawiany przez autora stan polskich badań nad kontaktam i polsko-węgierskimi. Czy 

rzeczywiście tylko związki kościelne doczekały się analitycznych opracowań? Zabrakło tu wielu prac poświęconych kontak
tom politycznym w XII i X III w., związkom rodzinnym i dynastycznym, a także kulturalnym i artystycznym. Wszak na opi
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nie o sobie wpływ ma cały kulturowy i polityczny kontekst danego okresu czy epoki. Niepełna, a czasami nazbyt pobieżna 
znajomość literatury przedm iotu sprawiła np., że nie mogą zadowolić uwagi autora na tem at królewicza Emeryka (odsyłam 
tu do moich prac na tem at jego legendy, a zwłaszcza M. Derwich, Zur Translation der Hl. Kreuz-Reliquie a u f den Berg Ły- 
siec. Genese, Fortentwicklung und Pragmatik einer spätmitellalterlichen Klosterlegende, w: „De ordine vitae”. Zu  Normvorstel
lungen, Organisationsformen und Schriftgebrauch im mittelalterlichen Ordenswesen, hrsg. v. G. Melville (Vita regularis. O r
dnungen und D eutungen religiosen Lebens im M ittelalter 1, M ünster-H am burg-London 1996, s. 380-402). Nigdy nie 
twierdziłem, że konwent łysogórski przybył z W ęgier (s. 125, przyp. 16) — według mnie przybył z Tyńca (M. Derwich, Bene
dyktyński klasztor św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu, W arszawa-W rocław 1992, s. 270 i in.). Bardzo sporna jest data
cja Kroniki wielkopolskiej. Choć ostatnio pojawiają się głosy próbujące rehabilitować dawną tezę B. Kürbis, to w świetle ba
dań m.in. J. Dąbrowskiego, H. Łowmiańskiego, J. Banaszkiewicza, J. Bieniaka, M. Derwicha oraz N. Kerskena nie ma w ąt
pliwości, że jest to dzieło co najm niejgruntownie przeredagowane i ukończone w XIV w., zapewne przez Janka z Czarnko
wa. Osobiście zaś sądzę, że powstało ono dopiero w latach siedemdziesiątych X IV  w. i wyszło spod pióra Janka. Teza o rze
komej XIII-wiecznej wersji tej kroniki upada wobec prostego pytania, czym miałby się ten pierwowzór różnić od roczników 
wielkopolskich? Wszak XIII-wieczne wiadomości te jk ro n ik i powielają wiadomości roczników. Taka zaś późna datacja 
Kroniki wielkopolskiej (a nawet tylko możliwość takiejdatacji) każe w innym od przedstawionego przez autora świetle wi
dzieć zamieszczone w niejwiadomości o Lechu czy południowych granicach Polski — odsyłam tu czytelnika do m ojejpracy 
(M. Derwich, Janko z  Czarnkowa a Kronika Wielkopolska, w: A cta Universitatis Wratislaviensis 800, H istoria L, Wrocław 
1985, s. 127-162).

Opinie wyrażone w dziejopisarstwie wynikają albo z prostego zapożyczenia z podstawy źródłowej, albo z konkretnej 
wiedzy autora przekazu, albo też z zapotrzebowań czy to jego protektora, osoby zamawiającejdzieło, czy to odbiorców, do 
których jest ono skierowane. Użyteczne byłoby zatem bliższe przyjrzenie się pod tym kątem  analizowanym przekazom: 
dziejopisarzom i ich ewentualnym kontaktom  z Polską, W ęgrami i ich mieszkańcami (w tym np. podróżom, kontaktom, 
spotkaniom etc.), aktualnym zapotrzebowaniom otoczenia, w którym oni tworzyli etc. A utor tego nie zrobił, zadowalając 
się przeglądem podstawy źródłowejskoncentrowanym na przedstawieniu wyników badań nad datacją i autorstwem wyko
rzystanych przekazów. Jednak w wielu miejscach jego pracy bardzo potrzebne było rozważenie przesłanek powstania okre
ślonych informacji i opinii. Piszący na zamówienie Kazimierza Sprawiedliwego Kadłubek musiał brać pod uwagę wymogi 
ówczesnejpolityki w schodniejksięcia, zaś relacje Janka z Czarnkowa, jak już wiemy, najpew niejautora Kroniki wielkopol
skiej, miały zapewne związek z jego „polemiką z andegaweńskim dworem” (M. Derwich, In  der Polemik m it H o f Ludwigs 
d ’Anjou. Die historiographische Tätigkeit Johanns von Czarnków, w: Die Hofgeschichsschreibung in Mittelalterlichen Europas, 
hrsg. v. R. Schiffer, J. W enta (Subsidia H istoriographica III), w druku). Wincenty z Kiełczy z jednejstrony , a anonimowi 
zakonnicy, autorzy żywotów Salomei i Kingi, z drugiej, musieli mieć inne informacje i opinie o W ęgrzech, skoro ci ostatni 
mieli np. styczność z W ęgrami i W ęgierkami z otoczenia obu księżn. Odmienne opinie na tem at W ęgier będą zapewne mie
li dziejopisarze tworzący w różnych dzielnicach, których władcy utrzymywali jakościowo różne stosunki z tym krajem. R óż
nice między wielkopolaninem, ślązakiem czy małopolaninem musiały być znaczące.

