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miejscu dyskutować jak było naprawdę. Zwracam tylko uwagę, że A. Wałkówski wciąż  nie udowodnił swego poglądu 
w dający  się weryfikować  źródłami sposób. Nie wiadomo zresztą  do końca, jakie są  właściwie przekonania Autora. Powta-
rza wprawdzie w wielu miejscach, że „stwierdził" i „udowodnił" istnienie podziału zadań w ramach skryptoriów. W cytowa-
nym już zdaniu (ze s. 356) ujawnia nawet dokładne zależności służbowe, mówi wręcz o wyodrębnionym „urzędzie kancela-
ryjnym" (s. 343, 349, 356) lub „urzędnikach kancelaryjnych" (s. 404). W zakończeniu wpada jednak nagle w zgoła inny ton. 
Stwierdza bowiem (s. 406), że skryptorium to bynajmniej wcale nie „grupa zakonników pracujących  wspólnie pod kierow-
nictwem swego mistrza", ale raczej „zespół indywidualnych pisarzy-zakonników (ewentualnie tylko jeden mnich)", pełnią-
cy swe funkcje  tylko okazjonalnie. Nie było więc jednak organizacji, ścisłego podziału zadań i zależności służbowych. Aliści 
już za chwilę dowiadujemy się znowu, że ściśle rozróżniano funkcje  pisarzy kodeksów i dokumentów, redaktorów i ingrosa-
torów. A więc ktoś jednak chyba kierował skryptorium, wyznaczał i egzekwował zadania. W jednym tylko można poprawić 
Autora z całą  stanowczością:  skryptorium klasztorne na pewno nie miało nic wspólnego z notariatem publicznym — co 
sugeruje się w kilku miejscach (s. 346, 358, 365) przez niedopuszczalną  dla dyplomatyka terminologiczną  niefrasobliwość. 

Recenzja ta nie może oczywiście wyczerpać wszystkich wątków,  zawartych w książce  — ani ukazać wszystkich celnych 
ustaleń Autora (jak choćby określenie pewnych ogólnych cech śląskiego  formularza  cysterskiego, czy zidentyfikowanie  rąk 
pisarskich oraz wydatowanie kilkudziesięciu rękopisów), ani sprostować wszystkich błędów (za taki uznać trzeba choćby 
powtarzane wiele razy jako pewnik przypisanie mnichowi Engelbertowi autorstwa Kronikipolsko-śląskiej).  Skupiłem się na 
tym, co i sam A. Wałkówski uznał za najważniejsze — na kwestii organizacji skryptoriów cysterskich. W tej sprawie 
przedstawione twierdzenia są  niejasne, oparte na wątpliwym  dowodzeniu i budzącej  zastrzeżenia analizie źródeł. 

Tomasz  Jurek 
(Poznań) 

Krzysztof  S k u p i e ń s k i , Notariat  publiczny  w średniowiecznej  Polsce,  Wydawnictwo Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny, Rozprawy Habilitacyjne 
LXXXIX, Lublin 1997, ss. 276. 

W ostatnim czasie nauka historyczna wzbogaciła się o niezwykle cenną  i nowatorską  pozycję, jaką  jest książka  Krzy-
sztofa  Skupieńskiego poświęcona notariatowi publicznemu w dawnej Polsce. Temat ten, jak zresztą  zaznaczył na samym 
wstępie Autor recenzowanej pracy (s. 22), nie był w nauce polskiej praktycznie omawiany w całym okresie powojennym. 
Jest to wynik zaniedbań w badaniach nad dokumentami i kancelarią  instytucji kościelnych — nieliczne prace sprawę 
notariatu traktowały po macoszemu. Również najnowsze ujęcie podręcznikowe dyplomatyki polskiej marginalnie potrak-
towało problem notariatu publicznego. Zainteresowanie tą  sprawą  przyniosły dopiero sympozja Międzynarodowej Komisji 
Dyplomatyki (Warszawa 1986 i Sewilla 1994). Od 1986 r. rozpoczęto tworzenie kartoteki znaków notarialnych w Zakładzie 
Nauk Pomocniczych Historii UMCS (s. 23). Tymczasem, zdaniem K. Skupieńskiego, istnieje bardzo obfita  baza źródłowa 
— dokumenty, księgi wpisów kancelarii biskupów, oficjałów,  wikariuszy z wpisami admisyjnymi o dopuszczeniu do wyko-
nywania obowiązków  notariusza i sama, wspomniana już, kartoteka znaków notarialnych w UMCS (s. 24-25). 

