


Artykuły recenzyjne i recenzje 

ności między nim a edytorstwem literackim. Tymczasem wystarczy zapoznać się z bogatą  bibliografią  załącznikową,  aby 
przekonać się jak dużą  rolę odgrywają  w niej prace z zakresu edytorstwa literackiego. Upewniamy się w tym, gdy zagłębimy 
się w treść kolejnych rozdziałów. Niektóre poruszane w nich zagadnienia, jak np. kwestia tematu wydawnictwa i doboru 
źródeł, rodzaju wydawanego materiału, czy też zasad tworzenia komentarza historycznego, są  niewątpliwie  adresowane do 
edytorów-historyków, ale widać wyraźnie dużą  uniwersalność tych partii, które są  poświęcone metodyce pracy nad tekstem 
i technice opracowania edytorskiego. 

Jak już wspomniano termin i pojęcie documentary  editing  jest amerykańską  propozycją  rozumienia edytorstwa źródeł 
historycznych. Szkoda jednak, że w pracy zabrakło choćby próby skonfrontowania  go z piśmiennictwem europejskim, które 
aczkolwiek osiągnęło  swoje największe sukcesy w odniesieniu do tekstów starożytnych i średniowiecznych, ma już całkiem 
poważny dorobek w zakresie wydawania źródeł nowszych. Ważne są  tutaj przede wszystkim prace historyków i edytorów 
niemieckich, które w recenzowanej pracy zostały całkowicie pominięte1. 

Praca M.-J. Kline dotyczy wielu rodzajów źródeł do historii nowożytnej i najnowszej, których najpełniejszy przegląd 
otrzymujemy w rozdziale IV poświęconym krytyce zewnętrznej i odczytywaniu tekstów. Zostały one w nim pogrupowane 
według kryteriów treści i formy  materiału źródłowego. Na początku  więc Autorka z punktu widzenia techniki powielania 
tekstu wyróżniła źródła rękopiśmienne, maszynopisy (listy i pisma) oraz drukowane. Zostały one następnie powtórzone 
w punkcie dotyczącym  sposobu zapisu tekstu. W tym miejscu znalazły się też źródła pozawerbalne z elementami pisanymi, 
takie jak szkice, rysunki i mapy. Należy zauważyć, że chociaż zainteresowano się tymi zabytkami, to jednak w całej pracy 
źródłom niepisanym nie poświęcono specjalnej uwagi. Szerszego omówienia doczekały się natomiast teksty pisane, których 
wydanie wymaga dodatkowych zabiegów umożliwiających  ich odczytanie. Chodzi tutaj o tłumaczenia z języków obcych, 
zwłaszcza tych mniej znanych, stenopisy, teksty kodowane i telegramy. Najbardziej jednak reprezentatywną  grupę źródeł 
wymienia Autorka omawiając  problemy transkrypcji poszczególnych typów dokumentów. Trzeba przyznać, że nie zostały 
one uporządkowane  według jednego kryterium, gdyż obok siebie znalazły się źródła o różnej treści, funkcji,  formie  i po-
chodzące  od różnych twórców. Należy do nich korespondencja, dokumentacja gospodarcza i finansowa,  spuścizna zawodo-
wa i techniczna, dokumenty władz, twórczość literacka, dzienniki i pamiętniki, dźwiękowe zapisy tekstów mówionych oraz 
dokumentacja zapisywana elektronicznie. Ten zakres źródeł, chociaż w pełni ujawniony tylko w jednym rozdziale, jest 
obecny w całej pracy, bowiem szczegółowe problemy metodyki i techniki edytorskiej zostały zreferowane  ze świadomością 
zróżnicowanego charakteru materiału historycznego. 

A Guide  do  documentary  editing  zajmuje już od ponad 10 lat ważne miejsce w piśmiennictwie edytorskim, drugie 
wydanie, jak się wydaje, jeszcze je umocni. Tylko pozornie praca ta jest adresowana do odbiorcy amerykańskiego, skąd 
pochodzi materiał źródłowy. W rzeczywistości ma ona dużo szersze znaczenie, bowiem zawarte w niej refleksje,  doświad-
czenia i propozycje mają  bardziej ogólny charakter i dotyczą  wszystkich edytorów zajmujących  się wydawaniem źródeł 
nowożytnych i najnowszych. W zasadzie jest to pierwszy w piśmiennnictwie edytorskim tak systematycznie i gruntownie 
opracowany zarys metodyki i techniki wydawniczej związanej  z publikacją  tego typu materiałów historycznych. 

Piotr Dymmel 
(Lublin) 

Laszló Veszprémy, Der Heilige  Adalbert  im wissenschaftlichen  Gespräch ungarischer  Hi-
storiker,  „Bohemia. Zeitschrift  für  Geschichte und Kultur der böhmischen Länder", Bd. 
40, 1999, Hf.  1, s. 87-102. 

