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W sprawie autorstwa i miejsca napisania 
Żywotu  pierwszego  Świętego Wojciecha 

Ku pamięci Jadwigi Karwasińskiej 

W klimat wznowionej przez Johannesa Frieda dyskusji nad osobą  autora i miejscem napisania 
Żywotu  I  (Vita  I) św. Wojciecha najlepiej wprowadzają  nas zdania, którymi on ją  rozpoczął: 

Georg Heinrich  Pertz,  der  grösste  Gelehrte  und  autokratische  Herrscher  über die  Monumenta  Germa-
niae Historica,  warf  einen langen Schatten.  Durch Jahrzehnte  regierte  er sein Imperium,  scharf  waren 
seine Urteile,  unbeirrbar apodiktisch.  Zweifel,  gar offenen  Widerspruch  duldeten  sie nicht. Gewaltsam, 
mit tiefen  Einschnitten  in die  Biographie der  Opponenten, wurden  sie unterbunden.  Die Texte,  die  Pertz 
edierte  oder  edieren  liess, bekamen es zu spüren; sie übertrafen  nicht selten ihre Vorgänger,  was es zu 
würdigen  gilt,  stellten  aber auch Pertzens  Regiment auf  Dauer, verewigten  seine Fehlschlüsse  und  schic-
kten  damit  Forschung  in die  Irre,  auf  den  sumpfigen  Boden  nämlich seiner Vorurteile.  — In  der  Tat,  Vo-
rurteile  beherrschen die  Wissenschaft.  Zumal  die  Geschichtsforschung  entfleucht  ihnen nicht. Diese 
Herrschaft  mag unwissenschaftlich  sein, sie entspricht  gleichwohl  der  allgemeinen  Praxis. Wider  den 
Stachel  löckt,  wer am Etablierten  rüttelt,  die  gelehrten,  vielfach  mit Herzblut  aufgeladen,  gar nationalen 
Geschichtskonstrukte  infragestellt,  kurzum,  sich an vertrauten  Vorurteilen  vergreift.  Gewiss niemand 
will  auf  sumpfigen  Boden  bauen. Doch, wie ihm entgehen, der  überall  lauert,  sich unvermutet  öffnet, 
wie ihm entkommen,  dem  zähen, herabziehenden,  alles  verschlingenden  Morast,  wenn man ihn einmal 
betreten?  Wie  sich dort  unbehaglich fühlen,  wenn man sich in ihm eingerichtet  hat? Vorurteile  machen 
blind  und  um so blinder,  je etablierter  sie sich geben. Sie bleiben als solche, noch un aufgeklärt,  auf  ewig 
unsichtbar und  lassen kaum ahnen, wie alle  Konstrukte,  die  ganze Geschichte, die  über ihnen errichtet, 
im Bodenlosen  versinken1. 

Przypomnijmy: Heinrich G. Pertz, pierwszy krytyczny wydawca Żywotu  I  (Vita  I)  św. Wojciecha2, 
kierując  się przede wszystkim wiadomościami wydobytymi z samej treści Żywotu,  szukał autora 

1 J. Fried, Gnesen-Aachen-Rom. Otto III.  und  der  Kult  des  hl. Adalbert.  Beobachtungen zum älteren  Adalbertsleben,  w: Polen 
und  Deutschland  vor 1000 Jahren,  red. B. Scheller, Berlin 2002, s. 235. 
2 Po takim zagajeniu dyskusji, czytelnik ma prawo dowiedzieć się, co H. G. Pertz w swym wstępie do wydania Vita  I  (MGH, 
Scriptores, t. IV, Hannower 1841, s. 574-575) napisał o jej autorze: Hic  Adalbertus,  episcopus Pragensis,  e patria profugus, 
sub Leone abbate monachum induit,  et complures annos sanctorum virorum familiaritate  usus, ex eorum denique  numero vitae 
suae scriptorem sortitus  est. Quum enim complures episcopi et martyris  vitae extent ea, quae omnium antiquissima et reliqua-
rum fons  praecipuus agnoscitur  intra biennium aut triennium post obitum Adalberti  conscripta, auctorem habuit monachum 
S. S. Bonifatii  et Alexii, qui nomen quidem  suum latere  voluit,  sed  quem Iohannem  Canaparium,  cenobii abbatem futurum,  fu-
isse existimo. Certe  monachum S. S. Bonifatii  et Alexii, eo seprodi,  quod  tum S. Basilium, tum S. Benedictum  „patrem nostrum" 
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wśród mnichów klasztoru św. Bonifacego  i Aleksego w Rzymie, w którym biskup Wojciech przeby-
wał w latach 990-992 i 995-996. Nie ujawniający  swego imienia autor nazywa św. Bazylego i św. Be-
nedykta ojcem naszym (patrem  nostrum), odwołuje się do opinii opata Leona i innych mnichów tego 
klasztoru, gdy charakteryzuje zachowania się Wojciecha jako zakonnika, nazywając  go przy tym ja-
ko saecularis philosophiae scientissimum; on sam był świadkiem wszystkiego tego, co się działo 
w tym czasie w Rzymie, a swoją  wiedzę o latach poprzedzających  pobyt Wojciecha w Rzymie czer-
pał od Gaudentego, jego towarzysz od lat najmłodszych, a także razem z nim zakonnik w tymże kla-
sztorze; następnie fakty  przekazane przez opata Nila i opata Leona, w szczególności opis snu, jaki 
miał mnich, Jan Kanaparz, w Rzymie w momencie, w którym Męczennik ponosił śmierć w Prusach, 
wreszcie wszystkie szczegóły, które otrzymał od Gaudentego jako towarzysza ostatniej drogi św. 
Wojciecha. Wszystko to skłoniło Pertza do przypisania jego autorstwa wspomnianemu Janowi Ka-
naparzowi. Z tego z kolei wynikała w sposób oczywisty teza, że miejscem spisania Żywotu  był rzym-
ski klasztor na Awentynie3. 

Tę analizę Pertza Johannes Fried określił jednym słowem jako „uprzedzenie" (Vorurteil),  a cały 
wywód jako „bagienne dno", a mianowicie, jak się dosadnie wyraża Fried „szerokie bagno, do któ-
rego arcymonumentalista wtrącił  wszystkich późniejszych badaczy"4. 

Trzeba przyznać, że rzeczywiście w swoim wstępie Pertz nie zadał sobie zbyt wiele trudu, aby 
przez rozszerzoną  analizę tekstu Vita  prior zebrać więcej dowodów wspierających  jego tezę o autor-
stwie Jana Kanaparza. Ale trzeba też stwierdzić, że Fried zadał sobie jeszcze mniej trudu, aby zacie-
śniając  swoją  krytykę tylko do przesłanek wysuniętych w tej sprawie przez Pertza i pozostawiając 
poza nawiasem całą  późniejszą  dyskusję koło tej sprawy, bardzo sobie ułatwić krytykę Pertza ubraną 
w tak drastyczną  formę. 

Trudno też zgodzić się ze zdaniem, że wszystko, co powiedział Pertz, „uchodzi dziś mniej lub wię-
cej za communis opinio, wydaje się wielostronnie uzasadnione, a mimo to jest mylne (falsch),  jak 
w dalszym ciągu  będzie wykazane i w swych dalszych konsekwencjach rozważone, zwłaszcza że 
Matylda Uhlirz uległa argumentacji Pertza (...), a także ostatnia wydawczyni Vita  prior, Jadwiga 
Karwasińska, posuwa się tym samym torem z wielu zwolennikami w przyczepie"5. Wrócimy do tej 
opinii w odpowiednim miejscu. 

Przechodząc  do przedstawienia swojej własnej koncepcji autorstwa i miejsca napisania Vita  I, Jo-
hannes Fried podkreśla, że Pertz wypowiadając  swoje poglądy,  nie znał ani połowy z 30 dziś ustalo-
nych jej rękopisów, zakłada więc, że zapoznanie się z liczebnością  i rozmieszczeniem geograficznym 
tych rękopisów naprowadzi go w obu tych kwestiach na właściwy kierunek, czemu już z góry dał wy-
raz, zapowiadając  w tytule pierwszego rozdziału: Die Vita  I  kommt  nicht aus Rom. I zagaja swoją 
kwerendę następującym  optymistycznym zdaniem: 

Eine neuerliche Textanalyse  erscheint unausweichlich. Es heisst Stelle  für  Stelle,  Argumente  für  Argu-
ment zu prüfen,  ob sie die  bisherige These  zum Entstehungsort  und  zur Urheberschaft  der  älteren  Adal-
berts Vita  tragen.  Eine derartige  Analyse muss als Knüppeldamm  dienen,  der  erlaubt  den  Sumpf  jener 
Vorurteile  heil zu überqueren. Das Ziel  könnte,  so steht zu hoffen,  die  Mühe  lohnen und  die  Strapazen 
des  Weges  vergessen lassen, es könnte  zu erhebenden  Spekulationen,  zum freien  Flug  schöpferischer, 
nämlich geschichtskonstruktiver  Phantasie einladen,  um allen Morast  und  implizite  Prämissen end-
gültig  hinter sich lassen, ja, es könnte  ganz neue Schlaglichter  auf  die  Entstehung  des  Adalbertuskults, 

vocat; Leonis abbatis et fratrum  de  Adalberti  vita et moribus iudicium  adfert;  ipse una cum reliquis fratribus  Adalbertum  „sae-
cularis philosophiae scientissimum esse" noverat; et ea quae nonnisi paucissimis monasterii fratribus  innotuerant  nobiscum 
communicat. Vir  igitur  in omnibus, quae Romae vel ante ultimum Adalberti  iter contigerant,  haud  levis auctoritatis,  scilicet  qui 
ea aut ipse vidit,  aut ab Adalberto  et fratre  eius Gaudentio,  qui sancto viro inde  ab infantia  fidissimus  comes adhaeserat,  a S. 
Nilo  et Leone audivit,  ultimam Adalberti  expeditionem  et martyrii  historiam a Gaudentio  itineris socio, quem praecipua obser-
vantia colit,  didicisse  videatur.  Dalszy ciąg  argumentacji w streszczeniu w tekście głównym. 
3 Jak łatwo dostrzec H. G. Pertz oparł swoją  koncepcję ustalenia autorstwa i miejsca spisania Żywotu  w Rzymie na krytyce 
wewnętrznej wskazówek dostarczonych przez sam Żywot.  Tu wystarczy stwierdzić, że w badaniach źródłoznawczych jest to 
główna metoda ustalania autorów anonimowych dzieł literackich i kronikarskich lub rocznikarskich. 
4 Ob. J. Fried, op. cit., s. 236: Andere  Autoren folgen  Pertz  bereitwillig  und  ohne Prüfung.  Indes,  es war ein breiter  Sumpf,  in 
den  der  Erzmonumentalist  die  künftigen  Forscher  schickte. 
5 J. Fried, op. cit., s. 237. 
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die  Verbreitung  seiner Passion und  auf  die  Frühgeschichte  Polens werfen.  Ein solcher Rettungsanker  ver-
lockt  zu verwegenem Hasard6. 

Do czego zmierza autor tych słów, zapowiada tytułem następnego rozdziału: „Rękopiśmienna 
spuścizna (Überlieferung)  przekazuje Vita  I  do Leodium (Lüttich) albo do Akwizgranu". 

Na taką  niespodziewaną  zapowiedz jest prosta Euklidesowa odpowiedz: Quod  erat demonstran-
dum  — Czego należy dowieść. 

Pełną  rejestrację zachowanych do naszych czasów rękopisów (z niewielkimi stratami w ostatnim 
czasie) sporządziła  J. Karwasińska w wydaniu Vita  I,  we wstępie także w języku łacińskim, a scha-
rakteryzowała w krótkim referacie:  Les trois rédactions  de  »Vita  I«  de  S. Adalbert1. 

