
Streszczenie  

 

Rozprawa poświęcona jest hrabinie Teresie (ok.1079–1130), matce pierwszego króla 

Portugalii – Alfonsa Henriquesa (1109?–1185). Hrabina sprawowała rządy w hrabstwie 

Portugalii po śmierci małżonka, Henryka Burgundzkiego (1066–1112), wobec małoletniości 

jedynego męskiego potomka. Hrabstwo Portugalii zostało wydzielone przez Alfonsa VI (1040 

–1109) pod koniec XI wieku z terenów Kastylii i Leónu i stanowiło zalążek Portugalii. Temat 

pracy wpisuje się zatem w kontekst badań nad „dziejami początkowymi” Portugalii, a dotyczy 

także zjawiska dziejopisarstwa, jakim są narracje opowiadające o genezie wspólnoty 

państwowej. Z uwagi na charakter wizerunków Teresy w portugalskich kronikach, traktatach 

historycznych, zwierciadłach i epice, rozprawa jest powiązana tematycznie z badaniami nad 

wizerunkami kobiet w literaturze i dziejopisarstwie europejskim w ramach wyznaczonych 

w pracy cezur obejmujących wieki średnie i nowożytność.  

W rozprawie podkreślono podmiotową rolę Teresy w budowaniu portugalskiej 

niezależności i skoncentrowano się na zagadnieniach dotyczących politycznej aktywności 

Hrabiny. Szczegółowej analizie i interpretacji zostały poddane wybrane teksty, które 

opowiadają o „początkach” Portugalii. Są to: Livro de Linhagens do Conde D. Pedro 

autorstwa trzeciego hrabiego Barcelos – Piotra, Crónica de El-Rei D. Affonso Henriques 

Duartego Galvão oraz Flores de España, excelencias de Portugal Antóniego de Sousa de 

Macedo. Szerszy kontekst zbudowano zaś na podstawie prześledzenia wizerunku Teresy 

w ponad dwudziestu innych tekstach. Analizowane źródła zostały sporządzone w czasach 

trzech pierwszych dynastii królów Portugalii – burgundzkiej, Avis i habsburskiej.  

Obecny w analizowanych tekstach wizerunek hrabiny Teresy tworzy albo czarną, albo 

białą legendę i wpisuje się w szerszy kontekst kulturowy. Analiza podjęta w rozprawie 

dowodzi, że zapisany w narracjach o „początku” wizerunek Hrabiny nie jest bezstronny, lecz 

stanowi narzędzie politycznych sporów, przedmiot działań legitymizacyjnych królów 

portugalskich i budulec parenetycznych modeli. W pracy pokazano, w jaki sposób autorzy 

utrwalający negatywną i pozytywną ocenę hrabiny Teresy korzystają z rozwiązań topicznych, 

m.in. w zakresie kształtowania roli Teresy i części składowych jej wizerunku jako złej 

i dobrej władczyni. I tak, Hrabina zła-władczyni jest poddana krytyce nie tylko w sferze 

władzy, ale także w zakresie życia prywatnego – jako kobieta i matka. Natomiast Hrabina-

dobra władczyni zostaje doceniona w każdej z tych dziedzin – jest dobrą żoną, zaradną 

kobietą, wspiera męża i syna, umiejętnie zarządza Hrabstwem. 



Praca ma charakter komparatystyczny. Dla porównania zaprezentowano postaci 

innych kobiet, których wizerunki zostały poddane tym samym mechanizmom, co 

historiograficzno-kronikarski portret hrabiny Teresy. Dzięki zaobserwowaniu cech 

powtarzalnych, możliwe było ustalenie szczegółowego pakietu wad modelowej złej 

władczyni i pakietu zalet dobrej. Zestawiono także opowieści o „początkach”, przy czym 

okazało się, że charakteryzują się one podobną strukturą, niezależnie od kultury, jaka je 

wytworzyła. Portugalskie rozwiązania porównano m.in. z topiką „dziejów początkowych” 

w średniowiecznym kronikarstwie polskim. Pomocne okazały się m.in. ustalenia Jacka 

Banaszkiewicza, a także zaproponowany przez Josepha Campbella „schemat bohaterski”.  

Wizerunek Hrabiny został wpisany w szeroki kontekst polityczny. Rozprawa ukazuje, 

do jakiego stopnia doraźna „racja stanu” czy interesy poszczególnych rodów, potrzeba 

kreowania wzorców osobowych oraz konieczność dostosowania treści do formy narracyjnej 

wpłynęły na obraz matki pierwszego króla Portugalii. Unaocznienie złożoności historycznego 

portretu Teresy i jego niejednoznaczności pozwoliło pokazać ulotność naszej wiedzy 

o przeszłości, podporządkowanie przekazu źródłowego różnym racjom politycznym oraz 

literackie, w tym topiczne, implikacje twórczości historiograficznej.  

Praca została zaopatrzona w aneksy, które zawierają materiał zdjęciowy oraz przekład 

wybranych fragmentów omawianych tekstów źródłowych wraz z opracowaniem.  
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