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Martin H o m z a, Pokus o interpretaciu  ûlohy knainej  Adelajdy  v Uhorsko-pol'skej  kronike, 
„Historicky Casopis" 47,1999, z. 3, s. 357-382. 

Postać Adelajdy, siostry Mieszka I, żony węgierskiego księcia Gejzy i matki św. Stefana  zaprząta  uwagę już kilku 
pokoleń historyków. Dyskusja koncentruje się wokół klasycznego Rankowskiego zagadnienia: czy Adelajda, która pojawia 
się na kartach tzw. Kroniki  węgiersko-polskiej  oraz polskich roczników i fundamentalnego  dzieła Długosza istniała napra-
wdę, czy jest też może tylko wymysłem kronikarza. Jak wiadomo, kroniki węgierskie, czerpiące  z zaginionych Gesta Unga-
rorum nie znają  żadnej Adelajdy, a żoną  Gejzy oraz matką  Stefana  czynią  Saroltę, córkę Gyuli siedmiogrodzkiego. 
Sprzeczność tę próbowano rozwiązać  przez przyjęcie istnienia dwóch żon Gejzy, z których pierwszą  (i zarazem matką 
Stefana  — Stanisław Zakrzewski) była Sarolta, natomiast drugą,  po jej śmierci, Adelajda Piastówna (Oswald Balzer 
przyjmował, że to ona była matką  pierwszego koronowanego władcy Węgier). Wśród historyków zakładających,  że Gejza 
miał tylko jedną  żonę, zdania się podzieliły. Część badaczy, jak August Bielowski, Heinrich Zeissberg, Stanisław Kętrzyń-
ski i Józef  Widajewicz sądziło,  że tą  żoną  była Adelajda, natomiast Henryk Łowmiański, Gerard Labuda, György Györffy 
czy niżej podpisany uważali, że była to Sarolta. Podczas analizy przydatności badawczej Kroniki  węgiersko-polskiej  doszed-
łem do wniosku, że Adelajda, siostra Mieszka I, wydana za księcia węgierskiego, nigdy nie istniała. Zastanawiając  się nad 
genezą  tej postaci w Kronice,  zwróciłem uwagę na pogląd  Jerzego Dowiata, poparty przez Tadeusza Wasilewskiego, że 
takie imię mogła nosić żona Beli I, córka Mieszka II, która pozostaje dla nas anonimowa. 

Ostatnio do dyskusji nad osobą  Adelajdy włączył  się słowacki badacz młodszego pokolenia, Martin Homza. Znany on 
jest z badań nad wczesnośredniowiecznymi dziejami Słowacji, zwłaszcza Spisza, ale również z zainteresowania typologią 
postaci kobiecych występujących  w średniowiecznych kronikach1. Omawiany artykuł jest więc kontynuacją  problematyki 
badawczej, której Autor poświęcił się już od kilku lat. 

W części wstępnej Martin Homza przybliża czytelnikowi słowackiemu wyniki najnowszych badań nad Kroniką  węgier-
sko-polską  przychylając  się do hipotezy, że powstała ona w pierwszych dziesięcioleciach XIII w. na Węgrzech, przypusz-
czalnie na dworze sławońskim Kolomana, byłego króla halickiego (tu gwoli ścisłości odnotujmy jedną  nieścisłość ze s. 360 
— Kronika  nie mogła być napisana na początku  XIII w. w czasach Beli III, bo ten władca zmarł w 1196 r., czyli jeszcze 
w XII w.). Co więcej, Autor odnalazł nowe dowody potwierdzające  tę tezę. Rozpatrując  kompozycję literacką  postaci 
Adelajdy zauważył przekonująco,  że wzorem dla niej mogła być Salomea, żona Kolomana, późniejsza pierwsza klaryska 
polska, o której świątobliwym  życiu wiemy z (niestety) schematycznego Żywota  (s. 365). Należy też zwrócić uwagę na dobre 
podsumowanie dyskusji na temat małżeństwa Władysława z córką  Mścisława halickiego z ostatniego rozdziału redakcji 
dłuższej Kroniki  (s. 360 przyp. 15). 