Karwasińska, wychodząc  z założenia, że Vita  I  powstała w środowisku klasztornym na Awentynie, 
uznała tę pierwszą  jej redakcję za archetyp „X", z którego wyprowadziła trzy filiacje:  „A", w postaci 
dość jednolitej w różnych ośrodkach kościelnych w Europie środkowej (Niemcy, Austria, Czechy 
i Polska), dalej: „B", przechowane w ośrodkach kościelnych w Italii (włącznie  z rkp. z Admont), 
oraz: „C", umiejscowione w klasztorze na Monte Cassino. Wersję „A", geograficznie  zachowaną  na 
północ od Alp, nazwała ottońską  lub „cesarską",  przypisując  jej przeniesienie na teren Niemiec ce-
sarzowi Ottonowi, a wersję „B" ogólnie — „włoską",  zaś „C" „montekasyńską".  Posegregowawszy 
je w ten sposób serią  rozpraw i artykułów, ogłoszonych systematycznie od r. 1958 aż do r. 1973 przy-
gotowała i uzasadniała krytyczne wydania Vita  prior, a następnie Vita  altera  Brunona z Kwerfurtu 
(1969) i wreszcie Żywot  Pięciu Braci Brunona z Kwerfurtu  (1973). Johannes Fried, polemizując 
z nią,  poddał bardziej szczegółowej krytyce tylko jej pogląd  na Vita  I,  w jego wersji dostępnej mu 
tylko w tekście francuskim8. 

Przystąpił  do tej krytyki z gotową  już hipotezą  (Vorurteil),  że nie było archetypu „X" Vita  prior 
i dlatego analizując  podane przez Karwasińską  przykłady rozbieżności między rękopisami A, B i C, 
kwestionuje samodzielność rodziny rękopisów „B" i zmierza do wykazania, iż po pierwsze nie było 
żadnego archetypu awentyńskiego „X" (wg tekstu niemieckiego: „Ur-B"), a po drugie, że wszystkie 
te odmienne teksty wywodzą  się z tekstów rodziny „A". W wyniku tej analizy dochodzi do katego-
rycznej konkluzji: „W ten sposób przywiedzione przez Karwasińską  rzekome dowody za jedną  star-
szą,  mianowicie pierwszą,  jeszcze przed A powstałą  redakcją  (Ur-B) są  całkowicie, bez wyjątku 
upadłe. Należy ją  skreślić, ona nigdy nie istniała. Z nią  razem znika również możliwość umieszcze-
nia B przed A i tak zwaną  wersję cesarską  uznawać jako poszerzenie Ur-B, jak sobie tego życzy 
Karwasińska"9. 

Idąc  dalej tą  drogą  na wybranych przez siebie przykładach wykazuje, że wersja A ma za każdym 
razem bliższy rzeczywistości w stosunku do B tekst, co z kolei prowadzi go do następnego wniosku, 
iż to B trawestuje teksty A. W sumie: „Droga prowadziła więc z A do B i ani z B do A, ani z Ur-B 
do A i B, a tym samym Karwasińska nieuniknienie wpada do błota, w które wprowadził ją  Pertz"10. 

Z kolei wciągając  do analizy teksty C, usiłuje nie tylko poprzeć nowymi dowodami zależność B od 
A, ale ponadto z kilku napomknień o biskupie leodyjskim Notkerze wysuwa nową  hipotezę, że au-
torem oryginalnej (originär)  Vita  I  mógł być nie kto inny, lecz sam Notker11. Najpierw stawia sobie 

6 J. Fried, op. cit., s. 240-241. Warto w tym związku  przypomnieć, że również swoją  wizję tworzenia arcybiskupstwa gnie-
źnieńskiego także poprzedził słowami: Ich  muss betonen: Alle  oben vorgebrachte  Ueberlegungen  sind  nichts weiter als Hypot-
hesen, oder  — weniger anspruchsvoll  formuliert  — pure Spekulationen  (J. Fried, Otto III.  und  Boleslaw Chrobry,  Stuttgart 
1989, s. 93; tekst polski, tenże, Otton III  i Bolesław  Chrobry,  Warszawa 2000, s. 101). 
7 Zob. S. Adalberti, Pragensis  episcopi et martyris  Vita  prior, ed. Hedwigis Karwasińska, MPH s.n., t. IV, fasc.  1, Warszawa 
1962, wstęp, s. VIII-XXIX; S. Adalberti, Pragensis  episcopi et martyris,  Vita  altera  auctore Brunone Querfurtensi,  ed. H. Kar-
wasińska, w: MPH, ser. nova, t. IV, fasc.  2, Warszawa 1969; por. też J. Karwasińska, Les trois rédactions  de  »Vita  I«  de  S. 
Adalbert,  w: Academia  Polacca di  Scienze e Lettera,  fasc.  9, Roma 1960; teraz przedruk: J. Karwasińska, Święty  Wojciech. 
Wybór  pism, Warszawa 1996, s. 217-237. 
8 Johannes Fried wprawdzie powołuje się na powyższy „wybór pism", ale nie znając  języka polskiego korzystał tylko z łaciń-
skich „wstępów" obu Żywotów  i z przytoczonej wyżej rozprawy francuskiej,  wskutek czego jego oceny naukowych osiągnięć 
i poglądów  J. Karwasińskiej są  wysoce jednostronne. 
9 J. Fried, op. cit., s. 249. 
10 J. Fried, op. cit., s. 251, co o tym werdykcie sądzić,  zob. niżej przyp. 62. 
11 J. Fried, op. cit., s. 252-254: A entstand,  so hat sich uns wiederholt  ergeben, nicht in Rom. Die älteste  Redaktion  der  Vita  (I), 
zugleich die  einzige, welche die  slawischen Namen  noch unverdorben  bietet, weist durch  den  nahezu einhelligen  Ueberlieferun-
gsbefund  in die  Diözese Lüttich, vielleicht  direkt  nach Aachen. 
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tylko takie pytanie, ale potem pozytywnie, odwołując  się do wzmianki o Notkerze, jako towarzyszu 
podróży biskupa Wojciecha w drodze z Rzymu do Moguncji (V I, cap. 22), jemu ostatecznie przypi-
suje autorstwo archetypu A12 . 

1. W poszukiwaniu autora i miejsca powstania Żywotu  pierwszego 

Nie możemy w ramach niniejszego artykułu zajmować stanowiska arbitra w widocznej na każdym 
kroku różnicy zdań między Jadwigą  Karwasińską  i Johannem Friedem. Z mnóstwa omówionych 
szczegółów najpierw trzeba wyłonić fakty  o zasadniczym znaczeniu, ocenić ich przydatność dla roz-
strzygnięcia dwu podstawowych pytań, a mianowicie: 1: o miejsce powstania Vita  prior, 2: tym sa-
mym konsekwentnie o środowisko intelektualne, w którym autor Żywotu  tworzył swoje dzieło. 

Po zważeniu nośności argumentów, przemawiających  już to za Rzymem już to za Leo-
dium/Akwizgranem, łatwiej będzie rozeznać się w nośności argumentacyjnej poglądów,  będących 
w tej sprawie przedmiotem sporu. 

Na samym początku  musimy wyrazić wątpliwość  (wrócimy jeszcze do tej sprawy) jakoby autorem 
Vita  I  mógł być biskup leodyjski Notker (971-1008). Wymieniony jest on przygodnie tylko raz jeden 
w kontekście rozstania się biskupa Wojciecha z braćmi zakonnymi na Awentynie przed udaniem się 
w podróż misyjną  do Prus latem 996 roku: Ergo  multis lacrimis fratrum  dulce  monasterium linquens, 
cum s um m ę discrecionis  uiro Notkerio  episcopo ultra  Alpes proficiscitur  (cap. 22). Tak o so-
bie, jako „mężu wielkiego rozumu", nie mógł pisać Notker; taką  o nim opinię mógł wyrazić tylko 
rzeczywisty autor Vita  113. Wszystko, co Fried poza tym przywodzi jako argumenty za autorstwem 
Notkera: znajomość środowiska rzymskiego z lat 998-1001, znajomość ziem słowiańskich, zaczer-
pnięte osobiście od Wojciecha, a zwłaszcza od jego brata Gaudentego, tudzież poprawne posługiwa-
nie się imionami i nazwami słowiańskimi, z równym uzasadnieniem mogą  być odniesione do każde-
go innego autora, obracającego  się w tym środowisku14. W szczególności nieudana jest jego próba 
podważenia poglądu  Reinharda Wenskusa, iż Bruno z Kwerfurtu,  redagując  swoją  Vita  altera,  po-
sługiwał się pierwotną  wersją  Vita  I.  Wręcz przeciwnie, za rzecz pewną  możemy przyjąć,  że Brunon, 
opracowując  w Rzymie własną  wersję żywotu św. Wojciecha, napisał ją  około r. 1002, a jego źród-
łem podstawowym była Vita  I  w wersji podobnej do A, uzupełniana wielu dodatkowymi szczegółami 
z lat młodzieńczych św. Wojciecha, pochodzącymi  od jego piastuna Radły15. Już wielokrotnie zwra-
cano uwagę, że Bruno miał przed sobą  jakąś  wersję Vita  I, w której miasto: Gyddanyzc-Gdańsk, za-
pisana w formie:  Gnesdon  i u niego występuje w postaci: Gnezna i z pewnością  w rozumieniu Bru-
na odnosi się do stolicy państwa Gniezna, a nie Gdańska. Czytamy bowiem w rękopisie monteka-
syńskim: 

Adalbertus  adiit  primo urbem Gesdon,  quam ducis  latissima regna dirimentem  maris confinia  tan-
gunt  (cap. 27, ed. Karwasińska, p. 82). A więc koło r. 1000 istniała w Rzymie Vita  I  z wersją:  Gnes-
don,  zamiast: Gyddanyzc,  będąca  wspólnym źródłem dla Csl i Vita  altera16. 

12 J. Fried, op. cit., s. 257-259. 
13 Vita  prior (jak wyżej), wyd. J. Karwasińskia, s. 34; Fried nie zauważył, że charakterystyka ta pojawia się tylko jako zdanie 
uboczne, bez jakiegokolwiek związku  z kwestią  środowiska intelektualnego, w którym opracowywano Żywot  I. 
14 I znowu Johannes Fried nie zadał sobie pytania, kto w Akwizgranie lub w Leodium mógłby tamtejszemu autorowi po-
dyktować owe słowiańskie nomenklatury (zob. wyżej przyp. 11); to było możliwe tylko na Awentynie, gdzie w okresie two-
rzenia Vita  prior, źródłem bezpośrednim był przebywający  tam wówczas Radzim-Gaudenty. 
15 J. Fried, op. cit., s. 259-260, przyp. 99, tymczasem R. Wenskus (Studien  zur historischepolitischen  Gedankenwelt  Bruns vor 
Querfurt,  Münster-Köln 1956, s. 14-68, 202-246, sięgając  do ustaleń wcześniejszych badaczy (Kolberg, Voigt, Perlbach, 
Kaindl) na wielu przykładach wykazał, iż Bruno, redagując  swoją  własną  biografię  św. Wojciecha, miał w swym ręku Vita  I, 
w treści podobną,  co A, a także wykazującą  zbieżności z wersją  B i C; do wniosku podobnego doszła J. Karwasińska, Studia 
krytyczne  nad  żywotami św. Wojciecha  biskupa praskiego,  St. Zródł. 2, 1958, s. 48-49 (Wybórpism.  Święty  Wojciech,  s. 94-95). 
Nie musiał więc Bruno udawać się do Niemiec, aby tam zapoznać się z wersją  A; taka sama znajdowała się w ośrodku awen-
tyńskim. 
1 6 Ogólną  charakterystykę tych zależności miedzy poszczególnymi wersjami Żywotów  zreferowałem,  w: Święty  Wojciech,  bi-
skup-męczennik,  Wrocław 2000, s. 14-19. 
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Uszedł uwagi badaczy inny zapis B, mający  swój odpowiednik w opisie sceny śmierci Męczennika, 
jak na to wskazuje poniższe porównanie tekstów: 

C (cap. 30) 

Prosilit  ex furibundo  agmine senex quidam,  qui 
totis uiribus ingens iaculum mouens, transfixit 
penetralia  cordis  sancti — — Adalberti. 

Sanctus  uero Adalbertus  episcopus in se senem 
irruentem conspiciens, miti voce dixit: 

Quid  uis pater? aut cur manus innocentice inter-
rogare  fatur,  sanguinepolluis? 

W sumie, są  to ewidentne dowody na istnienie w Rzymie, niezależne od „zaalpejskiej" rodziny 
rękopisów A, archaicznego rękopisu „X", który J. Karwasińska trafnie  zlokalizowała na Awenty-

17 
n i e . 

