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wersjach wierszowanych i jednej niemieckiej wersji prozaicznej. Wiadomo, że kontynentalna kariera łacińskiej Navigatio 
s. Brendani  abbatis wyraziła się nie tylko pokaźną  liczbą  przekazów rękopiśmiennych tekstu oryginalnego, lecz także prze-
róbkami i adaptacjami, z których najwcześniejsze i najbardziej interesujące  tak z historyczno-literackiego, jak duchowego 
punktu widzenia są  dwunastowieczne: Le Voyage  de  Saint  Brendan  mnicha Benedykta (Benedeit) i właśnie Podróż  św. Bren-
dana,  stanowiąca  przedmiot monografii  C. Strijbosch2. Właśnie zachowanie się kilku odrębnych redakcji Podróży  umożliwi-
ło autorce — oczywiście w warunkach suwerennej znajomości całej problematyki staroiryjskiej literatury podróżniczej, 
a ponadto ogólnoeuropejskich i ogólnochrześcijańskich odniesień i analogii — znacznie dokładniej i przekonywająco,  niż 
mogli to uczynić jej poprzednicy wejrzeć w genezę, strukturę i świat idei zaginionego anonimowego utworu, jego wzory lite-
rackie (wpływ Navigatio  jest niewątpliwy,  ale jego zakres jednak ograniczony), przemiany tekstowe i ideowe, jakim materia 
została poddana w poszczególnych zachowanych redakcjach. Nie sposób w kilku czy kilkunastu zdaniach wyczerpująco 
przedstawić treści i wszystkich wniosków z pracy C. Strijbosch, zadowolić się musimy zwięzłą  prezentacją  konstrukcji książ-
ki, zwracając  uwagę na niektóre, w odczuciu recenzenta ważniejsze jej naukowe osiągnięcia.  Zasadnicza część książki  zo-
stała podzielona na siedem rozdziałów. W pierwszym z nich autorka przedstawiła Podróż,  jej rękopiśmienny przekaz i spró-
bowała hipotetycznie zrekonstruować treść oryginału. Obszerny rozdział II został w całości poświęcony wyjaśnieniu stosun-
ku Podróży  do łacińskiej Żeglugi  (Navigatio).  Obok oczywistych zbieżności (osoba bohatera, fakt  długotrwałej podróży mor-
skiej, epizodyczny charakter narracji, wiele powtarzających  się, niekiedy w niemal identycznej postaci, epizodów) występują 
znamienne i doniosłe różnice. Spora część epizodów z Podróży  albo w ogóle nie występuje w Żegludze,  albo uległa daleko 
idącym  transformacjom.  Pytanie, o ile transformacje  te są  wynikiem niezrozumienia łacińskiego wzoru, o ile zaś zostały 
wprowadzone świadomie, także w celu zdystansowania się od tego wzoru, jest jednym z istotniejszych, jakie postawiła sobie 
autorka. Może najistotniejszą  modyfikacją  jest porzucenie przewodniego motywu żeglugi Brendana i jego towarzyszy 
z Żeglugi,  jakim jest zamiar odszukania Ziemi Obietnicy Świętych (Terra  repromissionis sanctorum): Brendan w Podróży  wy-
prawia się za karę, będącą  skutkiem niedowiarstwa. Poznanie prawdy, że wszechmoc Boża jest nieskończona, stanowi efekt 
podróży. Kolejne rozdziały (III-VI) to analiza współczesnych lub zbliżonych w czasie możliwych (niekiedy podniesionych 
do rangi niemal pewności) źródeł bądź  inspiracji autora Podróży  (poemat Herzog  Ernst  oraz inne zabytki popularnej 
w XII w. literatury o „cudach natury" — Fizjolog,  bestiariusze, Liber monstrorum  — i o charakterze geograficzno-etnogra-
ficznym,  w rodzaju Makrobiusza Komentarza  do  Snu Scypiona,  kazania i legendy). Jeżeli chodzi o źródła wcześniejsze, to 
Strijbosch omawia je jak gdyby w dwóch etapach: te, które wpłynęły bądź  mogły wpłynąć  na autora łacińskiej Żeglugi,  oraz 
te, w których można się dopatrywać inspiracji samego autora Podróży  i ewentualnie odchyleń od łacińskiego wzoru. Roz-
dział VII, The  old,  the new and  the truth  (s. 209-252), jest rodzajem bardzo inteligentnego i inspirującego  podsumowania 
rezultatów pracy, choć zawarte w nim rozważania autorki wykraczają  częściowo poza samą  pracę. Zwraca ona m.in. uwagę 
na podejrzenia o nieprawomyślnośc, jakie chętnie były w średniowieczu wysuwane pod adresem Iryjczyków, i na chęć obro-
ny przed nimi, która mogła także autora Podróży  skłaniać do selekcji i prób reinterpretacji materiału. 

