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rekapitulację treści monografii,  którą  poza tym zaopatrzono 
w bibliografię  z wykazem skrótów (s. 222-240), indeks auto-
rów arabskich i perskich, wybiórczy indeks rzeczowy, indeks 
ważniejszych nazw geograficznych  i etnicznych, mapkę szlaków 
handlowych oraz kilkustronicowe streszczenie anglojęzyczne. 

J.  S. 

Jürgen Hoffmann,  Vita  Adalberti  Aquensis, „Deu-
tsches Archiv für  Erforschung  des Mittelalters" 57, 
2001,1, s. 157-163; Johannes Fried, Gnesen —Aa-
chen—Rom. Otto  III.  und der  Kult  des  hl.  Adalbert.  Be-
obachtungen zum älteren  Adalbertsleben,  w: Michael 
B o r g o 11 e (Hg.), Polen  und Deutschland  vor 1000 
Jahren.  Die Berliner  Tagung  über den „Akt von Gne-
sen", Redaktion: Benjamin S c h e 11 e r (Europa im 
Mittelalter. Abhandlungen und Beiträge zur histo-
rischen Komparatistik, hg. von M. B o r g o l t e, 
Bd. 5), Akademie Verlag, Berlin 2002, s. 235-279. 

W lawinowo, zwłaszcza w związku  z milenium męczeń-
skiej śmierci św. Wojciecha, narastającym  piśmiennictwie na-
ukowym, dość wszechstronnie, choć z naciskiem na dzieje pa-
mięci i kultu, poruszającym  różne aspekty życia, dziejowej roli 
i kultu „apostoła Prusów", raczej sporadycznie powracano do 
źródłowych i źródłoznawczych podstaw naszej wiedzy o nim, 
zwłaszcza do najstarszego żywota Est locus in partibus Germa-
niae. Jeżeli chodzi o naukę polską,  był to w znacznej mierze re-
zultat w pełni zresztą  zasłużonego autorytetu Jadwigi Karwa-
sińskiej, której edycje obu najstarszych żywotów i głęboko eru-
dycyjne studia (zebrane w reedycji: Wybór  pism. Święty  Woj-
ciech, wybór i opracowanie Teresa Dunin-Wąsowicz,  Warszawa 
1996; zob. rec. G. Labudy, Kwart. Hist. 104, 1997, s. 65-68), 
w nauce niemieckiej i w ogóle pozapolskiej z przyczyn, do któ-
rych już przywykliśmy, recepcja ustaleń polskiej uczonej by-
ła znikoma. Jeżeli chodzi o wspomniany najstarszy żywot św. 
Wojciecha, dominował i dominuje w nauce pogląd  wywodzący 
się od jego wydawcy w MGH SS IV (1841), Georga Heinricha 
Pertza, według którego dzieło to powstało w Rzymie, w kręgu 
konwentu św. św. Bonifacego  i Aleksego na Awentynie, z któ-
rym, jak wiadomo, związani  byli m.in. sam Wojciech i Brunon 
z Kwerfurtu,  a prawdopodobnym autorem był późniejszy opat 
Jan Kanapariusz. Do poglądu  tego przychyliła się, acz w spo-
sób niezupełnie zdecydowany (zob. H. Chłopocka, Żywoty  św. 
Wojciecha  w świetle nowszych badań,  „Studia Warmińskie" 30, 
1993, wyd. 1996, s. 61-79, zwłaszcza s. 65-69) J. Karwasińska, 
przyczyniając  się do jego ugruntowania. Bezwzględnie pozy-
tywnie należy zatem ocenić próbę zasadniczej reinterpretacji 
okoliczności, miejsca i autorstwa Vita  I  sancti Adalberti,  jaka 
pojawiła się w nauce niemieckiej. 

