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Pasje świętych Wojciecha i Brunona z tzw. kodeksu z Tegernsee
Ws têp*

Pasja sw. Wojciecha i Historia misji biskupa Brunona wraz z jego kapelanami, zawierająca opis ich
męczeństwa, dwa wyraźnie różne utwory, połączone w jednym jedenastowiecznym rękopisie, zachowały się w składzie kodeksu pochodzącego z bawarskiego klasztoru w Tegernsee, a przechowywanego w królewskiej bibliotece w Monachium (obecnie Bayerische Staatsbibliothek), sygnatura 18897.
Hystoria de predicatione episcopi Brunonis przekazał wydawcy Heinrichowi Georgowi Pertzowi bibliotekarz monachijski Heinrich Conrad Foeringer, po czym Pertz ogłosił ją drukiem w 1841 r. Passio s. Adalperti martiris odkrył August Bielowski w r. 1857, lecz przed edycją Pasji w Polsce wydali ją
Wilhelm Giesebrecht i Max Toeppen1.
Późnośredniowieczny przekaz tejże Pasji znalazł Stanisław Kętrzyński w kodeksie pochodzenia
południowoniemieckiego w tejże bibliotece w Monachium, opatrzonym sygnaturą 238462. Na podstawie obydwóch przekazów ks. Henryk Fros zamierzał ponownie ogłosić Pasję3, lecz przedwczesna
śmierć zasłużonego bollandysty przerwała jego prace.
Kodeks z Tegernsee złożono w XV w. z różnych tekstów hagiograficznych pisanych rękoma z wieków X, XI, XII i XIII. Dołączono kartę ochronną, na której spisano zawartość tomu, a zamknięto kartą zawierającą początek spisu postanowień papieskich dotyczących symonii4. Dwa omawiane
opisy męczeństwa świętych Wojciecha i Brunona tworzą zwartą całość, obejmującą strony 289-304
(8 kart), o formacie odmiennym od poprzedzających je tekstów. Karty 289/290, 291/292 oraz
298/299 i 299/300 noszą wyraźne ślady składania, co pozwala przypuścić, że przez długi czas nie
korzystano z zamieszczonych tam tekstów. Passio S. Adalperti, pisane inną ręką niż Hystoria de
predicacione episcopi Brunonis — obydwa tytuły pochodzą z XV w. — ukazują wyraźnie jedenasto* Niniejsza publikacja mogła powstać dzięki uprzejmej uczynności o. Jana Andrzeja Spieża OP, przez którego — za
pośrednictwem prof. Stanisława Trawkowskiego — mogłam dotrzeć do mikrofilmów, uzyskanych przez śp. ks. prof. Henryka Frosa SJ, a znajdujących się obecnie pod pieczą ks. prof. Kazimierza Doli. Dziękuję serdecznie ks. prof. K. Doli za
użyczenie potrzebnych do edycji mikrofilmów, o. J. A. Spieżowi i prof. S. Trawkowskiemu za pośrednictwo i pomoc.
1
A. Bielowski, Męczeństwo ś. Wojciecha. Wiadomość o nim, MPH, t. 1, Lwów 1864, s. 151. Bielowski rozpoczął wydawanie
t. 1 MPH w r. 1856 własnym kosztem, gdyż nowe kuratorium Zakładu im. Ossolińskich (Bielowski był tam kustoszem od
r. 1851) odmówiło dalszej pomocy finansowej w edycji źródeł do dziejów Polski. Zasiłek udzielony przez Wiktora Baworowskiego pozwolił ukończyć druk dopiero w 1864 r.; stąd niektóre z przekazów źródłowych, w tym Pasja św. Wojciecha,
pojawiły się wcześniej w edycjach niemieckich (zob. wydania Pasji). W. Semkowicz, Bielowski August, PSB, t. 2, Kraków
1936, s. 58-59.
2
Do przekazu o sygn. 23846 zob. w Aneksie przypisy odnoszące się do rękopisu z XV w., oznaczonego literą B.
3
Ks. H. Fros SJ, Wczesne żywoty św. Wojciecha. Stan i potrzeba badań, w: Środkowoeuropejskie dziedzictwo św. Wojciecha,
red. A. Barciak, Katowice 1998, s. 103-117.
4
Pergaminowy kodeks oprawny w XV w. w deski powleczone białą skórą zawiera 304 strony w formacie szesnastki.
A. Bielowski zauważył, że pod tytułem Pasji św. Wojciecha znać ślady pisma, zapewne italiki, koloru czerwonego, niewątpliwie pierwotnego ozdobnego tytułu.
