


174 Zapiski krytyczne i sprawozdania 

Święci Franciszek i Klara z Asyżu, Pisma,  wydanie 
łacińsko-polskie [red. Wacław Michalczyk OFM], 
tekst łaciński: Fontes  Franciscani,  przekład polski 
Kajetan Ambrożkiewicz OFMCap., wprowa-
dzenia historyczno-krytyczne i duchowe oraz indek-
sy Marie-France Becker OSC, Théophile Des-
bonnets OFM, Jean-François Godet, Thaddée 
Matura OFM, Wydawnictwo M [strona tytułowa 
także w języku łacińskim], Kraków-Warszawa 2002, 
ss. 569. 

Staraniem prężnego, działającego  w Warszawie, Franci-
szkańskiego Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, 
ukazała się pierwsza pełna, dwujęzyczna (w dwóch przypad-
kach nawet trójjęzyczna) edycja uznanych za autentyczne pism 
Franciszka i Klary z Asyżu. Nie można powiedzieć, by brako-
wało dotąd  polskich przekładów pism tych obojga autorów (Pi-
sma św. Franciszka  z Asyżu, Warszawa 1982; Pisma św. Franci-
szka i św. Klary,  Warszawa 1992 — przekłady kapucyna K. Am-
brożkiewicza zostały przejęte do omawianego wydawnictwa; 
o starszych przekładach zob. s. 37-41), ale publikacja tu oma-
wiana góruje nad poprzedniczkami nie tylko dwujęzycznością, 
ale także gruntownością  opracowania, które zajmuje większą 
część objętości tomu. Teksty łacińskie zostały przejęte (wszak-
że bez aparatu krytycznego) z edycji w Fontes  Franciscani  (red. 
Enrico Menestô, Stefano  Brufani,  Asyż 1995). Po krótkim 
wstępie od wydawcy, wykazach skrótów i tablicy chronologicz-
nej następuje obszerne wprowadzenie do pism św. Franciszka, 
składające  się z trzech części: pisma św. Franciszka w ujęciu hi-
storycznym i krytycznym (w tym: zbiory pism Franciszka, wyda-
nia drukiem, przekłady na język polski [W. Michalczyk], nowe 
wydanie o. Kajetana Essera z 1976 r., kwestia autentyczności 
pism Franciszka i szczegółowa prezentacja tych pism), wizja 
wyłaniająca  się z pism św. Franciszka, podział i ogólne przedsta-
wienie jego pism (pióra o. Th. Matury, podział różni się dość 
znacznie od przedstawionego powyżej przez o. Desbonnets). 
Sama edycja pism św. Franciszka zajmuje strony 114-331, tekst 
łaciński wydrukowany został na stronach parzystych, przekład 
polski na nieparzystych. Komentarz bieżący  jest oszczędny i ogra-
niczony w zasadzie do cytatów i nawiązań  biblijnych, zawiera 
jednak także wyjaśnienia trudniejszych terminów i pojęć. Po 
Napomnieniach  i Regułach  następują  Listy, Modlitwy  (w tym 
najbardziej bodaj znana Pieśń słoneczna albo pochwała stwo-
rzeń, niedawno odkryta i dlatego nie widniejąca  w edycji Esse-
ra Zachęta  dla  ubogich pań w klasztorze  św. Damiana — oba te 
utwory zachowane w dialekcie umbryjskim, Pieśń słoneczna 
oprócz tego w wersji łacińskiej, oraz Oficjum  o Męce  Pańskiej). 
Następują  obszerne indeksy: cytatów biblijnych, cytatów litur-
gicznych, cytatów z autorów kościelnych i najobszerniejszy — 
rzeczowy. Na s. 389-396 zamieszczono Krótką  historię „Modli-
twy o pokój"  przypisywanej św. Franciszkowi  (W. Michalczyk). 
Część dotycząca  św. Klary zbudowana została podobnie. Na 
wprowadzenie składają  się: pisma św. Klary w ujęciu historycz-
nym i krytycznym, treść pism św. Klary, podział i ogólne przed-
stawienie pism św. Klary. Same jej pisma zajmują  strony 458-
-521, w układzie analogicznym, jak u św. Franciszka. Na po-
czątku  umieszczono Reguły,  pod którym to pojęciem rozumie 
się nie tylko regułę nadaną  przez Innocentego IV, ale także Te-
stament św. Klary  i jej Błogosławieństwo;  po nich następują  cztery 
listy do Agnieszki z Pragi i jeden do Ermentrudy z Brugii. W czę-
ści indeksowej, oprócz elementów analogicznych do pism 

św. Franciszka, uwzględniono dodatkowo indeks cytatów auto-
rów franciszkańskich. 

