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Artykuły recenzyjne i recenzje

treści obrazowych znaków notarialnych z określonymi wątkami tematycznymi napisów nie pozwala na ukazanie ich bezpośrednich 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 notarialny mógł być formą osobistej modlitwy.
Na koniec K. Skupieński postawił liczne postulaty badawcze, z których najważniejszymi wydają się — pełne skatalogowanie 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 uzasadnione 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 historyków 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 niemieckim, 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 uzupełnieniami.
Wyniki badań ustalone zostały na podstawie bogatego materiału źródłowego (głównie węgierskiej proweniencji) i bardzo 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 potwierdzenie 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 Mieszka, kolejno biskupa nitrzańskiego i weszpremskiego, Annę, córkę księcia oświęcimskiego Władysława, oraz o Władysława 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 benedyktyńskiego 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."
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Mnóstwo nowych szczegółów do węgierskich losów Mikołaja, duchownego śląskiego, wnosi szkic Węgierskie perypetie
śląskiego kleryka w XIV wieku (s. 113-126), biskupa w Pees w latach 1346-1360.
Ostatni szkic poświęcił S. Sroka opracowaniu itinerarium Władysława Warneńczyka na Węgrzech (s. 139-170). Nie
jest to ciekawe itinerarium, za co nie można winić Autora. Po prostu znakomita większość itinerarium potwierdza pobyt
Warneńczyka w Budzie. Mamy tu zatem do czynienia ze systemem rezydencjonalnym, zastępującym wcześniejsze objazdy
władcy jako formę sprawowania władzy. Znacznie mniejsza część dokumentów została wystawiona w innych (poza Budą)
miejscowościach i to przeważnie podczas wypraw wojennych. Zalecałoby się uzupełnić zestawienie itinerarium mapką. Nie
ulega natomiast wątpliwości, że sporządzone przez Autora z dużym nakładem pracy itinerarium Władysława Warneńczyka
oparte zostało na bardzo bogatym materiale źródłowym (dokumentowym). Nie jest to bez znaczenia dla przyszłych badań
dyplomatycznych.
Pod adresem książki można zgłosić tylko nieliczne zastrzeżenia, względnie uzupełnienia. Na s. 22 Autor datuje — za
B. Włodarskim — małżeństwo księcia halicko-włodzimierskiego Jerzego I z Eufemią, siostrą Władysława Łokietka, na
1291 r. Znacznie prawdopodobniejszy wydaje się jednak pogląd J. Tęgowskiego, przyjmującego, że wspomniane małżeństwo zostało zawarte w 1289 r. 4 Przemawia za tym zaproponowana przez J. Tęgowskiego interpretacja fragmentu formularza biskupa praskiego Tobiasza, umieszczonego pod 15 VIII 1289 r., a dotyczącego zjazdu w Opawie Wacława II z Łokietkiem, Kazimierzem, księciem bytomskim, jego bratem Mieszkiem oraz księciem halickim Lwem I 5 . Dodatkowym argumentem za 1289 r. jest, zdaniem J. Tęgowskiego (wypowiedź ustna), że małżeństwo Eufemii, rodzonej siostry Łokietka,
musiało wyprzedzić zawarcie małżeństwa przez jego bratanicę, Fenennę, z królem węgierskim Andrzejem III, w 1290 r.
