


226 Zapiski krytyczne i sprawozdania 

Opolskie  drogi  ŚW.  Wojciecha,  red. Anna P o b ó g -
- L e n a r t o w i c z , Instytut Historii Uniwersytetu 
Opolskiego, Opole 1997, ss. 175. 

Okrągła  rocznica Wojciechowa przyniosła trudne do zli-
czenia poświęcone mu konferencje,  wystawy i wydawnictwa — 
dodajmy: o bardzo różnym poziomie naukowym. Prezentowany 
tom, będący  pokłosiem sesji poświęconej związkom  św. Wojcie-
cha z Opolszczyzną,  należy do wydawnictw najbardziej udanych. 

Cztery pierwsze prace dotyczą  dziejów kultu św. Wojcie-
cha w epoce mu współczesnej oraz obecnie. Henryk Fros (t), 
zastanawiając  się nad przyczynami szybkiego, choć krótkotrwa-
łego, rozwoju europejskiego kultu św. Wojciecha, wyróżnił: oso-
bowość i liczne itineraria Wojciecha, powiększające  grono jego 
przyjaciół i znajomych, męczeństwo poniesione w sposób „niemal 
spektakularny", w okresie, gdy prestiż męczenników był jeszcze 
ogromny, a także szybkie powstanie w otoczeniu Ottona III pasji, 
popularyzującej  to męczeństwo i wprowadzającej  Wojciecha do 
liturgii, dzięki zaaprobowaniu przez Sylwestra II oraz rozprze-
strzenienie się jego relikwii, umieszczanych w fundacjach  poświę-
conych jego czci. Niemałą  rolę odegrał w tym procesie krąg  przy-
jaciół św. Wojciecha, omówiony przez Kazimierza Dolę, który 
zaliczył do niego arcybiskupa magdeburskiego Adalberta i Oktry-
ka, mistrza tamtejszej szkoły, Ottona III, biskupa Leodium Not-
gera, benedyktynów z opactwa św. Aleksego i Bonifacego  na Awen-
tynie, Bolesława Chrobrego, Brunona z Kwerfurtu  oraz Stefa-
na I i Astryka-Anastazego. Zbigniew Zielonka ukazał Kreację 
św. Wojciecha  we współczesnej powieści historycznej  na przykładzie 
utworów Stefana  Żeromskiego (Wiatr  od  morza), Władysława Ja-
na Grabskiego (Saga  o Jarlu  Broniszu) i Antoniego Gołubiewa (Bo-
lesław  Chrobry).  Wszyscy ci autorzy kształtowali swoją  wizję Swię-
tego na podstawie dwóch pierwszych jego żywotów (tzw. Kanapa-
riusza i Brunona z Kwerfurtu)  — jedynie W. J. Grabski szerzej 
wykorzystał też jego żywot pióra Piotra Skargi. Podręczniki szkol-
ne (zajął  się nimi Adam Suchoński) poświęcały niewiele miejsca 
Wojciechowi. Polskie łączyły  go najczęściej ze zjazdem gnieźnień-
skim, przy czym w latach pięćdziesiątych  postać Świętego była po-
mijana. Wraca od lat siedemdziesiątych,  także w kontekście mę-
czeńskiej śmierci, nadal jednak, również współcześnie, jak pisze 
autor, „sposób prezentacji [Wojciecha] zbliżony jest do tradycyj-
nego biogramu. Zaskakuje zwłaszcza brak powiązania  działalno-
ści św. Wojciecha z szerszym europejskim kontekstem". Lepiej 
pod tym względem wyglądają  współczesne podręczniki czeskie 
(w czasach komunistycznych oczywiście postać tę pomijano), któ-
re eksponują  europejski charakter tej postaci. W podręcznikach 
niemieckich długo jedynym elementem związanym  ze św. Wojcie-
chem była reprodukcja sceny nadania inwestytury biskupiej Woj-
ciechowi przez Ottona II z Drzwi Gnieźnieńskich. Dopiero osta-
tnio, na fali  wzrostu zainteresowania postacią  Ottona III, więcej 
miejsca poświęca się jego pielgrzymce do Gniezna. 