J.  S. 

The  Old  Norse-Icelandic  Legend  of  Saint  Barbara,edi-
tedby Kirsten Wo l f,  Pontifical  Institute of  Mediae-
val Studies, Studies and Texts, 134, Toronto 2000, ss. 
187. 

Praca Kirstena Wolfa  zawiera edycję dwu legend o św. Bar-
barze z rękopisów przechowywanych obecnie w Królewskich 
Bibliotekach w Sztokholmie i Kopenhadze, a spisanych w XV w. 
Edycja ta została poprzedzona obszernym wstępem, poświęco-
nym rozwojowi legendy św. Barbary i poszczególnych jej wątków 
fabularnych  w tradycji i piśmiennictwie Kościoła powszechne-
go, rozwojowi kultu św. Barbary w Skandynawii i powstaniu 
tam oryginalnej twórczości poświęconej tej męczennicy. Edy-
tor zwraca uwagę na to, że o ile istnienie samej świętej jest 
wątpliwe,  to jej kult rozwijał się intensywnie już od IV w. Za-
sadniczy zrąb  legendy o św. Barbarze, ukształtowany w VII w., 
zawierał wątki  fabularne,  z których czerpała późniejsza bogata 
poświęcona jej twórczość hagiograficzna.  Wolf  zwraca uwagę 
na podobieństwo wielu wątków  fabularnych  z legend o św. 
Barbarze do przekazów o życiu innych świętych (np. Krystyny) 
i wykorzystanie wielu motywów, pochodzących  z apokryfów, 
np. Protoewangelii Jakuba. Niektóre przywołane przez Wolfa 
analogie są  jednak nieco naiwne, np. przemianę w kamień złe-
go pasterza, który wskazał kryjówkę Barbary, porównuje on do 
szwedzkiej legendy ludowej, zamiast, co narzuca się wyraźniej, 
do przemiany żony Lota w słup soli. 

Kult św. Barbary w Skandynawii miał, zdaniem edytora, 
rozwinąć  się dopiero od XIV w., a szczególnie intensywny miał 
być w XV w. W pracy omówione zostały różnorodne jego for-
my: potwierdzenie święta w kalendarzach liturgicznych, obec-
ność wspomnienia Barbary w cyzjojanach, pozyskiwanie relik-
wii, nadawanie wezwania Barbary kościołom, ikonografia.  In-
teresującym  przykładem recepcji kultu męczennicy jest wymie-
nienie miejsca spoczynku Barbary wśród 44 miejscowości w Da-
nii i poza jej granicami, które mieli odwiedzić pielgrzymi z pe-
regrynacji zorganizowanej w 1411 r. przez opatów cysterskich 
z Esrom i Soro. Wolf  nie identyfikuje  tego miejsca, a jako jedy-
ną  znaną  pielgrzymkę Duńczyka do relikwii św. Barbary wy-
mienia podróż do Neapolu w 1626 r. Szkoda, że edytor nie 
wziął  pod uwagę możliwości peregrynacji w 1411 r. do przecho-
wywanej znacznie bliżej Skandynawii niż Neapol, mianowicie 
w Starogrodzie Chełmińskim, relikwii głowy św. Barbary, jednej 
z największych i bardzo czczonej świętości państwa krzyżackie-
go. Wobec kontaktów państw unii kalmarskiej z południowym 
wybrzeżem Bałtyku taka możliwość wydaje się dość prawdopo-
dobna. 

Bujny rozwój kultu św. Barbary w późnym średniowieczu 
stał się podstawą  poświęconej jej twórczości hagiograficznej 
w rodzimych językach skandynawskich. Legendy o tej świętej 
w innych językach europejskich spisywano już wcześniej, np. 
wersja starofrancuska  pochodzi z XIII w. Przedmiotem badań 
i edycji w omawianym tomie są  legendy w języku staroislan-
dzkim. Przyswojenie tekstu legendy o św. Barbarze rodzimym 
językom skandynawskim dokonało się za pośrednictwem staro-
szwedzkiego. Znane są  dwie staroszwedzkie relacje o tej świę-