Pracę C. Strijbosch uzupełniają  obszerne aneksy. W pierwszym z nich autorka przedstawiła dotychczasowe usiłowania 
ustalenia porządku  przekazów (stemma)  Podróży,  w drugim sporządziła  „przewodnik" po epizodach Podróży  we wszystkich 
jej znanych obecnie redakcjach, w trzecim zajęła się dostrzeżonymi w nich elementami rytmicznymi, aneks nr 4 zawiera wy-
liczenie i omówienie interpolacji i opuszczeń całych epizodów, aneks kolejny to sumienne sprawozdanie z dotychczasowych 
edycji, stanu podstawy rękopismiennej oraz charakterystyka utworu Vita  Brendani,  po czym następuje przegląd  treści oraz 
tabelaryczne zestawienie epizodów występujących  w: Żegludze,  Navigatio,  Mael  Duin i Vita  Brendani.  Bibliografia  zamie-
szczona została na s. 290-310, a na s. 311-314 „indeks epizodów" (oprócz wymienionych przed chwilą  także do Brana, Her-
zog Ernst,  Ua  Corra  i Vita  Malo),  po nim zaś jeszcze indeks ogólny. Książkę  udatnie wzbogaca 16 czarno-białych ilustracji 
zaczerpniętych z rękopisów i inkunabułów. W bogatej i wielojęzycznej literaturze przedmiotu monografia  Clary Strijbosch 
zajmie poczesne miejsce i nie wątpię,  że utrzyma je długo. 

Jerzy  Strzelczyk 
Uniwersytet  Adama  Mickiewicza  w Poznaniu 

Instytut  Historii 

Medieval  hagiography.  An anthology,  edited by Thomas Hea d , Routledge, New York & Lon-
don 2001, ss. XLIX, 834. 

W krajach Europy Zachodniej, szczególnie anglojęzycznych, od kilkudziesięciu lat widoczne jest — nadal nie zanika-
jące  — zainteresowanie hagiografią  oraz kultem świętych, a szerzej — historią  religii w średniowieczu. Wydaje się, że po 
serii szczegółowych badań, obejmujących  szerokie pole zainteresowań, oraz umieszczeniu problematyki hagiografii  i świę-

2 Do tych i pokrewnych zagadnień zob. wstęp do: Żegluga  św. Brendana  opata (Navigatio  sancti Brendani  abbatis), przekł. I. Lewandowski, ed. 
J. Strzelczyk, Poznań1992. 
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tości w obszarze nowych ujęć teoretycznych (women's  studies,  gender  studies  oraz ujęć z zakresu teorii literatury i innych) 
można zaobserwować pojawienie się szeregu publikacji poświęconych popularyzacji wśród szerszego kręgu odbiorców tego 
gatunku późnoantycznej i średniowiecznej literatury. Do takich publikacji zaliczyć wypada właśnie prezentowane wydaw-
nictwo. Zasługuje ono w pełni na podane w podtytule miano antologii, gdyż jest zbiorem aż 36 utworów hagiograficznych 
lub ich fragmentów,  przełożonych na język angielski. Jak zwykle w wypadku zbiorów, można dyskutować z kryteriami doko-
nanego wyboru, jednakże należy stwierdzić, że jest to — na tle publikowanych dotychczas pozycji — zbiór najobszerniejszy. 
Zarówno redaktor, jak tłumacze (jest ich 32) poszczególnych tekstów należą  do grupy najbardziej znanych autorów zajmu-
jących  się problematyką  hagiografii  i literatury średniowiecznej. Jak można przypuszczać, przygotowywali oni prezentowa-
ne tłumaczenia przy okazji swoich własnych studiów nad danymi utworami lub postaciami świętych. 

Antologię otwiera obszerny wstęp autorstwa Thomasa Heada, który może być dla początkujących,  ale i bardziej zaa-
wansowanych czytelników użytecznym wprowadzeniem w trudne i wieloaspektowe zagadnienie hagiografii.  Wstęp kończo-
ny obszerny wykaz literatury dotyczącej  prezentowanego zagadnienia, skonstruowany na zasadzie opisowej bibliografii. 
Obejmuje on publikacje, poczynając  od Acta sanctorum i innych wydawnictw źródłowych, przez pozycje encyklopedyczne, 
słownikowe oraz czasopisma, po współczesne opracowania analityczne. Wybór tych ostatnich ze zrozumiałych względów 
jest dość ograniczony i obejmuje w przeważającej  liczbie wypadków publikacje w języku angielskim. Zawiera on teksty pod-
stawowe, w których można znaleźć szerokie odwołania do innej, bardziej szczegółowej literatury. 