Stawiając  postulaty badawcze Autor wykorzystał prace dotyczące  notariuszy publicznych krajów ościennych — m.in. 
P. J. Schulera, J. Nuhlicka, F. Luschka. Natomiast specyfika  badań notariatu publicznego krajów śródziemnomorskich 
ograniczała możliwość wzorowania się na nich. Celem pracy stały się studia dyplomatyczne omawiające  kształtowanie się 
notariatu publicznego i jego podstaw prawnych oraz zakresu funkcjonowania.  Należało przy tym omówić społeczne pocho-
dzenie notariuszy, ich wykształcenie, sposoby wejścia do zawodu, miejsca pracy. Niezbędna okazała się charakterystyka 
wytworzonej dokumentacji notarialnej, szczególnie od strony formalnej.  Chociaż takie podejście jest dość podobne do 
tradycyjnych opracowań z zakresu dyplomatyki, to poszerzono rozważania o kwestie z zakresu historii państwa i prawa — 
chodziło o ukazanie miejsca notariusza w systemie prawnym i jego kompetencji. Rozszerzono także zainteresowania o hi-
storię społeczną  i historię kultury, uwzględniając  sam znak notarialny (tak jak to uczynił P J. Schuler). Realizacja tak 
postawionych celów badawczych pozwala na zaprezentowanie dziejów notariuszy publicznych w Polsce, omówienie ich 
dokumentacji i charakterystykę ich znaków notarialnych. Naturalnie całość tych rozważań podjęta została w aspekcie 
szeroko rozumianej historii państwa i prawa oraz prozopografii.  To ostatecznie służy syntezie zjawiska, jakim był publiczny 
notariat w Polsce. 

Zakres terytorialny pracy wyznaczają  ziemie Królestwa Polskiego w XIV, a przede wszystkim w XV w. Innymi słowy 
chodzi o polską  prowincję kościelną  z diecezjami — gnieźnieńską,  krakowską,  poznańską  i włocławską.  Diecezja płocka, 
mimo że jej formalny  związek  z Królestwem Polskim był wówczas różny, została włączona  do rozważań, bowiem według 
Autora nie ma podstaw do odrębnego potraktowania Mazowsza (s. 16). Diecezja wrocławska prezentuje już bardziej 
skomplikowany problem. Jej teren utracono w początkach  chronologicznego zakresu pracy. Rozwój jej ziem przebiegał 
odrębnie niż reszty terytoriów polskich. Jednak K. Skupieński nie usunął  zupełnie (i słusznie) Śląska  ze swoich rozważań, 
choćby z powodu doskonałego opracowania śląskich  notariuszy publicznych dokonanego przez F. Luschka. Włączono 
natomiast do rozważań diecezje ruskie — lwowską  i przemyską. 
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Ramy chronologiczne wyznaczają  z jednej strony lata 1284-1287, z których pochodzą  pierwsze wzmianki źródłowe 
0 notariuszach publicznych w Polsce, z drugiej okres między 1506 a 1512 r. Wiąże  się to z poglądem,  że kres polskiego 
średniowiecza to koniec rządów  Aleksandra. Jednak umowny koniec wieków średnich nie oznaczał jakiegoś szczególnego 
przełomu w rozwoju polskiego notariatu publicznego. W 1512 r. cesarz Maksymilian wydał prawo dotyczące  notariuszy 
publicznych Rzeszy, które kończyło proces „upaństwawiania notariatu publicznego" — stał się on w Niemczech czymś 
innym niż był w Polsce (s. 17). Ponadto w początkach  XVI w. w Polsce liczba notariuszy publicznych mianowania pa-
pieskiego znacznie przeważa nad liczbą  notariuszy nominacji cesarskiej. Jak widać Autor postępuje bardzo elastycznie, 
wyznaczając  granice terytorialne i chronologiczne swoich rozważań, co przy ewolucyjnie kształtującym  się zjawisku jak 
notariat publiczny jest w pełni słuszne. 