A utor poświęcił swoją pracę opiniom dotyczącym dziejów obu krajów przed 1320 r. W  badaniach wykorzystał jednak 
także utwory powstałe po te jdacie , a zawierające informacje dotyczące interesującego go okresu. Nie zauważył jednak, że 
w ten sposób pojawiła się w jego rozważaniach pewna asymetria, k tóra mogła zaważyć na uzyskanych rezultatach. Nie moż
na zrozumieć stosunku piszących po 1320 r. dziejopisarzy i hagiografów do ich sąsiadów bez ukazania kontekstu, w którym 
tworzyli -  a tego, ustalając cezurę rozważań na 1320 r., autor zrobić nie mógł. Nasuwa się zatem  pytanie, co bada autor? 
Czy można porównywać ze sobą opinie na tem at W ęgier wyrażone np. przez Galla i Kadłubka, czy Kadłubka i Długosza, 
skoro powstawały one w zupełnie innym kontekście kulturowym, politycznym a nawet geograficznym, a pisane były przez 
osoby o nieporównywalnym wykształceniu i stosunku do W ęgier i Węgrów? W  takich wypadkach możliwe jest — jak się wy
daje — tylko wskazywanie na ewentualną ewolucję lub zmianę poglądów i opinii oraz jejprzyczynę, lub też uzasadnienie, 
dlaczego taka ewolucja lub zmiana nie ma miejsca. Porównywać zaś można jedynie opinie wyrażane przez współczesnych 
sobie dziejopisarzy polskich (zwracając uwagę np. na to, jaki wpływ miało na nie pochodzenie z określonejdzielnicy czy re
gionu, osobiste doświadczenia, wykształcenie, konwencja dzieła itp.), a także przez współczesnych sobie dziejopisarzy pol
skich i węgierskich. Może zatem lepiejbyłoby dostosować podstawę źródłową do czasookresu badań, rozszerzając ją  nato
miast poza przekazy historiograficzne, o inne rodzaje źródeł, zarówno pisane, jak  i ikonograficzne. Taka praca bardziejod- 
powiadałaby tytułowi książki. Obecnie bowiem poświęcona jest ona nie tyle w zajem nejopinii Polaków i Węgrów o sobie, co 
obrazowi Polski Piastów (tylko do 1320 r.) w średniow iecznejhistoriografii w ęgierskieji W ęgier Arpadów (aż do 1320 r.) 
w średniowiecznejhistoriografii polskiej.

Przedstawione uwagi nie zmieniają jednakże ogólnie pozytywnejoceny recenzow anejpracy, która zainicjuje, miejmy 
nadzieję, dyskusję i badania nad obrazem Polski w oczach sąsiadów i sąsiadów w oczach Polaków w średniowieczu, tem ato
wi bardzo ważnemu, a ciągle tak mało poznanemu. Recenzowana książka, oraz cenna pozycja poświęcona Polakom i Cze
chom (Polaków i Czechów wizerunek wzajemny (X -X V II wieku), red. W. Iwańczak, R. Gładkiewicz Wrocław-W arszawa 
2004) wskazują, że problematyka ta zaczyna zdobywać popularność.
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