W zbiorze znalazły się tłumaczenia utworów kanonicznych w dziejach literatury hagiograficznej,  ale i mniej znane tek-
sty, pisane w językach narodowych. Warto podkreślić, że nie są  to wyłącznie  tłumaczenia żywotów, ale także innego rodza-
ju tekstów hagiograficznych,  jak np. traktatów opisujących  kult relikwii, fragmentów  martyrologów, opisów translacji reli-
kwii, spisów cudów czy opisów liturgii świętych. W zbiorze zawarte zostały także teksty hagiograficzne  religii niechrześci-
jańskich, jak np. opis prześladowania i męczeństwa Żydów w Blois w 1171 r. Na uwagę zasługują  też tłumaczenia dziełka 
Guiberta z Nogent De pignoribus sanctorum, Autobiografii  papieża Celestyna V czy fragmentów  akt procesu Joanny d'Arc. 
Z obszarów bliższych geograficznie  Polsce zbiór zawiera tłumaczenie żywota świętego Stefana  pióra biskupa Hartwika oraz 
staroczeską  wersję legendy świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. 

Każdy utwór poprzedzony został krótką,  ale wyczerpującą  przedmową,  zawierającą  podstawowe informacje  o czasie 
powstania tekstu, jego autorze oraz bohaterze. W oddzielnej sekcji zostały omówione wydania tłumaczonego tekstu oraz 
propozycje dalszych lektur, mających  ułatwić bliższe zapoznanie się z prezentowaną  postacią  lub też epoką,  w której żyła. 
Tłumaczenia zostały również opatrzone komentarzami i przypisami, wyjaśniającymi  bardziej zaawansowane kwestie. 

Prezentowana publikacja nie jest w zasadzie przeznaczona dla znawców problematyki hagiografii,  jej celem jest popu-
laryzacja tego interesującego  gatunku literatury średniowiecznej. Ma ona także zachęcić do dalszych studiów tych, którzy 
zainteresują  się danym zagadnieniem, a zapewne może być także wykorzystywana podczas zajęć dydaktycznych na uczel-
niach. W kontekście małej liczby i rozproszenia polskich tłumaczeń literatury hagiograficznej  można tylko pozazdrościć an-
glojęzycznym czytelnikom możliwości zapoznania się ze zbiorem Medieval  hagiography. 

Maciej  Michalski 
Poznań 

Reguła  Zakonu  Szpitala  Najświętszej  Marii  Panny Domu Niemieckiego  w Jerozolimie,przekład 
i komentarz Janusz Tr u p i n d a, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2002, ss. 48. 

Dorobek dotychczasowych badań nad historią  zakonu krzyżackiego jest imponujący.  Spowodowane jest to tym, iż cie-
szą  się one nie słabnącym  od ponad stu lat zainteresowaniem kolejnych pokoleń historyków. Uczeni ci zdążyli  już nakreślić 
wiele syntetycznych i analitycznych monografii,  ujmujących  dzieje zakonu w różnych jego aspektach, publikując  jednocze-
śnie najważniejsze źródła do jego historii. Jednym z ostatnich wydawnictw źródłowych dotyczącym  zakonu krzyżackiego 
jest opublikowana w języku polskim Reguła zakonu niemieckiego. Jej przekładu podjął  się Janusz Trupinda, historyk, któ-
rego zainteresowania badawcze koncentrują  się na zagadnieniach związanych  z kulturą,  sztuką  i ideologią  państwa krzyżac-
kiego w Prusach. Prezentowana publikacja, ukazując  się w wydawnictwie popularnonaukowym, skierowana jest do szero-
kiej rzeszy czytelników zainteresowanych codziennym życiem braci i podstawami funkcjonowania  zakonu krzyżackiego. 
Z tego względu zastosowano dość obfity  komentarz historyczny, objaśniający  niektóre problematyczne kwestie. Recenzen-
tem publikacji do druku był Wiesław Długokęcki. 

Omawiane wydawnictwo rozpoczyna wstęp pióra J. Trupindy, który skrótowo omówił powstanie zakonu krzyżackiego 
w Ziemi Świętej i zaprezentował kolejne etapy zestawiania i redakcji Statutów krzyżackich (w skład których wchodziła Re-
guła), zwracając  uwagę na fakt,  że Statuty nie były tworem jednorazowym, lecz wynikiem długotrwałego procesu i rozwoju 
organizacyjnego wspólnoty szpitalnej, a następnie zakonu rycerskiego. Ich podstawą  i punktem odniesienia pozostaje jed-
nak Reguła, uzupełniana później i rozbudowywana w znaczący  sposób. Następnie zamieszczona została publikacja tłuma-
czenia Reguły zakonu krzyżackiego (s. 14-39). Pomimo tego, iż pierwotnie Reguła została spisana w języku łacińskim, 
a dopiero później powstały tłumaczenia na języki narodowe: niemiecki, francuski,  niderlandzki, J. Trupinda zdecydował się 


