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Po ceremonii Boles³aw odprowadzi³
cesarza aż do Magdeburga… Choć istnieje i takie podejrzenie, że pojechał
z nim jeszcze dalej – do Akwizgranu,
gdzie by³ świadkiem otwarcia grobowca Karola Wielkiego. Ma³o tego, wed³ug zapisu w rocznikach, mia³ nawet
otrzymać w darze tron pierwszego cesarza średniowiecza. A w takim razie
Chrobry nie mia³ już tego problemu
z tronem, który tak gnębi³ jego ojca.
Mia³ za to problemy z koron¹.
Przygoda z koroną
Węgrzy ukradli nam koronę! – tak
w skrócie podsumować można skutek
pierwszej w dziejach antypolskiej intrygi. Intryga ta, od razu na skalę międzynarodow¹, wymierzona by³a przeciw Boles³awowi Chrobremu. Boles³aw istotnie w roku 1001 stara³ się
o koronę z Rzymu (a mia³ j¹ jak pamiętamy przyobiecan¹ przez Ottona
w Gnieźnie). Stara³ się, stara³, ale
w końcu… jej nie dosta³. Jak do tego
dosz³o?
W wielu opracowaniach przeczytać
można, że nasz król nie otrzyma³ wówczas korony z winy… poczty. Paczka
z koron¹ nadana w Watykanie w wyniku wspomnianej intrygi wyl¹dowa³a na Węgrzech. Na drug¹ tak¹ przesy³kę Chrobry czeka³ dalsze 25 lat.
Z³ośliwym poczmistrzem mia³ być
niejaki Astryk-Anastazy. By³ on rzekomo opatem za³ożonego przez św.
Wojciecha klasztoru benedyktynów.
Klasztor mia³ się znajdować gdzieś
w Polsce, domyślano się, że a to w
Trzemesznie, a to w Łęczycy lub znów
w Międzyrzeczu. Przekaz o pośle Astryku pochodzi z Legendy św. Stefana
węgierskiego biskupa Hartwika. Podanie o rywalizacji polsko węgierskiej
powtarza Kronika węgiersko-polska i
Wincenty z Kielczy w Żywocie większym św. Stanisława.
Spróbujmy odtworzyć bieg tych wydarzeń na podstawie relacji kilku naszych historyków. Wynika z nich, że
ów zdrajca Astryk, choć wys³any po
koronę dla polskiego księcia, chapn¹³
j¹ w garść i zwia³ z ni¹ na Węgry. Gdy
zjawi³o się poselstwo polskie otrzyma³o od papieża odpowiedź, że „pose³
księcia Węgier ukrad³ b³ogosławieństwo (tj. koronę) jego wuja” (Legenda
św. Stefana). Zatrzymajmy się, bo już
tu coś się nie klei. Jeśli Astryk przyjecha³ do Rzymu z polecenia polskiego
księcia, to w³aśnie on by³ pos³em polskim. A tu nagle znów się zjawia „poselstwo polskie”? To ile ich by³o? I jakim prawem Astryk nazwany tu jest
„pos³em księcia Węgier”, jeśli po koronę wys³a³ go Chrobry? A druga
sprawa: jakim cudem papież pozwoli³, aby mu „wykradziono” koronę przeznaczon¹ dla kogoś innego? Wszystko
jednak można wyt³umaczyć, pod warunkiem, że zapiszemy się do odpowiedniej szko³y (historycznej ma się
rozumieć.
Wersję o poselstwie Astryka jeszcze
przed wojn¹ lansowa³, wspomniany tu
już, Stanis³aw Zakrzewski (Bolesław
Chrobry Wielki), aczkolwiek nie wyraża³ się jeszcze z pe³nym przekonaniem. Pos³uchajmy: „Astryk Anastazy
jeszcze w kwietniu 1001 występuje
w Rawennie jako opat klasztoru polskiego. Robi to wrażenie, jak gdyby
i on bra³ udzia³ w poselstwie polskim,
może w³aśnie po koronę.” Zakrzewskiemu, już po wojnie, wtóruje Pawe³
Jasienica, lecz ten nie ma już w¹tpliwości. Znikaj¹ gdzieś „robi wrażenie” i
„może”. Polska Piastów: „Pose³ jego

(Boles³awa) Astryk-Atanazy /…/
rozpocz¹³ w Rzymie starania o tytu³
królewski /…/ Przeznaczon¹ dla Polski koronę otrzyma³ Stefan węgierski. Odwióz³ mu j¹ ten sam AstrykAtanazy, mianowany arcybiskupem.
