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wykazuje Ó C r ó i n i n , była bardzo często poruszana w egzegezie iryjskiej, najbliższe jednak kodeksowi würzburskiemu
sformułowania zawiera tekst nie iryjskiego pochodzenia,
mianowicie komentarz do 4 ewangelii przypisywany (niesłusznie) Teofilowi z Antiochii, powstały prawdopodobnie w Galii
na przełomie V i VI w. Autor pisze, że nikt nie zbadał
w sposób należyty wspomnianego wyżej kodeksu nr 12
z Würzburga; opinia ta trochę dziwi wobec faktu, że kodeks
ten cieszy się zainteresowaniem przynajmniej od czasów J. K.
Z e u s s a i H. Z i m m e r a , doczekał się edycji fototypicznej
w 1910 r., a ostatnio specjalne studia poświęcili mu Próinseas
N i C h a t h a i n (Notes on the Würzburg glosses, w: Irland
und die Christenheit. Bibelstudien und Mission, Stuttgart
1987, s. 190-199) i Karl Horst S c h m i d t p i e Würzburger
Glossen, Zeitschrift für celtische Philologie 39,1982, s. 54-77).
Tej ostatniej pracy Ó Cróinin zresztą w ogóle nie wspomina.
J. Strz.

zdaniu Navigatio zawarte jest dokładne określenie społeczno-genealogicznej sytuacji św. Brendana: Sanctus Brendanus
filius Firdocha nepo(ti)s Alti de genere Eogeni(s) Stagni Len
regione Mumenensium ortus fiiit. Takie określenie, zdaniem
Dumville'a jest mało prawdopodobne po roku 786, to znaczy
po upadku znaczenia dynastii Eoganacht of Loch Lein.
Zasadność tej tezy, opartej na gruntownej znajomości wyjątkowo mało (dla niespecjalistów) „przejrzystej" historii wewnętrznej społeczeństwa irlandzkiego końca VIII i początku
IX w , muszą osądzić specjaliści od tej historii. Ponieważ
jednak Navigatio należy do utworów, które odegrały wielką
rolę w dziejach cywilizacji europejskiej i stanowi jeden z najpiękniejszych darów Iroszkotów dla tej cywilizacji, problem
jej datowania zasługuje na uwagę. Dodajmy, że przedstawiona tu propozycja Dumville'a nie rozstrzyga ani kwesti autorstwa, ani środowiska w którym omawiany utwór powstał,
chociaż pośrednio wspiera (wbrew Selmerowi) przekonanie
o irlandzkiej (nie kontynentalnej) genezie Navigatio.
J. Strz.

David N. Dumville, Two approaches to the dating of
„Nauigatio Sancti Brendani", Studi medievali, Spoleto, 3 s
serie, 29 (1988), s. 87-102.
Do nie rozwiązanych dotąd problemów badawczych,
jakich nie skąpi znany i ze wszech miar interesujący utwór
Navigatio s. Brendani abbatis (edycja polska 1992 r.), należy
czas powstania. Uważany dawniej (np. przez H. Z i m m e r a )
za stosunkowo późny (XI w.), został przez ostatniego wydawcę Carla S e l m e r a (1959) datowany na wiek X, przede
wszystkim ze względu na ujawnienie faktu, iż dwa z licznych
przekazów rękopiśmiennych dzida sięgają tego właśnie stulecia. Ponieważ jednak zauważono rychło, że rękopisy te
(londyński i monachijski) różnią się już w niejednym szczególe, dotacja Selmera została zakwestionowana. Przynajmniej
czterech znawców zagadnienia (Mario E s p o s i t o , James
C a r n e y , Giovanni O r l a n d i i D u m v i l l e ) opowiedziało się
zatem za wiekiem IX, różniąc się pomiędzy sobą co do
dokładniejszej daty. Dumville, korygując własne wcześniejsze
wywody (Echtrae and immram: some problems of definition,
Ëriu 27, 1976, s. 73-94), występuje obecnie z propozycją
datowania Navigatio nie później niż na koniec wieku VIII,
dokładnie: rok 786. Jest to zatem, jak dotąd, najwcześniejsza
datacja zabytku. Na poparcie swej tezy Dumville wysuwa
i rozwija dwa argumenty. Pierwszy z nich, nawiązujący
polemicznie do tezy G. Orlandiego (wyłożonej w ważnej,
a mało znanej, nawet w kręgach specjalistów, pracy: Navigatio Sancti Brendani, I: Introduzione, Milano 1968; zapowiedziana przez Orlandiego nowa edycja zabytku dotąd, jeśli się
