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Praca powinna podnieść temperaturę debaty o wiele stopni nie tylko przez 
prezentację nowej wizji dziejów wolińskiej aglomeracji, ale przede wszyst-
kim przez ponowne przedstawienie teorii obcej proweniencji pierwszego 
państwa Piastów.

 Władysław Duczko
 (Pułtusk–Warszawa)

Piotr Węcowski, Początki Polski w pamięci historycznej późnego średnio-
wiecza, Kraków 2014, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 
ss. 456, Monografi e Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, 2

W ostatnim czasie w polskiej mediewistyce można zaobserwować wyraźne 
ożywienie badań nad późnośredniowiecznym dziejopisarstwem polskim. Na 
szczególną uwagę w tym zakresie zasługuje obszerna monografi a Piotra Węcow-
skiego, która jest efektem rozległych studiów nad późnośredniowieczną pamię-
cią historyczną w Polsce. Podejmując problematykę pamięci, kultury i świado-
mości historycznej, Autor wiele inspiracji czerpał z dzieł Pierre’a Nory, Jana 
i Aleidy Assmanów oraz prac polskich mediewistów Jacka Wiesiołowskiego, 
Jacka Banaszkiewicza i Wojciecha Drelicharza.

Praca składa się oprócz wstępu z dwóch części, zakończenia, angielskiego 
streszczenia, wykazu skrótów, bibliografi i oraz indeksu osób i miejscowości.

We wstępie P. Węcowski zdefi niował najpierw samo pojęcie „pamięci histo-
rycznej” oraz główny cel pracy. Za pamięć historyczną uznał „wszelkie prze-
konanie i wyobrażenia odnoszące się do przeszłości, które mają znaczenie dla 
określonych jednostek i wspólnot” (s. 16). Zaraz potem jeszcze dookreślając 
pamięć historyczną, dodał, że „jest to nazwa zbiorcza obejmująca wszelkie prze-
jawy «opowiadania» i odnoszenia się do przeszłości, zarówno pisane (w tym 
twórczość historiografi czną), jak ustne lub też rytualne; zarówno elitarne, jak 
i masowe. W skład tak rozumianej pamięci historycznej wchodzi zarówno jej 
treść (co «pamiętano»), jak i jej transmisja (jak, kiedy, gdzie «wspominano»)” 
(s. 16). Następnie Autor starał się wyjaśnić pojęciowe różnice między pamięcią 
historyczną a kulturą historyczną, tradycją i świadomością historyczną. Ter-
minologiczne rozróżnienia dokonane we wstępnych rozważaniach przekładają 
się na precyzję analiz źródłowych w toku wywodów. Za główny cel rozprawy 
uznał P. Węcowski „opis zjawiska i zbadanie mechanizmów funkcjonowania 
pamięci historycznej w późnym średniowieczu” (s. 16) na przykładzie wyobra-
żeń o początkach Polski rozumianych jako okres od przyjęcia chrztu św. przez 
Mieszka I do śmierci Bolesława Chrobrego. Autor doprecyzował ramy chro-
nologiczne i geografi czne pracy, przyjmując zasadnie za późne średniowiecze 
okres od początku XIV do drugiej i trzeciej dekady XVI w., za ziemie polskie 
zaś ówczesne terytorium Królestwa Polskiego. Podstawę źródłową rozprawy 
stanowią różnorodne utwory historiografi czne, całe ich spektrum od wielkich 