Warto zastanowić się nad poruszoną  przez Autora kwestią  relacji — między notariatem publicznym a „funkcjami 
notarialnymi" (s. 15). K. Skupieński zaznacza, że różne mogły być oblicza notariatu publicznego w średniowieczu. Typ 
śródziemnomorski polegał na nadawaniu dokumentom w sprawach transakcji między osobami prywatnymi waloru publicz-
nego — jest to zgodne ze współczesnym rozumieniem pojęcia notariat publiczny. Natomiast Autor pomija w pracy tzw. 
„funkcje  notarialne", rozumiane jako przyjmowanie do wiadomości transakcji osób prywatnych przez staropolskie kancela-
rie i wystawianie przez nie dokumentów. Z tym zawężeniem przez K. Skupieńskiego należy się zgodzić, ponieważ nie był to 
notariat publiczny w ścisłym tego słowa znaczeniu. Była to tylko jedna z dodatkowych funkcji  owych kancelarii obsługują-
cych organa władzy np. władze miejskie. Nie można jednak nazywać anachronizmem określania mianem „funkcji  notariatu 
publicznego" uwierzytelniania czynności prawnych osób prywatnych przez kancelarie określonych organów władzy w śred-
niowiecznej Polsce. Kancelarie np. książęce  (i nie tylko), przyjmując  do wiadomości transakcje osób trzecich i wystawiając 
w tych sprawach dokumenty, faktycznie  pełniły rolę publicznego notariatu i to w rodzaju śródziemnomorskiego, zgodnie 
z dzisiejszym znaczniem tego słowa. Czy nie lepiej więc mówić o faktycznym  pełnieniu funkcji  notarialnych przez kancela-
rie określonych władz, polegającym  na zatwierdzaniu dokumentów, w ramach swoich kompetencji, transakcji osób trze-
cich. Była to funkcja  dodatkowa, wykonywana na prośbę stron zainteresowanych. Dokument taki był też wyrazem woli 
legalnej władzy i tym samym nadawał walor prawny czynnościom osób prywatnych1. Natomiast pojawienie się notariatu 
publicznego jako wyspecjalizowanej instytucji z grupą  zawodową  notariuszy publicznych, do której to sprawy ogranicza się 
(i słusznie) recenzowana książka,  to już inny problem. 

