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Jonathan M. W o o d i n g (ed.), The  Otherworld  Voyage  in Early  Irish  Literature.  An Anthology 
of  Criticism,  Dublin 2000, Four Courts Press, ss. XXVIII, 290; Clara S t r i j b o s c h, The  Sea-
faring  Saint.  Sources and Analogues  of  the Twelfth-century  „Voyage  of  Saint  Brendan",  transl. 
Thea Summerfie l  d, Dublin 2000, Four Courts Press, ss. X, 325. 

Problematyka podróży wczesnośredniowiecznych Iryjczyków — rzeczywistych i wyimaginowanych, przekazów podróże 
te relacjonujących,  na tym tle zaś — kluczowej postaci św. Brendana z Clonfert  nie tylko pasjonowała wiele pokoleń ludzi 
średniowiecza, lecz także dla nowoczesnej nauki stanowi ciągłe  wyzwanie. Towarzyszące  obu wymienionym w nagłówku 
publikacjom zestawienia bibliograficzne,  choć rzecz jasna, selektywne, dają  pewne wyobrażenie o morzu różnojęzycznej li-
teratury zagadnienia. 

1. Pierwszą  z wymienionych pozycji można traktować jako rodzaj wprowadzenia, a zarazem uzupełnienia do drugiej. 
Składają  się na nią:  artykuł wstępny pióra redaktora tomu (s. XI-XXVIII), 19 rozpraw (z nich 16 to przedruki już opubli-
kowanych, trzy ostatnie zostały napisane specjalnie do tego zbioru), aneks źródłowy (s. 246-250), bibliografia  (s. 251-277) 
zestawiona przez Karen Jankulak i J. M. Woodinga oraz indeks. We wstępie Wooding omawia typowy dla wczesnośrednio-
wiecznej Irlandii gatunek literacki „podróży" i jego odmiany (echtrae  — „przygody", loignes  — „wygnania", przede wszyst-
kim zaś immrama — „podróże morskie") oraz trudną  do uchwycenia genezę, szkicuje główne etapy zainteresowania tą 
problematyką  w nauce nowożytnej i formułuje  główne problemy dyskusyjne, a w końcowej części przedstawia informacje 
o istniejących  edycjach i przekładach poszczególnych tekstów (Navigatio  s. Brendani  abbatis, Immram  Brain, Immram  curaig 
Mâele  Dûin, Immram  Snédgusa  ocus Maic  Riagla,  Immram  curaig Ua  Corra,  Vita  Brendani  i Betha Brénnain). Antologia 
wspomnianych 16 tekstów, ułożona w chronologicznym porządku  ukazywania się ich pierwodruków, obejmuje cały bez ma-
ła wiek XX w dziejach nauki (ze wzrastającym  ku naszym czasom stopniem ich szczegółowości) i zawiera celniejsze i — 
trzeba przyznać — trafnie  przez redaktora dobrane, wszakże ze względów oczywistych z wyłączeniem  tekstów szczególnie 
obszernych i ograniczone do kręgu anglosaskiego i iryjskiego, artykuły ilustrujące  dzieje badań nad tym odłamem piśmien-
nictwa staroiryjskiego. Znajdujemy w antologii teksty dobrze znane wszystkim badaczom, takie jak rozpoczynający  listę ar-
tykuł Charlesa Plummera w 1905 r. (Some  new light  on the Brendan  legend),  Mario Esposito z 1960 r. (An apocryphal „Book 
of  Enoch and  Elias"  as a possible source of  the Navigatio  Sancti  Brendani),  Thomasa Charles-Edwardsa z 1976 r. (The  social 
background  of  Irish  Peregrinatio)  czy Davida N. Dumville'a z 1988 r. (Two approaches to the dating  of  „Nauigatio  Sancti 
Brendani").  Znalazły się w zbiorze również rozprawy trudne do osiągnięcia  zwłaszcza z dala od Irlandii (redaktor potwier-
dza tę trudność nawet w odniesieniu do samej Irlandii), jak np. Williama Flinta Thralla z 1923 r. (Clerical  sea pilgrimages 
and  the Imrama),  czy publikowane na łamach fachowych  iryjskich periodyków (jak „Ériu" czy „Éigse"). Przyglądając  się 
problematyce poszczególnych rozpraw, można do pewnego stopnia wyrobić sobie pogląd  o punktach ciężkości badań i ich 
fluktuacjach.  Dwie rozprawy (Proinsias Mac Cana i James Carney) dotyczą  wędrówki Bra(i)na, zawierającej  szczególnie 
wyraźne nawiązania  do doby przedchrześcijańskiej, lokalizacji zaświatów w tradycji iryjskiej (John Carey), kwestii Antypo-
dów w tejże tradycji (łącznie  z Wergiliuszem z Salzburga — J. Carey), analogii i możliwych iryjskich wpływów na staroan-
gielski poemat Seafarer  (Colin A. Ireland), związków  pomiędzy podróżami Brendana i bretońskiego świętego Malo 
(Séamus Mac Mathûna) i roli alegorii w Navigatio  s. Brendani  (Dorothy Ann Bray). Ze wspomnianych trzech pierwodru-
ków artykuł Kevina Murraya traktuje o pewnym szczególe, dotyczącym  powrotu z cudownej krainy Snédgusa i Maic Riagli, 
Thomas Owen Clancy w tekście Subversion  at sea: Structure,  style and  intent in the Immrama  (s. 194-225) próbuje przedsta-
wić miejsce i rolę morza jako elementu pokuty i oczyszczenia w kulturze iryjskiej, a redaktor tomu — Jonathan M. Woo-
ding w zamykającym  zbiór artykule Monastic  voyaging and  the „Nauigatio"  (s. 226-245) zwraca uwagę na przewodni w daw-
niejszej nauce, ostatnio jak gdyby nieco zaniedbany aspekt geograficzno-odkrywczy  iryjskiej literatury podróżniczej w ogó-
le, a najbardziej i najszerzej w jej obrębie znanej Navigatio  s. Brendani  w szczególności. W aneksie znalazły się angielskie 
przekłady (pióra Karen Jankulak) fragmentów  apokryficznej  Historii  Henocha  i Eliasza,  bezimiennej wierszowanej satyry 
na Iryjczyków z XII w. i zjadliwej późnośredniowiecznej satyry Mikołaja z Bibry Carmen satiricum (v. 1550-1564). 