Studia Źródłoznawcze, t. XL, ISSN 0081-7174, ISBN 83-7181-256-6

20

Anna Rutkowska-Płachcińska

wieczne pismo skryptorów wykształconych w Tegernsee. Niejednolita treść obydwóch tekstów zawiera powiązanie kultu obydwóch głosicieli Ewangelii, ówczesnych męczenników za wiarę, u pogańskich Prusów.
Interesujący nas rękopis powstał w benedyktyńskim klasztorze położonym nad jeziorem Tegern,
przez które przepływa rzeka Magfall, dopływ rzeki Inn 5 . Fundatorami klasztoru miedzy 746 a 756 r.
byli bracia Adalbert i Otokar (Otgar), których rodowe pochodzenie pozostaje sporne. Adalbert
został opatem klasztoru, Otgar bratem laickim. Patronem klasztoru był św. Kwiryn, po którego
relikwie wysłany był Uto siostrzeniec (sororius) fundatorów, lecz przywiózł je z Rzymu dopiero
prezbiter Eio w końcu VIII w.6
Klasztor w Tegernsee, po okresie upadku spowodowanego sekularyzacją jego dóbr po r. 907
przez księcia bawarskiego Arnulfa oraz pożarem zabudowań i biblioteki, odżył w drugiej połowie X w., za panowania cesarza Ottona II; podniesiony do rangi opactwa monarszego wyrósł na
centrum kulturalne dość rozległego regionu. Zgromadzono wówczas ponownie zasoby biblioteczne i wznowiono działalność szkoły kształcącej również kopistów. Tegernsee było klasztorem monarszym (Reichskloster), lecz podlegającym kościelnej jurysdykcji biskupiej diecezji Freising; stałe
kontakty kulturalne łączyły go zarówno z Freising, jak z arcybiskupstwem w Salzburgu.
W dziejach skryptorium, a także całego klasztoru zaznaczyła się szczególnie działalność trzech
opatów: Ellingera w l. 1017-1026 i 1031-1041, Sigfrida w l. 1048-1069 oraz Eberharda do r. 1091.
Za rządów tego ostatniego rozwinęła się w klasztorze sztuka kaligrafii oraz iluminacji; wykonywano
na zlecenie odpisy ksiąg, powiększano zbiory biblioteczne.
Intelekualny wizerunek benedyktynów z Tegernsee w XI w. przedstawili w swych opracowaniach
Bernhard Schmeidler i Christine Elisabeth Eder 7 . Schmeidler, który zajmował się przede wszystkim
klasztornymi pracami historiograficznymi oraz zbiorem listów opatów Froumunda i Ellingera zauważył, że zapisy historyczne z X i XI stuleci są, inaczej niż późniejsze, fragmentaryczne i noszą
znamiona notat pamięciowych, sporządzanych w celach praktycznych. Reprezentują je Notae Tegernseenses (Clm 1910, Teg. 101), przekazujące różnorakie informacje, jak rocznikarskie wiadomości o przywróceniu życia klasztornego w r. 987 za opata Hartwiga, a także lista relikwii otrzymanych
w XI w., zwłaszcza wówczas, gdy opatem był Ellinger.
Opracowanie Christine Eder 8 stanowiło próbę przedstawienia obrazu szkoły klasztornej i wyników jej prac na podstawie paleograficznych badań rękopisów klasztornych. Na podstawie badań

5

Dzieje klasztoru do połowy X w., wraz z informacjami o św. Kwirynie męczenniku (tożsamość jego nie została z całą
pewnością wyjaśniona), opracował J. Weissensteiner, Tegern, die Bayern und Oesterreich. Studien zu Tegernseer Geschichtsquellen und der bayerischen Stammessage, „Archiv für österreichische Geschichte" 133, 1983, s. do 83. W skróconej formie,
opartej na literaturze sprzed 1938 r., przedstawił dzieje klasztoru L. H. Cotineau, Répertoire topobibliographique des abbayes et prieurés, fasc. 11, Mâcon 1938, s. 3127-3129. Zob. też W. Swoboda, A. Gieysztor, Tegernsee, w: SSS, t. 6, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977, s. 40-41 oraz K. G. Kastner, Adalbert und Ottokar (Otgar) von Tegernsee OSB,
w: Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 5, Rom-Freiburg-Basel-Wien 1973, kol. 28; W. Störmer, Tegernsee, w: Lexikon des Mittelalters, Bd. 8, Stuttgart-Weimar 1999, kol. 523-524.