W wydawanym w Monachium czasopiśmie „Bohemia" poświęconym historii Czech, a redagowanym przez Ferdinanda 
Seibta i Hansa Lemberga, ukazał się artykuł węgierskiego historyka, Laszló Veszprémiego poświęcony obrazowi św. Woj-
ciecha w węgierskiej historiografii.  Autor znany jest ze swego zainteresowania problematyką  źródłoznawstwa węgierskie-
go średniowiecza, jest więc osobą  jak najbardziej kompetentną  do podjęcia takiej problematyki. Swój artykuł podzielił 
L. Veszprémy na dwie części: Wojciech w średniowiecznym dziejopisarstwie Węgier oraz Wojciech w nowoczesnej historio-
grafii  węgierskiej. 

Postać św. Wojciecha pojawia się w Legendzie  większej  św. Stefana,  gdzie czytamy o ochrzczeniu przez biskupa króla 
Stefana.  Jak zauważa słusznie Autor, „zdanie to aż do dzisiaj jest kluczowym zdaniem problematyki św. Wojciecha" (s. 88). 
Istotnie, wszystkie węgierskie źródła średniowieczne, zarówno hagiograficzne  (hagiografia  św. Stefana),  jak i dziejopisar-
skie wyrażają  przekonanie o tym chrzcie. W ten sposób Wojciech został włączony  jako patron kraju do młodego Kościoła 
węgierskiego. Stał się więc pierwszym patronem arcybiskupiego Ostrzyhomia; jego kult liturgiczny rozwijał się na Wę-
grzech przez całe średniowiecze i czasy nowożytne. Chociaż jego kult ludowy był ograniczony do Ostrzyhomia, to jednak 
w XVI w. po przeniesieniu kapituły z Ostrzyhomia do Trnavy i założeniu tam uniwersytetu kardynał Péter Pazmany ufun-

1 Zob. zbiory studiów: Texte  und  Varianten.  Probleme ihrer Edition  und  Interpretation,  hrsg. G. Martens, H. Zeller, München 1971; Probleme der  Edition 
von Texten  der  Frühen  Neuzeit,  hrsg. L. Mundt, H.-G. Roloff,  U. Seelbach, Tübingen 1992. 
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dował tam bursę S. Adalberti  dla ubogich. Autor stwierdza zatem, że kult Wojciecha był szerzej rozpowszechniony na 
Węgrzech, niż w Czechach, gdzie ograniczał się tylko do kultu liturgicznego (s. 94), choć nie dorównywał kultowi Stefana 
i Władysława (s. 90). 

Miarą  popularności kultu jest rozpowszechnienie imienia tego świętego, a więc przybierania go jako patrona dla 
dziecka. W kontekście węgierskiego kultu św. Wojciecha pojawia się kwestia imienia Béla, przez wielu badaczy identyfiko-
wanego jako derywat od imienia „Adalbert". L. Veszprémy opowiada się przeciwko wczesnej identyfikacji  tych imion. Jego 
zdaniem doszło do niej dopiero za czasów Béli III (koniec XII w.) lub IV (połowa XIII w.). Imię Béla pochodzi według 
niego od „Belosław" (taka forma  na s. 90), w czym powraca do dawnej tezy Franka Viot'azoslava Sasinka, bez przywołania 
jednak tego nazwiska. Problem genezy imienia Béla powinien zostać ponownie przedyskutowany przez językoznawców. 
Należy jednak pamiętać, że pierwszy władca noszący  to imię urodził się w czasach rozkwitu kultu św. Wojciecha, nie wydaje 
się więc nieprawdopodobne pochodzenie tego imienia od „Adalberta". 

Dla Polaka ciekawostką  może być spostrzeżenie Autora, że święto św. Wojciecha obchodzono 23 kwietnia oraz jego 
translację 6 listopada. Podważałoby to tezę ks. Henryka Likowskiego z 1923 r., że święto translacji upamiętnia przeniesie-
nie odnalezionych relikwii Świętego do odbudowanej katedry gnieźnieńskiej w 1090 r. Artykuł L. Veszprémiego pozwala 
na to miejsce wysunąć  domysł, czy nie chodzi tu przypadkiem o upamiętnienie przeniesienia relikwii do katedry gnieźnień-
skiej już przez Chrobrego (byłoby to może 6 XI 997 r.?). Sprawa ta wymaga dalszych badań. 

Omawiany artykuł przynosi również czytelnikowi polskiemu uzupełnienie jego wiedzy na temat ikonografii  patrona 
Polski i Węgier. Z ostatnich badań prof.  Alicji Karłowskiej-Kamzowej wynika, że w Polsce przedstawiano go jako biskupa 
(tj. w mitrze biskupiej, z pastorałem, księgą  i krzyżem), jego atrybutem stało się też wiosło, którym uderzony został przez 
jednego z Prusów. Podobnie wyglądała  ikonografia  Wojciecha w Czechach (Jan Royt). Tymczasem „Nie powstała typowa 
węgierska ikonografia  św. Wojciecha, nie miał żadnego własnego atrybutu, jego kościelne przedstawienia są  rzadkie, co 
także wskazuje na granice jego kultu" (s. 90). Stwierdzenie to zdaje się osłabiać następującą  później konstatację Autora 
o większym niż w Czechach zaawansowaniu tego kultu. 