W obiegu w tym czasie był jeszcze jeden archaiczny rękopis Vita  I,  który J. Karwasińska, wpraw-
dzie dostrzegła, ale niesłusznie przypisała jego przeniesienie cesarzowi Ottonowi III w r. 1000 do 
Gniezna18. Tymczasem nie powinno podlegać żadnej wątpliwości,  że przywiózł go ze sobą  na synod 
gnieźnieński „arcybiskup św. Wojciecha", Radzim-Gaudenty, duchowy współautor archetypu Vi-
ta I19.  Oznaczmy go syglą  „G". Istnienie tego rękopisu w Polsce najczęściej popiera się wzmianką 
Kroniki  Anonima Galla o „pasji św. Wojciecha" w opisie spotkania cesarza Ottona III z Bolesławem 
Chrobrym na tzw. „zjeździe gnieźnieńskim" (ks. I, rozdz. 6). Tymczasem były to dwie różne „pas-
je"20. Tej Gallowej nie da się bowiem powiązać  z Żywotem  I  z Ryńska, opisanym przez Wojciecha 
Kętrzyńskiego. Swoją  treścią  nawiązuje  on do rękopisu Vita  I  z Zwiefalten  i swoje przeniesienie do 
Polski zapewne zawdzięcza księżnie Salomei, żonie księcia Bolesława Krzywoustego21. 

Rękopis Vita  I  Gaudentego podzielił los relikwii św. Wojciecha (i Gaudentego) uwiezionych 
w roku 1038 przez księcia Brzetysława do Pragi. Miał go w swoim ręku kronikarz czeski Kosmas, 
wyjmując  z niego kilka ważnych epizodów dotyczących  św. Wojciecha. W jednym bardzo istotnym 
szczególe różni się od całej rodziny rękopisów A. Otóż biskup Wojciech otrzymał od papieża Grze-
gorza V zgodę na misję chrystianizacyjną  wśród pogan, w razie gdyby nie przyjęli go czescy diece-
zjanie w Pradze (ad  nationes exteras predicandi  licentiam habeas), w wersji Komasa przynosi tekst, 
który dla jego wagi przytoczymy w całości: 

Nec  presul valde  exhylaratus  sentencia, quod  sibi data  est docendi  exteras gentes licencia, non si-
ne magna mesticia fratrum  dulcia  linquit  consortia. Et cum viro summę discretionis  presule, nomine 
Notherio,  adiens  archiepiscopum Magontine  urbis, in palatio rogat,  quo per eius missos scire posset, si 
se suus grex recipere vellet.  Quo facto,  quid  sibi suus grex respondent  , scire potent, qui v i t a m 
eius seu passionem legerit  (ks. I, rozdz. 30). 

A więc to już z siedziby arcybiskupa w Moguncji zostali skierowani do księcia Bolesława II i do 
jego trzody (grex) posłowie (missi),  którzy mieli wybadać, czy życzą  sobie jego powrotu do ojczyzny, 
i tu w Moguncji, wróciwszy ze swej pielgrzymki do Francji, dowiedział się, że go za nic nie chcą 
przyjąć  jako biskupa22. 

V II, cap. 32 

ad  illum tunc cuius lancea primum de-
buit ictum et toruoaspectu  ocidendum  martyrem 
loco statuit,  hoc unum uerbum: 

Quid  vis pater? exili voce interrogans  fatur. 

17 J. Karwasinska, Studia  krytyczne,  cz. III, St. Źródł., 4, 1959; Święty  Wojciech,  s. 136, 139; J. Fried, op. cit., s. 260, przyp. 99, 
załatwia się z tym faktem  beztrosko: Brun dürfte  hier einen schlichte Verwechslung  unterlaufen  sein, nie przyjmując  do wiado-
mości, że wersję: Gnesdon,  Gesdon  mają  tylko włoskie redakcje: awentyńska (cap. 27, s. 64) i montekasyńska (cap. 27, 
s. 82). 
18 J. Karwasińska, Studia,  cz. III, s. 146. 
19 Ibid., s. 149; tejże, Les trois rédactions,  s. 235. 
2 0 Więcej na ten temat w pracy, jak przyp. 37. 
2 1 W. Kętrzyński, Ueber  eine neuentdeckte  Handschrift  des  Canaparis,  „Altpreussische Monatsschrift",  7, 1870, s. 673-702; 
ustalił on, że wzorem dla tej redakcji był rękopis znajdujący  się w klasztorze w Zwiefalten,  później przeniesiony do Landes-
bibliothek w Stuttgarcie. Szczegółową  ich charakterystykę przeprowadziła J. Karwasińska, Studia,  cz. I, reprint, s. 105 
i 111-112; zob. też J. Fried, op. cit., s. 245, przyp. 39. 
2 2 Ob. Cosmae Pragensis  Chronica Boemorum, ed. B. Bretholz, Berlin 1923, ks. I, rozdz. 30, s. 54-55. Ten dalszy niedopo-
wiedziany epilog odczytujemy w Vita  prior: Ille  sanctissimus heros, noluit  frustrari  aduentum  suum, sed  declinauit  adprefatum 
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Wbrew temu wszystkie rękopisy A, a także redakcja Vita  I,  z której korzystał Brunon z Kwerfurtu 
oraz redakcja montekasyńska Csl-2, podają,  że Wojciech rozstawszy się z arcybiskupem i cesarzem 
pod koniec roku 996 udał się na dwór księcia Bolesława Chrobrego i dopiero stąd  przez jego posłów 
wywiadywał się, czy Czesi pragną  go przyjąć  i gdy uzyskał odpowiedź zdecydowanie negatywną,  wy-
ruszył stąd  na swoją  misję do Prus23. 

Tymczasem dziś już nikt nie ma wątpliwości,  że św. Wojciech w asyście swego brata Gaudentego 
i kilku innych mnichów udał się najpierw na Węgry, gdzie założył klasztor pod Monsferreus  (Pécsva-
rad), osadziwszy zaś w nim Astryka-Anastazego, samotrzeć z Gaudentym i Boguszem-Benedyktem 
ruszył do Polski i dalej do Prus24. I znowu mamy potwierdzenie tego szlaku podróży w relacji (też 
dotąd  nie dostrzeganej) Kosmasa, który zapisując  śmierć św. Wojciecha podaje: presul Adalbertus 
retibus fidei  Pannoniam simul et Poloniam ultimum, dum  in Pruzia seminat verbum Dei hanc 
presentem vitam pro Christo  feliciter  terminavit  martirio  IX  kal.  Maii  reria VI  (ks. I, rozdz. 30)25. Trud-
no przeboleć, że ten najcenniejszy rękopis w nieznanych okolicznościach nie zachował się w archi-
wum praskiej katedry; prawdopodobnie znalazł się w zbiorach klasztoru w Brzewnowie, gdzie za-
pewne w nieznanych okolicznościach zaginął.  Nie należy wątpić,  że powyższa wersja Żywotu  I  zosta-
ła uzupełniona o te fragmenty  na zlecenie arcybiskupa Gaudentego jeszcze w roku 999 przed jego 
wyprawą  razem z cesarzem Ottonem do Gniezna w roku następnym. 

Zbliżamy się teraz ponownie do podstawowego pytania: gdzie, kiedy i kto napisał pierwszą  wersję 
(„X") Vita  prior? 

Znamy już wstępnie odpowiedź Johannesa Frieda: odrzuciwszy Rzym i Jana Kanaparza zapropo-
nował: m i e j s c e — Leodium/Liège lub Akwizgran, a u t o r : biskup Notker. 

Co przemawia za Leodium-Akwizgranem? Swoją  wizję (Phantasie)  Fried nakreślił całkiem 
apriorycznie, przyjmując  za dowiedzione, co dopiero wymaga dowiedzenia. „Najstarsza Redakcja 
Vita  (I), równocześnie ta jedyna, która przynosi nazwy słowiańskie jeszcze niezepsute, wskazuje 
przez swój prawie jednolity zespół przekazów na diecezję Leodium/Lüttich, może bezpośredni, niż 
na Akwizgran. Czy więc Żywot  św. Wojciecha powstał tam, gdzie także wznosiła się najstarsza 
świątynia,  albo zgoła dla tego kościoła i jego kanoników?". 

Tu trzeba od razu sprostować, że w żadnym rękopisie Vita  I  w wersji „A", ani jakiejkolwiek innej 
nie ma wzmianki, że zostały one napisane w tych miejscach. Jest tego zresztą  świadomy sam Fried, 
zastrzegając  się równocześnie, że przypuszczenie to nie jest wolne od wątpliwości.  Jednak, nie za-
chwiało to jego przekonania o umieszczeniu Vita  prior w tym środowisku26. Zdaniem Frieda, gdy do 
przebywającego  w Akwizgranie cesarza dotarła wiadomość o śmierci Męczennika, mieli znajdować 
się tam w początku  października 997 r. w jego otoczeniu: kanclerz Heribert, biskup Notker, Leon 
opat klasztoru św. Bonifacego  i Aleksego jako legat papieski, oraz hildesheimski biskup Bernward, 
występujący  jako świadkowie na wystawionym dokumencie27. Wśród osób tam obecnych Fried wy-
mienia również Gaudentego, podając  to tylko jako domysł (vermutlich).  Do tego „domysłu" jeszcze 

ducem,  quia sibi amicissimus erat, si se recipere uellent,  per eius missos explorare  potuit. Quo facto,  econtra, illi  magna indigna-
tione remittunt  ei ire etfuroris  plena uerba: Sumus pecatores, populus iniquitatis . Nolumus  eum, quia, si ueniet, non uenit 
pro nostra salute,  sed  pro puniendis  malis et iniuriis, quę fratribus  suis fecimus  et fecisse  iuuat. Non  est, qui recipiat eum, non est 
usque ad  unum (Vitaprior,  ed. J. Karwasińska, rozdz. 2, s. 38-39). 
2 3 Podobnie przedstawia tę wymianę poselstw, za pośrednictwem księcia Bolesława Chrobrego, Bruno z Kwerfurtu:  Vita 
altera,  ed. J. Karwasińska, rozdz. 23, s. 28-29: ducem  Polanorum Bolizlauum rerum dubius  petit; cuius auxilio nuntios suos 
miserat ad  populum sibi commissum et multociens contradicentem,  interrogans,  si eum recipere uellent. 
2 4 Znajomość tej drogi przez Węgry zawdzięczamy tzw. Pasji Tegernsse, obecnie z taką  pieczołowitością  wydanej i skomen-
towanej przez Annę Rutkowską-Płachcińską,  Pasje świętego Wojciecha  i Brunona z tzw. kodeksu  z Tegernsee,  St. Zródł., 40, 
2003, s. 19-40. Odnośny tekst: Saxonica tellure  in breui recedens  in Polaniam regionem cursum direxit  et ad  Mestris  locum diu-
ertens, cenobium ibi construxit,  monachosque quamplures congregans,  Aschricumque abbatem eos ad  regendum  constituit  — 
— Post hec uidelicet,  sumpto baculo, paucis se comitantibus latenter  quasi fugam  molliens  Pruzę se intulit  regioni (op. cit., 
s. 38); epizod węgierski został obszernie omówiony w monografii:  G. Labuda, Święty  Wojciech,  s. 170-180. 
2 5 Cosmae, Chronica,  ks. I, rozdz. 31, s. 55-56; ze skruchą  wyznaję, że ten niezmiernie ważny przekaz uszedł mojej uwagi; 
przesądza  on ostatecznie spór o „węgierski" epizod w podróży misyjnej św. Wojciecha w drodze do Prus przez Gniezno. 
2 6 J. Fried, op. cit., s. 254: Eine über jeden  Zweifel  erhabene Antwort  auf  diese  Frage  ist einstweilen,  dies  sei vorweggenommen, 
nicht möglich.  Skład tych osób podał J. Fried, op. cit., s. 254, ale nie jest on pewny. 
2 7 Die Regesten des  Kaiserreiches  unter Otto III,  980 (983),  1002, neubearbeitet von M. Uhlirz, Graz-Köln 1956, nr 1237-
-1238. M. Uhlirz, Jahrbücher  des  Deutschen Reiches unter Otto II.  und  Otto III.,  t. II: Otto III,  Berlin 1954, s. 250 i przyp. 88; 
obecność w tym gronie Gaudentego jest tylko przypuszczeniem. 
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wrócimy. Na tym spotkaniu miało dojść do wypracowania wielkiego planu uczczenia Męczennika 
rozmaitymi fundacjami. 