Pierwszym jej krokiem było zwrócenie uwagi na niewyko-
rzystany dotąd  w edycjach, co prawda dostrzeżony i poddany 
analizie przez J. Karwasińską  w 1973 r. (J. Karwasińska, Studia 
krytyczne  nad  żywotami św. Wojciecha,  biskupa praskiego.  VI. 
Przekaz  akwizgrański,  St. Zródł. 18, 1973, s. 37-44; reedycja 
s. 207-214) przekaz rękopiśmienny zachowany w pasjonale wy-
wodzącym  się z akwizgrańskiego klasztoru NMP (zdaniem Kar-
wasińskiej, z którym polemizuje J. Hoffmann,  z tamtejszej ko-
legiaty p.w. św. Wojciecha), obecnie Akwizgran, Archiwum 
Katedralne G.9, którego zasadniczy zrąb  pochodzi z około 1200 r. 

Tekst żywota (f.  102v-113v), należący  do „cesarskiej" lub 
„ottońskiej" redakcji, zachował się w tym przekazie komplet-
nie. Hoffmann  analizuje stosunek przekazu akwizgrańskiego 
do najbardziej doń zbliżonych: brukselskiego i wiedeńskiego, 
oraz szczegółowo przedstawia istotniejsze odmianki tekstowe, 
właściwe badanemu przekazowi. 

Podczas gdy J. Hoffmann  przygotował niewydaną  dotąd, 
o ile mi wiadomo, edycję tekstu Vita  I  z rękopisu akwizgrań-
skiego, jego mentor J. Fried, dobrze znany polskiej nauce z kil-
ku prac o św. Wojciechu, przede wszystkim zaś z wydanej na-
wet w polskim przekładzie monografii  Otton III  i Bolesław 
Chrobry.  Miniatura  dedykacyjna  z Ewangeliarza  z Akwizgra-
nu, zjazd  gnieźnieński  a królestwa  polskie  i węgierskie.  Anali-
za ikonograficzna  i wnioski historyczne  (przekład E. Kaźmier-
czak i W. Leder, Warszawa 2000; oryg. niem. 1989), w rozpra-
wie, stanowiącej  rozszerzoną  i udokumentowaną  wersję refe-
ratu na polsko-niemieckim sympozjum w Berlinie w styczniu 
2000 r., umieścił „odkrycie" akwizgrańskie w szerokim kontek-
ście początków  kultu św. Wojciecha. Georg Heinrich  Pertz,  der 
große Gelehrte  und  autokratische  Herrscher  über die  Monumenta 
Germaniae Historica,  warf  einen langen Schatten  [...]  Die Texte, 
die  Pertz  edierte  oder  edieren  ließ [...]  übertrafen  nicht selten ihre 
Vorgänger  [...],  stellten  aber auch Pertzens  Regiment auf  Dauer, 
verewigten  seine Fehlschlüsse  und  schickten  damit  die  Forschung 
in die  Irre,  auf  den  sumpfigen  Boden  nämlich seiner Vorurteile 
(s. 235). Lecz Vorurteile  gilt  es zu überwinden  (s. 272). Nie wcho-
dząc  w ramach niniejszej notatki w szczegóły i w nadziei, że na-
uka polska, nawet bez Jadwigi Karwasińskiej, zechce poddać 
kompetentnej analizie wywody Frieda i zająć  wobec nich sta-
nowisko, stwierdzimy jedynie, że zmierzają  one do zakwestio-
nowania tezy, którą  z grubsza wolno określić jako „tezę Pertza 
- Karwasińskiej", o rzymskiej genezie Vita  I  i do przypisania jej 
środowisku leodyjsko-akwizgrańskiemu, prawdopodobnie bi-
skupowi Notkerowi z Leodium. Zdaniem Frieda jedynym pro-
pagatorem kultu św. Wojciecha w początkowym  okresie był ce-
sarz Otton III. Także Brunon z Kwerfurtu  miał swój udział 
w wykształcaniu się jednego z odłamów rękopiśmiennej trady-
cji Vita  I.  W Leodium powstało coś w rodzaju bazy danych 
(Nachrichtenpool)  do postaci św. Wojciecha; korzystał z niej 
(za pośrednictwem Liber de  passione martiris)  „nasz" Gall 
Anonim, wywodzący  się, zdaniem Frieda, z tegoż środowiska 
leodyjskiego, który wskrzesił niemal zamarłą  w Polsce tradycję 
o św. Wojciechu. 