Móg³ on być narzędziem przeciwpolskiej intrygi, w której maczali palce i
Niemcy.”
Jak dosz³o do maczania palców niemieckich, to wszystko nam się zaczyna uk³adać. Niemcy, jak wiemy, zawsze knuli przeciw Polsce, tym razem
wespó³ z Węgrami. Nie przeoczono
i tej okoliczności, że w tym samym
roku, gdy rozgrywa³a się sprawa korony dla Polski i Węgier (1001) Stefan węgierski żeni się z Gizel¹, siostr¹
Henryka Bawarskiego, który już za rok
będzie królem Niemiec (Zakrzewski).
Nie bardzo wiem, co ma z tego wynikać, bo cesarzem jest przecież nadal
Otto, a papieżem jego „cz³owiek” Sylwester. A trudno chyba pomyśleć, żeby Henryk mia³ w tym czasie większe
wp³ywy w Rzymie od cesarza. Sugestia jednak zosta³a zrobiona (a wiemy,
że Henryk okaże się później, już jako
król i cesarz, zagorza³ym wrogiem
Chrobrego). W dodatku gdzieś tam
w niemieckich landach siedzia³a (i
knu³a, bo co mia³a robić) wypędzona
przez Chrobrego macocha jego, Oda.
A więc wszystko wi¹że się w całość.
Niemieccy wrogowie Polski skrzyknęli się, weszli w kontakt z Astrykiem
(Zakrzewski sugeruje, że i on by³ zaprzysięg³ym wrogiem Boles³awa) i uknuli intrygę, aby pozbawiæ Bolesława korony.

Jeśli przez ten pryzmat spojrzymy na
sprawę koronacji Stefana (w miejsce
Boles³awa), ważne będzie wiedzieć,
kim by³ ów Astryk i dlaczego tak nienawidzi³ polskiego księcia? I tu klapa,
bo okazuje się, że nie sposób się tego
dowiedzieć. Albowiem Astryk ów…
chyba w ogóle nie by³ sob¹, albo
w pewnej chwili przesta³ nim być…
Na przyk³ad Zakrzewski nazywa go
Astrykiem-Anastazym, u Jasienicy
przeistacza się w Astryka-Atanazego.
Zreszt¹ samych Astryków-Anastazych
by³o w tym czasie co najmniej dwóch...
Obaj mieli pewne zwi¹zki ze św. Wojciechem i obaj byli opatami, z tym, że
jeden w czeskim Brzewnowie, drugi
na Węgrzech (st¹d tak trudno ich rozróżnić). Drugi z tych Astryków, ten
węgierski Astryk-Anastazy, pojecha³
do Rzymu po koronę dla Stefana. Jak
ustali³ bowiem prof. Labuda, Astryk-Anastazy (nie, jak pisa³ Jasienica, Atanazy) by³ rzeczywiście ustanowionym
przez Wojciecha opatem klasztoru,
tyle tylko, że nie w Trzemesznie ani
Międzyrzeczu, a w Pescvaradzie (pod
Żelazn¹ Górą) na Węgrzech. Stamt¹d
istotnie uda³ się z poselstwem po koronę, lecz od pocz¹tku jecha³ po ni¹
dla Stefana. W nagrodę za wype³nienie misji zosta³ zreszt¹ pierwszym wę-

Chrobry, Otton III, biskup Gaudenty
gierskim arcybiskupem w Ostrzyhomiu (Esztergom).
Dobrze, ale co szkodzi³o, aby Chrobry dosta³ drug¹ koronę? Czy papież
by od tego zbiednia³? Nie wiadomo.
Prawdopodobnie spieszy³ się z koron¹
dla Węgier, aby ubiec w tym względzie
cesarzy bizantyjskich. Sz³o o to, aby
pozyskać Węgry dla Rzymu. Z Polską
się nie spieszy³o, bo poniek¹d już by³a „w worku”. Mia³a arcybiskupstwo,
swojego świętego i gorliwego katolika za księcia. Papież Sylwester móg³
zatem pomyśleć: „Po co mu jeszcze
korona? Obejdzie się wesele bez marcepana”.