Większa część artykułu poświęcona jest analizie roli Adelajdy, jaką  ta księżna miała, zdaniem kronikarza, pełnić 
w historii Węgier. W strukturalistycznej interpretacji M. Homzy pełni ona funkcję  sakralizującą  dynastię oraz legalizującą 
jej terytorium. Zamysł taki pasuje zdaniem Autora do tendencji umysłowych panujących  w początkach  XIII w., kiedy 
dynastia Arpadów wkraczała w okres świętych księżnych. Przez wykreowanie świątobliwej  pary Adelajda (matka) — Stefan 
(syn) tworzy się symbol prarodziców (czy nie odpowiedniejsza byłaby para małżonków? — R. G.), pokazujących  Boże 
wybraństwo dynastii. Para ta ma analogie w Czechach (Ludmiła — Wacław), na Rusi (Olga — Igor) i w Polsce (Dobrawa 
— Bolesław Chrobry). Adelajda tworzy zarazem typ królowej zwiastującej  Chrystusa, jest, podobnie jak przywołane wyżej 
władczynie, apostołką  szerzącą  wiarę wśród Węgrów. 

Martin Homza w swoim artykule zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt związany  z Adelajdą,  który w dotychczasowej 
dyskusji nie został poruszony. Jest to jej słowiańskość. To Słowianka ewangelizuje pogańskich Madziarów, a jednocześnie 
małżeństwo z nią  legitymizuje panowanie węgierskiego księcia nad ziemiami Słowian (s. 370). Adelajda nie jest zresztą 
jedyną  przedstawicielką  Słowiańszczyzny. Autor zauważa (s. 366), że w 3 rozdziale Kroniki  mowa jest o związkach  przyby-
szów z córkami pokonanych Słowian: Chorwatką  i Greczynką  (na marginesie: Grecy nie są  Słowianami, choć we wczesnym 
średniowieczu ulegli pewnej slawizacji), natomiast pod koniec Kroniki  dochodzi jeszcze do małżeństwa Węgra z Rusinką. 
Kronika  ma więc wydźwięk słowiański, pokazuje też, że Węgrzy zaczęli rządzić  w swoim państwie legalnie, za przyzwole-
niem dotychczasowych mieszkańców. Odzywają  się tu echa tzw. teorii gościnności (pohostinskâ  teoria), żywej w historiogra-
fii  słowackiej od XVIII w. w opozycji do madziarskiej teorii najazdu. Obrona tej teorii stała się od końca XVIII stulecia 
jednym z wyznaczników słowackiej świadomości narodowej (por. s. 372). Zdaniem słowackiego badacza do powyższego 
wniosku uprawnia analiza rozdziału 3 Kroniki,  w którym czytamy, jak to Attyla-Akwila z Bożego nakazu (ślady toposu 
Bicza Bożego! — R. G.) pomścił zabitego króla Kazimierza. Postać monarchy to kontaminacja kilku słowiańskich wła-
dców, jak chorwackiego Krzesimira, polskiego Kazimierza Odnowiciela oraz władców morawskich (s. 369). W tym opowia-
daniu dostrzega Autor racjonalne jądro  — opowiadanie o buncie i wezwaniu Węgrów, którzy pomścili zabitego i jako jego 
następcy zaczęli rządzić.  Ma ono dotyczyć Wielkich Moraw, które tym samym nie upadły pod ciosami najazdów świeżo 
przybyłych koczowników, lecz bez walki i zniszczeń przeszły pod ich panowanie (s. 371). Z wnioskiem tym można się 
zgodzić. Autor zwraca uwagę na kwestię jeszcze słabo zbadaną,  do której brakuje zresztą  źródeł bezpośrednich. Jest to 

1 Z tego zakresu opublikował w Polsce artykuł The  Role of  Saint  Ludmila,  Doubravka,  Saint  Olga and  Adelaide  in the Conversions  of  their Countries  (the 
Problem ofMulieres  Suadentes,  Persuading  Women),  w: Early  Christianity  in Central  and  East Europe, ed. P. Urbańczyk, Warszawa 1997, s. 187-202). 
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problem dziedzictwa wielkomorawskiego w historii wczesnośredniowiecznych Węgier, który jest pomijany przez badaczy 
węgierskich, dosyć żywy natomiast w historiografii  słowackiej, a sporadycznie i w polskiej2. Kwestia ta bez wątpienia  zasłu-
guje na dalsze badanie. 