Strukturę recenzowanej pracy należy uznać za w pełni służącą  realizacji postawionych przez Autora celów. Roz-
dział I Etapy i czynniki  rozwoju notariatu  publicznego  przedstawia pierwszych notariuszy publicznych w czasach piastow-
skich, ze szczególnym uwzględnieniem panowania Kazimierza Wielkiego, rozwoju notariatu w okresie andegaweńskim 
1 jagiellońskim oraz w początkach  czasów nowożytnych. Skonfrontowano  tutaj zjawisko kształtowania się notariatu publicz-
nego w Polsce z panującymi  warunkami prawnymi. Rozdział II Notariusze  publiczni prezentuje problematykę prozopogra-
ficzną  — pochodzenie terytorialne, społeczne, wykształcenie fachowe  i miejsce notariuszy publicznych w społeczeństwie 
polskim. Rozdział III Wytwory  notariuszy publicznych klasyfikuje  ich dokumentację, omawia ją  pod względem formalnym 
i rzeczowym. Rozważania poszerzono nawet o wytwory „nienotarialnych wystawców". Rozdziały IV i V łączy  problematyka 
znaku notarialnego — Forma  znaków notarialnych  oraz Treści  znaków notarialnych.  Tutaj znak notarialny został potrakto-
wany jako przedmiot badań w aspekcie wytworu plastycznego, jak również symbolu niosącego  ze sobą  określony program 
ideowy. Jak więc widać, struktura książki  odbija zapowiedzianą  syntezę dziejów notariatu publicznego w Polsce — widzi-
my w niej miejsce dla dziejów notariuszy publicznych, charakterystykę ich dokumentacji i znaków notarialnych. Poważną 
zaletą  pracy jest wzbogacenie jej m.in. o skorowidz notariuszy publicznych, 23 ilustracje znaków notarialnych z informacja-
mi o używających  ich notariuszach oraz datami rocznymi. Struktura pracy ma jednak również pewne mankamenty. Pier-
wszy problem to włączenie  do wstępu zarysu dziejów notariatu publicznego w Europie (s. 7-16). Czy nie byłoby lepiej dla 
przejrzystości książki,  aby umieszczony on został w osobnym rozdziale? Mógłby stanowić w ten sposób swoiste tło dla 
dalszych rozważań. Druga sprawa to brak końcowych podsumowań w poszczególnych rozdziałach. Rozdziały zbudowano 
z podrozdziałów, niekiedy dość obszernych i bogatych w różnorodne ustalenia. Czy nie byłoby wygodniejsze dla czytelnika, 
aby każdy rozdział zawierał na końcu podsumowanie, zbierające  sumarycznie wnioski Autora? 

Rozdział I Etapy i czynniki  rozwoju notariatu  publicznego  wydaje się najważniejszy w recenzowanej pracy. W swojej 
początkowej  części został oparty na artykule Autora ogłoszonym drukiem w 1989 r.2 K. Skupieński wskazał na początki 
znajomości publicznego notariatu w Polsce w 1227 r. — pojawienie się terminu instrumentum publicum. Jednak wzmianka 
o pierwszym znanym imiennie notariuszu publicznym, Budzisławie, podniesionym do tej godności na podstawie bulli 
papieskiej przez Jakuba Świnkę, pochodzi z 1284 r. Najszybszy rozwój notariatu publicznego w Polsce nastąpił  od XIV w., 
szczególnie od lat siedemdziesiątych.  Najszerzej notariuszy publicznych zatrudniały kancelarie biskupie, ponieważ powsta-
jące  tam dokumenty podlegały ocenie Stolicy Apostolskiej. Inne środowiska zatrudniające  notariuszy publicznych, to m.in. 
kancelarie konsystorskie i legaci papiescy. Zdaniem Autora, w Polsce średniowiecznej przewagę posiadali notariusze mia-
nowania cesarskiego, a więc nie można upatrywać rozwoju notariatu w samej tylko inicjatywie administracji kościelnej. Już 
w latach trzydziestych XIV w. można zauważyć przyspieszenie rozwoju notariatu publicznego w Krakowie. Podjęty przez 

1 Por. M. Bielińska, Kancelarie  i dokumenty  wielkopolskie  XIII  wieku,  Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, s. 9; R. Żerelik, Dokumenty  i kancelarie  książąt 
głogowskich  w latach 1250-1331, Wrocław 1988, s. 88; A. Wałkówski, Dokumenty  i kancelaria  księcia legnickiego  Henryka  VGrubego,  Wrocław 1991, s. 5. 