Sumuję. Ca³a ta „awantura o koronê” wydaje się być wielk¹ mistyfikacj¹. Rzekomy konflikt węgiersko polski, a już zw³aszcza intryga niemiecka
wygl¹da na uszyt¹ z kawa³ków, które
do siebie nie pasuj¹, a jedynym ich
zwornikiem s¹ sugestie, że ktoś kogoś
nie lubi³ (Astryk), ktoś gdzieś knuć
musia³ (Oda), a inny ktoś mia³ jakieś
wp³ywy w Rzymie i na Węgrzech
(Henryk). Jak rzecz prześwietlić to się
okaże, że nie wiadomo, czy nie lubi³
a nawet kim by³, że może knu³ ale
kto wie, czy w tej akurat sprawie, i że
wp³ywy może mia³, ale po pierwsze
za ma³e i nie wiadomo czy ich chcia³
użyć, bo nie nadszed³ jeszcze jego
czas…
Jest jednak i jasny aspekt ca³ej sprawy. Oto w Kronice węgiersko-polskiej rzecz przebiega „w atmosferze
wzajemnego zrozumienia”. Owszem,
Węgrzy zabieraj¹ koronę przeznaczon¹ dla polskiego księcia (z tym, że tu
jest nim Mieszko I). Natomiast papież
(tu papieżem jest Leon) wyznaje nagle,
że korona zosta³a Polakom zabrana
za karę (jak się poprawi¹ to j¹ znowu
dostan¹), gdyż – jak wyjaśni³ polskim
pos³om – „Bóg się ca³kowicie od was
odwróci³ i wyda³ wasz naród na potępienie”. Już wyobrażam sobie szok
polskich pos³ów. Na szczęście papież
zaraz ich skutecznie pociesza tymi oto
s³owy: „Czyńcie pokutę za grzechy
wasze, ponieważ jeśli nawet teraz
Pan Jezus Chrystus jest zagniewany
na was, w przysz³ości przywróci was
do Swojej ³aski wraz z koron¹ doczesn¹ i wieczn¹” (co przynajmniej
w kwestii doczesnej rzeczywiście się
dokona³o po 24 latach).
Tylko, zachodzę w g³owę, dlaczego
naród nasz w tym wczesnym momencie dziejów zosta³ „wydany na
potępienie”? Trudno by dociekać tego
powodów, bo przecież rz¹dzi³ nim

ksi¹żę z przekonania chrześcijański,
wierny Rzymowi i zaprowadzaj¹cy
w kraju wiarę surowymi, lecz skutecznymi środkami (jak wybijanie zębów
itp., do czego jednak jeszcze wrócimy).
A w każdym razie Boles³aw wyróżnia³
się w tym czasie w sta³ości swych religijnych uczuć na tle innych nowo nawróconych w³adców. By³ w każdym
razie o wiele bardziej sta³y w tych
uczuciach niż węgierski Gejza, który
raz przyjmowa³ chrześcijaństwo, aby
je potem porzucać, albo podobnie niesta³y Harald w Danii. Nie by³o też jeszcze w Polsce buntów antychrześcijańskich, jakie mogliśmy zaobserwować choćby w Czechach. Więc co?!
Ca³a sprawa rzekomego potępienia
wydaje się oparta na dość kruchych
podstawach, choć z drugiej strony…
nie zapominajmy, że ³aski nie otrzymuje się za zas³ugi. Pominę jednak
ten w¹tek, bo by to nas zbyt daleko
zaprowadzi³o. Wróćmy do faktów.
A wśród faktów zapisanych przez
Kronikę węgiersko-polską na plan
pierwszy w tej ca³ej awanturze wybija
się ten, że papież (nie zważaj¹c na to,
że ktoś tu komuś koronę kradnie, a kto
inny za to zostaje potępiony) beztrosko
nakazuje zaprzysi¹c pos³om obu stron
wieczn¹ przyjaźń między Węgrami i
Polakami. „Niech więc – rzek³ do nich
– nigdy między wujem a siostrzeńcem, między wojskiem Polaków a
Węgrów nie zrodzi się zarzewie nienawiści i wrogości, a podstaw¹ tego
jest Pan Bóg”. Od razu zrobi³o nam się
ciep³o na sercu. Tu bowiem, i to z ust
samego papieża, po raz pierwszy pojawia się zarys przysz³ego porzekad³a
„Polak Węgier dwa bratanki”. I to się
mia³o stać już w roku 1001! Wiemy
teraz, dlaczego tak lubimy Węgrów,
choć tak trudno się z nimi dogadać.