6 Uto był w r. 765 opatem klasztoru w Illmünster, powiązanego z Tegernsee. Wzmianka z 1 poł. X w. poświadczyła, że
monasterium Ilmina pertinens ad Tegernsee. Przyjmuje się, że w jego założeniu mieli udział fundatorzy klasztoru w Tegernsee; relikwie św. Kwiryna podzielono pomiędzy obydwa klasztory. Ukazuje to geograficzny zasięg wpływu bawarskiego
klasztoru, gdyż rzeka Ilm, nad którą leżał klasztor Illmünster, jest lewobrzeżnym dopływem Sali. Po kasacji klasztoru
w Tegernsee przez ówczesnego księcia elektora bawarskiego w 1803 r. rękopisy i druki biblioteczne trafiły do Biblioteki
Królewskiej w Monachium. W drugiej połowie XIX w. sporządzono spisy rękopisów, stosownie do ich miejsca pochodzenia, pod ogólnym tytułem: Catalogus Codicum manu scriptorum Bibliothecae Regiae Monacensis, z podtytułem dla rękopisów łacińskich: Catalogus Codicum Latinorum Bibliothecae Regiae Monacensis (dalej: Clm).
7
B. Schmeidler, Studien zur Geschichtsschreibung des Klosters Tegernsee vom 11. bis 16. Jahrhundert, Schriftenreihe zur
bayerischen Landesgeschichte, Bd. 20, München 1935. Zob. też W. Wattenbach — R. Holtzmann, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Die Zeit der Sachsen und Salier, 1. Teil, Heft 1 u. 2, Das Zeitalter des Ottonischen Staates
(900-1050), nowe wydanie oprac. F. J. Schmale, Köln-Graz 1967 — hasło Bayern od s. 260, s. 277-282. Opracowania:
G. Zacher, Das Kloster Tegernsee um das Jahr 1000, Leipzig 1935; L. Tabor, Die Kultur des Klosters Tegernsee, Bottrop im
Westfalen 1935.
8
Ch. E. Eder, Die Schule des Klosters Tegernsee im frühen Mittelalter im Spiegel der Tegernseer Handschriften, „Studien und
Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige" Bd. 83, 1972, Heft 1-2. Zob. wstęp, s. 11-15
oraz rozdz. 3, wiek XI, s. 52-67.
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swego profesora Bernharda Bischoffa, poświęconych pisarstwu okresu karolińskiego9, skupiła się
przede wszystkim na XI w., ustalając m.in. chronologię pisarzy rękopisów wraz z dziejami szkoły.
Jednak do konkretnych informacji na temat części kodeksu, w którym wpisano obydwie tzw. pasje,
opracowanie Eder przynosi niewiele10.
O tekście Pasji św. Wojciecha z XV w. wspomniał Stanisław Kętrzyński11, jako o trzecim żywocie,
określając drobną, pochodzącą z Tegernsee Passio S. Adalberti jako łączący się z innymi przekazami wyciąg. W innym artykule zauważył, że „Małej pasji przybył nowy, a nie zużytkowany rękopis
z XV w.", podał jednak błędną sygnaturę, Lat. 23896, ZZ 844 12 . W Catalogus codicum Latinorum
Bibliothecae Regiae Monacensis13 jest to sygn. 23846 (ZZ 846), post anno 1461, 587 fol., od f. 101
Vitae sanctorum.
Relikwie

Kult świętych uzewnętrzniony nie tylko w tekstach liturgicznych i wezwaniach świątyń, lecz zwłaszcza w czci relikwii, których uzyskanie było nieodzownym warunkiem zakładania kościołów i klasztorów, każe nam zwrócić uwagę na lokalizację relikwii jednego z interesujących nas świętych, tj.
Wojciecha; relikwii św. Brunona nie odkryto.
Z inicjatywy Ottona III, wyraźnie propagującego kult św. Wojciecha, w kościołach związanych
instytucjonalnie z monarchą w Niemczech, Italii, Flandrii, Walonii, znalazły się cząstki relikwii tego
świętego, rozpoznane przez badaczy z tej części Europy 14 . Z założenia i uposażenia Ottona III zbudowano w Rzymie na wyspie Tybru Likaonii (obecnie Isola di San Bartolomeo) kościół poświęcony
świętemu, w którym — według informacji współczesnego źródła — umieszczono część ramienia
Wojciecha, dar Bolesława Chrobrego, przekazany Ottonowi III podczas ich spotkania w Gnieźnie
w r. 100015. Dzieje wezwania tego kościoła stanowią jeden z przykładów, że kult męczenników
i wyznawców był ograniczony terytorialnie i chronologicznie: z pojawieniem się nowych świętych
dawniejszych nieraz usuwano w cień. Tak więc do wezwań św. Bartłomieja apostoła i św. Wojciecha
męczennika dodano, poświadczone w 1018 r., patrocinium św. Paulina z Noli 16 ; w zapisie z r. 1113
