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z przym rużeniem oka” itd. (s. 115). I cytat do tego stwierdzenia z dzieł A. Brücknera, T. W ojciechowskiego, Szkiców histo
rycznych X I w. i J. Widajewicza. W tym zestawie najnowsza jest praca W idajewicza z 1948 r. Nie m a pracy J. Banaszkiewicza, którego autor cytował na początku, ale zapewne nie pam iętał obu książek tego autora. Nie zauważył natom iast książki
C. Deptuły, podsum ow ującejpracy J. Strzelczyka Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian (Poznań 1998), prac H. Łowmiańskiego, G. Labudy i innych, których tu nie wymienię, bo są to teksty powszechnie znane.
Neologizmy w Kronice W incentego, jako pewien chwyt stylistyczny mogły funkcjonować, jeśli były odm ienne od średniow iecznejnorm y w łaściw ejdla tego rodzaju tekstów, środowiska itd. Normy łac iń sk iejp rzestrzeg an e jw Polsce czasów
W incentego nie znamy, gdyż istnieje tylko jed e n tego rodzaju tekst. M ożna porównywać go z dokum entam i i rocznikami,
jednak nie da to zadawalających wyników. Neologizm odnoszony do norm y antycznejm ów i coś o ogólnym funkcjonowaniu
łaciny w okresie poklasycznym, niewiele natom iast o stylu konkretnego autora.
W skazane braki i niedostatki książki Krzysztofa Pawłowskiego wynikają z nieznajomości osiągnięć mediewistyki tak
rodzimej, jak obcej. Może gdyby autor postawił sobie skromniejsze zam ierzenia i narzucił większą dyscyplinę badawczą,
książka nie budziłaby tylu wątpliwości. Jednak naw et badanie wpływu literatury a n ty cz n ejn a dzieło m istrza W incentego,
czy analiza samych tylko neologizmów wymagałoby studiów porównawczych.
Edward Skibiński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Instytut Historii

Tomasz W ę c ł a w o w i c z , Krakowski kościół katedralny w wiekach średnich. Funkcje i m oż
liwości interpretacji, Wydawnictwo U niwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, ss. 262
+ 51 ryc.

P onad wiek dzieli nas od ukazania się podstaw ow ejm onografii kościoła katedralnego pod wezwaniem św. Wacława
i św. Stanisława na W aw elu w Krakowie, pió ra T adeusza W ojciechowskiego, któ ra jak d otąd nie znalazła godnejkontynuacji. W ybierając tem at odtw orzenia dziejów, architektury, funkcji i treści ideowych krakowskiego kościoła katedralnego
w wiekach średnich, Tom asz Węcławowicz podjął się zadania zaszczytnego, ale też i niezwykle trudnego. Praca jego pozor
nie zdaje się nie mieć ch arakteru monograficznego, gdyż składa się z pięciu luźnych, lecz ściśle powiązanych ze sobą, esejów
tworzących jedn ak wzajem nie uzupełniającą się całość. Zaczynając od „ p o d w ó jn ejk a ted ry ” pierwszych Piastów i k ró 
lewskiego kościoła katedralnego W acława II, poprzez kościół koronacyjny ostatnich Piastów i pierwszych Jagiellonów, aż
po katedralne patrocinia i wawelskie mity początku i fabularyzację wzgórza katedralnego, autor kreśli zwarty obraz roli ka
tedry krakowskiej w ciągu pięciu stuleci, starając się przedstaw ić historyczne i ideologiczne tło wszystkich przem ian wraz
z interpretacją nowych odkryć archeologicznych. B ogato ilustrow aną całość uzupełnia A neks złożony z wyboru tłum a
czeń tekstów pochodzących z kronik i dokum entów dotyczących katedry oraz obfita bibliografia. Z żalem stwierdzamy brak
streszczeń obcojęzycznych.
W ostatnim dwudziestoleciu, dzięki prowadzonym na wysokim poziom ie badaniom archeologicznym, otrzymaliśmy zu
pełnie nowy, odm ienny od poprzednich, obraz w czesnejzabudow y wzgórza wawelskiego obejm ujący kilkanaście obiektów
sakralnych z okresu piastowskiego. B rak ścislejszych informacji w tekstach, uniemożliwia jed n ak w większości wypadków
określenie ich funkcji, a naw et patrociniów, dając pole do licznych i nie zawsze szczęśliwych spekulacji.