Zdaniem L. Veszprémiego opowiadanie Legendy  większej  św. Stefana  odpowiadało na pytanie o początki  chrześcijań-
stwa na Węgrzech, które już w tym czasie tonęły w niepamięci. Węgry są  chyba jedynym krajem europejskim, który nie 
zachował danych o chrzcie. Autor Legendy  chciał poprzez scenę widzenia Gejzy podkreślić ponadziemski wymiar tego 
sakramentu. Tradycja ta utrzymywała się przez całe średniowiecze, choć już kronikarze zaczęli zastanawiać się nad tym, 
kogo właściwie ochrzcił Wojciech. I tak, Szymon Kéza pisał, że chrztu doznał Gejza z rodziną.  Tradycję o chrzcie Stefana 
przejął  Marcin z Opawy (zdaniem piszącego  te słowa z zaginionych Gesta Ungarorum),  a także nowożytna historiogra-
fia  węgierska do czasów pozytywizmu. Dopiero historycy z końca XIX w., Henrik Marczali i Gyula Pauler zaczęli kwe-
stionować ten fakt.  W chwili obecnej badacze zastanawiając  się nad rolą  świątobliwego  biskupa na Węgrzech podkreślają, 
że mógł on bierzmować Stefana  i wywrzeć na niego wpływ mniej więcej taki, jak na Ottona III. Podkreśla się też działal-
ność jego uczniów osiadłych na Węgrzech (tak Ferenc Galla i niedawno zmarły Thomas von Bogyay). Zaakceptowany też 
został pogląd  Balinta Hómana, że Wojciech mógł zapośredniczyć małżeństwo Stefana  z Gizelą,  siostrą  przyszłego cesarza, 
Henryka II. 

Autor krótko zastanawia się nad datą  narodzin Stefana  (s. 98). Jak wiadomo, jest ona nieznana. Za niewiarygod-
ne uznaje zarówno rok 967 przytoczony przez Kzę, jak i 975 występujący  in den  polnischen Quellen  (chodzi o Rocznik 
kamieniecki,  Krasińskich i cystersów henrykowskich). Zdaje się jednak, że omawiany artykuł przynosi rozwiązanie  zagadki 
roku 975 w naszych rocznikach. Oto w dalszym ciągu  czytamy, że Stephan  wird  jedenfalls  schon am Leben gewesen sein, als 
Bruno laut Quellen 975 das  Hofgesinde  Gézas taufte  (s. 98). Niestety, brak tutaj odwołania do źródła. Gdyby stwierdzenie 
L. Veszprémiego o chrzcie rodziny Gejzy przez Brunona z Sankt-Gallen w 975 r. okazało się słuszne, mielibyśmy ten fakt 
odnotowany w rocznikach polskich jako narodziny Stefana.  Domysł ten wymaga jednak dalszych studiów. 

W dyskusji nad czasem przybycia Wojciecha na Węgry opowiada się Autor za poglądem,  że trafił  on tam w 995 r., 
podczas swej drugiej ucieczki z Pragi, w drodze do Rzymu. Wyklucza zarazem możliwość, by biskup przybył do tego kraju 
rok później, w drodze do Polski, bo miałby za mało czasu (zima 996 — wiosna 997). Jednak tej możliwości odrzucić nie 
można w świetle interpretacji trzeciego rozdziału Pasji z Tegernsee, dokonanej niegdyś przez Gerarda Labudę. Także sta-
nowcze wykluczenie możliwości fundacji  przez Wojciecha drugiego klasztoru benedyktyńskiego na Węgrzech w Pécsvarad 
(Mons Ferreus, Vasvar, s. 101 przyp. 37) jest mało przekonujące.  Gdzie, jak nie w miejscu określanym jako Mons Ferreus 
szukać tajemniczego Mestris Pasji? Międzyrzecz wydaje mi się nieprawdopodobny jako klasztor założony przez św. Wojcie-
cha, może powstał już po jego śmierci dzięki uchodźcom z Brzewnowa? Oczywiście za Henrykiem Kapiszewskim należy 
powtórzyć, że Wojciech mógł być jedynie duchowym patronem fundacji  węgierskiego Mestris, który ze strony kościelnej 
wyraził na nią  zgodę. Wykonawcą  był już Astryk i fundator  świecki, czyli władca Węgier Stefan. 

Artykuł Laszló Veszprémiego jest bardzo ważny i inspirujący  dla czytelnika polskiego, przynosząc  inne spojrzenie na 
postać naszego wspólnego patrona. Wnioski na temat roli Świętego w dziejach lokalnego Kościoła brzmią  tak, jakby wyszły 
spod pióra Polaka: „[Wojciech] stał się po swojej męczeńskiej śmierci dzięki swoim relikwiom i dzięki swojemu kultowi 
trwającemu  aż po nasze dni wybitną  osobowością  chrześcijaństwa na Węgrzech" (s. 102). Dodajmy, że i w Polsce. 

Ryszard  Grzesik 
(Poznań) 