9 B. Bischoff, Die südostdeutschen Schreibschulen und Bibliotheken in der Karolingerzeit, wyd. 2, Wiesbaden 1960.
10
Ch. E. Eder, Die Schule des Klosters Tegernsee, s. 128-129. Do dziejów klasztoru w Tegernsee warto dodać przegląd
kontaktów z instytucjami klasztornymi, w których działały szkoły i skryptoria. Eder wymieniła Hersfeld w Hesji nadreńskiej, skąd pochodziło kilku jedenastowiecznych opatów w Tegernsee, w tym opat Sigfrid, za którego rządów rozwinęła się
w klasztorze sztuka kaligrafii i malarstwa. Powstały wówczas niektóre z oficjów, w tym officium Wigberti. O stosunkach
między Tegernsee a Hersfeld pisał K. Hallinger, Gorze-Cluny, „Studia Anselmiana" 22-23, 1950. Z Fuldy przeszła do
Tegernsee spisana w IX w. Vita S. Loebae (Ch. E. Eder, Die Schule des Klosters Tegernsee, s. 52-53); ze szwabskiego
Reichenau — żywot czczonej tam Fortunaty (ibid. s. 116). O znaczeniu szkoły klasztornej w Hersfeld do końca XI w.
(obok bogatszych w tradycję szkół w Fuldzie, Reichenau i St. Gallen) pisał T. Struve, Zur Geschichte der Hersfelder Klosterschule im Mittelalter, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters" 27, 1971, s. 537-543.
11 S. Kętrzyński, O zaginionym Żywocie św. Wojciecha, RAU whf 43, 1902, s. 292 (odb. s. 43).
12 S. Kętrzyński, Kilka uwag o opacie Astryku-Atanazym (Polska a Dijon), Przegl. Hist. 1, 1905, s. 46, przyp. 2
13 Catalogus codicum Latinorum Bibliothecae Regiae Monacensis, pars 4, Codices num. 21406-27268 complectens, secundum A. Schmelleri indices composuerunt C. Halm et G. Meyer, Monachii 1881, przedruk 1969. Zob. też ks. Henryk Fros,
Wczesne żywoty św. Wojciecha, s. 112, przyp. 47; K. Liman, Wstęp, w: Herbordi Dialogus de vita S. Ottonis episcopi Babenbergensis, recognovit et annotavit I. Wikarjak, praefatus et commentatus est C. Liman, MPH s. n., t. 7, cz. 3, Warszawa 1974,
s. XXV: rękopis monachijski 23846 (ZZ 846), z XV w., zawiera kilkadziesiąt żywotów świętych, różnej objętości i proweniencji, w tym też Passio św. Wojciecha.
14 O kościołach poświęconych św. Wojciechowi oraz o relikwiach jego pisał S. Zakrzewski, Opactwo benedyktyńskie św. Bonifacego i Aleksego na Awentynie w latach 977-1085, RAU whf 45, 1903, przedruk w: Święty Wojciech w polskiej tradycji historiograficznej, wybór i oprac. G. Labuda, Warszawa 1997, s. 59-126, posłowie G. Labudy, s. 126-130. Zakrzewski zwrócił
uwagę na kościół klasztorny, położony w Terracina nad zatoką Gaeta, gdzie obok innych znalazły się również relikwie
św. Wojciecha. Zob. też T. Dunin-Wąsowicz, Ślady kultu św. Wojciecha w Europie Zachodniej około 1000 roku, w: Tropami
Świętego Wojciecha, red. Z. Kurnatowska, Prace Komisji Archeologicznej PTPN, t. 18, Poznań 1999, s. 221-234.
15 A. Gieysztor, Rzymska studzienka ze św. Wojciechem z roku ok. 1000, w: Sztuka i historia. Księga pamiątkowa ku czci
prof. Michała Walickiego, red. J. Białostocki i in., Warszawa 1966, s. 22-29 (przedruk w: Święty Wojciech w polskiej tradycji,
s. 337-346), oraz przypisy A. Gieysztora odnoszące się do artykułu C. Cecchielli, Studi e documenti sulla Roma sacra, t. 2,
Roma 1951.
16 Szerzej o dodanym w XI w. wezwaniu Paulina, biskupa sufragana Noli, zm. w 431 r., patrona ubogich i cierpiących zob.
M. Uhlirz w: tejże, K. Uhlirz, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Otto II und Otto III, Bd. 2, Otto III. 983-1002,
Berlin 1954.