Nie można się natomiast zgodzić z argumentacją  Autora, która doprowadziła go do tego wniosku. Zdaniem M. Hom-
zy podanie oddaje stan wiedzy węgierskiej na temat kontaktów węgiersko-morawskich, które znajdują  też odbicie w niejas-
nych wzmiankach innych kronik węgierskich, opowiadających  o walkach z tubylcami zamieszkującymi  Panonię (Menumo-
rout Anonima, Suatapolug oraz Morout Kézy). Podanie o białym koniu opisuje np., jak Węgrzy legalnie zdobyli ziemię od 
Świętopełka (u Kézy) czy Salana (u Anonima). Dodajmy, że Salan, postać fikcyjna  stworzona przez Notariusza, interpreto-
wana jest nie tylko jako symbol władcy morawskiego (tak M. Homza, s. 368), ale również jako realnie istniejący  książę 
bułgarski czy nawet wołoski. 

Tymczasem tajemniczy władca słowiański, pomszczony przez Akwilę-Attylę oraz jego poddani są  ściśle umiejscowieni 
geograficznie  przez kronikarza węgiersko-polskiego. Przypomnijmy, że Akwila miał przejść z Włoch przez Wenecję, Akwi-
leę, Alpy Karynckie i wyjść na równiny Chorwacji i Sławonii, czyli na międzyrzecze Sawy i Drawy. Jeśli teraz przypatrzymy 
się bliżej tradycji chorwackiej, dostrzeżemy podania, które ściśle odpowiadają  zapisowi Kroniki.  To legenda o zamordowa-
niu dobrego króla Zwonimira, zapisana po raz pierwszy w XIV-wiecznym przekładzie Latopisu popa Duklanina. Autor 
redakcji H powiązał  śmierć króla, przedstawionego jako świątobliwy  monarcha chrześcijański rodem ze zwierciadeł książę-
cych, z upadkiem rodzimej dynastii i przejściem Chorwacji pod władzę węgierską.  Wiemy skądinąd,  że Zwonimir zmarł 
śmiercią  naturalną,  lecz po nim nastały czasy walk wewnętrznych, a ostatni samodzielny władca chorwacki, Piotr II, poległ 
w starciu z Kolomanem Uczonym w Górach Gvozd w 1096 r. Tradycja ludowa powiązała  ze sobą  śmierć ostatniego króla 
oraz trwające  rzeczywiście od Zwonimira, żonatego z Iloną  — Lepą,  córką  Beli I i jego polskiej żony wpływy węgierskie. 
Znamy dojrzałą  postać opowiadania, zapisaną  przez tłumacza tzw. Latopisu popa Duklanina, który przekładał jej tekst na 
chorwacki, przy okazji aktualizując  go. Wydaje się, że mając  tak dokładne dane geograficzne  nie możemy od nich abstra-
hować i przenosić podania w dowolne miejsce. Zapisane przez Kronikę  podanie jest związane  z północną  Chorwacją, 
nazywaną  wówczas Sławonią.  Kronika  zapisała wcześniejszy etap rozwoju legendy, gdy imię zabitego monarchy nie było 
jeszcze ustalone, w każdym razie nie wiązano  z tym wydarzeniem Zwonimira. W wersji, którą  wykorzystał kronikarz, było 
zapewne imię Krzesimira, zachowane w jedynym rękopisie redakcji krótszej. Za Brygidą  Kürbis przyjmujemy, że zapis 
trezimir  (Kresimir) stanowi lectio difficilior  Kroniki.  Imię to zostało zmienione dopiero pod ręką  polskiego kopisty redakcji 
dłuższej, który tajemniczego Crezimira (redakcja krótsza pokazuje, że nic ono w Polsce nie mówiło) zmienił na swojskiego 
Kazimierza. Nie przekonująco  zatem brzmi zastrzeżenie M. Homzy, że wykluczyć należy zabójstwo któregoś z Krzesimi-
rów, zaś po śmierci Zwonimira Węgrzy nie zajęli Chorwacji, co stało się dopiero za Kolomana Uczonego po dwustu (sic  — 
chyba błąd  drukarski zamiast dwudziestu — R. G.) latach. Wydaje mi się, że nie musimy szukać areny starcia na Wielkich 
Morawach, skoro sam kronikarz kieruje nasz wzrok ku Chorwacji. Na marginesie powyższych rozważań nasuwa się jeszcze 
uwaga, że dla M. Homzy istnieje tylko redakcja dłuższa, natomiast pomija już krótszą.  Tak jest na przykład w przypadku 
imienia Akwili. Badacz zdaje się nie zauważać, że redakcja krótsza konsekwentnie nazywa rzekomego króla Węgrów Atilą 
i jest tylko kwestią  interpretacji, czy uznamy tę formę  za lectio difficilior,  czy też za erudycyjną  przeróbkę kopisty rękopisu. 
Szkoda, że Autor nie wypowiedział się w tej kwestii. 