Oczywiście, powyższe „streszczenie" może jedynie zasyg-
nalizować tezę J. Frieda, który jak gdyby się wyspecjalizował 
w reinterpretacji ważnych problemów dziejów Polski wczesno-
piastowskiej. Oparte na drobiazgowych analizach i zestawie-
niach tekstowych, zdradzające  doskonałą  znajomość wcześniej-
szej literatury naukowej (jeżeli chodzi o polską,  wszakże 
w stopniu w zasadzie zależnym od publikacji w językach za-
chodnich), nie wolne przy tym — jeżeli wypada zaryzykować 
takie określenie — od pewnej apodyktyczności, studium Frie-
da, nawet gdyby miało się okazać, że główne jego przesłanie 
(podobnie jak w przypadku monografii  z 1989 r.) nie ma szans 
na powszechną  akceptację (czego jednak niesposób obecnie 
przesądzać),  zasługuje na baczną  uwagę, ewentualną  krytykę, 
a już w tej chwili należy mu przypisać zasługę poruszenia być 
może nadmiernie zastałych wód polskiej i nie tylko polskiej 
mediewistyki. 

W aneksie do swej rozprawy, Die Alteren  Hildesheimer 
Annalen und  die  Gründung  des  Erzbistum  Gnesen (s. 273-279), 
Fried powraca raz jeszcze do wywołanej przez siebie przed 
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15 laty dyskusji na temat wiarygodności informacji  Annales 
Hildesheimenses a.1000, jakoby Otton III w tym roku założył, 
na prośbę Bolesława czeskiego i za zgodą  papieża arcybiskup-
stwo w Pradze, ku czci męczennika Wojciecha, pod zwierzchnic-
twem Gaudentego i podporządkował  mu siedem biskupstw. 
Nie warto tu tej problematyki raz jeszcze bliżej omawiać. Fried 
kieruje tym razem polemikę głównie przeciw Knutowi Göri-
chowi (Ein  Erzbistum  in Prag oder  in Gnesen ? „Zeitschrift  für 
Ostforschung"  40, 1991, s. 10-27) i Gerardowi Labudzie, który 
już kilkakrotnie nader krytycznie wypowiadał się o koncepcji 
Frieda, konkretnie ostrze polemiki Frieda zwrócone jest na ar-
tykuł G. Labudy, Der „Akt  von Gnesen" vom Jahre  1000. Be-
richt über die  Forschungsvorhaben  und-  ergebnisse, „Quaestio-
nes Medii Aevi Novae" 5, 2000, s.145-188. Dyskusja Fried-La-
buda, acz na ogół prowadzona w wystarczająco  kurtuazyjnej for-
mie, w opinii podpisanego zaczęła wykazywać nieco niepoko-
jące  przejawy. Po stronie niemieckiej utrudniała ją  dotąd  m.in. 
bariera językowa, dobrze więc, że artykuł Labudy ukazał się po 
niemiecku; po stronie polskiej, jak mi się wydaje, przecenianie 
realnego wymiaru informacji  Annales Hildesheimenses 
w przypadku jej wiarygodności, Fried raz jeszcze akcentuje, że 
rzeczywisty bieg wydarzeń w 1000 r. był inny i zgodny z com-
munis opinio. Zapiska rocznikarza hildesheimskiego oddaje 
bowiem nie rzeczywistość, lecz co najwyżej niezrealizowane (i 
— dodajmy — raczej niemożliwe do zrealizowania około 
1000 r.) zamierzenia i plany polityczno-kościelne Ottona III. 