nie mylę, nie ukazała), opartej na „historycznej" wykładni
wzmianki utworu (c. 28) o christianorum persecutio w sensie
najazdów wikińskich na Irlandię, które rozpoczęły się dopiero
po roku 800. Dumville odrzuca tę drogę interpretacji, gdyż
jego zdaniem autor Navigatio nawiązywał w przytoczonym
fragmencie nie do konkretnych, ujmowanych post eventu,
wydarzeń historycznych, lecz do popularnych we wczesnym
średniowieczu wyobrażeń eschatologicznych: prześladowania
wiernych przez Antychrysta przed ostatecznym zwycięstwem
sił boskich. Odrzuciwszy w ten sposób jedną z, jak się
wydawało, pewniejszych przesłanek datowania Navigatio na
IX wiek, uciekł się Dumville w dalszej części swego wywodu
do argumentacji o charakterze historycznym. W pierwszym

Hansgerd Göckenjan, Frühe Nachrichten über Zentralasien und die Seidenstrassen in der „Relatio de Davide
rage", Ural-Altaische Jahrbücher (Fortsetzung der
„Ungarischen Jahrbücher"), Wiesbaden, NF 8(1988),
s. 99-124.
W trakcie V wyprawy krzyżowej, gdy wojska „Franków"
zdobyły egipską Damiettę, po raz pierwszy dotarły do nich
głuche echa podbojów mongolskich. W 1218 r. bowiem
Czyngis-chan podjął wielką wyprawę na zachód, skierowaną
przeciw władcy Chorezmu Mohammedowi Et. Zrodzone zapewne z inspiracji nestorian Azji Środkowej pogłoski o wielkim władcy wschodnim, chrześcijaninie, który jest skłonny
przybyć lub nawet przybywa w sukurs wojskom chrześcijańskim na Bliskim Wschodzie przeciw Saracenom, padały na
podatny grunt w obozie krzyżowców i stały się środkiem
propagandy politycznej przywódców krucjaty. Aczkolwiek
trudno powiedzieć, byśmy mieli już całkowitą jasność co do
chronologii, pochodzenia, struktury i faktografii kilku różnych pojawiających się wówczas relacji na ten temat (por.
G. A. Bezzola, Die Mongolen in abendländischer Sicht,
1220-1270. Ein Beitrag zur Frage der Völkerbegegnungen,
Bern-München 1974, s. 13 nn.), dane te od dawna były
wykorzystywane w nauce europejskiej, zwłaszcza w kontekście początków trzynastowiecznej penetracji kontynentu
azjatyckiego i konfrontacji z Mongołami. Największym brakiem większości prac z tej dziedziny była jednostronna
europejska ich perspektywa, podczas gdy od dawna było
jasne, że jedynie słuszną drogą badań oraz jedyną drogą
rokującą uzyskanie pogłębionych rezultatów jest współpraca
z orientalistami, którzy owe łacińskie relacje potrafią zweryfikować z danymi źródeł wschodnich, niedostępnych z racji
językowych większości historyków europejskich. Uczony
z Giessen Hansgerd G ö c k e n j a n łączy kompetenq'e historyka-mediewisty i orientalisty, toteż przedstawiona przezeń
próba pełniejszego odczytania tej wersji Relatio de Davide
rege, którą przekazał (jako list VII swej korespondencji)
biskup Akkonu i późniejszy kardynał-biskup Tusculum Jakub z Vitry (ok. 1180-1240), przyniosła rezultaty godne
uwagi. Najważniejsze z nich to prześledzenie informatorów
i dróg docierania informacji o stosunkach panujących w Azji
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Środkowej do krzyżowców. Przypomnijmy, że chodzi o obszary najzupełniej nie znane uprzednio Europejczykom, gdyż
nawet - i tak już w XIII w. zupełnie nieaktualne - dane
Ptolemeusza o tej części świata były wówczas całkowicie
zapomniane. Okazuje się, że niezależnie od naiwności głównego motywu Relacji, jakim było przekonanie o chrześcijańskim wyznaniu i gotowości do aliansu z Europejczykami
„wielkiego władcy" Wschodu, mimo pewnych nieścisłości
i błędów faktycznych, relacja zanotowana przez Jakuba
z Vitry zawiera znaczną liczbę danych oryginalnych, mogących ^pochodzić jedynie od bardzo dobrych informatorów
„z pierwszej ręki" i na ogół zasługujących na zaufanie.