„Nic mniejszego — pisze Fried — zaplanowali ci panowie jako skoncentrowaną  akcję dla uczcze-
nia Męczennika, a mianowicie fundację  upamiętniającą  największego rozmiaru, która obejmowała 
pół Europy — Praga, Gniezno, Ostrzyhom, Akwizgran, Rzym, całą  Rzeszę (Reich).  Pierwsze koś-
cioły Wojciechowe zostały od razu i przy współdziałaniu właściwego biskupa, mianowicie Notkera, 
albo przez niego samego, cesarza, założone w r. 997 i uprzywilejowane, albo co najmniej zaplano-
wane, kolegiata św. Wojciecha w Akwizgranie i kościół św. Wojciecha na wyspie w Leodium, za-
pewne (vermutlich)  już słowiańska prowincja kościelna zaprojektowana w — jako że to w tym mo-
mencie było najbliższe, w Pradze, jako siedziba metropolity i siedem podporządkowanych  jej bi-
skupstw"28. 

Johannes Fried nie jest pierwszy, który rozsnuwa przed czytelnikiem takie miraże; przed nim 
uczynił to już Karl Bosl, który jednak za ośrodek takich planów wybrał klasztor Bonifacego  i Alek-
sego na Awentynie, a za głównego ich realizatora samego biskupa Wojciecha; pogląd  ten nie spot-
kał się z uznaniem krytyki29. Nic nie wiemy o tym, jakoby już w r. 997 cesarz Otton przystąpił  do re-
alizacji swoich późniejszych fundacji.  Konkretnie wiemy tylko o trzech, ale wszystkich umieszczo-
nych w Italii. Stało się to po jego powrocie z pielgrzymki do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie w mar-
cu 1000 r., gdzie uzyskał w darze od księcia Bolesława jedno ramię Męczennika (Anonim Gall, ks. I, 
rozdz. 6), a mianowicie na Wyspie Tybrowej w samym Rzymie, w Affile  koło Monte Cassino/Subia-
co oraz na końcu w Pereum, w tamtejszym eremie30. Na północ od Alp z inicjatywy cesarza Ottona 
także trzy: w Oberzell koło Reichenau i w Akwizgranie. Nic jednak nie wskazuje, że stało się to 
przed rokiem 1000, skoro fundacja  kolegiaty św. Wojciecha w samym Akwizgranie przeciągnęła  się 
do roku 1005. To samo trzeba powiedzieć o kościele św. Wojciecha w Leodium, na wyspie na rz. 
Sambre, ufundowanym  przez biskupa Notkera31. 

Do dziedziny czystej fantazji  należy zaliczyć hipotezę, jakoby w październiku 997 r. omawiano 
projekt utworzenia arcybiskupstwa w Pradze. Ten pomysł zawdzięcza swoje istnienie wyłącznie  myl-
nej interpretacji zapiski Roczników hildesheimskich,  w redakcji z r. 1065, jakoby cesarz Otton pod-
czas swej pielgrzymki do grobu św. Wojciecha w Pradze ustanowił arcybiskupstwo, osadził na nim 
Gaudentego i podporządkował  mu siedem biskupstw, nie warto tutaj raz jeszcze wdawać się w dys-
kusję z autorem tego pomysłu, skoro wiadomo, że ciało św. Wojciecha w r. 1000 znajdowało się 
w Gnieźnie (do Pragi przeniesiono je dopiero w r. 1038 podczas wyprawy księcia Brzetysława na 
Polskę), skoro wiadomo, że arcybiskupstwo założono w Gnieźnie i jego arcybiskupem został Gau-
denty, upatrzony na to stanowisko już w roku 999 na podstawie uchwał synodalnych z r. 999 i z mar-
ca 100032. 

Toteż zakwestionowania domaga się przygodnie przez J. Frieda wypowiedziana supozycja, jakoby 
w Akwizgranie miał się pojawić Gaudenty, czego przecież nie potwierdza żadne źródło. Natomiast 
rzeczywiście, idąc  po roku 997 tropem Gaudentego, dojdziemy do środowiska, w którym powstał ar-
chetyp Vita  prior. 

Zanim wejdziemy na ten trop, trzeba raz jeszcze przyjrzeć się drugiej sugestii, jakoby tym razem 
nie tyle Akwizgran, co raczej Leodium było środowiskiem, a autorem jej biskup Notker. 

2 8 J. Fried, op. cit., s. 255; co się tyczy planowania arcybiskupstwa odwołuje się Fried do swoich wywodów w monografii  cy-
towanej w przyp. 6; krytykę tej hipotezy ob. G. Labuda, O badaniach  nad  zjazdem  gnieźnieńskim  roku  1000, Rocz. Hist., 68, 
2002, s. 107-156. 
2 9 K. Bosl, Adalbert  von Prag.  Heiliger  an einer europäischen Zeitenwende,  w: Tausend  Jahre  Bistums Prag 973-1973,  München 
1974, s. 91-105; do tej hipotezy zob. G. Labuda, Święty  Wojciech,  s. 156-159. 
3 0 Wszystkie te fundacje  w treściwej rozprawie omawia Teresa Dunin-Wąsowicz,  Wezwania  św. Wojciecha  w Europie Za-
chodniej  około  roku  1000, „Studia Warmińskie", 19, 1982, s. 31-42; przedruk w: Święty  Wojciech  w polskiej  tradycji  historio-
graficznej,  wyboru dokonał i opracował G. Labuda, Warszawa 1977, s. 372-380. 
3 1 T. Dunin-Wąsowicz,  op. cit., s. 373; na r. 997 zaczątek  budowy kolegiaty św. Wojciecha w Akwizgranie datuje ostatnio 
L. Falkenstein, Otto III.  und  Aachen, München 1998, s. 120 i n.; fundację  tę doprowadził do końca dopiero król Henryk II 
w r. 1205, a zatem w r. 997 mógł powstać co najwyżej jej zamysł. 
3 2 G. Labuda, O badaniach  (jak wyżej w przyp. 28). 
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Zdaniem Frieda: „męczeńska śmierć objawiła chrześcijaństwu świętość Wojciecha, nie było po-
trzeby specjalnego ogłoszenia w Rzymie przez papieża kultowej świętości jego czci, a także spisania 
żywotu sporządzonego  w celu kanonizacji; historycy zwykle nie dostrzegają  tego" 3 3 . 

Tymczasem w tej sprawie Johannes Fried jest wyraźnie niedoinformowany.  Akurat w tym czasie 
odbył się w Rzymie pierwszy dobrze udokumentowany proces kanonizacyjny biskupa augsburskiego 
Udalryka (920-973), zakończony dekretem papieskim z dnia 3 II 993 r., zatwierdzającym  jego kult 
w całym Kościele34. Co więcej, uszedł jego uwagi (nie tylko zresztą  jego) fakt  kanonizacji przez pa-
pieża Pięciu Braci Męczenników zapisany w ich Żywocie  przez Brunona z Kwerfurtu35. 

Trzymając  się tej mylnej ścieżki Fried, pragnąc  wesprzeć swoją  tezę o autorstwie Notkera, pod-
kreśla specjalne związki,  jakie rzekomo miały w okresie chrystianizacji Polski łączyć  środowisko leo-
dyjskie z Polską  Mieszka I i Bolesława Chrobrego36. Co więcej, szukając  wspomnianej przez Anoni-
ma Galla liber da  passione sancti Adalberti,  domyśla się autorstwa i obecności samego Galla w śro-
dowisku leodyjskim. W końcu nawet nie wydaje mu się zbyt śmiała myśl, iż wspomniany liber  mógł 
być jednym ze źródeł samej Vita  I 3 7 . 

Badacz ten, dając  na każdym kroku dowody swej erudycji, zanim wystąpił  z swoją  zaskakującą  hi-
potezą  winien był dokładniej zapoznać się z treścią  całej zapiski. Składa się ona z dwóch części; 
pierwsza brzmi tak: Ipse  [tj. Bolesław] etiam beatum Adalbertum  in longa peregrinacione  et a sua re-
belli  gente Bohemica multas iniurias perpessum ad  se venientem cum magna veneratione suscepit, eius-
que predicacionibus  fideliter  et institucionibus obedivit.  Sanctum vero martir  igne karitatis  zelo predica-
cionis accensus, ut aliquantulum  tam in Polonia fidem  pullulasse  et sanctam ecclesiam excrevisse con-
spexit, intrepidus  Prussiam intravit,  ibique martirio  suum agonem consumavit. Postea vero corpus 
ipsius ab ipsis Prussis Bolezlaus  a u r i p o n d  e r e comparavit et in Gneznen metropoli  c o n d  i g n o 
honore collocavit  (lib. I cap. 6, ed. K. Maleczyński, p. 17-18). 

I w tej zapisce bez trudu wyróżnimy dwie części. Pierwsza nawiązuje  pokrótce do opowieści za-
wartych w Vita  prior, w rozdziałach 26-28 i 30 (pobyt na dworze księcia Bolesława, wyprawa do 
Prus; męczeństwo). Łatwo też stwierdzić, że w żadnej nam znanej wersji Żywotów  św. Wojciecha 
(A, B i C) nie znajdujemy odpowiednika dla części drugiej o wykupieniu przez księcia Bolesława 
zwłok Męczennika i złożeniu ich w stolicy (metropolii) państwa Gnieźnie. Znajduje się natomiast 
ten odpowiednik w znanej nam już Pasji z Tegernsee, opowiadającej  o pojawieniu się na dworze Bo-

33 J. Fried, op. cit., s. 256: einer speziellen  Heiligssprechung  in Rom durch  den  Papst bedurfte  es zu einer kultischen  Verehrung 
nicht. Rozwijając  ten pogląd  w przyp. 79, sam sobie zaprzecza, dodając:  Die Entscheidung  des  in Aachen zuständigen  Bi-
schofs  machte genügen, und  der  hiess — Notker.  I znowu się myli: Kompetentnym dla kanonizacji dla zasługujących  na wpi-
sanie do kalendarza kościelnego świętych w wymiarze lokalnym był biskup w obrębie swojej diecezji; niektórzy historycy 
przypisywali tę rolę w odniesieniu do św. Wojciecha biskupowi polskiemu Ungerowi. Tymczasem w momencie swej mę-
czeńskiej śmierci Wojciech był biskupem praskim i czynnym biskupem misyjnym, podlegającym  bezpośrednio jurysdykcji 
biskupa Rzymu, a zatem tylko on mógł go jako świętego ogłosić całemu Kościołowi. Notker nie miał w tej sprawie nic do 
powiedzenia. 
3 4 Zob. J. Strzelczyk, Poprzednik  św. Wojciecha  w świętości — Udalryk  z Augsburga  i problem jego kanonizacji,  w: Kanoniza-
cja św. Wojciecha  i dziedzictwo  jego kultu,  Lublin 2001, s. 32-48 oraz na szerokim tle porównawczym ks. Henryk Misztal, 
Procedura  kanonizacyjna pierwszego Tysiąclecia,  ibid., s. 18-31; por. też G. Labuda, Święty  Wojciech,  s. 227-236, tutaj szcze-
gólnie przebieg procesu kanonizacyjnego Udalryka, którego istotnym elementem było „pismo o życiu i cudach" kanonizo-
wanego (vita,  miracula);  ten cel spełnia pod każdym względem Vita  prior. 
35 Vita  Quinque Fratrum  eremitarum,  auctore Brunone Querfurtensi,  ed. J. Karwasińska, MPH s.n., t. IV, fasc.  3, Warszawa 
1973, cap. 21, p. 71: Cum... talia circa sanctos esset operata, iterum rediens  frater  ille  Romam, cum martyrium eorum ibi nun-
ciaret, ipso interrogante,  papa procul dubio  iussit eos in loco sanctorum martyrum haberi et honorari. 
3 6 Z uzasadnieniem „leodyjskich" korzeni chrystianizacji i pierwszej organizacji Kościoła polskiego wystąpił  Henryk Łow-
miański w rozprawie: Imię  chrzestne Mieszka  I, „Slavia Occidentalis", 19, 1948, s. 261 i n.; reprint H. Łowmiański, Studia 
nad  dziejami  Słowiańszczyzny,  Polski  i Rusi w wiekach średnich,  Poznań 1986, s. 345 i n.; tej tezy bronił konsekwentnie 
w swych późniejszych pracach; por. H. Łowmiański, Poczatki  Polski,  t. V, Warszawa 1973, s. 586 i n. Korzenie „prasko-raty-
zbońskie" są  rozpoznane jako wiele pewniejsze; zob. G. Labuda, Studia  nad  początkami  państwa polskiego,  1.1, wyd. 2, Po-
znań 1987, s. 443 i n.; tenże, Jakimi  drogami  przyszło  do  Polski  chrześcijaństwo?,  „Nasza Przeszłość", 69, 1988, s. 39-82; ten-
że, Czeskie  chrześcijaństwo na Śląsku  i w Małopolsce  w X  i XII  wieku,  w: Chrystianizacja  Polski  południowej,  Kraków 1994, 
s. 73-98. 
3 7 J. Fried, op. cit., s. 263-269; swój wywód kończy zdaniem: Wenn  beide  (tj. liber i Anonim tzw. Gall) nach Lüttich verwei-
sen, erscheint da  die  These  zu kühn, der  Liber de  passione martiris  gehöre irgendwie  zum Quellenmaterial  um die  Vita  prior oder 
zu deren  Vorarbeiten.  Widać, że Friedowi nie jest znana dyskusja, która w historiografii  polskiej koło tej liber de  passione od 
dawna się toczy. Zob. G. Labuda, Święty  Wojciech,  s. 22-25. 
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lesława towarzysza (viator)  wyprawy misyjnej, który przyniósł głowę św. Wojciecha zdejmując  ją 
z miejsca męczeństwa. I w dalszym ciągu: 