A naliza czternastowiecznych tekstów donoszących o odbywanych w katedrze krakowskiej cerem oniach (koronacja
Władysława Ł okietka w 1320 r., ślub K azim ierza z A ldoną Gedyminówną w 1325 r., koronacja K azimierza w 1333 r.) pom i
mo „zburzenia” przez biskupa M uskatę i zniszczenia przez pożar w 1305 r. „katedry herm anow skiej”, stała się dla autora
punktem wyjścia do postaw ienia tezy o istnieniu na W awelu tzw. p o d w ó jn ejk ated ry 1. Tzw. kościół św. G ereona, uważany
najpierw za najstarszy budynek katedralny, później za kaplicę pałacową, byłby zatem „drugą budow lą k ated raln ą” i w niej
w okresach niefunkcjonow ania pierw szejm iałyby się odbywać w zmiankowane uroczystości.
D okonane w latach osiemdziesiątych X X w. przez Zbigniewa Pianowskiego i Janusza F irleta odkrycia, p o niżejtzw .
„katedry herm anow skiej” i tzw. kościoła św. G ereona, reliktów najstarszych, zapew ne sobie współczesnych świątyń, pocho
dzących z przełom u X i X I w., tezę tę um acnają. Tom asz Węcławowicz, pozbawia nas w ten sposób pewnego dyskonfortu,
jakim jest kilkakrotnie przenoszenie ecclesia cathedralis, w okresach budów, zniszczeń i rem ontów , z jednejśw iątyni do d ru 
giej, a także trudności w interpretacji funkcji jako kaplic pałacowych, licznych budowli sakralnych2. Nie należy zapom inać,

1 Słowo „katedra” wywodzi się od łacińskiejnazwy tronu, nie był on jednak najstarszyminsygniumbiskupim, za które należy uznać pastorał i pierś
cień, poświadczone jako takie już wVI w. Zob. Vita S. Caesarii, MGH, Scriptores RerumMerovingarum, III, s. 477 oraz MGH, Concilia, I, nr 1, s. 1.
2 Niektóre z tych świątyń były kościołami grobowymi, czego nie można wykluczyć w przypadku przedromańskiejrotundy odkrytejna północnym
obrzeżu wzgórza, a znaleziony wtzw. rotundzie „B” pochówek kobiecy pod romańską płytą, pozwala mniemać, że rotunda ta pierwotnie miała rów
nież sepulkralną funkcję.
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że w kościele łacińskim, co na przykładzie Galli, a p ó źn iejF ran cji3 łatwo dowieść, zm iana lokalizacji kościoła katedralnego
i przeniesienie ołtarza głównego, odnaw ianego zawsze w tym samym miejscu, jest czymś zupełnie wyjątkowym.
T eza o istnieniu w Polsce tzw. podwójnych katedr, jest niezwykle pociągająca, ale niełatw a do pełnego udow odnienia.
W oparciu jednak o analogie z półn o cn ejItalii, Cesarstwa niemieckiego, a zwłaszcza z Kolonii, nie możemy odrzucić zakła
dania tego typu zespołów katedralnych (tak rozpowszechnionych u schyłku starożytności) jeszcze w X I w., i to w układzie
wzdłużnym a nie paralelnym . W ątpliwości budzi natom iast interpretacja o d k ry te jn a północnym pobrzeżu wzgórza wawel
skiego małej rotundy jako baptysterium 4. Istnienie mis chrzcielnych okresu wczesnopiastowskiego było w Polsce równie
często wykazywane jak i negowane. Należałoby się zastanowić, czy poza dyskutowanym zespołem na O strowiu Lednickim,
baptysteria w Polsce napraw dę istniały?5 Powstanie tzw. podwójnych k ated r w innych stolicach biskupich w Polsce tego cza
su, jak Poznań czy W rocław, pozostaje sprawą otw artą. Należałoby przy tym zwrócić uwagę na zupełnie odm ienną od in
nych wczesnopiastowskich stolic biskupich „topografię chrześcijańską” wzgórza wawelskiego.
