


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
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i Jacka Maciejewskiego
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. 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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moniackich czy winnych nikolaizmu biskupów i opatów. Problem we wzajemnych stosunkach zaczyna³ siê wówczas, gdy wy-

korzystywali oni w niew³aœciwy (w przekonaniu papie¿a) sposób swoj¹ w³adzê nad Koœcio³ami lokalnymi.

Jeœli spojrzeæ na zagadnienie od tej w³aœnie strony, inaczej rysuje siê kwestia wspó³dzia³ania Grzegorza VII z Boles³a-

wem Œmia³ym. Jest to temat, któremu poœwiêcone zosta³y kolejne rozdzia³y pierwszej czêœci monografii. Autor neguje

„geopolityczny” wymiar tej wspó³pracy. Papie¿ pisz¹c do dalekiego polskiego ksiêcia i wysy³aj¹c do niego legatów nie mon-

towa³ w ten sposób koalicji przeciw Henrykowi IV. Cele obu partnerów by³y zbie¿ne — ale na poziomie polityki eklezjalnej.

Ksi¹¿ê chcia³ odbudowy organizacji koœcielnej w swoim pañstwie i zapewnienia jej trwa³ych podstaw funkcjonowania. Pa-

pie¿owi w odniesieniu do polskiego Koœcio³a nie mog³o zale¿eæ wówczas na niczym innym. Zarazem polscy hierarchowie

pozostawali podlegli panuj¹cemu — w obrêbie funkcjonuj¹cego w wielu pañstwach Europy modelu Reichskirche, Koœcio³a

pañstwowego. Grzegorz, podobnie jak jego nastêpcy akceptowa³ ten stan rzeczy z pragmatyzmu, jak równie¿ dlatego, ¿e wi-

dzia³ korzyœci w anga¿owaniu lokalnych w³adców w dzia³ania wzmacniaj¹ce spoistoœæ organizacji koœcielnej i u³atwiaj¹ce

kontrolê nad dyscyplin¹ kleru. W ka¿dym razie nie by³ Boles³aw szermierzem obozu gregoriañskiego ani jako polityczny

aliant Grzegorza, ani tym bardziej jako zwolennik likwidacji tradycyjnego, przynosz¹cego mu korzyœci modelu w relacjach

w³adca — duchowieñstwo.

Dowodów na trwa³oœæ funkcjonowania Reichskirche w polskich warunkach szuka K. Skwierczyñski w œwiadectwach iko-

nograficznych. Odwo³uje siê zatem w dalszej czêœci swojej rozprawy do analizy sceny z Drzwi gnieŸnieñskich przedstawia-

j¹cej nadanie œw. Wojciechowi jako biskupowi praskiemu inwestytury przez cesarza Ottona II. Autor wykorzystuje materia³

porównawczy (uprzystêpniony czytelnikowi poprzez ilustracje zamieszczone na koñcu ksi¹¿ki) by wykazaæ, ¿e wspomniana

scena zdradza aprobatê zleceniodawców zabytku, niezale¿nie od tego czy widzielibyœmy wœród nich tylko ksiêcia, czy rów-

nie¿ kr¹g arcybiskupa gnieŸnieñskiego — dla praktyki nadawania hierarchom inwestytury przez panuj¹cego pastora³em

i ber³em w czasach, przypomnijmy, przesz³o pó³ wieku po konkordacie wormackim. Jakkolwiek analiza pozostawia pewien

niedosyt, sama konkluzja trafia do przekonania.

Sprawa œwiêtego Stanis³awa stanowi g³ówny temat drugiej, najobszerniejszej czêœci ksi¹¿ki. Jest oczywiste, ¿e w bada-

niach nad recepcj¹ idei gregoriañskich w Polsce nie sposób by³o omin¹æ zarówno samego wydarzenia, jak i jego reperkusji.