Pulslauvo  quoque tante sanctitate  cupidus,  pecunia sua viatori data,  ipsum emit caput sanctum ac 
mi s s o m a g n i thesauri pondere  nuncios suos cum discipulis  sancti Adalberti  [tj. Gauden-
tego i Boguszę-Benedykta] ad  redimendum  reliquum corpus direxit  . Pulslauuo  prefatus  dum 
a preeuntibus sanctum cadauer  uenire cognsceret,  cum infinita  se comitantum frequentia  obuiam iens, 
condigno  honore suam deportari  fecit  in urbem ac in basilica, quam Misico  bone uir memorie 
Domino fabricauerat,  reuerenter  collocavit,  ubi Deo prestante  assiduis  uirtutum in dies  floret 
signis. 

Jeszcze wyraźniej swoją  treścią  od znanych wersji Vita  prior odbija druga część relacji Anonima 
Galla: 

Illud  quoque memoria commendandum  estimamus, quod  tempore ipsius Otto Rufus  imperator  ad 
sanctum Adalbertum  orationis et reconciliationis  gratia,  simulque gloriosi  Bolezlaui  cognoscendi  fa-
mam introivit,  sicut in libro de  passione martiris  potest propensius inveniri. Quem Bolezlauus  sic hono-
rifice  et magnifice  suscepit, ut regem, imperatorem Romanum ac tantum hospitem suscipere decens 
fuit. 

Anonim Gall pisząc  te słowa, nie mógł odwoływać się do liber de  passione martiris,  w egzemplarzu 
Vita  prior przywiezionym do Gniezna przez arcybiskupa Gaudentego, gdyż ten został w r. 1038 wy-
wieziony do Pragi. Nie wydaje się też prawdopodobne, aby taką  rozszerzoną  wersję mógł napisać 
Brunon z Kwerfurtu  podczas swego pobytu w Polsce w r. 1006. W tej sytuacji nie pozostaje nic inne-
go, jak wskazać na pasję z Tegernsee, która z pewnością  powstała w Polsce w otoczeniu arcybiskupa 
Gaudentego. Obecna jej wersja została w celach liturgicznych zredukowana tylko do opisu samego 
męczennika (passio)  św. Wojciecha. Egzemplarz tego Żywotu  w XII w. był dostępny nie tylko kroni-
karzowi Anonimowi Gallowi, lecz także autorowi scenariusza, według którego koło r. 1180 spo-
rządzono  kwatery Drzwi Gnieźnieńskich. W sumie nie widać możliwości poważnego potraktowania 
z „fantazji"  autorskiej poczętej wizji o wyprowadzeniu Anonima Galla z ośrodka leodyjskiego, ani 
tym bardziej libri de  passione martiris,  jako źródła Vita  prior38. 

Powtórzmy także, iż na związki  kręgu kościelnego Leodium z początkami  chrystianizacji Polski 
wskazywał swego czasu Henryk Łowmiański, ale jego pogląd  w tej sprawie nie znalazł uznania; bar-
dziej przekonywające  jest mniemanie, że zarówno chrystianizacja, jak i pierwsi misjonarze przybyli 
do Polski za pośrednictwem Pragi z bawarskiej Ratyzbony. 

Z ośrodkiem leodyjskim Kościół polski nawiązał  pierwsze trwałe kontakty dopiero w połowie 
XI w. W sumie droga na Leodium-Akwizgram zaprowadziłaby nas do nikąd. 

Opuszczając  więc bezdroża, na które wprowadził nas swoimi pomysłami (Phantasie,  Hasard)  Jo-
hannes Fried, na właściwą  drogę wejdziemy, idąc  śladami życia Radzima-Gaudentego, od lat szkol-
nych aż do momentu śmierci stałego współtowarzysza biskupa Wojciecha. 

2. Powrót na „rzymską" drogę 

Z mnóstwa tematów, które w zasięgu pola dyskusyjnego zostały poruszone w związku  z ustale-
niem miejsca powstania Vita  prior sancti Adalberti,  na szczegółowe rozpatrzenie zasługują  dwa, 
a mianowicie: a) śmierć męczeńska Wojciecha Sławnikowica, jako biskupa misyjnego, znajdującego 
się pod bezpośrednią  zwierzchnością  Stolicy Apostolskiej, oraz, b) utworzenie arcybiskupstwa gnie-
źnieńskiego w r. 1000, na które został powołany już pod koniec roku 999 Gaudenty jako archiepisco-
pus sancti Adalberti,  ale przypisany do „tytułu kościoła gnieźnieńskiego". Postacią  nadrzędną  w tym 
drugim ciągu  wydarzeń jest z istoty rzeczy Radzim-Gaudenty. 

Z chwilą  włączenia  koło roku 990 w obręb „państwa gnieźnieńskiego" (Schignesne, Schinesghe) 
Śląska  i Małopolski ówczesny polski biskup Unger, którego jurysdykcji podlegał dotychczas cały 
kraj (Thietmar, Chron., lib. IV, cap. 45: cuius diocesi  omnis haec regio subiecta est), to jest w grani-

3 8 Zob. G. Labuda, Święty  Wojciech,  s. 22-24. 
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cach z okresu tworzenia polskiego biskupstwa misyjnego w r. 968 (Wielkopolska, Kujawy, Mazo-
wsze) musiał wyrazie zgodę na całkowitą  reorganizację terytorialną  Kościoła polskiego. Przykładem 
idealnym takiej reorganizacji była metropolia magdeburska, która po wielu zabiegach zjednoczyła 
pod jednym wspólnym arcybiskupim pastorałem całą  wschodnią  Słowiańszczyznę połabską  (ser-
bsko-łużycko-wielecką)39. 

Translacja zwłok Męczennika Wojciecha do Gniezna i złożenie ich w stolicy państwa w Gnieźnie, 
w bazylice, którą  „jeszcze Mieszko I zbudował", stworzyła dla tej zaplanowanej przez księcia Bole-
sława Chrobrego reorganizacji, pomyślne warunki. Tworzenie arcybiskupstw należało do wyłącznej 
kompetencji Stolicy Apostolskiej40. Toteż do uzyskania jej zgody na to przedsięwzięcie należało wy-
słać do Rzymu stosownego rzecznika. Nie może dziwić, że Radzim-Gaudenty opromieniony uczest-
nictwem w wyprawie misyjnej do Prus, nie tylko z tytułu swego książęcego  pochodzenia i towarzy-
szenia swemu starszemu bratu we wszystkich jego przedsięwzięciach (także jako mnich w klasztorze 
awentyńskim z nim razem), lecz również przede wszystkim z tytułu swoich kościelnych i politycz-
nych koneksji w Rzymie i na dworze cesarskim (jego brat Sobiesław był w tym czasie uczestnikiem 
wyprawy wojennej Ottona III na Obodrytów w r. 996 i po wymordowaniu jego pięciu braci w Libi-
cach w roku 995 przebywał na dworze księcia Bolesława w Gnieźnie), nadawał się do tej roli wprost 
idealnie41. Naprowadza nas na tę drogę skorumpowany nieco przekaz Annales Hildesheimenses  z ro-
ku 1000 z opisem podróży cesarza Ottona do grobu św. Wojciecha. Po usunięciu z tej zapiski nie-
wątpliwie  błędnie wprowadzonych przez kompilatora z r. 1065: Pragi na miejsce Gniezna i księcia 
czeskiego Bolesława II na miejsce Bolesława Chrobrego, możemy w połączeniu  ze współczesnymi 
zapiskami innych roczników i kroniki biskupa Thietmara, a także Anonima Galla, stosunkowo pre-
cyzyjnie, jak na ówczesną  spuściznę źródłową,  odtworzyć z udziałem Gaudentego całą  drogę naj-
pierw do kanonizacji św. Wojciecha, a potem do utworzenia „arcybiskupstwa św. Wojciecha" w ro-
ku 1000. Jednym z ważnych ogniw tego przedsięwzięcia było opracowanie biografii  biskupa Wojcie-
cha aż do momentu męczeńskiej jego śmierci. 

Rocznikarz hildesheimski powiadamia nas (po dokonaniu odpowiedniej korekty): 
Imperator  Otto III  causa orationis, ad  sanctum Adalbertum  episcopum et martirum quadragesimo 

tempore Sclaviam  intravit,  ibique coadunata  sinodo,  episcopia septem disposuit  et Gaudencium,  fra-
trem beati Adalberto,  in principali urbe Sclavorum  Praga  [recte: Gnesne] ordinari  fecit  archiepisco-
pum, licentia Romani pont i fi  cis, cause petitionis Bolizlavonis  Boemiorum [rec-
te: Polonorum] ducis,  ob amorem pocius et honorem sui venerandi  fratris,  digni  pontificis  et martiris. 
Inde  reveniens, palmarum sollemnitatem  Parthenopoli  festive  peregit;  paschalis vero tempore votive Qu-
idilingaburg  celebravit,  Pentecostes  autem celebritatem  Aquisgrani feriavit42. 

W świetle tej zapiski procedura tworzenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego przebiegała etapami: 
a) Zapoczątkowała  ją  suplika (petitio)  księcia Bolesława Chrobrego po przekształceniu jedynego 

dotąd  biskupstwa polskiego w wieloczłonową  organizację metropolitalną  z siedzibą  w Gnieźnie, do 

3 9 Na tym tle porównawczym: Magdeburg-Gniezno zob. G. Labuda, Utworzenie  metropolitalnej  organizacji  Kościoła  polskie-
go na synodzie  w Gnieźnie w dniach  9-10 marca 1000 r., w: Millenium  synodu  — zjazdu  gnieźnieńskiego,  red. J. Kłoczowski, 
Cz. Pest i W. Polak, Lublin 2001, s. 29-54; w wersji niemieckiej tenże, Die Gründung  der  Metropolitan-Organisation  der  po-
lonischen Kirche  auf  der  Synode  in Gnesen am 9. und  10. März  1000, „Acta Poloniae Historica", 84, 2001), s. 5-30. 
4 0 Stale powtarzają  to nasi prawnicy-kanoniści, natomiast „puszczają  to mimo ucha" nasi niektórzy niedokształceni history-
cy. Przypominam więc, co w tej sprawie pisze Władysław Abraham, Jedyne  polskie  biskupstwo  przed  rokiem 1000, „Życie 
i Myśl", 1, 1950, nr 1-2; reprint: Organizacja Kościoła  w Polsce do  połowy wieku XII,  wyd. 3, Poznań 1962, s. 318: „Obok tych 
przedstawionych powyżej uwag, muszę jeszcze w końcu podkreślić, że dotychczasowe hipotezy o założeniu przed zjazdem 
gnieźnieńskim kilku biskupstw polskich zostały osnute na podstawie zupełnie mylnego założenia, jakoby książę  polski mógł 
sobie dowolnie mianować biskupów, ilu mu w ogóle było potrzeba. Pomijając,  że o ile chodzi o biskupów diecezjalnych, tyl-
ko inwestytura należała do panujących,  posiadających  godność królewską,  natomiast tworzenie nowych biskupstw wśród in-
nych już istniejących  zależało nie tylko od ich woli, lecz od zgody biskupów zainteresowanych i synodu prowincjonalnego, 
a opierało się już w tych czasach zwykle o Stolicę Apostolską,  zawsze zaś, gdy miała być utworzona prowincja. Właściwość 
tej Stolicy była też wyłączna  przy biskupstwach misyjnych". 
4 1 Zob. Vita  prior, ed. J. Karwasińska, passim, a w szczególności, rozdz. 25, s. 38: Unus  autem ex suis fratribus  dum  hęc mala 
domi  geruntur,  cum Bolizlauo,  Palaniorum duce,  foras  in expeditione  imperatoris  erat. Dux uero ille  pro amore sancti fratris 
magnis promissis et amicis opibus eum solatur. 
4 2 Ob. analizę tej zapiski rocznikarskiej, w: G. Labuda, Studia  nad  początkami  państwa polskiego,  t. II, Poznań 1988, s. 500; 
dalszy ciąg  dyskusji nad tą  zapiską  zob. przyp. 28. 
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której zostały włączone  dwie ziemie, znajdujące  się przed rokiem 990 w państwie czeskim i objęte 
granicami dwu tamtejszych biskupstw w Pradze i w Ołomuńcu. 