Omówiona tu, starannie przygotowana praca zbiorowa, nawiązująca  implicite  do praktyki zakorzenionej przede wszyst-
kim w nauce niemieckiej (zwłaszcza w liczącej  już kilkaset tomów darmsztadzkiej serii Wege der Forschung)1, zdaje się 
wskazywać istotną  potrzebę badawczą,  zwłaszcza co się tyczy problemów szczególnie doniosłych bądź  kontrowersyjnych: 
ułatwiania badaczom dostępu do trudno nieraz osiągalnych  a ważnych prac z określonej dziedziny, a poprzez ich rozumne 
zestawienie — łatwiejszej orientacji w dziejach badań. 

2. Monografia  Clary Strijbosch, będąca  uzupełnionym i zmodyfikowanym  przekładem holenderskiego oryginału (De 
bronnen van de  Reis van Sint  Brandaan,  Hilversum 1995), dotyczy późniejszego (XII w.) etapu kształtowania się na konty-
nencie europejskim tradycji o podróży św. Brendana, mianowicie utworu Podróż  św. Brendana  (De  reis van Sint  Brandaan), 
powstałego zapewne w Nadrenii, który nie zachował się co prawda w wersji pierwotnej, lecz znany jest — jak przekonywa-
jąco  wykazuje C. Strijbosch, mająca  zresztą  w tym wielu poprzedników — w pięciu późniejszych (zachowanych wyłącz-
nie w późnośredniowiecznych przekazach rękopiśmiennych bądź  w drukach XV i XVI w.) wersjach czy redakcjach: dwóch 
wierszowanych wersjach niemieckich (środkowogórnoniemieckiej i dolnoniemieckiej), dwóch środkowoniderlandzkich 