Autor ponownie przeanalizowa³ podstawowe przekazy kronikarskie — Galla Anonima i Wincentego Kad³ubka. Zaj¹³ siê

równie¿ bull¹ Paschalisa II Significasti frater karissime, uznawan¹ czêsto, choæ tylko w polskiej nauce, za zewnêtrzne Ÿród³o

potwierdzaj¹ce dramatyczne zdarzenia schy³ku rz¹dów Boles³awa Œmia³ego. Krytyka K. Skwierczyñskiego, rozwijaj¹ca tezy

Mariana Plezi oraz w³oskiego historyka Pietro Zerbiego, prowadzi do odrzucenia pogl¹du o polskim adresacie i polskim

kontekœcie bulli.

Istotniejsze s¹ spostrze¿enia poczynione przy okazji analizy tekstu Galla. Autor przychyla siê do interpretacji, zgodnie

z któr¹ enigmatyczna pomsta „pomazañca na pomazañcu” stanowi³a wymierzenie monarszej sprawiedliwoœci przez w³adcê

na biskupie obwinionym, jak wszystko na to wskazuje, o z³amanie wiernoœci. Król Boles³aw mia³ prawo s¹dziæ biskupa; zga-

dzano siê z tym w polskim Koœciele. Taki stan rzeczy, chc¹c nie chc¹c, musia³ wówczas akceptowaæ tak¿e Rzym (w ten spo-

sób wyjaœniony zostaje w ksi¹¿ce brak uchwytnej w Ÿród³ach reakcji Stolicy Apostolskiej na sprawê Stanis³awa). Opór w kra-

ju wywo³a³ natomiast cielesny wymiar kary — przy czym K. Skwierczyñski trzyma siê tu literalnego rozumienia tekstu, który

mówi o obciêciu cz³onków, truncatio membrorum („kara ta nie by³a jednoznaczna z kar¹ œmierci” — s. 142). Okrucieñstwo

w³adcy, do tego opisane przez kronikarza niepowodzenia oraz sprzeciw mo¿now³adczej elity wobec aktu koronacji mia³y

przyczyniæ siê do upadku Boles³awa II. W tym wywodzie tkwi¹ pewne s³aboœci. Z jednej strony podkreœla siê, i¿ Boles³aw,

realizuj¹c swoje uznane uprawnienia, by³ w³adny skazaæ biskupa czy to na obciêcie cz³onków, czy œmieræ, z drugiej strony

sformu³owany zostaje pogl¹d, ¿e krytyka Anonima dotyczy w³aœnie nadu¿ycia w³adzy. Autor s³usznie odrzuca z miejsca tezê

o s¹dzie arcybiskupim, który skazaæ mia³ Stanis³awa, ale czêste odwo³ywanie siê do modelu Reichskirche, o którego funkcjo-

nowaniu w polskich warunkach praktycznie nic nie wiadomo, nie wyjaœnia wszystkich w¹tpliwoœci zwi¹zanych z zapisem

Galla.

Autor wiele uwagi poœwiêca relacji Wincentego Kad³ubka. W inwektywie przeciwko biskupowi, w³o¿onej w usta zegna-

nego w³adcy, jak równie¿ w swoistym wyg³adzeniu przez kronikarza obrazu rz¹dów Boles³awa, które mia³y przebiegaæ po-

myœlnie do czasu trwaj¹cej wiele lat wyprawy jego rycerstwa, upatruje œlad istnienia jeszcze w XIII wieku tradycji przychyl-

nej królowi. Jest to pogl¹d dyskusyjny. Charakterystyczne dla Wincentego operowanie retorycznymi przeciwstawieniami

oraz wprowadzanie przezeñ motywu s¹dowego wywa¿ania racji (vide: sprawa Zbigniewa) dostarcza bardziej przekonuj¹ce-

go wyjaœnienia. Sporna jest równie¿ kwestia, czy pamiêæ o Boles³awie stanowi³a przeszkodê w rozwoju kultu oraz w zabie-

gach o kanonizacjê krakowskiego mêczennika.