J.  S. 

Trakt  cesarski.  Iława  — Gniezno — Magdeburg  (Bib-
liotheca Fontes Archeologici Posnaniensis), Mu-
zeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznań 2002, 
ss. 442, Abstracts, Zusammenfasungen. 

Jest to jedna z ważniejszych pozycji powstałych w ramach 
obchodów tysiąclecia  zjazdu gnieźnieńskiego. Badania nad iti-
nerariami cesarskimi tego okresu i ich znaczenie przedstawił 
J. Strzelczyk (Itineraria  cesarskie  i ich wymowa), podkreślając 
ich znaczenie dla unifikacji  północnych i południowych ziem 
cesarstwa i wskazując,  że ok. 1000 r. pojawiają  się w nich co 
najmniej dwa nowe zjawiska: dłuższe pobyty władcy w jednej 
miejscowości oraz pojawienie się w jego podróżach elementów 
kalendarza sakralnego. Z kolei P. Urbańczyk zajął  się znacze-
niem Zjazdu  Gnieźnieńskiego  w polityce imperialnej Ottona III, 
jako elementu budowania pozycji cesarza w chrześcijaństwie 
oraz stworzenia sojuszu mającego  na celu powstrzymanie roz-
szerzania się wpływów cesarstwa bizantyjskiego. J. Banaszkie-
wicz (Otton  III  jedzie  do  Gniezna. O oprawie ceremonialnej wi-
zyty cesarza w kraju  i stolicy Polan) przedstawił interpretację 
opisów uroczystego spotkania Ottona III z Bolesławem na gra-
nicy piastowskiego władztwa, przebiegu podróży oraz wymia-
ny darów między władcami. J. Wrzesiński przedstawił Środki 
i urządzenia  komunikacyjne  Polski  wczesnopiastowskiej  na pod-
stawie dotychczasowych  znalezisk  archeologicznych,  zaś 
W. Rączkowski  i J. Nowakowski (Między  metaforą  a realnością: 
ścieżka,  droga,  akt  w dyskursie  archeologicznym)  postawili istot-
ne pytanie: „Czy archeolog ma szansę odkryć ślady drogi?", 
odpowiadając  na nie pozytywnie. 

Kolejne prace poświęcone są  już samej podróży Ottona 
III do Gniezna, zmierzając  do rekonstrukcji jej kolejnych eta-

pów. M. Hardt (Verkers-  und  siedlungsgeschichtliche  Bemerkun-
gen zur Reise Ottos III.  nach Gnesen) przedstawił przebieg całej 
pielgrzymki cesarza, począwszy  od opuszczenia Rzymu po 
3 XII 999 r., poprzez Ratyzbonę i Miśnię do Gniezna, i powrót 
z niej do Magdeburga, gdzie był z pewnością  23 III 1000 r., 
a następnie Kwedlinburga. Większość studiów poświęcona jest 
„polskiemu" etapowi podróży, dwa — powrotowi cesarza do 
kraju. 