http://rcin.org.pl



146 Recenzje

dzieł kronikarskich poczynając, a na bardzo wielu drobnych zabytkach dziejopi-
sarskich kończąc. Ponadto wykorzystane zostały późnośredniowieczne dzieła 
hagiografi czne o świętych: Wojciechu, Stanisławie i Pięciu Braciach Męczen-
nikach, w których znajdują się nawiązania do początków Polski oraz utwory 
liturgiczne (hymny, sekwencje, ofi cja rymowane) poświęcone wspomnianym 
świętym, co zasługuje na szczególne podkreślenie. Skrupulatnej analizie 
P. Węcowski poddawał nie tylko same treści odnoszące się do początków Polski 
w poszczególnych utworach, ale także ich materialną postać w późnośrednio-
wiecznych rękopisach (autografach, kopiach, ekscerptach), wszelkie przeróbki, 
adnotacje marginalne, komentarze, glosy itd. W tym celu przeprowadził bar-
dzo rozległą kwerendę, badając z autopsji ponad 90 późnośredniowiecznych 
rękopisów i starych druków z dziełami historiograficznymi, hagiograficz-
nymi oraz liturgicznymi. Zebrany w ten sposób materiał źródłowy okazał się 
niezwykle bogaty i został poddany wnikliwej analizie głównie przy pomocy 
metody źródłoznawczej.

W pięciu rozdziałach pierwszej części zostały ukazane źródła i transmisja 
późnośredniowiecznej pamięci historycznej. P. Węcowski wyszedł ze słusz-
nego założenia, że podstawą późnośredniowiecznej pamięci historycznej były 
utwory powstałe od początku XIV do drugiej dekady XVI w. oraz funkcjonu-
jące w tym okresie kopie dzieł historiografi cznych, hagiografi cznych i liturgicz-
nych z XI–XIII w. zawierające rozmaite przekazy o początkach Polski. W ana-
lizie źródłoznawczej utworów i ich rękopiśmiennej tradycji skoncentrował się 
na szukaniu odpowiedzi na pytania „kto, jak, kiedy, gdzie i komu przekazy-
wał wiadomości o owych początkach, a więc jak i gdzie te informacje krążyły” 
(s. 28). Dlatego w rozdziale pierwszym omówił źródła pisane do końca XIII w., 
których rękopiśmienne przekazy były w obiegu społecznym w późnym średnio-
wieczu, poczynając od kronik: Galla Anonima, Wincentego Kadłubka, polskiej, 
węgiersko-polskiej i Marcina Polaka, poprzez roczniki, żywoty św. Wojciecha 
i św. Stanisława po źródła liturgiczne, sekwencje i ofi cja ku czci św. Wojciecha. 
Z kolei w drugim rozdziale ukazał utwory powstałe w późnym średniowieczu 
odnoszące się na rozmaite sposoby do początków Polski, w tym Kronikę Dzierzwy 
i Kronikę wielkopolską, Żywot Tradunt św. Stanisława, roczniki małopolskie, Rocznik 
świętokrzyski i inne, dzieła Jana Długosza, mowy i traktaty polityczne, katalogi 
władców i dostojników kościelnych, legendy o świętych polskich: Wojciechu, 
Stanisławie i Pięciu Braciach, a także hymny i sekwencje ku czci tych świę-
tych oraz kazania. W następnym rozdziale zaprezentował źródła ikonografi czne 
z wątkami o początkach Polski w zabytkach malarstwa, rzeźby i rzemiosła arty-
stycznego przede wszystkim związane ze świętym Wojciechem i Bolesławem 
Chrobrym. Natomiast w rozdziale czwartym omówił szereg „materialnych i nie-
materialnych znaków pamięci”, które odwoływały się do wątków o początkach 
Polski w dużej mierze na zasadzie skojarzeń. Do takich P. Węcowski zaliczył nie 
tylko miejsca (np. najstarsze świątynie pod wezwaniem św. Wojciecha), przed-
mioty (np. insygnia koronacyjne, przede wszystkim Szczerbiec), Bogurodzicę 
(przypisywaną wówczas św. Wojciechowi), a także herby szlacheckie (legendy 
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wiążące ich pochodzenie z początkami Polski) oraz niektóre zwyczaje Polaków, 
których genezę wywodzono u schyłku wieków średnich w czasach pierwszych 
Piastów (np. topienie Marzanny na pamiątkę niszczenia pogańskich bałwanów 
przez Mieszka I).