b) Jest rzeczą  oczywistą,  że z „petycją"  tą  do Rzymu udał się przyszły arcybiskup gnieźnieński Ra-
dzim-Gaudenty. 

c) Istotnym składnikiem tej akcji fundacyjnej  była oficjalna  kanonizacja męczennika Wojciecha 
jako świętego w zasięgu uniwersalnym; w tym celu został, przykładem kanonizacji biskupa augsbur-
skiego Udalryka z r. 993, wszczęty proces kanonizacyjny św. Wojciecha zakończony z pewnością 
przed grudniem 999 roku. 

d) Jak znowu wynika z procesu kanonizacyjnego biskupa Udalryka, istotnym ogniwem w tym po-
stępowaniu, było przedstawienie synodowi kanonizacyjnemu „Żywotu" (vita)  i spisu „Cudów" (mi-
racula)  kandydata43. 

I tu dochodzimy do momentu, w którym osoba Radzima-Gaudentego w opracowaniu tego Żywo-
tu, wysuwa się na pierwszy plan. Krótko mówiąc,  bez jego udziału Żywot  taki nie mógłby powstać 
w tej postaci, w jakiej pojawia się działalność życiowa, przede wszystkim pastoralna św. Wojciecha 
w całej złożoności, poczynając  od czasów szkolnych najpierw w samych Czechach, a następnie 
w Magdeburgu (wspólnie z „papasem" Radłą),  następnie w Pradze i dwukrotnie w Rzymie w kla-
sztorze św. Bonifacego  i Aleksego na Awentynie, a wreszcie w przedsięwzięciu najważniejszym 
w wyprawie misyjnej do Prus. Skoro, jak jeszcze zobaczymy, nie utrzymało się niekiedy wysuwane 
przypuszczenie, że on sam był autorem Vita  I, to z pewnością  można twierdzić, że odtworzono Ży-
wot św. Wojciecha  przede wszystkim na podstawie jego zeznań. Będąc  w Rzymie, Gaudenty, z całą 
pewnością  przed swą  podróżą  z cesarzem Ottonem do Polski, przebywał w swym macierzystym kla-
sztorze na Awentynie44. W tym środowisku należy więc szukać Vita  prior. 

Johannes Fried, występując  z swoją  hipotezą  akwizgrańsko-leodyjską,  z biskupem Notkerem jako 
domniemanym autorem, nie zadał sobie trudu bardziej szczegółowego zapoznania się z dyskusją 
nad tą  kwestią,  ograniczając  się do postponowania Heinricha G. Pertza, w sposób nie mający  prece-
densu w dyskusjach naukowych. Nie tylko przemknął  się nad podstawową  wciąż  w literaturze tego 
przedmiotu biografią  św. Wojciecha pióra Heinricha G. Voigta, lecz w ogóle nie odwołał się do uzu-
pełniającej  to dzieło jego wielkiej rozprawy o „rzymskim Żywocie"45. 

Z powyżej zarysowanego scenariusza wydarzeń wynika jasno, że inicjatywa utworzenia arcybi-
skupstwa i związanej  z tym kanonizacji wyszła z Polski i głównym jej rzecznikiem w Stolicy Apostol-
skiej był Radzim-Gaudenty. Po dokonanej z jego niewątpliwym  udziałem translacji zwłok Męczen-
nika z Prus do Gniezna latem 997 r., mógł on wyruszyć ze swą  misją  dyplomatyczną  do Rzymu już 
wczesną  jesienią  tego roku. Cesarz Otton przybył do Rzymu w lutym 998 r., gdzie zajęty był przede 
wszystkim stłumieniem rokoszu Krescencjuszów, i dopiero tam wtajemniczony w plan kanonizacji 
św. Wojciecha i związany  z tym plan tworzenia na jego cześć arcybiskupstwa w Gnieźnie, włączył  się 
aktywnie do tych działań46. W jego orszaku rzymskim znalazł się też biskup Notker, ale zaraz jako 
missus et capellanus imperatoris,  został skierowany do pacyfikacji  południowej Italii. Jak długo tam 
bawił, nie wiemy. W Rzymie jego obecność poświadczona jest ponownie w roku 1001, jako uczestni-
ka synodu w Todi. Wyłącza  go to całkowicie z prac nad Vita  prior47. Natomiast udział cesarza w jej 

43 Zob. wyżej przyp. 34. 
4 4 Zgadza się z tym również J. Fried, op. cit., s. 255. Polemizując  z Mathilde Uhlirz, która datuje przybycie Gaudentego do 
Rzymu dopiero na rok 999, zauważa: Gaudentius  war Mönch  eines römischen Klosters,  wohin er nach dem  Scheitern  des  Mis-
sionsunternehmens zurückzukehren  hatte  i słusznie sądzi,  że był przez księcia Bolesława najpierw skierowany do Prus celem 
translacji relikwii Męczennika (jak w Pasji z Tegernsee),  natomiast trudno zgodzie się z dalszym wnioskiem: Anschliessend 
aber wird  Gaudentius  zu Otto geeilt  sein, bo na to brak zarówno dowodu źródłowego, jak też uzasadnienia rzeczowego. 
4 5 Zob. H. G. Voigt, Adalbert  von Prag.  Ein Beitrag  zur Geschichte der  Kirche  und  des  Mönchtums  im zehnten Jahrhundert, 
Berlin 1989 (cytowana w rozprawie J. Frieda); idem, Der Verfasser  der  Römischen Vita  des  heiligen Adalbert,  Prag 1904; wie-
le szczegółów dodatkowych ustalił tenże, w: Bruno von Querfurt,  Mönch,  Eremit,  Erzbischof  der  Heiden  und  Märtyrer,  Stutt-
gart 1907; moja ocena badań H. G. Voigta, zob. Święty  Wojciech,  s. 45-46. 
4 6 Jego czynności w Rzymie w latach 998-999 można śledzie na podstawie: Die Regesten des  Kaiserreiches  unter Otto III, 
cz. 2, nr 1259/1338; zob. też M. Uhlirz, Jahrbücher  des  Deutschen Reiches, t. II, s. 253-315. 
4 7 Zob. M. Uhlirz, Jahrbücher,  t. II, s. 257, przyp. 21, 288, 291, 388. 
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opracowywaniu jest wyraźnie poświadczony i przez badaczy odpowiednio doceniony. Jest to głów-
nie zasługa H. G. Voigta jako badacza „rzymskiego" Żywotu. 

Po dokonanej, wszechstronnej analizie, doszedł on do trzech ważnych ustaleń ogólnych: a) Vi-
ta I  jest jedną  wielką  pochwałą  środowiska monastycznego (Monte Cassino, Awentyn, Valleluca) 
i jego ludzi (opaci: Leon, Nil, Jan Kanaparz), b) głównym świadkiem życia Wojciecha był Ra-
dzim-Gaudenty i większość zamieszczonych w Żywocie  szczegółów pochodzi bezpośrednio od nie-
go, c) jej autor czerpał z wielu źródeł ustnych, formuł  reguł zakonnych, oświadczeń werbalnych 
i pisemnych (listy), pośród których specjalnie wyróżnił prawdopodobnie pisemne zeznania Radzi-
ma-Gaudentego. 

Na tej podstawie Voigt dochodzi do drugiego podstawowego wniosku, że Vita  prior została napi-
sana w swej pierwszej oryginalnej wersji w Rzymie, w szczególności zaś w środowisku klasztoru św. 
Bonifacego  i Aleksego, imiennie zaś wskazał na Jana Kanaparza i na opata Leona, wreszcie zasta-
nawia się też szeroko nad współudziałem autorskim lub nawet autorstwem samego Gerberta z Au-
rillac (późniejszego papieża Sylwestra II), tudzież nad osobistym zainteresowaniem się tymi praca-
mi cesarza Ottona III48. Przejdźmy teraz do szczegółów. 

Zdaniem Voigta na Jana Kanaparza jako autora nikt by nie wpadł, gdyby on sam w rozdzia-
le 29 sam na siebie nie wskazał. Oto anonimowy autor Vita  prior obszernie opowiadając  scenę za-
bójstwa św. Wojciecha w Prusach pisze, iż in monasterio, ubi ille  nutritus  fuerat,  cuidam  conuerso 
J  ohanni Canapario  talis  dominus  per uisum ostendit;  e summo cęlo uelut uolantia deorsum  u-
eniunt usque ad  terram duos  linteamina, alba sicut nix munda  absque omni sorde  et macula; am-
bo sua onera, singulos quidem  uiros de  terra  leuant,  ambo felicissimo  cursu nubes et aurea sydera 
transnatant  unius nomen extra ipsum, qui hęc uidit,  admodum  paucissimi sciunt; alter  uero erat, 
ut a d  h u c h o d  i e ipse m e m i n i t, dominus  Adalbertus,  cui angelicus minister iam celestis 
mense conuiuiapreparauit  (cap. 29, p. 44). 

Zwraca od razu uwagę fakt,  że autor Vita  I  wymienia tutaj Jana Kanaparza, jako osobę trzecią, 
która jest jakby tylko jednym z współuczestników tego snu, inaczej niż główny jej bohater św. Woj-
ciech. Jednakże to zastrzeżenie uzupełnia od razu inny fakt.  Oto do Jana Kanaparza (illum  uirum) 
napisał list opat Nil: Scias, dulcissime  fili,  quia amicus noster Adalbertus  ambulat cum Spiritu  Sancto 
et beatissimo finepresentem  uitam erit terminaturus  (cap. 29, p. 44). Widocznie Jan Kanaparz podzie-
lił się z opatem Nilem swoim sennym przeżyciem i list Nila był odpowiedzią  na tę nowinę. Mimo to 
Voigt uznał tę wymianę informacji  między Janem Kanaparzem a opatem Nilem za niewystarcza-
jącą,  aby opowiedzieć się za jego autorstwem49. 