Pozostałe prace śledzą  lokalne ślady kultu i legendy św. 
Wojciecha. Stanowią  też w moim przekonaniu najciekawszą  część 
tomu. Sw. Wojciech stał się wszak nie tylko patronem Kościoła 
polskiego, ale i patronem niezliczonych kościołów fundowanych 
pod jego wezwaniem w całej Polsce. Praktycznie z każdym z nich 
związana  jest żywotna jeszcze dzisiaj miejscowa legenda, wiążąca 
jego powstanie z fizyczną  obecnością  Swiętego, z jego wygłoszo-

nym tu kazaniem, cudem, dłuższym czy krótszym pobytem. Jest 
ona utrwalona w podaniach, kapliczkach, różnych „stopkach" 
i źródełkach, które są  „widocznym" dowodem niegdysiejszej wi-
zyty św. Wojciecha. 

Opolskie  ślady  kultu  św. Wojciecha  w liturgii  przedstawił Hel-
mut Sobeczko. Generalnie kult ten odpowiadał liturgii diecezji 
wroclawskiej, w której obchodzono dwa święta wojciechowe: na-
talis  (23 kwietnia) i translacji, w tradycji śląskiej  obchodzone 26 sier-
pnia. Szczególnie znaczenie kultu św. Wojciecha w Opolu widać 
dopiero w czasach nowożytnych. W statutach synodalnych z 1653 r. 
znajduje się rozporządzenie  o obchodach święta na usilną  prośbę 
miasta w dniu 23 kwietnia. 

Slady górnośląskiej  tradycji o św. Wojciechu zestawił Kor-
neliusz Paweł Pszczyński. Pojawia się ona m.in. w Miedźnej (na-
zwisko „Wojciech" znaczącej  części mieszkańców), Mikołowie 
(kościół św. Wojciecha wzm. 1266, ustna tradycja o jego po-
bycie), Bytomiu (kościół franciszkanów  św. Wojciecha, 1257-
-1258, ustna tradycja o pobycie), Radzionkowie (kościół wzm. 
1326, ustna tradycja), Opolu (kościół, źródełko, kamień ze sto-
pką,  dzwon św. Wojciecha, ustna tradycja), Wojciechowie (kościół, 
wzm. 1376), Jełowej (źródełko, tradycja), Zarzyskach (tradycja), 
Dobrodzieniu (tradycja). Autor zestawia też przykłady występowa-
nia imienia „Wojciech" oraz plastycznych wyobrażeń świętego. 

Tom zamykają  głosy w dyskusji oraz relacje z obchodów 
jubileuszu świętego w diecezji opolskiej (Jan Kopeć), z wystawy 
„Święty Wojciech w Opolu" (Urszula Zajączkowska)  oraz z kon-
kursu historycznego „Sw. Wojciech w tradycji Kościoła i państwa 
polskiego" rozpisanego wśród uczniów szkół ponadpodstawowych 
(Janusz Korczyk), wraz z wydaniem dwu nagrodzonych prac. 

M.  D. 

Svaty  Vojtëch.  Tis^c  let  svatovojtësské  tradice  v Ce-
chach, Nârodrn Galerie v Praze, Praha 1997, ss. 157, 
il., summ., Zsfg.,  str., str. węg. 

Jest to katalog wystawy zorganizowanej w Pradze z okazji 
1000 rocznicy śmierci św. Wojciecha. Otwierają  go krótkie szki-
ce poświęcone legendzie i historycznym pamiątkom  po kulcie 
św. Wojciecha w Europie Środkowej (J. Royt), w tym w sprzę-
tach liturgicznych (D. Stehiïkovâ), iluminatorstwie (H. J. Hlavâc-
kovâ) oraz w zabytkach pełnego i późnego średniowiecza (M. Bar-
tlovâ, J. Fajt, J. Royt) oraz jego grobowi w katedrze praskiej (J. Royt) 
i pozostałościom kultu Pięciu Braci Męczenników (D. Stehlikovâ). 

Katalog zawiera opisy 94 zgromadzonych na wystawie za-
bytków, uzupełnione zdjęciami (w większości kolorowymi) oraz 
zestawieniem podstawowej literatury przedmiotu. 

Do najciekawszych prezentowanych w katalogu zabytków 
należą  tzw. grzebień św. Wojciecha (nr 1, XI w.), tablica re-
likwiarzowa Pięciu Braci Męczenników (nr 10, 3 ćw. XIII w.) 
oraz ich obraz (nr 42, tempera, 1359-65), paramenty przypi-
sywane w tradycji św. Wojciechowi (nr 11-14) oraz zabytki z opac-
twa w Brzewnowie (pieczęcie, paramenty). 
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