Zbigniewowi Pianow skiem u i Januszowi Firletowi zawdzięczamy również odsłonięcie p o niżejpołudniow ego ambitu
o b ecnejkatedry , reliktów wczesnogotyckiego wielobocznego chóru, którego budowa, jak wszystko na to wskazuje, nie zo
stała nigdy ukończona. Podkreślając napięty charakter stosunków pom iędzy panującymi książętam i i biskupem w Krakowie
w drugiejpołow ie X III w., a więc nie sprzyjających budowie n o w ejk ated ry i opierając się na źródłach donoszących o licz
nych inwestycjach budowlanych na terenie m iasta za panow ania W acława II (m ury obronne, kościoły), Tom asz Węcławowicz przypisuje rozpoczęcie budowy n o w ejgotyckiejkatedry biskupowi Janow i M uskacie. Tezę tę wzmacniają zarówno uzy
skanie przez biskupstwo krakowskie na krótko przed początkiem rządów Muskaty, dochodów z żup wielickich, co dawało
szerszą podstaw ę m aterialną dla działalności budow lanej, jak i liczne pow iązania architekturalne przyszłejkatedry z cyster
skim kościołem opackim w Sedlcu koło K u tn ejH o ry w Czechach, a także rewitalizacja kultu św. W acława w Krakowie.
R ozpoczęcie prac budowlanych, usprawiedliwia zatem burzenie murów sta re jk a te d ry i otw ieranie grobów biskupich,
o co p ó źniejosk arżo n o biskupa M uskatę. M amy więc kolejny elem ent procesu rehabilitacji Jan a Muskaty, rozpoczętego
przed kilkunastu lat w historiografii polskiej6. Powstaje jed n ak pytanie: skoro pożar katedry krakow skiej(całości, czy ja 
kiejś partii) poświadczony jest w 1305 r., i skoro proces przeciwko M uskacie odbywał się w latach 1306-1308, to burzenie
starejk a ted ry i wznoszenie murów now ejm usiało być wcześniejsze? Co właściwie spaliło się w roku 1305?
O prócz pożaru kres zapoczątkow anejprzez M uskatę budowy, spowodowało niewątpliwie cofnięcie w 1307 r. przez
Władysława Łokietka, uzyskanego poprzednio od W acława II przez biskupstwo krakowskie przywileju żupniczego. Z jedno
czenie kraju i królewska koronacja w 1320 r. wymagały now ejopraw y. Król Władysław, zgodnie z biskupem N ankerem nie
kontynuuje jedn ak budowli zapoczątkow anejprzez biskupa M uskatę, lecz wznosi ją w oparciu o nowe założenia, przy czym
w czasie budowy świątyni, tj. w latach 1320-1364 uchwytne stają się pewne zmiany koncepcji, a nawet redukcje, przy czym
żadna z warsztatowych cech architektury nie jest lokalna. Należałoby się przy tym zastanowić, czy fakt pochow ania W łady
sława Ł okietka „po prawej stronie chóru, naprzeciw wielkiego ołtarza”7, dowodził ukończenia przęseł wschodnich do r.
1333. Z nam y wiele przykładów pochowków w trakcie budowy świątyń, wyprzedzających zasklepienie budowli i jejk o n sekracji, niezm ienna lokalizacja wielkiego ołtarza stanowi przy tym dobry punkt orientacji8.
Niewątpliwe zasługi autora to: 1. Rozbudow a i podkreślenie tezy, że w m om encie przyjęcia chrześcijaństwa przez Pol
skę Kościół dysponował już wypracowanym i właściwie zamkniętym systemem liturgicznym, przenoszonym do państw nowoochrzczonych z niewielkimi tylko zm ianam i dla kościołów misyjnych, stąd też zarówno treści ideowych jak i interpretacji
pewnych zjawisk trzeba szukać poza Polską, we w cześniejochrzczonych krajach Europy łacińskiej. Istniała w Polsce pewna,
choć może wąska grupa ludzi świadomych tych zasad, o czym dowodnie świadczy egzem plarz reguły św. C hrodeganga
z X I w., w posiadaniu kapituły krakowskiej.
2.