W ostatnim rozdziale pierwszej części Autor starał się ukazać funkcjo-
nowanie informacji o początkach Polski w obiegu ustnym późnego średnio-
wiecza na przykładzie zeznań świadków w procesie polsko-krzyżackim z lat 
1422–1423, a także dzięki liturgicznym obchodom świąt ku czci św. Wojciecha 
oraz kazaniom o nim i św. Stanisławie. Analiza zeznań świadków i źródeł ich 
wiedzy historycznej pozwoliła mu na ważne stwierdzenie, że w obiegu ustnym 
w różnych środowiskach społecznych (możnowładczym, szlacheckim, miesz-
czańskim i duchownym) i w różnych ośrodkach Polski funkcjonowały przekazy 
o najdawniejszych dziejach królestwa. Duży nacisk położył P. Węcowski na rolę 
liturgii w transmisji elementów wiedzy o początkach Polski w kontekście osoby 
św. Wojciecha. Wypada się zgodzić z poglądem, że liturgia złączona z kazno-
dziejstwem „in vulgari” stanowiły wyjątkowe medium w późnośredniowiecznej 
 rzeczywistości społecznej.

Pierwsza część pracy dowodzi, że P. Węcowski znakomicie panuje nad dużą 
liczbą historiografi cznych, hagiografi cznych i liturgicznych utworów i ogrom-
nym materiałem rękopiśmiennym, choć nie był w stanie dotrzeć osobiście do 
wszystkich rękopisów. Może trochę szkoda, że na uboczu pozostały rękopisy 
z żywotami mniejszym i większym św. Stanisława. Nie mógł więc Autor prze-
śledzić, jak wątki związane z początkami Polski funkcjonowały w środowiskach, 
w których kopie tych żywotów były przepisywane, czytane i na różny sposób 
obrabiane. Co do chronologii powstania Vita minor i Vita maior s. Stanislai oparł 
się generalnie na ustaleniach Gerarda Labudy z początku lat siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku, datując pierwszy z nich na około 1253/1254 r., drugi zaś 
na około 1260–1261. W przypisie jednak należało odnotować, że część badaczy 
uważa, iż Wincenty z Kielczy wpierw napisał Vita maior s. Stanislai, a potem 
Vita minor, a i sam G. Labuda w ostatniej większej pracy o św. Stanisławie miał 
istotne wątpliwości co do kolejności powstania tych żywotów i ostatecznie 
sprawę pozostawił nierozstrzygniętą (Święty Stanisław biskup krakowski, patron 
Polski, Poznań 2000, s. 136, przyp. 201).

W drugiej części rozprawy P. Węcowski poddał wnikliwemu badaniu treść 
późnośredniowiecznej pamięci historycznej. Wyodrębnił w niej kilka najważ-
niejszych wątków: chrzest Mieszka I, początki polskiej organizacji kościelnej, 
działalność św. Wojciecha w Polsce, nieudane starania w Rzymie o koronę kró-
lewską, zjazd w Gnieźnie i granice Królestwa Polskiego, poświęcając każdemu 
z nich odrębny rozdział. W odniesieniu do przekazów o przyjęciu chrztu Autor 
w rozdziale piątym stwierdził, że w późnym średniowieczu nie było jednej obo-
wiązującej powszechnie w Polsce opowieści na ten tak fundamentalny temat, 
istniało zaś szereg odrębnych relacji różniących się w wielu szczegółach co do 
daty, miejsca, przyczyn chrztu oraz osoby udzielającej sakramentu. Ponadto 
chrzest księcia łączono z innymi zdarzeniami — ślepotą małego Mieszka, ślubem 

http://rcin.org.pl



148 Recenzje

z Dąbrówką, narodzinami Bolesława Chrobrego, początkiem organizacji kościel-
nej w Polsce, a niekiedy i ze staraniami w Rzymie o koronę królewską. Dopiero 
upowszechnienie się kopii Roczników Długosza i druk Kroniki Macieja z Miechowa 
sprawiły, że obraz początków chrześcijaństwa w Polsce nabrał spójności.