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pozostali Bartłomiej i Paulin, w poł. XII w. — tylko apostoł Bartłomiej. Następca cesarza Ottona III Henryk II, akcentując więzy łączące go z poprzednikiem na tronie, rozwijał kult wojciechowy,
realizując m.in. fundację monasterium kanoniczego w Akwizgranie pod wezwaniem św. Wojciecha.
Baczniej należy przyjrzeć się miejscom, w jakich we wspólnocie kultu świętych w klasztorach,
zwłaszcza benedyktyńskich, w kręgu powiązanym z klasztorem w Tegernsee pojawiły się relikwie
św. Wojciecha. W Bawarii i w pogranicznym regionie szwabskim (alemańskim) był to przede wszystkim benedyktyński klasztor monarszy w Reichenau, położony na wyspie jeziora Bodeńskiego, w sąsiedztwie biskupiej siedziby w Konstancji 17 .
Stwierdzić tam można kult św. Wojciecha, chyba wcześniejszy, a na pewno bardziej znaczący niż
w Tegernsee. Pod wezwaniem św. Wojciecha zbudowano w Reichenau kościół, który rozpoczęto
wznosić za panowania Ottona III, a ukończono w poł. XI w. podczas sprawowania opactwa przez
Berna (1008-1048) 1 8 .
Nie wiemy jednak, w jakiej odległości od głównego kościoła klasztornego, noszącego wezwanie
maryjne, stała świątynia św. Wojciecha, zburzona całkowicie w r. 1832. Z kolei, w należącym do
opactwa Egerden kościele, ołtarz poświęcony w r. 1049 przez papieża Leona IX, oprócz wezwań
Zbawiciela, Św. Krzyża, Panny Marii i św. Bartłomieja nosił też wezwanie św. Wojciecha. Jednak
rzeczywiste znaczenie kultowe trzeba przypisać nie świątyniom i ołtarzom, lecz zachowanej, powstałej w Reichenau, pierwszej sekwencji ku czci św. Wojciecha 19 . Stałą pamięć lokalizacji relikwii,
a także wezwań, świątyń oraz ołtarzy pozostawiły teksty hagiograficzne zbierane w skryptoriach
klasztornych20.
O relikwiach św. Brunona brak wiadomości w źródłach. Wprawdzie Thietmar w swej kronice
twierdził, że ciała Brunona i jego kapelanów leżały niepochowane, dopóki nie wykupił ich król
Bolesław, lecz nie podał miejsca ich grobu 21 . W rękopisie z Tegernsee: Postea uero operante Christo
uisa sunt ibi - czyli w miejscu męczeństwa Brunona i jego kapelanów — signa sine numéro et prodigia, nunc uero supra illorum corpora constructa sunt monasteria22. Piotr Damiani w Żywocie św. Romualda23 utrzymywał, że sami zabójcy wznieśli kościół nad zwłokami zamordowanych misjonarzy24.
17
Klasztor założył Pirmin, biskup misyjny Karola Młota, zwany apostołem Badenii (żył w l. 689-741). H. Maurer, Rechtlicher Anspruch und geistliche Würde der Abtei Reichenau unter Kaiser Otto III, w: Die Abtei Reichenau. Neue Beiträge zur
Geschichte und Kultur des Inselklosters, red. H. Maurer, Sigmaringen 1974, s. 255-275.
i® Dedicatio ecclesiae S. Adalberti Augiensis, wyd. F. Baethgen, MGH SS, t. 30, pars 2, fasc. 1, Lipsiae 1936, s. 774-775.
i' Annua recolamus, rkps w Staatsbibliothek w Bambergu, Msc. Lit. 5, f. 96v-98. Wyd. G. M. Dreves, Analecta Hymnica,
t. 34, Leipzig 1900, s. 144-145. Wyd. w Polsce H. Kowalewicz, Cantica MediiAevi Polono-Latina, t. 1, Sequentiae, Biblioteca Latina Medii et Recentioris Aevi, t. 14. Warszawa 1964, s. 14.