Z problematyką  podania o pomszczeniu przez Węgrów króla Kazimierza/Krzesimira wiąże  się problem nazwy Sławo-
nii, któremu M. Homza poświęca obszerny przypis (s. 367 przyp. 73). Wydaje się, że występuje ona w podwójnym znacze-
niu3, co dostrzega zresztą  słowacki historyk: 1) Jako całe Węgry — w ten sposób zwłaszcza w opisie zajmowania Basenu 
Karpackiego przez Madziarów, a być może również w rozdz. 134; 2) Częściej jednak występuje w wąskim  znaczeniu na 
określenie północnej części Chorwacji (dzisiejszej Sławonii i okolic Zagrzebia, czyli — używając  sztucznego terminu Ferdo 
Sisića — Chorwacji Posawskiej). Na to wskazuje występowanie tej nazwy w stałym związku:  Chrwati  et Sclauii,  Chrwacie-
-Slawonie  itd. Dlatego upraszczający  wydaje mi się zarzut M. Homzy, jakobym pod  tlakom  mad'arskej  historiografie  bâl 
naplno povedat',  ze „Sclavonia"  UPK  [Uhorsko-pol'skej kroniky — R. G.] rovnâ sa historické  Uhorsko  (s. 367). Do wysunię-
cia powyższych wniosków skłonił mnie nie nacisk historiografii  węgierskiej, lecz analiza tekstu Kroniki.  Tymczasem Autor 
artykułu milcząco  zakłada, że we wszystkich przypadkach Sclauonia  = Uhorsko.  Na marginesie, nawet we fragmentach, 
gdzie Sławonia rzeczywiście może zostać utożsamiona z Węgrami, nie mamy do czynienia z „historycznymi Węgrami", bo 
przecież nie można zapominać o tym, że w oczach kronikarza przeważająca  część Słowacji należała do Polski. 

Na koniec niniejszych uwag wróćmy do osoby Adelajdy. Autor protestuje przeciw mojemu stwierdzeniu, że z piękną 
Piastówną,  apostołką  Węgrów, należy się jak najszybciej rozstać. Stwierdzenie to dotyczyło warstwy faktograficznej  X wie-
ku, nie stanowiło natomiast wezwania do pogrzebania badań nad problematyką  funkcji  spełnianej przez księżnę w Kronice. 
Zresztą,  omawiany artykuł jest przykładem, że takie badania z sukcesem są  podejmowane. Martin Homza jak najsłuszniej 
podszedł do osoby fikcyjnej  księżnej jak do faktu  historycznego, badając  jego funkcje  oraz oddziaływanie na przyszłych 
czytelników (recepcja przez źródła polskie). Jest to podejście zgodne z wymogami współczesnego źródłoznawstwa. Lecz 

