


Z A P I S K I K R Y T Y C Z N E I S P R A W O Z D A N I A 

Ks. Kazimierz P a n u ś, Święty  Patryk,  „Wielcy ludzie 
Kościoła", Wydawnictwo WAM-Księża Jezuici, 
Kraków 2004, ss. 92. 

W polskiej literaturze naukowej prace poświęcone osobie 
świętego Patryka nadal pozostają  rzadkością  (o tym stanie rze-
czy dobitnie świadczy bibliografia  zamieszczona w omawianej 
pracy). Tym bardziej warto odnotować ukazanie się nowej po-
zycji poświęconej osobie świętego, mimo — podkreślmy — jej 
popularnego charakteru. 

Niewielka książeczka  wyszła spod pióra ks. K. Panusia, 
który niedawno dał polski przekład pism Patryka (Sw.  Patryk. 
Pisma i najstarsze żywoty. Wstęp i opracowanie Jerzy Strzel-
czyk. Przekład ks. Kazimierz Panuś, Anna Strzelecka, Tyniec, 
Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2003, ss. 216; zob. re-
cenzję St. Źródł., XLI, s. 134-136). 

Autor sprawnie, mimo iż niezwykle skrótowo, przedstawił 
najważniejsze fakty  z życia apostoła Irlandii (s. 7-66, 73-76), 
jego pisma (s. 67-72), czy wreszcie legendy otaczające  jego 
osobę (s. 79-84). Trudno od popularnego opracowania wyma-
gać, by dostarczało gruntowną  prezentację problemu, można 
jednak wyrazić ubolewanie, iż autor obszernie opierając  się na 
materiale źródłowym nie pokusił się o bardziej wnikliwą  jego 
analizę, ograniczając  się niemal wyłącznie  do przywołania sto-
sownego cytatu (numeracja rozdziałów została podana jedynie 
w przypadku wyimków z Confessio). 

Na uznanie zasługuje fakt,  że w rozdziale o śmierci Patry-
ka (s. 73-76), bodaj po raz pierwszy w polskiej historiografii, 
obok roku 457 podano rok 492, od wielu lat przecież obecny 
w światowej dyskusji. 

Czytelnik mający  za sobą  lekturę przywołanej na początku 
edycji źródłowej z pewnością  zauważy, że recenzowana praca 
oferuje  znacznie mniej informacji  od wcześniejszego opraco-
wania. Można jednak powiedzieć, że postawione przed nią  cele 
popularyzatorskie z powodzeniem zostały spełnione. 

P.D. 

Urszula L e w i c k a - R a j e w s k a , Arabskie opisa-
nie Słowian.  Źródła  do  dziejów  średniowiecznej  kultury 
(Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Prace Etnolo-
giczne, 1.15), Wroclaw 2004, ss. 263, Summary. 

Apetyty i oczekiwania związane  z arabskimi źródłami do 
dziejów wczesnośredniowiecznej Polski i Słowiańszczyzny, roz-
budzone, być może ponad miarę, zwłaszcza studiami i edycja-

mi Tadeusza Kowalskiego i Tadeusza Lewickiego, od dłuższego 
czasu pozostawały raczej niezaspokojone. Dopiero stosunkowo 
niedawno możemy stwierdzić wyraźniejszy postęp w tej dzie-
dzinie, o czym zdają  się zaświadczać, obok wielu drobniej-
szych, prace Ahmada Nazmi, Commercial  relations  between 
Arabs and  Slavs  (9th-11th  c.), Warszawa 1998, Elżbiety Orłow-
skiej, Geografia  regionalna  w kulturze  arabsko-muzułmańskiej 
(VIII-XIV  w.), Wrocław 2000, oraz monografia  wymieniona 
w nagłówku niniejszego omówienia. Podtytuł zapowiada więcej 
niż sama praca, ograniczona, co prawda niezupełnie konse-
kwentnie, do zagadnień kultury materialnej. Praca składa się, 
poza wstępem (s. 9-19) i uwagami końcowymi (s. 218-221), 
z trzech głównych części. We wstępie autorka przedstawiła po-
krótce stan badań oraz podzieliła się ogólnymi refleksjami  na 
temat wartości średniowiecznych źródeł arabskich i perskich 
do badań nad kulturą  materialną  dawnych Słowian. W części II 
(s. 20-26) znajdujemy nader zwięzły „rys historyczny" dziejów 
politycznych kalifatu  arabskiego, rozwoju nauki, historiografii 
oraz piśmiennictwa geograficznego.  Rys ten, co zaznacza sa-
ma autorka, ma charakter orientacyjny i wtórny. Bardzo waż-
na i niezbędna do śledzenia dalszych wywodów autorki jest 
część III (s. 27-63), zatytułowana Przegląd  źródeł  i sylwetki  ich 
autorów, także dlatego, że przynosi sporo nowszych informacji 
bibliograficznych  i rzeczowych. Rdzeniem pracy jest część IV 
(s. 64-217), Kultura  materialna  średniowiecznych  Słowian, 
nawiązująca  koncepcyjnie do niektórych prac T. Lewickiego 
(o uprawie roli, hodowli, bursztynie, broni). Autorka systema-
tycznie analizuje wszelkie informacje  źródeł arabskojęzycznych 
o zdobywaniu pożywienia przez Słowian (hodowli, uprawie ro-
li, ogrodnictwie, sadownictwie, uprawie winnej latorosli, bar-
tnictwie-pasiecznictwie, rybołóstwie, zbieractwie, łowiectwie), 
o higienie, odzieży i ozdobach stroju, instrumentach muzycz-
nych, uzbrojeniu, formach  osadniczych i budownictwie, trans-
porcie i komunikacji oraz handlu. Tam, gdzie to uznała za celo-
we i możliwe, porównuje nie tylko dane źródeł arabskich po-
między sobą,  lecz także z niearabskimi źródłami pisanymi i re-
zultatami prac archeologicznych. 

Dla historyka cenne są  fragmenty  dyskusyjne, w których 
autorka referuje  sprzeczne czy rozbieżne dane swoich źródeł, 
na ogół starając  się zająć  własne stanowisko. Praca nie jest mo-
że nazbyt odkrywcza, na pewno jednak pożyteczna dla nie-
orientalistów, tym bardziej, że w wielu przypadkach brak pol-
skich przekładów wykorzystanych dzieł. W związku  z tym od-
notujmy z satysfakcją  wiadomość (s. 13) o przygotowywanym 
w ramach tak bardzo potrzebnej i zasłużonej serii Źródła  arab-
skie do  dziejów  Słowiańszczyzny  tomie V, poświęconym w cało-
ści al-Masudiemu. W uwagach końcowych znajdujemy zwięzłą 

Studia Źródłoznawcze, t. XLII, ISSN 0081-7147, ISBN 83-7181-358-9 



186 Zapiski krytyczne i sprawozdania 

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

J.  S. 

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

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

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

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

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

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

W aneksie do swej rozprawy, Die Alteren  Hildesheimer 
Annalen und  die  Gründung  des  Erzbistum  Gnesen (s. 273-279), 
Fried powraca raz jeszcze do wywołanej przez siebie przed 


