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Recenzja
Damy polskiego imperium to kolejna książka w dorobku Kamila Janickiego ukazującą się w serii
Prawdziwe historie, nakładem wydawnictwa Znak. Jest to III część
serii o kobietach, które wpisały się w historię u boku swoich mężów lub rodzin. Poprzednie
części
Żelazne damy i Damy ze skazą przeniosły
nas w czasy początków Polski aż po rozpoczęcie rozbicia dzielnicowego.
Autor rozpoczyna opowieść w momencie dojścia do władzy Władysława Łokietka, gdzie
poznajemy również jego małżonkę Jadwigę. W pierwszym rozdziale zatytułowanym W cieniu
pierwszej monarchini. Niezawodna żona Władysława Łokietka i jej córka
zaznajamiamy się również bliżej z postaciami Elżbiety Łokietkówny i Kazimierza III Wielkiego.
Jadwigę poznajemy w trudnym momencie – Władysław zostaje wygnany, a ona musi się
ukrywać wraz z dziećmi u mieszczanina Gierka przed czeskim monarchą. Była to kobieta silna
i zaborcza, wierna i oddana swojemu mężowi, któremu pomagała w rządzeniu krajem aż do
dnia jego śmierci. Po koronacji Kazimierza na króla nadal sprawowała pieczę nad kwestiami
finansowymi. Na starość udała się do klasztoru klarysek w Starym Sączu, w którym została
pochowana.
Drugi rozdział zatytułowany Pani pięciu królestw. Elżbieta Łokietkówna przedstawia życiorys
córki Władysława i Jadwigi – żony Karola Roberta, królowej Węgier i regentki Polski. W
dzieciństwie została wysłana na nauki do klasztoru klarysek ufundowanego przez jej matkę.
Ślub z węgierskim monarchą miał ochronić Polskę przed czeskim najeźdźcą i Zakonem
Krzyżackim. Elżbieta nie miała łatwego życia. Jej trzech synów zmarło, a kolejny z nich –
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Andrzej zginął przez spisek uknuty przez jego żonę Joannę. Na samą królową przeprowadzono
w 1330 roku zamach, w wyniku którego straciła cztery palce. Pomimo tych przykrych zdarzeń,
jej syn Ludwik oraz jego córka Jadwiga zapisali się w historii. Elżbieta była monarchinią
rozważną i oszczędną, powołała sądy restytucyjne chcąc naprawić stosunki społeczeństwa z
dynastią Andegawenów. Na starość, licząc na spokojny spoczynek, osiedla się w klasztorze
klarysek w Starej Budzie i tam też umiera oraz zostaje pochowana.
Kolejny rozdział zatytułowany jest Anatomia pogardy. Wszystkie kobiety Kazimierza Wielkiego.
Poznajemy w nim historie kolejnych żon Kazimierza i jego wciąż pogłębiającą się naiwność.
Poza licznymi publikacjami możemy wspomniany temat „poznawać” w najnowszej i
najgłośniejszej od lat polskiej produkcji telewizyjnej, której emisja wystartowała na początku
2018 roku.
Ostatnie dwa rozdziały opisują losy Elżbiety Bośniaczki. Była ona żoną Ludwika Węgierskiego,
z którym miała m.in. córkę Jadwigę Andegaweńską – przyszłą monarchinię Polski.
Wątkiem często pojawiającym się w recenzowanej książce jest ogromny wpływ Kościoła na
prawo i decyzje podejmowane przez władców. Przez kolejne dekady poznajemy papieża za
papieżem, a każdy propagował nowe poglądy. Jak wiadomo, przedstawiciele wspomnianej
instytucji niejednokrotnie w historii mieszali się w sprawy, w które nie powinni. Jedną z
barwniejszych postaci jest Papież Jan XXII przedstawiony jako wielki finansista i propagator
polowań na czarownice.
Recenzując poprzednie części serii moją uwagę przykuwała rozbieżność nazewnictwa
rozdziałów w stosunku do prezentowanej treści. Tym razem autor zgrabnie przechodzi z
tematu na temat, od opisu do opisu. Ponownie mogę pochwalić szeroką gamę przypisów i
ilustracji, tym razem opartych w większości na portretach Jana Matejki. Po raz kolejny
pochwalę zapis popularnonaukowy, co czyni książkę przystępną dla każdego. W treści
pojawiło się kilka literówek i słówek niepasujących do opisanej sytuacji (np. wstawił zamiast sta
wił się w
…).
Na koniec chciałabym przypomnieć kilka informacji odnośnie autora publikacji. Z
wykształcenia historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, z zawodu pisarz i publicysta,
redaktor naczelny portalu historycznego ciekawostkihistoryczne.pl. Autor wielu książek o
tematyce historycznej m.in.
P
ijana wojna
,
Epoka hipokryzji
, serii książek o II Rzeczpospolitej i innych.
Podsumowując, książka warta polecenia. Sprawdzi się zarówno jako prezent dla tych
lubiących historię, jak i dla tych, którzy szukają sensacji i ciekawostek. W twardej oprawie,
ładnie prezentuje się na półce, wraz z innymi książkami, które do tej pory ukazały się w serii.
Autorka: Karolina Kiełkowska
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