20
Przytoczone przez Jadwigę Karwasińską, wydawczynię żywotów św. Wojciecha, informacje o relikwiach św. Wojciecha
wymagają nieco szerszego rozwinięcia danych bibliograficznych — J. Karwasińska, Studia krytyczne nad żywotami św. Wojciecha, Vita I — pierwodruk: St. Zródł. 2, 1958, przedruk w: tejże, Święty Wojciech. Wybór pism, wybór i oprac. T. Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1996, s. 97, przyp. 67-81. Leodium, Akwizgran — Aegidii Aureaevallensis gesta episcoporum
Leodiensium, ed. I. Heller, MGH SS, t. 25, Hannoverae 1880, przedr. 1974, s. 61, 69. Trewir — w ołtarzu św. Euchariusza
relikwie św. Wojciecha i św. Wacława — Notae dedicationum S. Eucharii Treverensis, wyd. O. Holder — Egger, MGH SS,
t. 15, pars 2, Hannoverae 1888, przedr. 1991, s. 1278, w. 24; Zwiefalten —w kościele św. Mikołaja cząstka szat św. Wojciecha — Ortliebi de fundatione monasterii Zwivildensis libri II, ed. H. Fr. Otto Abel, MGH SS, t. 10, Hannoverae 1852,
przedr. 1987, s. 87-88; Tegernsee — Notae Tegernseenses, wyd. O. Holder — Egger, MGH SS, t. 15, pars 2, Hannoverae
1888, s. 1067: w. 30-31: De corpore S. Adalberti, w. 31: De veste S. Wenezlai martiris; Ranshofen, klasztor kanoników
regularnych (diecezja passawska) — Fundationes et dedicationes ecclesiarum. Dedicationes Ransfhofenses, ed. O. Holder-Egger, ibid., s. 1108, w. 24. Ratyzbona — Notae S. Emerammi, opactwo benedyktyńskie, od 967 r. w Ratyzbonie, ed.
O. Holder-Egger, ibid., s. 1097, w. 20 — relikwie św. Wojciecha. Benedictbeuern, spis relikwii założony w II poł. XI w. —
O. Holder-Egger, Aus Münchener Handschriften, Clm 4566, „Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde" 13, 1888: Reliquiae sanctorum martyrum Christi, f. 192', S. Adalperti episcopi; S. Venezlawi, (w artykule s. 566). Zob.
też B. Schmeidler, Studien zur Geschichtsschreibung des Klosters Tegernsee, s. 73 — Benedictoburanum.
21 Kronika Thietmara, przekład i oprac. M. Z. Jedlicki, Poznań 1953, ks. VI, rozdz. 95, s. 453.
22 Zob. wyd. Hystoriae, s. 40.
23 Petri Damiani Vita beati Romualdi, a cura di G. Tabacci, Istituto Storico Italiano per il Medioaevo. Fonti per la storia
d'Italia, Roma 1957, s. 94.
24 W opracowaniach A. Kolberga i H. G. Voigta nie poruszono sprawy relikwii św. Brunona. Piotr M. A. Cywiński,
w intencji powiązania opactwa benedyktyńskiego w Mogilnie z ukierunkowaniem działalności misyjnej Brunona wysunął
hipotezę, że nisza odkryta w krypcie wschodniej i wykop grobowy w klasztorze przeznaczone były dla umieszczenia tam ciał
Brunona i jego towarzyszy, pochowanych w nieznanym miejscu. Brak szczątków kostnych pozwalałby przypuścić, że w ciągu 30-50 lat, dzielących śmierć Brunona i towarzyszy od daty przybycia benedyktynów do Mogilna, bądź ciała ich stały się
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Źródłem do poznania życia i działalności męczenników, którzy niosąc poganom wiarę chrześcijańską, ponieśli śmierć na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia, stały się przede wszystkim
żywoty pierwszego z męczenników — św. Wojciecha oraz inne mówiące o nim i o św. Brunonie,
w tym obydwa teksty w kodeksie z Tegernsee. Pobudkę badań historycznych, poświęconych zarówno
Wojciechowi, jak Brunonowi stanowiły, jak nie jeden raz w historiografii, względy polityczne. Misja
u plemion pruskich wzbudziła szczególne zainteresowanie u badaczy w Prusach Wschodnich, części
Prus tak ważnej w ówczesnej Rzeszy Niemieckiej; wywodzili się oni z obydwóch reprezentowanych
tam wyznań chrześcijańskich: katolickiego i ewangelickiego.
W wydawanych od końca lat czterdziestych XIX w. czasopismach i w powstałym w r. 1861 wydawnictwie źródłowym25 znalazły miejsce zarówno żywoty św. Wojciecha, jak obie pasje: św. Wojciecha
i św. Brunona. Wśród edycji i literatury poczesne miejsce zajmują prace katolickiego księdza Augusta Kolberga 26 oraz ewangelika, profesora teologii na uniwersytecie w Królewcu, Heinricha Gisberta Voigta27. Z Polaków wymienić należy pochodzącego z Prus Wschodnich, o świadomie przyjętym
polskim nazwisku — Wojciecha Kętrzyńskiego i jego syna Stanisława28.