2 Np. I. Panic, Początki  Węgier.  Polityczne  aspekty  formowania  się państwa i społeczeństwa  węgierskiego  w końcu IX  i w pierwszej połowie X  wieku,  Cieszyn 
1995, s. 74 doszedł do podobnego wniosku, co M. Homza, s. 370, że upadek Wielkich Moraw wiąże  się z rozbiciem wewnętrznym; M. Homza: 
z wygaśnięciem dynastii Mojmirowiców, może na skutek waśni wewnętrznych. 
3 Por. R. Grzesik, Kronika  węgiersko-polska.  Z  dziejów  polsko-węgierskich  kontaktów  kulturalnych  w średniowieczu,  Poznań 1999, s. 198, przyp. 866. 
4 W cytowanej pracy, s. 198 przyp. 869 przypuszczałem, że chodzi o wyodrębnioną  część Węgier. 
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podczas lektury artykułu ma się wrażenie, że Autor chciałby bardzo, by ta Adelajda istniała naprawdę. W streszczeniu 
niemieckim (s. 382) czytamy wprost: Das Hauptziel  der  Arbeit ist die  Möglichkeit,  die  wirkliche  historische Existenz von 
Adelaide  zu zeigen. Tymczasem to jest niepotrzebne, gdyż nawet fikcyjna  osoba mogła ożyć pod piórami kolejnych kopi-
stów, którzy mogli ubarwiać opowiadanie dodając  kolejne szczegóły i zapładniając  wyobraźnię kolejnych pokoleń czytelni-
ków. Jeśli mamy podać jakiś współczesny przykład, to mogą  to być bohaterowie powieści Sienkiewicza. Ich losy zapładniają 
wyobraźnię każdego Polaka, a choć część ich nazwisk wzięta została przez pisarza ze źródeł, to ich przygody są  już tworem 
Sienkiewicza. A jednak badając  np. ruch oporu Polaków przeciwko niemieckiej czy radzieckiej okupacji nie można przejść 
obojętnie wobec „Wołodyjowskich" czy „Kmiciców", bo takie pseudonimy nieraz przybierali sobie uczestnicy ruchu oporu. 
Fikcyjność postaci nie przeszkadza zatem jej historyczności. Zresztą,  wbrew pozorom, nie ma między nami sporu o histo-
ryczność naszej Piastówny, gdyż i ja opowiadam się za tezą,  że była to osoba z krwi i kości, tylko żyjąca  ponad pół wieku 
później. 

W swoim artykule Martin Homza nie ustrzegł się pewnych niejasności, jak w kwestii rozważań nad bielą  jako symbo-
lem ładu moralnego, jakoby reprezentowanego przez Białą  Knieginię, czyli jego zdaniem Adelajdę. Niejasne jest zwłaszcza 
powiązanie  imienia Bela (derywatu Adalberta) z cechą  białości (jest to dawna teza F. V. Sasinka, podnoszona niekiedy na 
łamach historiografii  słowackiej i węgierskiej). Natomiast za całkiem chybiony uznany musi być domysł wypowiedziany 
na s. 363 przyp. 40, jakoby imię Mieszka I Dagome znane ze słynnej darowizny znaczyło Tagino i było przyjęte na cześć 
arcybiskupa magdeburskiego. Szkoda, że Autor nie sprawdził dat. Gdyby to zrobił, dowiedziałby się, że Tagino był arcybi-
skupem w latach 1004-1012, a więc zaczął  swą  posługę 12 lat po śmierci Mieszka. Sprzeciw budzi również utożsamienie — 
za kronikami niemieckimi oraz starszą  historiografią  — dwóch braci, Ottona i Bezpryma. 