1 W Polsce jako analogię można wymienić przygotowany przez Gerarda Labudę zbiór Święty  Wojciech  w polskiej  tradycji  historiograficznej,  Warszawa 
1997. 
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wersjach wierszowanych i jednej niemieckiej wersji prozaicznej. Wiadomo, że kontynentalna kariera łacińskiej Navigatio 
s. Brendani  abbatis wyraziła się nie tylko pokaźną  liczbą  przekazów rękopiśmiennych tekstu oryginalnego, lecz także prze-
róbkami i adaptacjami, z których najwcześniejsze i najbardziej interesujące  tak z historyczno-literackiego, jak duchowego 
punktu widzenia są  dwunastowieczne: Le Voyage  de  Saint  Brendan  mnicha Benedykta (Benedeit) i właśnie Podróż  św. Bren-
dana,  stanowiąca  przedmiot monografii  C. Strijbosch2. Właśnie zachowanie się kilku odrębnych redakcji Podróży  umożliwi-
ło autorce — oczywiście w warunkach suwerennej znajomości całej problematyki staroiryjskiej literatury podróżniczej, 
a ponadto ogólnoeuropejskich i ogólnochrześcijańskich odniesień i analogii — znacznie dokładniej i przekonywająco,  niż 
mogli to uczynić jej poprzednicy wejrzeć w genezę, strukturę i świat idei zaginionego anonimowego utworu, jego wzory lite-
rackie (wpływ Navigatio  jest niewątpliwy,  ale jego zakres jednak ograniczony), przemiany tekstowe i ideowe, jakim materia 
została poddana w poszczególnych zachowanych redakcjach. Nie sposób w kilku czy kilkunastu zdaniach wyczerpująco 
przedstawić treści i wszystkich wniosków z pracy C. Strijbosch, zadowolić się musimy zwięzłą  prezentacją  konstrukcji książ-
ki, zwracając  uwagę na niektóre, w odczuciu recenzenta ważniejsze jej naukowe osiągnięcia.  Zasadnicza część książki  zo-
stała podzielona na siedem rozdziałów. W pierwszym z nich autorka przedstawiła Podróż,  jej rękopiśmienny przekaz i spró-
bowała hipotetycznie zrekonstruować treść oryginału. Obszerny rozdział II został w całości poświęcony wyjaśnieniu stosun-
ku Podróży  do łacińskiej Żeglugi  (Navigatio).  Obok oczywistych zbieżności (osoba bohatera, fakt  długotrwałej podróży mor-
skiej, epizodyczny charakter narracji, wiele powtarzających  się, niekiedy w niemal identycznej postaci, epizodów) występują 
znamienne i doniosłe różnice. Spora część epizodów z Podróży  albo w ogóle nie występuje w Żegludze,  albo uległa daleko 
idącym  transformacjom.  Pytanie, o ile transformacje  te są  wynikiem niezrozumienia łacińskiego wzoru, o ile zaś zostały 
wprowadzone świadomie, także w celu zdystansowania się od tego wzoru, jest jednym z istotniejszych, jakie postawiła sobie 
autorka. Może najistotniejszą  modyfikacją  jest porzucenie przewodniego motywu żeglugi Brendana i jego towarzyszy 
z Żeglugi,  jakim jest zamiar odszukania Ziemi Obietnicy Świętych (Terra  repromissionis sanctorum): Brendan w Podróży  wy-
prawia się za karę, będącą  skutkiem niedowiarstwa. Poznanie prawdy, że wszechmoc Boża jest nieskończona, stanowi efekt 
podróży. Kolejne rozdziały (III-VI) to analiza współczesnych lub zbliżonych w czasie możliwych (niekiedy podniesionych 
do rangi niemal pewności) źródeł bądź  inspiracji autora Podróży  (poemat Herzog  Ernst  oraz inne zabytki popularnej 
w XII w. literatury o „cudach natury" — Fizjolog,  bestiariusze, Liber monstrorum  — i o charakterze geograficzno-etnogra-
ficznym,  w rodzaju Makrobiusza Komentarza  do  Snu Scypiona,  kazania i legendy). Jeżeli chodzi o źródła wcześniejsze, to 
Strijbosch omawia je jak gdyby w dwóch etapach: te, które wpłynęły bądź  mogły wpłynąć  na autora łacińskiej Żeglugi,  oraz 
te, w których można się dopatrywać inspiracji samego autora Podróży  i ewentualnie odchyleń od łacińskiego wzoru. Roz-
dział VII, The  old,  the new and  the truth  (s. 209-252), jest rodzajem bardzo inteligentnego i inspirującego  podsumowania 
rezultatów pracy, choć zawarte w nim rozważania autorki wykraczają  częściowo poza samą  pracę. Zwraca ona m.in. uwagę 
na podejrzenia o nieprawomyślnośc, jakie chętnie były w średniowieczu wysuwane pod adresem Iryjczyków, i na chęć obro-
ny przed nimi, która mogła także autora Podróży  skłaniać do selekcji i prób reinterpretacji materiału. 