Ubóstwo rodzimych Ÿróde³ sta³o siê dla K. Skwierczyñskiego jednym z impulsów do siêgniêcia, w ramach studiów nad

spraw¹ œw. Stanis³awa, do materia³u porównawczego. Autor doœæ obszernie przedstawia wypadki zabójstw czy zegnania bi-

skupów w innych krajach Europy, przede wszystkim w cesarstwie okresu Salierów. Pomys³ zas³uguje na uznanie, lecz reali-

zacja nie spe³nia pok³adanych w niej nadziei. Historie (by u¿yæ skrótu myœlowego) „mordu w katedrze” przywo³ane w mo-

nografii, nie przystaj¹ do polskiego casusu. Wyj¹tkiem mo¿e byæ tutaj sprawa oœlepienia arcybiskupa salzburskiego Herolda

w czasach Ottona I, która jednak nie zosta³a bli¿ej zanalizowana. Zbyt szerokie ujêcie kwestii os³abia korzyœæ p³yn¹c¹ z tak

rozumianej komparatystyki. Jak¹¿ bowiem wartoœæ dla analizy przypadku Stanis³awa ma historia zamordowania przez mie-

szczan z Laon biskupa Gaudriego? Nie do koñca pozostaje te¿ jasna myœl autora, czy os³abienie w czasach Henryka IV au-

torytetu biskupów, co przyczyniæ siê mia³o do wzrostu czêstotliwoœci napaœci na hierarchów na obszarze Rzeszy, prze³o¿y³o
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siê na stosunki w Polsce. Czy¿by powsta³ wówczas odpowiedni klimat do zabijania b¹dŸ okaleczania biskupów? Autor na

w³oskich przyk³adach z koñca XII wieku stara siê wykazaæ stosunek Stolicy Apostolskiej do problemu mêczeñstwa biskupa

i stawia tezê, ¿e kanonizacja Stanis³awa napotyka³a na opór, gdy¿ jego wzorzec œwiêtoœci przesta³ byæ aktualny. To wyjaœnie-

nie oraz argumentacja nie do koñca trafiaj¹ do przekonania. W sprawie krakowskiego biskupa zbyt wiele chyba by³o podo-

bieñstw do sprawy Tomasza Becketa, œwiêtego, którego kult bujnie siê przecie¿ rozwija³. Zwróæmy te¿ uwagê, ¿e polscy

œwiêci czy œwi¹tobliwi biskupi, odpowiadaj¹cy „modnemu” w XIII wieku wzorcowi (Iwo Odrow¹¿, czy nieco póŸniej Pran-

dota) nie zrobili kariery jako patroni polskiego Koœcio³a.

Trzecia czêœæ monografii („Renovatio ecclesiae”) najœciœlej odpowiada tytu³owi ca³oœci. Autor stara siê przeœledziæ

drogi przenikania idei gregoriañskiej do Polski ju¿ w XII wieku. Omawia pojawianie siê w polskich zbiorach ksi¹g grego-

riañskich podrêczników prawa kanonicznego, aktywnoœæ legatów Stolicy Apostolskiej oraz kluczowy z punktu widzenia od-

nowy i zdyscyplinowania miejscowego duchowieñstwa problem ma³¿eñstw ksiê¿y. Podstawow¹ trudnoœæ w badaniu wymie-

nionych zagadnieñ stanowi oczywiœcie ubóstwo Ÿróde³. Mo¿liwoœci interpretacyjne równie¿ nie s¹ szerokie. Badacz dobrze

zdaje sobie sprawê z faktu, i¿ nawet uzasadniona hipoteza o przywiezieniu do Polski przez legata Gwalona z Beauvais eg-

zemplarzy Tripartity Iwona z Chartres nie pozwala na wysnuwanie dalej id¹cych wniosków co do wp³ywu gregoriañskiej ka-

nonistyki na polski kler. Zestawienie informacji dotycz¹cych misji papieskich legatów oraz funkcjonowania lokalnych syno-

dów w tym okresie ods³ania fragmentarycznoœæ materia³u, który maj¹ do dyspozycji historycy.