Równie mocne poszlaki prowadziły Voigta do Leona jako ewentualnego autora. Podobnie, a na-
wet lepiej był on obeznany z stosunkami politycznymi i kościelnymi w Rzymie jako legat papieski — 
na dworze cesarskim, a także w szczególności o tym, co zdarzyło się podczas mniszego pobytu Woj-
ciecha w klasztorze na Awentynie. „Jeżeli więc miałoby się rozstrzygać między Janem Kanaparzem 

4 8 Zob. H. G. Voigt, Der Verfasser,  s. 10-14; wyróżniwszy w narracji to, co pochodziło od postronnych, szczególną  uwagę 
przywiązuje  do tego, co pochodziło od Gaudentego, und  zwar nicht nur mündliche,  sondern  schriftliche,  und  dass  unsre Vita 
hauptsächlich  eine Verarbeitung  einer solchen schriftlichen  Berichterstattung  des  Gaudentius  ist (s. 10). Dotyczy to, jego zda-
niem, zwłaszcza scen końcowych w Prusach. Schälen  wir alles  mehr den  rhetorischen Ausschmuck bildende  vom letzten  Bericht 
in unsrer Vita  ab, so erhalten  wir ein kurzes  sachliches Résumé, bei dem  oft  vielleicht  nur die  dritte  Person in die  erste Person 
Pluralis  zu verwandeln  ist, um des  Gaudentius  Originalbericht  zu erhalten  (s. 11). Wśród innych oświadczeń Voigt wyróżnia 
też informacje  pochodzące  od proboszcza kościoła katedralnego w Pradze, Wilika. W sumie: Es hat sich herausgestellt,  dass 
die  Vita  eine Verarbeitung  eines umfangreichenen  Materials  mündlicher  und  schiftlicher  Art. ist, und  dass  unter ihren Quellen 
und  Gewährsmännern  Gaudentius'  mündliche  und  schriftliche  Berichte in erster  Linie gestanden  haben (s. 13). Nie rozstrzyga-
jąc  kwestii, czy Gaudenty rzeczywiście część swoich zeznań przedłożył na piśmie, to z pewnością  można powiedzieć, że 
otrzymał on podobne co jego brat wykształcenie i był zdolny do współpracy pisarskiej przy pisaniu Vita  prior. 
4 9 H. G. Voigt, Der Verfasser,  s. 15-17. Kwestionując  w podsumowaniu autorstwo Jana Kanaparza, zauważa, że z formuły: 
ut adhuc  hodie  ipse meminit (jak wyżej w rozdz. 29), nic pewnego wnosić nie można, gdyż tego samego zwrotu używa w swej 
wypowiedzi opat Nil, kierując  biskupa Wojciecha do opata Leona (rozdz. 15). Jest to wniosek pochopny, albowiem autor 
Vita  nadaje w ten sposób wyższy stopień wiarygodności tak słowem Nila, jak i słowem Jana Kanaparza. Trzeba także zwa-
żyć, że Jan Kanaparz nie pisał Żywotu  dla siebie, lecz jako dzieło przeznaczone dla procesu kanonizacyjnego; tym się tłuma-
czy użycie formuły  gramatycznej w trzeciej osobie. 
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a Leonem, to według mego zdania szala przechylałaby się bardziej na stronę Leona"50. Między in-
nymi doniesieniami dotyczącymi  bezpośrednio stosunków opata i mnicha-biskupa, powracającego 
ponownie do Rzymu, mieści się zdanie: Congaudent  illo  redeunte  monasticę plebis sacra collegia  ac 
sanctitatis  suę amore, pariter  et utilitate  perfruuntur.  Dilexerunt  eum omnes, sed  pre omnibus abbasuus, 
qui et post se totibus fratrum  prefecerat  illum  (cap. 20, p. 31). Zdaniem Voigta to przemawia za auto-
rstwem Leona. 

Trzeba tymczasem od razu zauważyć, że w tym przypadku H. G. Voigtowi nie przeszkadzało w je-
go wnioskowaniu, że opat także przemawia tu w trzeciej osobie, a więc w podobnym stylu, co Jan 
Kanaparz. Bardziej tutaj waży przeciw jego interpretacji dalszy ciąg  powyższego tekstu, w którym 
wyraźnie mówi się: Dicunt autem abbas etfratres  eius de  eo, quia in omni uirtute  ad  unguem perfectus 
est et extra martyrium uere sanctus erat (cap. 20, p. 31). Tu opat występuje jeszcze bardziej w trzeciej 
osobie51. 

Na podstawie przytoczonych tekstów tylko tyle można z pewnością  powiedzieć, że autor tych słów 
był jednym z mnichów awentyńskiej wspólnoty zakonnej, ale jeżeli trzeba by rozstrzygać w tej spra-
wie między Janem Kanaparzem a opatem Leonem, to za tym pierwszym przemawia zdecydowanie 
treść przeżytego przezeń snu (zapewne zakonna skromność nie pozwalała mu stawiać się na rów-
ni z Męczennikiem a zwłaszcza wskazania na siebie jako partnera przeżywanego „wniebowzięcia"); 
przemawiają  zaś zdecydowanie za jego autorstwem słowa listu skierowane do niego przez opata Ni-
la52. 

Heinrich G. Voigt, nie mogąc  sam opowiedzieć się, który z nich może uchodzić za autora Vita  I, 
zwrócił uwagę, że na jednym z włoskich rękopisów znajduje się zapis: Passio sancti Adalberti  episcopi 
et martyris  edita  a domno  Siluestro  papa urbis Rome. Przyznał mu znaczenie większe, niż to wynika 
z wyrazu: edita53.  Z wielkim nakładem erudycji dowodził, iż Gerbert z Aurillac znalazłszy się w Rzy-
mie w r. 997, niebawem arcybiskup Rawenny (998), a od r. 999 papież, jest trzecim kandydatem do 
tytułu autora Vita  prior-54. Choć wywód ten nie został przez innych badaczy zaakceptowany, i słusz-
nie55, to jedno nie ulega wątpliwości,  że obaj, zarówno papież Sylwester, jak i cesarz Otton żywo in-
teresowali się postępem prac nad Vita  prior i zapewne w niejednym szczególe wpłynęli na jej redak-
cję przedstawioną  w pierwszej oficjalnej  wersji na synodzie kanonizacyjnym św. Wojciecha56. 
W świetle tych faktów  źródłowych, nie może ulegać wątpliwości,  że archetyp Żywotu  I  („X") po-
wstał w Rzymie, najpewniej na Awentynie. 

Wystarczy także z uwagą  wczytać się w rozdziały 16-17, 18, 20, 22, omawiające  dwa „awentyń-
skie" pobyty w klasztorze św. Bonifacego  i Aleksego, aby się w tym przekonaniu utwierdzić. Próżno 
byśmy szukali odpowiedników takich rozdziałów w konkurencyjnej rozprawie, promującej  do tego 
miana Leodium i Akwizgran. Trzeba bowiem zauważyć, że o Leodium, miejscu pobytu rzekomego 

5 0 Zob. H. G. Voigt, Der Verfasser,  s. 17. 
5 1 H. G. Voigt, Der Verfasser,  s. 18; w tym jednakże wypadku kontekst jest całkiem inny, gdyż prócz opata jako admiratorzy 
Wojciecha występują  także inni zakonnicy. 
5 2 Tej wymianie wróżebnych przeżyć Jana Kanaparza i Nila szczególnej wagi dodaje analogiczny sen Gaudentego w Pru-
sach także zapowiadający  śmierć brata (rozdz. 29). A więc z tych trzech tylko Jan Kanaparz i Gaudenty znali szczegóły 
snów, i tylko jeden z nich wprowadził ten epizod do Vita  prior; wszystko przemawia za tym, że uczynił to Jan Kanaparz, 
przywołujący  list opata Nila. 
5 3 Vita  prior, ed. J. Karwasińska, s. XXI (w kopii z rękopisów rkp. Cs 2 z początku  XII w. i Cm, a także A1 Monte Cassino, 
nr 145) por. J. Karwasińska, Święty  Wojciech,  s. 114. Z wyrazu: edita  można wyczytać tylko to, że papież Sylwester był zain-
teresowany rozpowszechnianiem żywotu, ale bynajmniej nie to, że był jego współtwórcą  jako współautor. 
5 4 H. G. Voigt, Der Verfasser  (jak wyżej w przyp. 51) 
5 5 Ob. Jan Dąbrowski,  Dawne dziejopisarstwo  polskie  (do  roku  1480), Wrocław 1964, s. 18. 
5 6 Na udział cesarza Ottona w tym opracowaniu Vita  prior nacisk kładzie J. Karwasińska, Studia  krytyczne,  w: Święty  Woj-
ciech, s. 140-143. W tym związku  najczęściej cytuje się słowa Leona z Ostii, Translatio  SS.  Abundii  et Abundantii,  na które 
zwrócił uwagę już H. G. Pertz w swoim wstępie do wydania Vita  prior (MGH, SS, t. IV, s. 575, przyp. 21) następującej  treści: 
[Adalbertus] per palmam martyrii  migravit  ad  Dominum. Quo audito  rex... cum senatu Romano et episcopis et clericis extra 
montes in Sclavoniam  pergit  ad  educendas  Romam reliquias beati martyris  Adalberti.  Qui manus eius aufferens,  auro et gemmis 
mire exornavit, et ecclesiam nomini eius inter duos  pontes fabricavit,  et magnae dignitati  tradidit;  nec non ortum eius, actus et 
passionem mira arte composuit [może raczej: componere, GL] et in libello  scribi fecit.  Autor jest dokładnie poinformowany 
o wyniku podróży Ottona III do Słowian i o przywiezieniu stamtąd  „ręki" Męczennika, co w pełni odpowiada zapisowi kro-
niki Anonima Galla, iż cesarz otrzymał w Gnieźnie „ramię" św. Wojciecha, do Rzymu zaś dowiózł jedynie „rękę", a jeden 
z niej palec przekazał do Pereum. 
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autora Vita  prior, nie ma w Vita  I  ani jednego słowa, a do Akwizgranu można tylko odnieść epizod 
spotkania Wojciecha z dworem cesarskim na Wielkanoc w r. 992 podczas powrotu z Rzymu do Pra-
gi podczas odbywającego  się tam synodu57. 

Na Akwizgran, jako miejsce zdeponowania archetypu rodziny „A" niemieckich rękopisów, zwró-
ciła ostatnio uwagę Johannesa Frieda rozprawa Jürgena Hoffmana,  Vita  Adalberti  Aquensis58. Za-
chował się ten rękopis w kodeksie w archiwum katedralnym (Marienstift)  w Akwizgranie, nazywa-
nym Antiqum Passionale a wywodzącym  się ze zbiorów Kolegiaty św. Wojciecha (Adalbertsstift);  za-
wiera on rozmaite żywoty świętych, a wśród nich także Vita  prior św. Wojciecha; zbiór ten powstał 
koło r. 1200. Już przed trzydziestu laty scharakteryzowała go szczegółowo w osobnym studium Jad-
wiga Karwasińska59. 

Jakkolwiek podstawę dla tej kopii z pewnością  stanowił jakiś rękopis rodziny „A", to z całą  pew-
nością,  jak to ustalił Hoffman,  wzorem dla niego nie był rękopis Vita  prior znajdujący  się w Leo-
dium z drugiej połowy XII wieku60. Na późniejsze pochodzenie rękopisu akwizgrańskiego ze zbio-
rów kolegiaty św. Wojciecha wskazuje zasadnicza różnica w opisie sceny odmowy św. Wojciecha na 
zatrzymanie się na Monte Cassino podczas jego pierwszej bytności w Italii w r. 990, natomiast wyka-
zuje on bezpośrednie pokrewieństwo z rękopisem (Rv2) przechowywanym w Bibliotece Narodowej 
w Wiedniu, a także z rękopisem Cs1 na Monte Cassino; przeróbka tekstu „A" prawie identyczna 
w rękopisach akwizgrańskim i wiedeńskim wskazuje wyraźnie na ich późniejsze pochodzenie61. 

3. Podsumowanie dyskusji 

Do niedawna w dyskursie naukowym w sprawie miejsca spisania i autorstwa Vita  prior niemal 
obowiązujący  był pogląd,  że powstała ona w Rzymie jako załącznik  do akt procesu kanonizacyjnego 
św. Wojciecha i że jej autora należy szukać w klasztorze św. św. Bonifacego  i Aleksego na Awenty-
nie. Jako pierwszy z takim uzasadnieniem wystąpił  Heinrich G. Pertz, pierwszy również krytycz-
ny wydawca Żywotu.  Po nim z mniejszymi lub większymi modyfikacjami  przejmowali je i rozwijali 
późniejsi badacze, wśród których dociekliwością  i sumiennością  badawczą  wyróżniał się Heinrich 
G. Voigt, pierwszy krytyczny autor biografii  św. Wojciecha (1898), poświęcając  temu zagadnieniu 
osobną  rozprawę (1904). Wyniki jego badań, co do m i e j s c a i co do a u t o r s t w a przejęła 
Jadwiga Karwasińska, następna krytyczna wydawczyni Żywotów  św. Wojciecha, uzasadniająca  swoje 
poglądy  na miejsce i autorstwo studiami przygotowawczymi i uzupełniającymi  (wydanymi pośmier-
tne w zbiorze jej pism, 1996). Wszyscy badacze, którzy wypowiadali się w tej sprawie opierali swoje 
wnioski na analizie „faktów  źródłowych", zawartych w samej Vita  prior. Doszli oni do wniosku, 
a najbardziej solidną  dla niego podbudowę stworzyła swoimi „krytycznymi studiami" J. Karwasiń-
ska, że po zamknięciu procesu kanonizacyjnego, na którym przedstawiono pierwszą  awentyńską 
wersję V. I (archetyp „X"), sporządzono  z niej po dokonaniu ostatecznego zredagowania kopie, 
z których jedna została, zapewne przez samego cesarza Ottona przeniesiona na teren Niemiec, 
w wykazie (stemma)  kodeksów oznaczona syglą  „A" (potocznie nazywana z przeznaczeniem dla 
tamtejszych ośrodków kościelnych „zaalpejską"  lub „ottońską")  oraz kopie przeznaczone do miej-
scowych włoskich ośrodków kościelnych, oznaczone syglą  „B", z wyróżnieniem rękopisów w klaszto-
rze Monte Cassino (sygla „C"). 