Dotyczy to zwłaszcza (i tutaj znajduje się punkt ciężkości
artykułu Góckenjana) nazw osobowych, plemiennych i miejscowości. Sięgają one wschodnich rejonów Azji Środkowej
i - jak wykazał Góckenjan - wytyczają dość dokładnie
(choć nie kompletnie) trzy konkretne szlaki handlowe, będące
wariantami słynnego szlaku jedwabnego (por. s. 123 n.),
łączącego już w starożytności Daleki Wschód poprzez Turkiestan z Zachodem. Jak słusznie spostrzegł autor omówionej
tu pracy, otwarcie dla Zachodu dróg do Azji Środkowej
i na Daleki Wschód było (pierwszym) rezultatem podbojów
mongolskich i stworzonych przez Czyngis-chana i jego
następców podstaw pax Mongolica. Już niebawem, począwszy od lat czterdziestych XIII w., podążą na Wschód
poselstwa europejskie. Mimo całej uciążliwości podróży oraz
dokuczliwych niekiedy szykan po drodze, nie ulega wątpliwości, że bez połączenia azjatyckich bezmiarów pod jedną
władzą i bez podziwianej sprawności mongolskiej administracji, wyprawy Piano Carpiniego i Rubruka byłyby zupełnie
nie do pomyślenia.
J. Strz.

Janusz Odrowąż-Pieniążek, Polonika zbierane po
świecie, Państwowe Wydawnictwo „Iskry", Warszawa
1992, ss. 196, nlb.2.
W roku 1853 Aleksander Przeździecki, wielki miłośnik
dziejów ojczystych, a także późniejszy mecenas i promotor
wydania dzieła Jana Długosza, opublikował własnym sumptem dziełko pt. „Ślady Bolesławów polskich po obcych
krajach". Zebrał w nim wiadomości o Bolesławie Chrobrym,
0 Bolesławie Śmiałym, o Bolesławie Krzywoustym i jego
żonie Salomei z Bergu, wreszcie o potomstwie Bolesława
Krzywoustego. Jeszcze i dziś niejednokrotnie sięgamy do
tego zbioru pamiątek rozsianych po całej Europie zachodniej.
„Polonika" Janusza O d r o w ą ż a - P i e n i ą ż k a , zbierane
także po świecie, przenoszą nas do XIX stulecia, z kilku
wypadami w wiek XX. Autor, jako dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, niejako z tego
tytułu poszukiwał przede wszystkim „Mickiewiczianów" i odnalazł ich sporo; na 21 szkiców aż 10 bezpośrednio dotyczy
Adama Mickiewicza, a 2 dalsze przez osobę Towiańskiego
1 Mazurkiewicza wiążą się z jego osobą i twórczością pośrednio. Jest też drobiazg o paryskim mieszkaniu Juliusza Słowackiego. Paryskie poszukiwania naprowadziły Autora na ślad
opisu koronacji króla Stanisława Augusta (list pijara Tadeusza Nowaczyńskiego do Madame Truet guwernantki na
dworach ówczesnej arystokracji polskiej). Z Paryżem wiążą
się też opisy tego miasta z lat 1836-1837 Karola Frankow-

skiego, carskiego oficera, który m.in. był wysłany do Francji
J a k o agent wojskowy dla zdania sprawy o armii francuskiej",
i jak widać z jego pisarstwa interesowały go też inne przejawy
życia stolicy Francji. Szczególnie interesujące są też szczegóły
biograficzne dotyczące pozaliterackiego życia dwu „sybiraków", Ignacego Orpiszewskiego i Gustawa Z i e l i ń s k i e g o ,
autora „Kirgiza" podczas pobytu na Syberii i potem w kraju.