Najbardziej interesuj¹ce wydaj¹ siê uwagi na temat walki z nikolaityzmem. Autor obszernie wyjaœnia motywy ostrego

sprzeciwu Grzegorza VII wobec przypadków ³amania celibatu, zarysowuje historiê prób uporania siê z problemem na grun-

cie polskim (nikolaitami jego zdaniem, byli dwaj bezimienni biskupi usuniêci przez legata Gwalona), wskazuje równie¿ na

elastycznoœæ, na jak¹ w obliczu sytuacji w Koœcio³ach lokalnych zdobywa³a siê przez ca³y XII i jeszcze u progu XIII wieku

Stolica Apostolska (przyk³ad wêgierski).

W podsumowaniu swojej ksi¹¿ki K. Skwierczyñski formu³uje tezê, w myœl której polski Koœció³ do pocz¹tku XIII wieku

pozostawa³ na etapie emancypowania siê spod wp³ywu w³adzy ksi¹¿êcej (zrywania pêt Reichskirche) i budowania material-

nych oraz politycznych podstaw swojej pozycji. Z tego te¿ wzglêdu miejscowi hierarchowie nie byli nadmiernie uwra¿liwieni

na has³a i impulsy z Rzymu odnosz¹ce siê do kwestii odnowy duchowieñstwa. Idee gregoriañskie zaczê³y byæ przyswajane

realnie dopiero wtedy, gdy wskazany proces siê ju¿ zakoñczy³. Tak siê zaœ zarazem z³o¿y³o, i¿ na ten czas przypad³a dzia³al-

noœæ energicznego arcybiskupa Henryka Kietlicza, wspó³pracuj¹cego z kolejnym wybitnym papie¿em, Innocentym III.

Ksi¹¿ka Krzysztofa Skwierczyñskiego jest godna polecenia z kilku powodów. Sam temat ma du¿e znaczenie i dot¹d

pozostawa³ s³abo rozpoznany. Autor przeprowadzi³ bogat¹ kwerendê Ÿród³ow¹. Jego praca przybli¿a polskiej nauce podsta-

wowe za³o¿enia ideologii koœcielnej reformy zawarte w listach Grzegorza VII. Siêgniêcie do materia³u pochodz¹cego z ob-

szaru pañstw s¹siednich, uzupe³nia w pewnym stopniu lukê spowodowan¹ przez niedostatek polskich Ÿróde³, choæ nie

wszystkie analogie wydaj¹ siê trafione. Du¿y walor stanowi bardzo obszerna literatura przedmiotu, wœród której wa¿ne

miejsce zajmuj¹ s³abo wykorzystywane dot¹d w polskiej nauce prace w³oskich mediewistów. Postawa, któr¹ mo¿na okreœliæ

jako rozs¹dny sceptycyzm, chroni pisz¹cego przed nazbyt œmia³ymi, piêtrowymi hipotezami, a nie brakowa³o ich w dotych-

czasowych badaniach nad zagadnieniami poruszanymi w monografii. Kompozycja wydaje siê przemyœlana, wyk³ad zaœ od-

znacza siê klarownoœci¹, przez co treœæ jest ³atwa do przyswojenia.

Nale¿y jednak zg³osiæ równie¿ pewne zastrze¿enia. Autor w wielu punktach zdaje siê byæ nazbyt zale¿ny od ustaleñ

wczeœniejszych badaczy. Przeprowadzaj¹c umiejêtnie analizê materia³u Ÿród³owego, niewiele miejsca pozostawia na w³asne,

koñcowe konkluzje. Uderza to w szczególnoœci w odniesieniu do czêœci ksi¹¿ki poœwiêconej factum œw. Stanis³awa. Po lek-

turze pozostaje zatem wra¿enie niedosytu. Wreszcie niektóre spoœród szczegó³owych interpretacji mog¹ spotkaæ siê z kryty-

k¹. Mimo wszystko jest to pozycja, która nie powinna byæ w ¿adnym razie lekcewa¿ona w toku dalszych badañ nad histori¹

polskiego Koœcio³a oraz jego kontaktów z Zachodem i oœrodkami Koœcio³a powszechnego.
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