K. Skupieński, Miejsce  notariatu  publicznego wśród  środków  realizacji  programu politycznego  arcybiskupa  Jakuba  Świnki,  Kwart. Hist. 96, 1989, z. 3-4, 
s. 63-84. 
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Kazimierza Wielkiego program przebudowy porządku  prawnego w Polsce sprzyjał staraniom urzędników o tytuł publiczne-
go notariusza, który mógł ułatwić karierę. W pierwszej połowie XIV w. notariusze publiczni byli w Polsce grupą  nieliczną 
i elitarną.  W okresie od około 1370 do około 1430 r. ich liczba znacznie wzrosła, aby następnie do około 1460 r. poważnie 
spaść. Wzrost wynikał z upowszechnienia się w skali ogólnopolskiej dokumentu notarialnego i ekspansji kultury pisanej. 
Spadek liczby notariuszy publicznych był rezultatem nie tylko ich „nadprodukcji", ale również i tego, że instytucja publicz-
nego notariatu faktycznie  ograniczyła się do kancelarii kościelnych. Jednocześnie w Polsce większym zaufaniem  publicz-
nym cieszyła się księga wpisów (w kancelariach sądowych  ziemskich i grodzkich) co ograniczyło pole rozwoju dla notaria-
tu. W latach 1460-1510 wzrosła liczba notariuszy mianowania papieskiego (ułatwienia w zakresie kreacji). Jednak na 
przełomie XV i XVI w. nastąpił  dalszy spadek liczby notariuszy publicznych. Nie podjęto koncepcji Jana Ostroroga, aby 
publicznych notariuszy w kraju mianował król polski (s. 71 i 72) i dlatego notariat publiczny państwowy pojawił się w Pol-
sce dopiero w czasach napoleońskich. 

Niemniej ważny jest rozdział II Notariusze  publiczni, przedstawiający  wyniki badań o charakterze prozopograficznym. 
K. Skupieński wskazał, że większość notariuszy była pochodzenia mieszczańskiego i szlacheckiego, przy czym szlachta 
przeważała szczególnie w Małopolsce. Jeśli chodzi o wykształcenie fachowe  notariusza, to wystarczało już samo ukończe-
nie trivium. Pozwalało ono na sporządzanie  dokumentów w zakresie nieskomplikowanych spraw. Admisja mogła także 
nastąpić  w okresie trwania studiów, przy czym dotyczyło to studentów wydziału sztuk wyzwolonych, jako najbardziej 
przydatnych w zawodzie notariusza publicznego. Od kandydata wymagano ukończenia 25 lat, nienagannej postawy moral-
nej, a ponadto nie mógł on pochodzić ze stanu niewolnego. Zwracano uwagę na stan zdrowia — wymagano dobrego wzro-
ku i słuchu. Kandydata poddawano egzaminowi z wiedzy fachowej.  Prawo do nominowania notariuszy publicznych w imie-
niu Stolicy Apostolskiej posiadali specjalnie upoważnieni biskupi, komesi lub wicekomesi papiescy. Nominacji w imieniu 
cesarza dokonywali komesi i wicekomesi cesarscy. Notariusze publiczni nie stanowili jakiejś odrębnej społecznej grupy. 
Nie byli nawet grupą  zawodową  w ścisłym tego słowa znaczeniu — część z nich nie podejmowała obowiązków  notarialnych 
i nie oznaczało to nawet utraty uprawnień zawodowych. Na ogół notariusze wiązali  się z kancelariami kościelnymi. Więk-
szość z nich nie robiła wielkiej kariery — ograniczali się do stanowisk kanoników kolegiackich, probostw lub prepozytur. 
Ci, którzy osiągnęli  wyższe godności rezygnowali ze swojego zawodu. Notariusze publiczni należeli do osób bardzo mobil-
nych i znajdowali zatrudnienie praktycznie w każdej dziedzinie użytkowania pisma. Można zaobserwować ich obecność 
zarówno w aparacie administracji kościelnej, jak i samorządzie  miejskim, czy szkolnictwie. Przyczyniali się do rozwoju 
piśmiennictwa użytkowego i kultury prawniczej. 