W szóstym rozdziale P. Węcowski zajął się obrazem początków organizacji 
kościelnej w monarchii piastowskiej w późnośredniowiecznej perspektywie. 
Zauważył, że istniały dwie zasadnicze tradycje przypisujące fundację biskupstw 
i klasztorów w Polsce albo Mieszkowi I, albo Bolesławowi Chrobremu. Do począt-
ków XIV w. w dziejopisarstwie powszechnie uważano za Gallem Anonimem 
i Kadłubkiem, że Mieszko I ochrzcił Polskę, Bolesław Chrobry ufundował zaś 
biskupstwa. W pierwszej ćwierci tego wieku w annalistyce małopolskiej pojawiły 
się noty, że Mieszko I wraz z przyjęciem chrztu św. ustanowił pięć biskupstw. 
P. Węcowski prześledził funkcjonowanie obu tych tradycji oraz próby ich pogo-
dzenia, a następnie zanalizował rozbudowaną koncepcję Długosza, który pod 
rokiem 966 umieścił relację o założeniu przez Mieszka I dwóch metropolii — 
gnieźnieńskiej i krakowskiej oraz siedmiu biskupstw. Zyskała ona dużą popu-
larność i wyparła ostatecznie w XVI w. pierwotną tradycję o roli Bolesława 
Chrobrego jako budowniczego polskiej organizacji kościelnej.

Z kolei w rozdziale siódmym została ukazana osoba św. Wojciecha, należąca 
do kluczowych postaci późnośredniowiecznej pamięci. Przedmiotem wielowąt-
kowej analizy stały się rozmaitego typu źródła odnoszące się do św. Wojciecha, 
od dziejopisarskich, hagiografi cznych i liturgicznych poczynając, a na dziełach 
sztuki i pieczęciach kończąc. P. Węcowski dostrzegł interesujący spór wokół 
postaci świętego, w wielu bowiem utworach przypisywano mu wprowadze-
nie chrześcijaństwa do Polski, a nawet chrzest Mieszka I, w opozycji zaś do 
tego poglądu podkreślano za starszą tradycją (m.in. Jan Dąbrówka, Długosz), 
że św. Wojciech tylko umacniał wiarę chrześcijańską w Polsce.

Istotnym wątkiem w narracjach o początkach Polski była opowieść o nie-
udanych staraniach w Rzymie o koronę królewską dla Mieszka I (lub Bole-
sława Chrobrego), omówiona w rozdziale ósmym. Zrodziła się ona w XII w. na 
Węgrzech pod piórem biskupa Hartwika w Legendzie św. Stefana, a na grunt pol-
ski została przeniesiona za sprawą Kroniki węgiersko-polskiej w XIII w. i dobrze 
zadomowiła się w polskim dziejopisarstwie. Autor wskazał na duże zróżnico-
wanie w treści tego wątku co do daty wysłania poselstwa (zaraz po przyjęciu 
chrztu przez Mieszka lub pod koniec jego panowania, albo też za rządów Bole-
sława Chrobrego), osoby władcy (Mieszko I lub Bolesław Chrobry), motywów 
i charakteru odmowy papieskiej.