Temat wojciechowy podjęli również badacze austriaccy29 oraz czescy30, ci ostatni powodowani
przede wszystkim czeskim pochodzeniem Wojciecha i piastowaną przez niego godnością biskupa
praskiego. W zaborze austriackim nowe perspektywy otworzyła zmiana kursu polityki habsburskiej,
wykorzystana we Lwowie przez Augusta Bielowskiego, a owocująca badaniem wczesnego epizodu
polskiej przeszłości.
Na ożywienie polskich badań nad św. Wojciechem wpłynęły kolejne rocznice jego męczeńskiej
śmierci. Powstały wówczas opracowania powiązane z rocznicą dziewięćset pięćdziesiątą, a następnie z tysiącleciem jego śmierci 31 . Ten ostatni jubileusz poprzedziły podjęte w końcu piećdziesiątych lat XX w. badania źródłoznawcze Jadwigi Karwasińskiej 32 i dokonana przez nią edycja żywotów św. Wojciecha 33 . Przetłumaczono na język polski żywoty św. Wojciecha i Żywot Pięciu Braci
Męczenników34, ukazały się również dwa polskie przekłady Pasji z Tegernsee35. Prace Gerarda Labunierozpoznawalne, stąd nie przeniesiono ich do klasztoru, bądź też miejsce przechowania relikwii zniszczono w okresie
reakcji pogańskiej i najazdu czeskiego. P. M. A. Cywiński, Zanikpamięci o Brunonie z Kwerfurtu w świadomości zbiorowej,
Przegl. Hist. 89, 1998, z. 4, s. 607-613.
25
Były to: „Neue Preussische Provinzialblätter" wydawane w l. 1846-1866, następnie połączone z nimi „Altpreussische
Monatsblätter" [dalej: APM] 1, 1864 do 59, 1922, dalej wydawane jako „Altpreussische Forschungen. Zeitschrift für die
Geschichte und Altertumskunde Ermlands" [dalej: ZGAE], 85 zeszytów od 1875 do 1939, obecnie kontynuowane w Niemczech; Scriptores Rerum Prussicarum (SRP), wydawane od 1861. Zob. wyd. Pasji.
26 Zob. wyd. Pasji oraz A. Kolberg, Historische Bedeutung derPassio S. Adalberti, ZGAE 38, 1898, s. 267-322.
27 H. G. Voigt, Adalbert von Prag. Ein Beitrag zur Geschichte der Kirche und des Mönchtums im zehnten Jahrhundert, Berlin
1898; tenże, Der Missionarversuch Adalberts von Prag in Preussen, APM 38, 1901, s. 317-397.
28 W. Kętrzyński wydał De sancto Adalberto episcopo. Tempore illo, MPH, t. 4, Lwów 1884, s. 206-221; Miracula, ibid.,
s. 221-238; oraz opublikował artykuły Das Culmer Land und die Südgrenze von Pomesanien, APM 23, 1886, s. 138-141
i Najdawniejsze żywoty św. Wojciecha i ich autorowie, RAU whf 37, 1898, s. 89-129.
29 R. F. Kaindl, Bemerkungen zur Passio S. Adalperti, „Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft" 9, 1893, s. 103-111; tenże, Zur Geschichte des heiligen Adalbert, „Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichte" 19, 1898,
s. 534-546, 20, 1899, s. 640-661.
30
Fontes Rerum Bohemicarum (FRB), ed. J. Emler (zob. wyd. Pasji). Czeskie artykuły poruszały nieco inne zagadnienia
niż misja i męczeństwo św. Wojciecha, zob. D. Trestik, Svâty Vojtech a formovam stredni Evropy: w: Svâty Vojtech, Cechové
a Evropa, ed. D. Trestik, J. Żemlicka, Praha 1998, s. 81-108; „Bohemia" Bd. 40, Heft 1, München 1999.
3! Święty Wojciech 997-1947. Księga pamiątkowa, red. Z. Bernacki, F. Jordan, K. Sosnowski, M. Suchocki, Gniezno 1947;
Święty Wojciech w tradycji i kulturze europejskiej, red. ks. K. Śmigiel, Gniezno 1992; Tropami świętego Wojciecha, Poznań 1999.
32 J. Karwasińska, Studia krytyczne nad Żywotami św. Wojciecha, biskupa praskiego, St. Źródł. 2, 1958, s. 41-79; 4, 1959,
s. 9-32; 9, 1964, s. 15-45; 11, 1966, s. 67-78; 8, 1973, s. 38-44 przedruk w tejże, Święty Wojciech, s. 85-214.
33 S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris vita prior, ed. H. Karwasińska, MPH s. n., t. 4, pars 1, Warszawa 1962 [dalej:
S. Adalberti... vita prior]; S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris vita altera auctore Brunone Querfurtensi, ed. H. Karwasińska, MPH s. n., t. 4, pars 2, Warszawa 1969 [dalej: S. Adalberti... vita altera].