Podkreślenie ścisłego pow iązania kształtu budowli k a ted ra ln e jz ideologią państwa. Budowa n o w ejkatedry gotyckiej
w czasie rządów W acława II, m iała niewątpliwie na celu um ocnienie panow ania czeskiego w Polsce. Władysław Łokietek
potrzebując kościoła koronacyjnego (który w krótce stanie się też nekropolią królewską9), porzuca zapewne celowo, zapo
czątkowaną przez M uskatę budow ę i rozpoczyna nową o odm iennym planie. Stąd też fundację katedry rom ańskiej na

3 Topographie chrétienne des cites de la Gaule, pod red. N. Gauthier, B. Beaujard, F. Prévot, t. I-XIV, Paris 1996-2006.
4 Przypuszczenie o istnieniu na wzgórzu wawelskimbaptysterum, łączy się niewątpliwie z „lansowaną” przez Jeana Hubera wlatach pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych XXw. tezą, o istnieniu u schyłku starożytności tzw. grup katedralnych złożonych z katedry, kościoła noszącego wezwanie maryjne
i baptysterium. Teza ta miała swójokres świetności, ale też często spotykała się z ostrą krytyką. Noel Duval i Jean-Pierre Caillet starali się ją zmody
fikować, odnawiając wprowadzone wliteraturze przez Karola Lanckorońskiego pojęcia podwójnejkatedry, bez konieczności istnienia towarzyszącego
jejbaptysterium. Zob. zbiór poświęcony temu zagadnieniu, Les églises doubles et lafamille d‘églises, „Antiquité Tardive”, 4,1996.
5 Wdyskusji nad przyjęciemchrztu przez pogańskie ludy i władców, zasługuje na uwagę mało znane wyobrażenie chrztu duńskiego króla Haralda Sinozębnego w965 r. na dwunastowiecznymrelikwiarzu św. Poppona z Tamdrup wDanii, przedstawiające władcę zanurzonego wbeczce. Katalog wy
stawy Wikinger amRhein 800-1000, München, 2004, s. 170,171.
6 S. Gawlas, Człowiek uwikłany wwielkieprocesy —przykładMuskaty, w: Człowiekwspołeczeństwie średniowiecznym, Warszawa 1997, s. 391-402.
7 MPH II, s. 619.
8 A. Bernard, La sépulture en droit canonique du décret de Gratien au concile Trente, Paris 1933, s. 44-49.
9 Autor zwraca uwagę na szerokie zastosowanie przy budowie grobowcówkrólewskich czerwonego marmuru z Ostrzychomia, którego używanie było
zastrzeżone na Węgrzech dla panującego. Czerwony marmur miał przy tymzastępować porfir, będący „kamieniemcesarskim” zarównowRzymie jak
iwBizancjum, oddziaływanie tego ostatniego było na Węgrzech bardzo silne.
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W awelu, łatwiej jest, naw et wbrew przekazom źródłowym, przypisać dążącem u do koronacji Bolesławowi Śmiałemu, niż
Władysławowi H erm anow i, który dokonał czy też został zmuszony do redukcji aspiracji państwowych.
3.
Postawienie w ielostronnie uzasad n io n ejh ip o tezy o p o d w ó jn ejk ated rze na W awelu, niezwykle frapującej, płodnej
i ułatw iającejzrozum ienie topografii wzgórza, nie może jed n ak eliminować zastrzeżeń jakie ciągle nasuwają niezwykle
skąpe i stosunkowo późne dane źródłowe. W końcu w arto zwrócić uwagę, na pow tarzające się, a nie zawsze dostrzegane
różnice pom iędzy topografią i architekturą W awelu i innych stolic biskupich w Polsce.
K siążka Tom asza W ęcławowicza nie jest ani przew odnikiem po świątyni katedralnej, ani też je ja n a liz ą architektonicz
na i stylową, lecz właśnie w oparciu o badania archeologiczne i architektoniczne, pow iązane z filozofią architektury, p rze
konującą próbą systematycznego odtw orzenia dziejów i treści ideowych kościoła katedralnego na W awelu, 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 O środek Wydawniczy, W arszawa 2003, ss. 239.

Jest to kolejna, po m onografii 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 hagiograficznych, które, wraz ze stanem badań, prezentuje we wstępie. R ozdział pierwszy poświęcony jest obrazowi W ęgier
na kartach polskich źródeł historiograficznych z okresu przed pow staniem dzieła Jan a Długosza, czyli sprzed połowy X V w.