Ogromne znaczenie w polskiej pamięci historycznej u schyłku wieków 
średnich miał zjazd gnieźnieński, uważany za początek Królestwa Polskiego 
(rozdział dziewiąty). P. Węcowski wnikliwie prześledził rozwój tradycji histo-
riografi cznej o zjeździe gnieźnieńskim, od relacji Galla Anonima po Kronikę 
Macieja Miechowity. W ślad za pierwszym kronikarzem nieomal powszechnie 
w polskim dziejopisarstwie łączono ten zjazd z koronacją królewską Bolesława 
Chrobrego, która dała początek Królestwu Polskiemu. W późnym średniowieczu 
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opowiadania o zjeździe gnieźnieńskim składały się z następujących wydarzeń: 
wykupienie ciała św. Wojciecha i jego złożenie w Gnieźnie (translacja), przy-
jazd Ottona III oraz koronacja Bolesława Chrobrego. Niezwykle obszerny opis 
zjazdu gnieźnieńskiego w Rocznikach Długosza stanowi, według Autora, „próbę 
stworzenia jednego spójnego obrazu” tego wydarzenia. Niewątpliwie opo-
wieść Długosza zasługuje na odrębne, dogłębne monografi czne studium, gdyż 
w ramach recenzowanej rozprawy mogły zostać zanalizowane tylko jej najważ-
niejsze elementy. Długoszowy obraz zjazdu upowszechniony został w XVI w. 
za sprawą Miechowity.

Ostatni rozdział rozprawy omawia obraz granic Królestwa Polskiego za 
panowania Bolesława Chrobrego, obecny w pamięci historycznej późnego śred-
niowiecza. Jak ustalił P. Węcowski, dawne granice Królestwa Polskiego były opi-
sywane w XIV–XV w. za przekazami Galla Anonima i Kadłubka wraz z informa-
cjami o zdobyczach Chrobrego i opowieściami o słupach żelaznych wbijanych 
w Soławę lub Dniepr, a także wyszczerbieniu mieczem przez króla Bolesława 
Złotej Bramy w Kijowie. Te ostatnie cieszyły się znaczną popularnością.

Całość wieńczy zakończenie syntetyzujące ustalenia dotyczące funkcjono-
wania pamięci historycznej w późnym średniowieczu, jej mechanizmów, zakresu 
i zasięgu społecznego wiedzy o początkach Polski oraz zróżnicowanych opowie-
ści, a także tworzenia się w pierwszych dekadach XVI w. kanonicznego wykładu 
początków Polski, obowiązującego aż po XIX w.

Zwięzłe podsumowanie nie może jednak zastąpić rozdziału, który powinien 
zostać poświęcony funkcjonowaniu pamięci historycznej w polskim społeczeń-
stwie u schyłku wieków średnich, a którego w rozprawie zabrakło. Bogactwo 
szczegółowych ustaleń w zakresie źródeł, transmisji oraz treści późnośrednio-
wiecznej pamięci historycznej o początkach Polski umożliwiało Autorowi peł-
niejsze i bardziej szczegółowe ukazanie środowisk kreujących, rozwijających 
i podtrzymujących pamięć historyczną, a także ich zróżnicowanie intelektualne, 
społeczne i geografi czne. Nie wystarcza syntetyczne wyliczenie tych środowisk, 
czytelnik chciałby się bowiem dowiedzieć, jak najbardziej prężne intelektualnie 
kręgi, np. kapituły katedralne, Uniwersytet Krakowski, kancelaria królewska, 
klasztory itd.), wpływały na funkcjonowanie i treści pamięci historycznej.

Rozprawa została wydana z dużą starannością, ale uważam, że powinna być 
odrębna numeracja rozdziałów w każdej z dwóch części. Pragnę też zauważyć, że 
„uniwersytet krakowski” jest konsekwentnie pisany małymi literami, choć jest 
to oryginalna, średniowieczna nazwa własna tej uczelni, często poświadczona 
w źródłach jako „Universitas Cracoviensis”. Dlatego należy tę nazwę zapisywać 
od dużych liter, co ma ugruntowaną tradycję w polskiej historiografi i.

Rozmach badań Piotra Węcowskiego nad pamięcią historyczną o początkach 
Polski w późnym średniowieczu budzi wielkie uznanie, jego dzieło zaś zaliczyć 
należy do znakomitych osiągnięć polskiej mediewistyki ostatniej doby.

 Krzysztof Ożóg
 (Kraków)
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