Rozdział III Wytwory  notariuszy publicznych wskazuje na dwa główne rodzaje dokumentów notariuszy w Polsce śred-
niowiecznej. Pierwszy (czysta forma  instrumentu notarialnego) był nie tylko sporządzany,  ale i formalnie  wystawiony przez 
publicznego notariusza, a o odbiorcy lub stronach mówiono w nim o osobie trzeciej. Druga postać to dyplom formalnie 
wystawiony przez sprawcę czynności prawnej lub strony. W tym przypadku notariusz jedynie dodawał swoją  subskrypcje 
i znak. Ta druga forma  występowała częściej, ponieważ w Polsce został utrwalony monopol na uwierzytelnianie pieczęcią 
czynności prawnych. Nie spotykamy natomiast pieczęci notariuszy publicznych. Nie zachowały się, ale musiały istnieć, 
protokoły notarialne — widocznie uważano je za gorszą  formę  dokumentacji i nie przechowywano jej. Dokumenty nota-
rialne były zawsze sporządzane  na pergaminie, co zapewniało trwałość zapisanym postanowieniom, do czego notariusze 
publiczni byli zobowiązani  przysięgą.  Charakterystyczną  cechą  formularza  była subskrypcja notarialna. Stosowano w niej 
zaimek ego i wskazywano, że notariusz był obecny przy czynności. Jeżeli dokonywano korekty tekstu, to subskrypcja powin-
na była zawierać o nich informacje.  W przypadku uwierzytelnienia dokumentu przez więcej niż jednego notariusza, na 
samym początku  umieszczano znak i podpis tego, który sporządzał  tekst, a pozostali zaznaczali swój udział w uwierzytel-
nianiu dokumentu. Do najczęściej spotykanych rodzajów spraw, których dotyczyły dokumenty notariuszy publicznych, 
należały wyroki sądów  kościelnych, ugody, transumpty i testamenty (głównie duchownych). Notariusz od ręki mógł sporzą-
dzić dokument o charakterze publicznym, uznawany na każdym szczeblu sądownictwa  i administracji kościelnej. Wśród 
nienotarialnych wystawców dokumentów uwierzytelnianych przez notariuszy publicznych pierwsze miejsce zajmowali bi-
skupi, oficjałowie,  archidiakoni, kapituły katedralne i legaci Stolicy Apostolskiej. Obligatoryjne stosowanie dokumentów 
notarialnych publicznych było w średniowiecznej Polsce ograniczone do sądownictwa  kościelnego. 

W rozdziale IV Forma  znaków notarialnych  K. Skupieński poddał analizie około tysiąca  znaków. Znaki te pełniły 
funkcję  uwierzytelniającą,  ale nie była to forma  zbyt racjonalna — można je było łatwiej podrabiać niż pieczęcie. Znak 
notarialny pełnił więc bardziej rolę znaku rozpoznawczego danego notariusza publicznego. Rodzaj znaku mógł być wybie-
rany dowolnie, ale zdarzało się że notariusze kreowani przez te same osoby mieli podobne znaki — możliwy był więc tutaj 
wpływ kreatora. Znak notarialny był nie tylko sposobem uwierzytelnienia pisma i pozwalał rozpoznać notariusza — nosił 
też pewne treści ideowe i stanowił swego rodzaju dzieło sztuki. Autor porównał polskie znaki notarialne z obcymi i znalazł 
pewne cechy uniwersalne — motywy „ostrzewi", owoców (żołędzi), korony, kluczy itd. Stosunkowo nieliczne grupy znaków 
notarialnych wykorzystywały jako motywy monogramy lub herby. Od schyłku XIV w. w znakach notarialnych pojawiły się 
napisy, a zjawisko to miało charakter rosnący  — w XV w. zawierało je już około 80-90% znaków. Językiem najczęściej 
stosowanym w napisach była łacina, chociaż spotykamy też języki — polski, rzadziej grekę, niemiecki, francuski  lub język 
ruski. Napisy mogły zawierać imiona notariuszy, wezwania Boga i świętych oraz sentencje. 