Ciekawa jest geneza pierwszego małżeństwa Karola Roberta. A. Kłodziński w nieopublikowanym artykule Dwa małżeństwa. Przyczynek do walki o koronę węgierską i polską w r. 1305/6 łączy je z rywalizacją Wacławów czeskich z Łokietkiem
i Karolem Robertem o panowanie w Polsce i na Węgrzech6. A. Kłodziński przypisuje rolę swata w zawarciu małżeństwa
Karola Roberta z Marią, księżniczką bytomską, jej bratu Bolesławowi, przyszłemu arcybiskupowi ostrzyhomskiemu. Nie
jest to niemożliwe, chociaż w świetle źródeł, zwłaszcza wykorzystanego przez S. Srokę Anonymi Descriptio Europae Orientalis, pochodzącej z 1308 r., wynikałoby, że pewną rolę we wspomnianym mariażu odegrał władca Rusi halicko-włodzimierskiej. Wskazywałoby na to nazwanie pierwszej żony Karola Roberta córką Lwa I, księcia halickiego. Jest to oczywistą
pomyłką, ponieważ Maria była nie córką, lecz wnuczką Lwa I. Sam fakt wymienienia pierwszej żony Karola Roberta
w kontekście „ruskim" dowodziłby pewnej roli w dojściu do skutku tegoż mariażu księcia halickiego, którym był wówczas
Jerzy I. Jeżeli uwzględnimy, że w walce z Czechami Łokietek korzystał zarówno z pomocy ruskiej, jak i węgierskiej, oraz że
utrzymywał on przyjazne kontakty, na co zwrócił uwagę już A. Kłodziński, ze swym bratem ciotecznym, księciem bytomskim Kazimierzem (ojcem Marii), można postawić hipotezę, iż rolę pośrednika w doprowadzeniu do skutku pierwszego
małżeństwa Karola Roberta odegrał Władysław Łokietek. Podkreślam, że pogląd mój traktuję tylko jako roboczą hipotezę.
Uwagi Autora dotyczące arcybiskupa ostrzyhomskiego Bolesława można by uzupełnić wzmianką i reprodukcją pieczęci Bolesława w rozprawie M. L. Wójcika7.
Książka S. Sroki jest bez wątpienia cenną pozycja naukową. Nie tylko zapoznaje nas z literaturą węgierską, a zwłaszcza z źródłami węgierskimi i to często jeszcze nieopublikowanymi. Autor nie ograniczył się do referowania wyników
badań historyków węgierskich, lecz nierzadko je skorygował i owocnie z nimi polemizował. Nic też dziwnego, że jego
książka przynosi wiele nowych, dobrze uzasadnionych ustaleń.
zimierz Jasiński]
(Toruń)

Janusz K u r t y k a , Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity moinowładczej w średniowieczu,
Wydawnictwo i drukarnia „Secesja", Kraków 1997, ss. 675, 26 il. cz.-b., 7 il. kol., 4 tabl.
genealogiczne, 5 map.
Janusz Kurtyka już od połowy lat osiemdziesiątych w licznych artykułach przybliżał dzieje rodziny Tęczyńskich i rodu
Toporów. Długo jednak czekaliśmy na monografię będącą podsumowaniem tych badań. Wreszcie w 1997 r. otrzymaliśmy
zmienioną i rozszerzoną wersję rozprawy doktorskiej obronionej w 1995 r. Jak zapowiada Autor jest to tom pierwszy
szerszego opracowania, które przedstawiać będzie dzieje rodziny Tęczyńskich aż do 1637 r. (s. 18). Tęczyńscy należeli
w średniowieczu do jednej z ważniejszych polskich rodzin możnowładczych. Dzieje tej rodziny były obiektem szczegółowych badań od początku naszego stulecia, jednak J. Kurtyka jako pierwszy przedstawił ją tak szczegółowo, prostując
jednocześnie w wielu przypadkach sądy poprzedników. Co jednak istotne, J. Kurtyka omówił nie tylko dzieje rodziny
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J. Tęgowski, Zabiegi księcia kujawskiego Władysława Łokietka o tron krakowski w latach 1288-1293, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie" 6, 1987, s. 53.
Ibid., s. 54.
Archiwum PAN, sygn. III-45, maszynopis.
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M. L. Wójcik, Podział terytorialny opolszczyzny po śmierci Bolesława I opolskiego (+ 1313) w świetle najstarszej pieczęci księcia niemodlińskiego Bolesława z 1314 roku, „Prace Historyczne Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego" 8,1994, s. 146 n.
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