I oto następuje prawdziwy cud porozumienia między narodami! Nie patrz¹c na świeżo powsta³¹ przyczynę
możliwego konfliktu, w atmosferze
wzajemnego wybaczenia krzywd, pos³owie polscy i węgierscy na wszystko się grzecznie zgadzaj¹, a ich traktat
zostaje potwierdzony wkrótce przez
w³adców obu narodów. Trzy miesi¹ce
później zjecha³ oto Mieszko (Mieszko!) do Ostrzyhomia. Tam Stefan i
Mieszko „przekazali sobie poca³unek
pokoju, razem też, uj¹wszy się za ręce,
przeszli do katedry ostrzyhomskiej”,
gdzie zatwierdzili pokój i przyjaźń
po wieczne czasy. Na znak przymierza Mieszko wraz ze Stefanem przyj¹³
też komunię z r¹k inkryminowanego

biskupa Astryka (a więc chyba nie by³
on zdrajc¹?). Idylla! Stefan b³yszczy
„niczym s³ońce pośród gwiazd”,
Mieszko trzyma go za r¹czkę, wszyscy
się ciesz¹, fikaj¹ kozio³ki… I tak aż po
dziś dzień.
Przygoda w Miśni
Z wielkim rozgoryczeniem spostrzega³ merseburski biskup, że polski ksi¹żę Boles³aw – „ten fa³szu pe³en człowiek” – poczyna sobie zbyt śmia³o,
że pozwala już sobie występować na
równi z innymi ksi¹żętami niemieckimi. „Ojciec Boles³awa Mieszko – notuje Thietmar – nie odważy³ się nigdy
wejść w kożuchu do domu, w którym
wiedzia³, że znajduje się Hodo /graf
³użycki/, ani siedzieć, gdy on podniós³
się z miejsca. Niechaj Bóg wybaczy
cesarzowi, że czyni¹c trybutariusza
panem, wyniós³ go tak wysoko.” Zauważmy, że pretensje pana Thietmara
do wynoszenia niemieckiego grafa
ponad naszych ksi¹ż¹t s¹ co najmniej
wygórowane. Podobnie jak pretensje
samego Hodona. Nic dziwnego, że
nasz Mieszko mia³ tego dość i w końcu da³ mu w dziób pod Cedyni¹. Niemniej pozycja Chrobrego wobec dostojników niemieckich by³a zapewne
o niebo wyższa niż jego ojca. Syn
Mieszka z pewności¹ nie zamierza³
stać, gdzie inni siedz¹. Wszędzie wchodzi³ przebojem i, przyzwyczajony do
traktowania go jak równego przez samego Ottona III, mia³ zamiar utrzymać ten stan rzeczy.
Otto zmar³ jednak 24 stycznia 1002
roku, co gorsza zmar³ bezpotomnie.
Jak zawsze w takich przypadkach kraje niemieckie ogarn¹³ zamęt. Królowie
niemieccy byli w tym czasie obieralni.
Wprawdzie wybierano ich spośród
cz³onków „domu panuj¹cego”, lecz
zazwyczaj występowa³o kilku pretendentów do tronu. Tak sta³o się i teraz.
G³ównymi rywalami byli tym razem
Herman ksi¹żę szwabski i Henryk bawarski, syn Henryka K³ótnika. W spór
ten wda³ się też między Ekkehard,
margrabia Miśni. Pocz¹tkowo sam liczy³ na koronę, później stara³ się stworzyć koalicję przeciw Henrykowi, popieraj¹c pretensje Hermana. W tym celu uda³ się w podróż na zachód kraju,
staraj¹c się skrzykn¹ć popleczników.
Do Szwabii jednak nigdy nie dotar³.
W trakcie tej eskapady, w trzy miesi¹ce po śmierci Ottona, Ekkehard ginie
skrytobójczo zamordowany na zamku
Põlde w Saksonii.