W rozdziale V Treści  w znakach notarialnych  Autor wskazuje, że napisy o charakterze maryjnym lub chrystusowym 
najczęściej wiązano  z rysunkami kwiatów, zakwitłego krzyża lub „ostrzewi", a nawet z motywami heraldycznymi. Rzadziej 
spotyka się w napisach wątki  dotyczące  Boga, Ducha Świętego lub Trójcy Świętej. Zdaniem K. Skupieńskiego zestawienie 
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treści obrazowych znaków notarialnych z określonymi wątkami  tematycznymi napisów nie pozwala na ukazanie ich bezpo-
średnich zależności, ponieważ ten sam motyw obrazowy mógł współwystępować z imionami Marii, Chrystusa, świętych 
(s. 223). Jeśli chodzi o symbolikę motywów ikonograficznych,  to często spotykany motyw „ostrzewi" miał wskazywać na 
drzewo życia rosnące  w raju obok drzewa poznania dobrego i złego. Liście akantu na trzech łodygach były symbolem 
trynitarnym. Notariusze z nadania papieskiego często stosowali klucze, a cesarskiego miecz — symbol władzy sądowej.  Od 
lat dwudziestych XV w. wzrasta symbolika religijna w znakach notarialnych. Zdaniem Autora, był to efekt  ukształtowania 
się w tym okresie modelu bardziej osobistej pobożności opartej na indywidualnej refleksji  i kontemplacji — znak notarial-
ny mógł być formą  osobistej modlitwy. 

Na koniec K. Skupieński postawił liczne postulaty badawcze, z których najważniejszymi wydają  się — pełne skatalogo-
wanie polskich notariuszy publicznych, zbadanie problematyki notariatu publicznego w Polsce nowożytnej i prowadzenie 
generalnej obserwacji ludzi piszących  w Polsce średniowiecznej ze szczególnym uwzględnieniem kancelistów kościelnych 
w aspekcie prawnym, społecznym i kulturowym. Recenzowana książka  zawiera zatem nie tylko cenne i w pełni uzasadnio-
ne wnioski. Wytycza również plan badań służący  poznaniu szeroko rozumianej kultury piśmiennej. 

Andrzej  Wałkówski 
(Piotrków  Trybunalski) 

Stanisław S r o k a , Z  dziejów  stosunków polsko-węgierskich  w późnym średniowieczu.  Szkice, 
Kraków 1995, ss. 193. 

Stosunki polsko-węgierskie w okresie średniowiecza, jak dotychczas, były przedmiotem badań tylko nielicznych histo-
ryków polskich, z których należy wymienić przede wszystkim Jana Dąbrowskiego.  Z radością  powinno się odnotować fakt, 
że po latach pewnego zastoju w tej dziedzinie polsko-węgierskie relacje stały się znowu przedmiotem szczegółowych 
badań, podjętych tym razem przez historyka krakowskiego młodego pokolenia, ucznia Jerzego Wyrozumskiego, Stanisława 
Srokę. Niniejsza książka  składa się, nie licząc  wstępu, zakończenia, bibliografii  i streszczeń w językach węgierskim i niemiec-
kim, z siedmiu szkiców w układzie chronologicznym, z których jeden Książę  Władysław  Biały w Pannonhalma był wcześniej 
publikowany w „Naszej Przeszłości" (77, 1992). Niektórymi kwestiami omawianymi w niniejszej książce  zajmował się Autor 
już wcześniej, jak np. dokumentem Wacława III dla biskupa krakowskiego Jana Muskaty oraz działalnością  Bolesława 
arcybiskupa ostrzyhomskiego, jednakże tym razem powyższe zagadnienia opracował pełniej, z pewnymi korektami i uzu-
pełnieniami. 