Próbę zarysowania drogi pielgrzymki Ottona od granic 
ziem Bolesława Chrobrego do Gniezna podjęli W. Dzieduszyc-
ki i M. Przybył („Trakt  cesarski"  — próba odtworzenia  przebiegu 
drogi  pielgrzymki  Ottona III  do  Gniezna na podstawie  analizy 
źródeł  pisanych i archeologicznych).  Miała ona według nich 
wieść przez Dolny Śląsk  (Żary, Iławę-Szprotawę i Głogów) 
i południową  Wielkopolskę (Łoniewo, Czerwoną  Wieś, Śrem, 
Bnin), przez Poznań i Ostrów Lednicki do Gniezna. Aż czte-
ry prace poświęcone zostały dolnośląskiemu  odcinkowi piel-
grzymki. L. Leciejewicz (Z  Miśni  do  Głogowa,  czyli cesarz Otton 
III  na Śląsku),  E. Kowalczyk (Dolnośląski  odcinek  pielgrzymki 
cesarza Ottona III.  Rola Wałów  Śląskich  w kształtowaniu  szla-
ków komunikacyjnych  Polski  wczesnopiastowskiej)  oraz K. Cza-
pla i P. Rzeźnik (Śląski  odcinek  pielgrzymki  cesarza Ottona III 
do  Gniezna na tle rekonstrukcji  osadnictwa  w X-XI  wieku)  zgod-
ni są,  że cesarz przekroczył Nysę Łużycką  koło obecnego Zgo-
rzelca, a następnie podążył  szlakiem na Wrocław, skręcając 
w okolicy dzisiejszych Lubania lub Lwówka w kierunku Bole-
sławca, a następnie w dół Kwisy, aby w pobliżu jej ujścia do 
Bobru skręcić do Iławy szprotawskiej, skąd  skierował się do 
Głogowa. Z kolei Z. Hendel (Głogów  około  roku  1000) przed-
stawił próbę rekonstrukcji wyglądu  zbudowanego ok. 989 r. 
grodu głogowskiego. 

Kolejne prace poświęcone są  wielkopolskiemu odcinkowi 
pielgrzymki. Jak słusznie stwierdziła Z. Kurnatowska (Organi-
zacja grodowo-terytorialna  Wielkopolski  w okresie  wczesnopia-
stowskim,  a hipotetyczny przebieg drogi  Ottona III  do  Gniezna), 
ponieważ w państwie Chrobrego brakowało jeszcze w tym 
okresie klasztorów, jedynym miejscem, mogącym  ofiarować 
odpowiednią  gościnę dostojnemu gościowi były najważniejsze 
grody, ich sieć wyznacza zatem trasę podróży. Według autorki 
wiodła ona z Głogowa do Śremu, a stąd,  być może z pominię-
ciem, ze względu na pośpiech, do Poznania, i Giecza, z którego 
skierowano się albo bezpośrednio do Gniezna, albo po dro-
dze odwiedzono Ostrów Lednicki. Droga powrotna z Gniezna 
wiodła zapewne przez Ostrów Lednicki i Poznań, a następnie 
Pszczew, Międzyrzecz i Lubusz do Magdeburga. Przekroczyw-
szy w Głogowie Odrę musiał jeszcze cesarz w drodze do Gnie-
zna przez Śrem sforsować  zabagnioną  dolinę Obry. Wedle 
E. Wyrwińskiej (Gród  w Czerwonej  Wsi  pod  Krzywinem  jako je-
den  z punktów  na trasie pielgrzymki  cesarza) najprawdopodob-
niej przekroczył ją  w okolicach Krzywina, zapewne przez prze-
prawę przy wzniesionym w X w. grodzie w Czerwonej Wsi. Re-
konstrukcję wyglądu  Poznania w tym okresie zaproponowa-
ła H. Kócka-Krenz (Poznań  w dobie  Zjazdu  Gnieźnieńskiego 
w świetle najnowszych odkryć  archeologicznych),  zaś P. Wawrzy-
niak przedstawił Badania  południowego  członu grodu  poznań-
skiego  — strefa  Zagórze,  w latach 1998-2000. J. Górecki (Droga 
pielgrzymki  Ottona III  z Poznania do  Gniezna), który stoi na 
stanowisku, że cesarz w drodze do Gniezna zatrzymał się w Po-
znaniu, dalszą  trasę do Gniezna prowadzi wzdłuż doliny rze-
ki Głowna, przez Wierzenicę, Jerzykowo, Pobiedziska, Polską 
Wieś, Moraczewo, Ostrów Lednicki, Łubowo i Woźniki. T. Sa-
wicki omówił Hipotetyczną  trasę wjazdu  cesarza Ottona do 