A utor omawia tu kolejno miejsce W ęgier w polskich chorografiach (zwraca tu uwagę upieranie się polskich kronikarzy przy
słowiańskości W ęgrów i uczynienie w X IV w. z Panonii kolebki Słowian), obraz dziejów państw a węgierskiego i kontaktów
polsko-w ęgierskich w ówczesnych źrodłach narracyjnych oraz ewolucję w nich wiedzy o W ęgrzech. A u to r podkreśla, że
W ęgram i interesow ali się przede wszystkim autorzy źrodeł powstających w M ałopolsce i W ielkopolsce, co łączy z k o n takta
mi władców tych dzielnic z W ęgram i w X III w. O braz W ęgier w polskim dziejopisarstwie zależał od rytm u związków między
obu krajam i. W zbogaca się w X III w., a główne znaczenie m ają tu dwa wydarzenia: pow rót na dwór krakowski Salomei,
małżeństwo Bolesława Wstydliwego z Kingą, a zwłaszcza przywiezienie nią do Polski Kroniki węgiersko-polskiej oraz p oja
wienie się w Polsce pod koniec X III w. Kroniki Marcina z Opawy. Poza Kroniką Galla A nonim 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 W ęgry zarówno konflikty jak i sojusze. Także i tu brak fascynacji sąsiednim krajem,
nie m a też mowy o żadnych „dozgonnych” przyjaźniach. Jedynym źródłem w szerszym zakresie — i przychylnie — ukazu
jącym Polskę była pow stała na dworze węgierskim w latach dwudziestych lub trzydziestych X III w. Kronika węgiersko-pol
ska. W ęgry istniały w świadomości średniowiecznych elit polskich dużo silniejniż Polska w wyobrażeniach elit węgierskich.
O ddzielny rozdział poświęcony został w iadomościom o W ęgrzech w m onum entalnych A nnales Regni Poloniae Jana
Długosza. A uto r omawia tu znajom ość przez kronikarza źródeł węgierskich, a następnie, wiadomości zamieszczone przez
niego o W ęgrzech w Chorografii i początkowych, „przedhistorycznych” częściach A nnales oraz w d a lsz e jic h części, do
1320 r. D zieło Długosza m a charakter wyjątkowy, bowiem program ow o przedstaw ia dzieje sąsiednich państw i ich związek
z Polską — praw ie 40% Annales poświęcone jest dziejom obcym. N ajw ięcejm iejsca zajm ują zapiski o dziejach Czech
(10,5% ), W ęgry plasują się na miejscu drugim (7,3% ), a na trzecim Krzyżacy. N astępne w kolejce cesarstwo, papiestwo, L it
w a i R uś m ają już znacznie m niejzapisek. D la dziejów W ęgier Długosz korzystał z wielu źródeł, n ajo bszerniejjednak z tzw.
Kompozycji kronikarskiej z X IV w. (zachow anejw dwóch redakcjach, Kroniki budzinskiej i Kroniki obrazkowej). Korzystał
też ze źródeł czeskich i ruskich. Jednak najważniejsze źródło do przedstaw ienia problem atyki węgierskiej stanowiły dlań
przekazy polskie — na nich oparł niem al połowę zapisek.
O statni rozdział poświęcony jest analizie przyczyn dysproporcji między dużym zainteresow aniem dziejopisarstwa pol
skiego W ęgram i i skromnym dziejopisarstwa węgierskiego Polską — jest ona wspom inana m im ochodem , wyłącznie na m ar
ginesie w ydarzeń w ewnątrz węgierskich. W yjaśnienie tego faktu autor widzi w nierównoprawności statusu obu państw
— Węgry, nieprzerw anie królewskie, zachowujące jedność terytorialną, miały nieporównywalnie wyższą pozycję w E uropie
średniow iecznejniż książęca i podzielona na dzielnice Polska, któ ra po prostu nie była w oczach elit węgierskich rów no
prawnym partnerem . Na zakończenie autor przedstaw ia pokrótce, jakie wiadomości na tem at Polski i W ęgier znaleźć m oż
na w analizowanych przez niego źródłach polskich i w ęgierskich (kolejno: kroniki, roczniki, hagiografia, zawsze w układzie
chronologicznym). Książkę kończy bibliografia oraz indeksy źródeł i autorów.
P ora na kilka uwag krytycznych.
Pewne zastrzeżenia budzi przedstaw iany przez autora stan polskich b adań nad kontaktam i polsko-w ęgierskim i. Czy
rzeczywiście tylko związki kościelne doczekały się analitycznych opracow ań? Z abrakło tu wielu prac poświęconych k ontak
tom politycznym w X II i X III w., związkom rodzinnym i dynastycznym, a także kulturalnym i artystycznym. W szak na opi