5 7 Papieża na tym synodzie reprezentował awentyński opat Leon (zob. M. Uhlirz, Jahrbücher,  t. II, s. 153-154), był tam rów-
nież obecny król Otton III; było to zatem pierwsze ich spotkanie. Zanotował je tylko Kosmas (ks. I, rozdz. 38) mylnie datu-
jąc  je na rok 984; więcej: G. Labuda, Święty  Wojciech,  s. 136. 
5 8 J. Hoffmann,  Vita  Adalberti  Aquensis, „Deutsches Archiv für  Erforschung  des Mittelalters", 57, 2001, s. 157-161. 
5 9 J. Karwasińska, Studia  krytyczne  nad  żywotami św. Wojciecha,  biskupa praskiego,  VI.  Przekaz  akwizgrański,  St. Zródł., 18, 
1973, s. 37-44; przedruk: Święty  Wojciech,  s. 207-214; na jej rozprawę powołuje się też J. Hoffmann. 
6 0 J. Hoffmann,  op. cit., s. 160-163. 
6 1 Niesłusznie więc J. Fried, op. cit, s. 244, domaga się, aby ten rękopis w przyszłości wziąć  za podstawę przyszłego wydania. 
W stosunku do LS, służącego  dotąd  za podstawę edycji, nie wnosi on nic nowego; w każdym razie mylne jest mniemanie, ja-
koby występujące  w zdaniu: Nunquam  saturo ventre ivit dormitum  et nondum  expleto sopore surgit  ad  solite orationis commu-
nia, słowo communia było właściwsze niż: convivia w LS (s. 246 w przyp.: das  könnte  ursprünglich  sein). 
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Z tymi utartymi poglądami  podjął  polemikę Johannes Fried, dowodząc,  że Vita  prior powstała za-
raz po śmierci św. Wojciecha, bez związku  z jego kanonizacją,  w Akwizgranie lub Leodium jako 
dzieło biskupa leodyjskiego Notkera (lub kogoś z jego otoczenia) i że „A" jako archetyp został roz-
powszechniony przede wszystkim w niemieckich kościołach i klasztorach, i co więcej, jakiś egzem-
plarz rękopisów „A" miał być przeniesiony z Niemiec do Italii i tam stworzyć podstawę w wersjach 
skróconych i mniej licznych zarówno dla rękopisów rodziny „B" i „C". Autor tej nowej hipotezy jest 
świadomy spekulatywnego charakteru swoich pracowicie, to trzeba uznać, uzasadnianych wywodów 
(s. 241; cytowanych wyżej), ale tym razem zawiodła go nie tylko erudycja (pominięcie podstawo-
wych analiz źródłowych H. G. Voigta; zupełna nieznajomość polskiej literatury dostępnej mu jedy-
nie z obcojęzycznych streszczeń i jednego referatu  J. Karwasińskiej w języku francuskim),  lecz także 
jednostronne dobranie materiału dowodowego (lepsza jakość i większa liczba rękopisów „A", 
świadczy tylko o większej żywotności kultu św. Wojciecha w Niemczech). Jednakże największym 
mankamentem metodycznym jego analiz jest uchylenie się od analizy „faktów  źródłowych", dowo-
dzących  bezpośrednio, iż Vita  prior powstała w ośrodku klasztornym na Awentynie. Biskup Woj-
ciech pozostawił tu trwały ślad swej osobowości, jako mnich tamtejszego klasztoru w latach dzie-
więćdziesiątych  X wieku, obszernie scharakteryzowanej w odnośnych rozdziałach Vita  prior Bezpo-
średnio też zakwestionował on tezę, jakoby Żywot  ten nie był częścią  przewodu kanonizacyjnego św. 
Wojciecha, bo rzekomo jego kanonizacja przez papieża nie była potrzebna. Najwięcej jednak jego 
tezę obciąża  fakt,  że zarówno Akwizgran, jak i Leodium ani razu nie pojawiają  się w zapisach Vi-
ta I  w wersji rękopiśmiennej „A". Przecenił za to znaczenie świeżo „odkrytego" rękopisu w akwizg-
rańskim Antiquum Passionale ze zbiorów kolegiaty św. Wojciecha, zredagowanego dopiero około r. 
1200, a nie docenił znaczenia zaginionego obecnie rękopisu Vita  prior („G"), przywiezionego w r. 
1000 do Gniezna z największym prawdopodobieństwem przez Radzima-Gaudentego i przeniesio-
nego potem wraz z relikwiami św. Wojciecha i arcybiskupa Gaudentego w roku 1038 do Pragi, gdzie 
sięgał do niego kronikarz Kosmas w Kronice  Czechów  (ks. I, rozdz. 30). Wreszcie, występując  ze 
swoją  hipotezą,  jakoby autorem Vita  prior był biskup Notker, nie potrafił  na poparcie tego mniema-
nia przytoczyć jakiegokolwiek argumentu źródłowego, trudno bowiem w tej sprawie zadowalać się 
słownymi oświadczeniami samego autora (Spekulationen). 

Wszyscy badacze, Johannesa Frieda, nie wyłączając,  zgadzają  się że trzon opowieści o św. Wojcie-
chu, poczynając  od lat młodzieńczych aż do momentu jego śmierci w Prusach, pochodzi od jego 
brata i stałego towarzysza podróży, Radzima-Gaudentego. Nic nie wskazuje na to, jakoby w r. 997 
udał się on z wiadomością  o śmierci brata do cesarza Ottona w Akwizgranie. Zapiska Annales Hil-
desheimenses  wpisana pod r. 1000, ale znana tylko ze skorygowanej wersji z r. 1065, powiadamia 
nas, że książę  Bolesław Chrobry wystąpił  po śmierci św. Wojciecha i translacji jego zwłok do Gnie-
zna do Stolicy Apostolskiej z projektem przekształcenia misyjnej organizacji Kościoła polskiego 
w organizację metropolitalną  i powierzył tę misję dyplomatyczną  Radzimowi-Gaudentemu, który 
po formalnym  ogłoszeniu świętości Męczennika doprowadził przy walnym poparciu cesarza Otto-
na III i papieża Sylwestra do pomyślnego zakończenia tej reorganizacji na synodzie gnieźnieńskim 
w marcu 1000 roku, jak o tym świadczy pod każdym względem wiarygodny przekaz kroniki bisku-
pa merseburskiego Thietmara (ks. IV, rozdz. 45). Wszystko to więc działo się w Rzymie a nie 
w Akwizgranie. 

Wracamy więc z pełnym przekonaniem do poglądu  Heinricha G. Pertza, że Vita  prior sancti Adal-
berti powstała w Rzymie w klasztorze na Awentynie i że autorem był prawdopodobnie mnich kla-
sztoru św. Bonifacego  i Aleksego, sam siebie skromnie nazywający  konwersem, Jan Kanaparz, póź-
niejszy jego po Leonie opat. Pogląd  ten przejął  i uzasadniał alternatywnie Heinrich G. Voigt, ale za 
najlepiej uzasadniony uznała go Jadwiga Karwasińska. Jej wnikliwe studia krytyczne nad obu Żywo-
tami, Jana Kanaparza i Brunona z Kwerfurtu  wytrzymują  każdą  próbę krytyki i nadal uznać je nale-
ży za podstawę naszych sądów  o ich spuściźnie rękopiśmiennej. 
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Istniały od początku  dwa równorzędne teksty: A i B, a zatem kopiści i kompilatorzy tekstów 
wchodzących  w obręb rękopisów B nie musieli sięgać do archetypu A, aby przystosować swoje Vita 
prior dla potrzeb kultowych kościołów włoskich62. 

Nie zachował się do naszych czasów awentyński archetyp Vita  prior; jego istnienie nie może jed-
nak podlegać wątpliwości  i zbudowana na jego podstawie przez Karwasińską  stemma codicum 
wiernie oddaje ich rozprzestrzenianie i chronologię. W wersji symbolicznej można ją  przedstawić 
z uwzględnieniem rękopisu gnieźnieńskiego („G") następująco: 

„C 

„B" (rkpy włoskie) 
I 

(rkpy Monte Cassino) 

Archetyp awentyński „X" 

G" (rkp gnieźnieński) 

„A" (rkpy niemieckie) 

4. Wnioski 

Z polemiczną,  naganną  w formie  pasją,  podjęta przez Johannesa Frieda próba wykazania mylno-
ści poglądu  dawniejszego, iż Vita  prior św. Wojciecha została napisana w Rzymie, na Awentynie, 
przez mnicha tamtejszego klasztoru, Jana Kanaparza, została w niniejszym artykule uznana za 
całkowicie chybioną.  Można jej przypisać tę zasługę, że spowodowała ponowne przeprowadzenie 
weryfikacji  i wykazanie słuszności dotąd  uznawanego poglądu  o „rzymskiej" proweniencji dzieła. 
Został on zbudowany na argumentacji operującej  od początku  do końca analizy tekstów meto-
dą  indukcyjną,  poddającą  się wskutek tego krytycznej weryfikacji  na każdym stopniu wnioskowa-
nia, natomiast zaproponowana przez Frieda hipoteza „akwizgrańsko-leodyjskiego" pochodzenia 
Żywotu  z biskupem leodyjskim jako autorem, operuje w dowodzeniu metodą  dedukcji i nosi wszyst-
kie cechy sądu  apriorycznego (Vorurteil),  do którego dorabia się wynikającą  z tego założenia argu-
mentację. Do tej nowej doktryny można z powodzeniem odnieść słowa krytyki skierowanej przez 
Johannesa Frieda pod adresem Heinricha G. Pertza, a po drodze także do Jadwigi Karwasińskiej: 
Vorurteile  machen blind  und  um so blinder,  je etablierter  sie sich geben. 

6 2 Johannes Fried, wychodząc  z założenia, że archetyp „A", przywieziony przez cesarza Ottona do Rzymu, który miał sta-
nowie podstawę dla całej rodziny rękopisów „B" i „C" (op. cit., s. 245-254), zestawiwszy w ślad za J. Karwasińską  wszystkie 
między nimi zależności zlikwidował istnienie włoskiego archetypu „X" (Ur-B), a następnie użył tej konkluzji o pierwszeń-
stwie „A", jako dowodu popierajacego jego tezę o powstaniu „A" w okręgu akwizgrańsko-leodyjskim. Mamy tu więc kla-
syczny przykład logicznego petitio principi i za dowiedzione w założeniu uważa się to, co dopiero ma być dowiedzione; dla 
tej swojej podstawowej tezy nie dostarczył żadnego przekonywającego  dowodu. Jadwiga Karwasińska, wychodząc  z założe-
nia, że istniał awentyński archetyp „X", jako podstawa dla poszczególnych wersji „B" i „C", wykazała, że autorzy tych ręko-
pisów dokonywali skrótów i przeredagowań dostosowanych do potrzeb miejscowych środowisk kościelnych. Tym się jednak 
różni ona od argumentacji krytyka (zob. s. 251: Der führte  also von A zu B und  weder  von B nach A, noch von UrB  nach A), 
że biorąc  za punkt wyjścia faktycznego  i na podstawie innych przesłanek dowiedzionego istnienia „X", wyjaśniała specyfikę 
rękopisów włoskich; nie dowodziła zaś, iż „Ur-B" było źródłem dla rodziny rękopisów A. Stwierdziła jedynie, że już po za-
kończeniu prac autorskich nad archetypem awentyńskim „X", jedyna równorzędna z B kopia została przeniesiona na teren 
Niemiec; i tam powielona taka sama kopia archetypu B służyła za podstawę autorom wersji włoskich. Analiza tych zależno-
ści między A i B, przeprowadzona przez J. Frieda jest bardzo użyteczna, i w pewnych podrzędnych szczegółach koryguje 
ustalenia Karwasińskiej, ale w żadnym względzie nie popiera tezy Frieda o pierwszeństwie „A" w stosunku do „B". 