Z tamtego czasu wyłania się spuścizna Adama Gurowskiego
w archiwum waszyngtońskim.
Trzy ostatnie szkice opowiadają o zbiorach i darach
emigranta francuskiego i tamtejszego pseudo-markiza Eugeniusza Kucharskiego (1905-1977), w rzeczywistości syna
organisty w Radomskiem, który zrobiwszy majątek na kursach radiotechnicznych, tworzył m.in. kolekcję „Poloników",
czasami oryginalnych, czasami podrabianych, których część,
ofiarował na Zamek Królewski w Warszawie, dalej o Bohdanie Olgierdzie J e ż e w s k i m (1900-1980), kronikarzu polskiej emigracji w Londynie, m.in. redaktorze i wydawcy
„Rocznika Polonii" (7 wydań), zawierającego bezlik wiadomości o rodakach rozsianych tym razem po całym świecie,
a także inicjatorze i współwydawcy (razem z Andrzejem
C i e c h a n o w i e c k i m ) informatora „Polonica na Wyspach
Brytyjskich", wreszcie o Alanie Kosko (1907 -1986), poecie
z kręgu poznańskiego „Promu" w latach dwudziestych i trzydziestych, potem (odliczywszy lata wojennej odysei we Lwowie i Warszawie aż do Powstania), emigrancie na paryskim
bruku, gdzie rozwijał żywą działalność przekładową, postaci
godnej osobnej biografii.
Znakomite dziełko Janusza Odrowąż-Pieniążka wyposażone jest w unikatowe fotografie, ocaliło od zapomnienia
ważne fragmenty polskiej spuścizny kulturalnej.
G. L.

Leopold Hellmuth, Die assassinenlegende in der österreichischen Geschichtsdichtung des Mittelalters, Archiv
für österreichischen Geshichte Bd. 134. Österreichische
Akademie der Wissenschaften, Wien 1988, ss. 182.
Niesłabnące zainteresowanie dziejami asasynów znalazło
w ostatnim czasie omówienie w pracy L. H e l l m u t h a ,
poświęconej badaniom legendy asasyńskiej i jej wpływowi na
piśmiennictwo średniowiecznej Europy. Wśród wielu wątków
legendy badacz zwrócił szczególną na motywy: „skrytobójców", „Starca z gór" i „raju", które wyeksponował z trzynastowiecznej „Kroniki świata" Jansena Enikela, twierdzącego, iż Fryderyk II Hohenstauf zorganizował grupę ślepo
oddanych mu zabójców, którzy mordowali przeciwników
politycznych i wrogów cesarza.
Praca L. H e l l m u t h a ma charakter analityczny, a obrana koncepcja badawcza mająca rozstrzygnąć o wiarygodności
lub fałszywości przekazu Enikela - w odniesieniu do przypisywanych przezeń Fryderykowi II metod walki politycznej
- zdaje się właściwa. L. H e l l m u t h postawił kilka interesujących pytań pod adresem kroniki Enikela, a mianowicie:
1) Jakie źródła wpłynęły na ukształtowanie jego wizji?
2) Czy Fryderyk II utworzył grupę skrytobójców - „Stecher", i czy jest możliwe, aby cesarscy „Stecher" byli europejskimi odpowiednikami asasynów?
3) Dlaczego kronikarz identyfikuje cesarza z osobą „Starca z gór"?