Wyniki badań ustalone zostały na podstawie bogatego materiału źródłowego (głównie węgierskiej proweniencji) i bar-
dzo dobrej znajomości literatury węgierskiej. Książka  zajmuje się różnymi dziedzinami historii z niewątpliwym  jednak 
naciskiem na problematykę genealogiczną  i biograficzną.  Szczególną  uwagę zwracam na rozdział Piastówna śląska  Maria, 
królowa  Węgier  (s. 29-48). Także i w tym wypadku S. Sroka już wcześniej zabierał głos (St. Źródł. 35, 1994, s. 145 n.), 
recenzując  rozprawę historyka węgierskiego Gyuli Kristó, poświęconą  pierwszej żonie Karola Roberta imieniem Maria. 
Jeśli jednak w recenzji aprobował pogląd  badacza węgierskiego, to tym razem podjął  z nim owocną  polemikę i w sposób 
przekonujący  dowiódł, że pierwsza żona Karola Roberta, Maria, była córką  księcia bytomskiego, Kazimierza. Pozornie 
pogląd  Autora nie wnosi nic nowego, de  facto  jednak całkowite podważenie tezy G. Kristó stanowi ostateczne potwierdze-
nie poglądu,  że pierwsza żona Karola Roberta była córką  księcia bytomskiego Kazimierza1. Ponadto wynik badań Autora 
zmienia mój wcześniejszy pogląd,  będący  tylko przypuszczeniem, że matka Marii, żony Karola Roberta, Helena, była córką 
księcia halickiego Lwa I, w pewnik2. Tym samym szkic poświęcony pierwszemu małżeństwu Karola Roberta stanowi cenny 
przyczynek zarówno do genealogii piastowskiej, jak i do genealogii Rurykowiczów. 

W ogóle książka  wiele miejsca poświęca genealogii Piastów, których losy w większym lub mniejszym stopniu związane 
były z historią  średniowiecznych Węgier. Poza Marią  chodzi tu o jej braci Bolesława, arcybiskupa ostrzyhomskiego, i Mie-
szka, kolejno biskupa nitrzańskiego i weszpremskiego, Annę, córkę księcia oświęcimskiego Władysława, oraz o Władysła-
wa Białego. Dzięki szkicowi poświęconemu Annie, księżniczce oświęcimskiej (s. 103-111), uzyskaliśmy sporo nieznanych 
naszej literaturze historycznej wiadomości o jej mężu, dostojniku węgierskim, Tomaszu Szèchènyi i jego dzieciach, zarówno 
z pierwszego, jak i z drugiego malżeństwa (Anna oświęcimska była drugą  żoną  Tomasza). Według uzasadnionych badań 
małżeństwo Tomasza Szèchènyiego z Piastówną  śląską  zostało zawarte między 28 VIII a 21 IX 1332 r.3 

W świetle badań Autora działalność Władysława Białego na Węgrzech (s. 127-137) jako gubernatora opactwa bene-
dyktyńskiego w Pannonhalma nie wypada tak negatywnie jak dotychczas przyjmowano w naszej literaturze historycznej. 

1 Zdaniem G. Kristó Karol Robert miał dwie żony o imieniu Maria, z których pierwsza była córką  księcia halickiego Lwa II, natomiast drugą 
żoną  Karola Roberta była Maria, księżniczka bytomska. Bezpodstawność tego poglądu  wykazał ponad wszelką  wątpliwość  S. Sroka w niniejszej książce 
(s. 29 nn). Nie ulega wątpliwości,  że wymieniony król węgierski miał tylko jedną  żonę o imieniu Maria; była nią  córka księcia bytomskiego Kazimierza. 

K. Jasiński, Rodowód  Piastów śląskich,  t. 3, Wrocław 1977, s. 36 n. 
3 W moim Rodowodzie,  ibid., s. 132, podałem jedynie, „że Anna wyszła za mąż  najpóźniej ok. 1335 r." 