Pracę C. Strijbosch uzupełniają  obszerne aneksy. W pierwszym z nich autorka przedstawiła dotychczasowe usiłowania 
ustalenia porządku  przekazów (stemma)  Podróży,  w drugim sporządziła  „przewodnik" po epizodach Podróży  we wszystkich 
jej znanych obecnie redakcjach, w trzecim zajęła się dostrzeżonymi w nich elementami rytmicznymi, aneks nr 4 zawiera wy-
liczenie i omówienie interpolacji i opuszczeń całych epizodów, aneks kolejny to sumienne sprawozdanie z dotychczasowych 
edycji, stanu podstawy rękopismiennej oraz charakterystyka utworu Vita  Brendani,  po czym następuje przegląd  treści oraz 
tabelaryczne zestawienie epizodów występujących  w: Żegludze,  Navigatio,  Mael  Duin i Vita  Brendani.  Bibliografia  zamie-
szczona została na s. 290-310, a na s. 311-314 „indeks epizodów" (oprócz wymienionych przed chwilą  także do Brana, Her-
zog Ernst,  Ua  Corra  i Vita  Malo),  po nim zaś jeszcze indeks ogólny. Książkę  udatnie wzbogaca 16 czarno-białych ilustracji 
zaczerpniętych z rękopisów i inkunabułów. W bogatej i wielojęzycznej literaturze przedmiotu monografia  Clary Strijbosch 
zajmie poczesne miejsce i nie wątpię,  że utrzyma je długo. 

Jerzy  Strzelczyk 
Uniwersytet  Adama  Mickiewicza  w Poznaniu 

Instytut  Historii 

Medieval  hagiography.  An anthology,  edited by Thomas Hea d , Routledge, New York & Lon-
don 2001, ss. XLIX, 834. 

W krajach Europy Zachodniej, szczególnie anglojęzycznych, od kilkudziesięciu lat widoczne jest — nadal nie zanika-
jące  — zainteresowanie hagiografią  oraz kultem świętych, a szerzej — historią  religii w średniowieczu. Wydaje się, że po 
serii szczegółowych badań, obejmujących  szerokie pole zainteresowań, oraz umieszczeniu problematyki hagiografii  i świę-

2 Do tych i pokrewnych zagadnień zob. wstęp do: Żegluga  św. Brendana  opata (Navigatio  sancti Brendani  abbatis), przekł. I. Lewandowski, ed. 
J. Strzelczyk, Poznań1992. 