Takich usterek znalazłoby się w tekście więcej. Nie mają  jednak one wpływu na ogólną  ocenę artykułu, która wypada 
pozytywnie. Cenne są  w nim rozważania nad świątobliwymi  paniami w średniowiecznej historiografii,  a przy okazji nad 
historią  Wielkich Moraw i ich związków  z Węgrami. Do kanonu nauki wejdzie teza Martina Homzy, że Salomea mogła 
służyć jako wzór dla postaci Adelajdy. Z niektórymi stwierdzeniami można polemizować. Rozwijanie i uściślanie w trakcie 
polemiki przeciwnych poglądów  przyczynia się do pogłębiania naszej wiedzy historycznej, o co przede wszystkim chodzi 
w dyskusjach naukowych. Dziękujemy więc Autorowi, że swoim artykułem umożliwił nam taką  dyskusję. 

Ryszard  Grzesik 
(Poznań) 

Edvardas Gudaviè ius , Mindaugas,  Lietuvos istorijos institutas, Zara, Vilnius 1998, 
ss. 357. 

Tytuł omawianej pracy może wprowadzić czytelnika w błąd.  Nie mamy tutaj bowiem do czynienia tylko z biografią 
pierwszego króla Litwy, lecz ze szczegółową  i wielostronną  analizą  dziejów państwa litewskiego od początku  XIII stulecia, 
co najmniej do siódmej dekady tegoż wieku1. Edvardas Gudavicius, czołowy mediewista litewski, przedstawił swe rozważa-
nia w ośmiu obszernych rozdziałach. Poza tym, w pracy zamieszczone zostały jeszcze trzy aneksy. 

W rozdziale pierwszym (Mendog  znany i nieznany) Autor zaprezentował stan badań nad dziejami politycznymi, ustro-
jowymi, społecznymi i gospodarczymi Litwy i szerzej Bałtów. Zwraca uwagę bardzo dobra znajomość prac powstających 
w różnych ośrodkach badawczych, aż po czasy najnowsze. E. Gudavicius, poza autorami litewskimi, przedstawił i zanalizo-
wał poglądy  historyków rosyjskich i radzieckich, polskich, niemieckojęzycznych i anglojęzycznych. Szczególną  uwagę zwró-
cił na osiągnięcia  badawcze Z. Ivinskasa, J. Latkowskiego, H. Łowmiańskiego, V. T. Pasuty, J. Stakauskasa i J. Totoraitisa. 
Drugi rozdział omawianej pracy poświęcony został kwestiom powstania państwa litewskiego. Autor poruszył problem 
zachodzących  wówczas na Litwie przemian i funkcjonowania  różnych mechanizmów społecznych. Omówił, na przykład, 
cechy niewolnictwa w formującym  się państwie litewskim, tworzenie się własności, charakter powinności czy wreszcie 
znaczenie sił zbrojnych. W rozdziale trzecim (Rola  państwa litewskiego)  znajdujemy informacje  o stosunkach plemion 
litewskich z sąsiadami  w przeddzień powstania państwa litewskiego. Tę część pracy zamyka paragraf  dotyczący  koloniza-
cji niemieckiej w bałtyjskiej części wybrzeża Bałtyku. W kolejnym rozdziale (Mapa  polityczna Litwy na początku  XIII  w.) 
E. Gudavicius omówił strukturę terytorialną  i polityczną  ziem litewskich przed zjednoczeniem i podjął  kwestię głównych 
ośrodków władzy (np. sprawę „Woruty"). Następny rozdział, piąty,  poświęcony został jednemu z najbardziej dyskusyjnych 
problemów w historii średniowiecznej Litwy, mianowicie zjednoczeniu państwa. Autor przedstawił proces kumulacji wła-
dzy w rękach Mendoga. Wychodząc  od omówienia funkcjonowania  i składu konfederacji  litewskiej w początkach  XIII w., 
prześledził kolejne uchwytne źródłowo etapy eliminowania przez Mendoga konkurencji i równoczesnego rozszerzania się 
wpływów rosnącego  w siłę państwa. Tutaj między innymi została poruszona kwestia znaczenia dla jednoczenia się Litwy 
konfliktów  z Krzyżakami (z uwypukleniem roli klęski Inflantczyków  pod Szawlami w 1236 r.) oraz początków  ekspansji na 

1 Okres ten odpowiada oczywiście przybliżonym datom życia Mendoga (ur. koniec XII w.? — zm. lato/jesień 1263 r.). 