34 Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego, tłum. K. Abgarowicz, wstęp i komentarze J. Karwasińska, Warszawa 1966.
35 Męczeństwo św. Wojciecha, w: Średniowieczne żywoty i cuda patronów Polski, tłum. J. Pleziowa, oprac. i wstęp M. Plezia,
Warszawa 1987, s. 31-39; Pasja z Tegernsee, przekład M. Plezia i B. Kürbis, wstęp H. Chłopocka, komentarz D. Zydorek,
w: W kręgu żywotów świętego Wojciecha, red. O. J. A. Spież OP, Tyniec-Kraków 1997, s. 135-147.
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dy 36 , publikowane po r. 1947, poświęcone zarówno problemom ogólnym, jak szczegółowym, wpłynęły znacząco na rozwój poglądów, dotyczących losu i roli św. Wojciecha. Czas oraz nowe interpretacje źródeł zmieniały lub modyfikowały oceny i wyjaśnienia autora, lecz co do twórcy i miejsca pochodzenia Pasji św. Wojciecha w rękopisie z Tegernsee stanowiska swego nie zmienił. W ostatniej, wydanej w r. 2000, rozprawie stwierdził ponownie, że są to sprawy nadal otwarte.
Pasja św. Wojciecha wzbudziła słabsze zainteresowania interpretatorów tekstów źródłowych niż
jego obszerne żywoty, stanowiące główny temat rozważań historyków badanego okresu i pojawiających się nim zagadnień. Jednak przy opisach męczeństwa św. Wojciecha w żywotach oraz przy
wydaniach Pasji z Tegernsee niejednokrotnie rozpatrywano treść i podejmowano się oceny jedenastowiecznej Pasji. Szczególne znaczenie przypisywali Pasji jej wydawcy — A. Bielowski37 i A. Kolberg. Ten ostatni wysunął przypuszczenie, że autorem był najprawdopodobniej Włoch Benedictus,
jeden z towarzyszy misyjnych Wojciecha, którego Romuald (jak mówiła o tym Vita S. Romualdi)
wysłał w 996 lub 997 r. do Polski 38 .
W późniejszym o kilkanaście lat artykule Kolberg powtórzył swą opinię o Pasji jako części brewiarza, w formie zwyczajowo stosowanej, przeznaczonej do czytania w benedyktyńskim klasztorze
w Tegernsee, w święto Wojciecha, przypadające na dzień 23 kwietnia. Tekst Pasji miałby według
niego powstać w Polsce; w l. 1006-1025 przepisano go w Bawarii, co poświadczyć może zamiana
litery b nap, w brzmieniu imienia Adalpertus zamiast Adalbertus.
Heinrich Gisbert Voigt w rozprawie poświęconej przede wszystkim żywotom Wojciecha, po omówieniu opisu śmierci biskupa na podstawie obydwóch żywotów oraz Pasji z Tegernsee, uznał za
legendę tę część Pasji, która ukazała męczeństwo Wojciecha, a całą Pasję nazwał popularną opowieścią (on dit), jaką można było usłyszeć w Polsce w l. 1006-102539. Wojciech Kętrzyński ocenił Pasję
jako tekst o małej wartości, chociaż przyznawał, że szczegóły dotyczące niektórych nazw osobowych
i miejscowych zasługują na uwagę 40 . W recenzji i polemice z zawartością artykułu Kętrzyńskiego,
podobne w tej kwestii zdanie wyraził Max Perlbach 41 . Stanisław Kętrzyński ujrzał w Pasji z Tegernsee
wyciąg z wcześniejszego źródła, przy czym echa tej pierwotnej pasji rozpoznawał także w kronikach
Galla i Thietmara oraz w Historii Ademara de Chabannes 42 .
Zagadnienie pochodzenia i oceny Pasji komplikuje się przez powiązanie jej w literaturze z Liber
de passione, wspomnianej w Kronice Galla, datowanej na l. 1012-101643. Wojciech Kętrzyński przeczył powiązaniu Liber de passione z Pasją z Tegernsee, przy czym uważał Liber za dzieło Brunona
z Kwerfurtu44. Natomiast Voigt uznał Pasję za utwór oparty na obszernym dziele utożsamionym
z Liber de Passione martiris, przypisując jego autorstwo Brunonowi z Kwerfurtu45. Z kolei Gerard
Labuda wyraził pogląd, że Brunon napisał w Polsce, zapewne w l. 1008-1009, trzecią, znacznie
poszerzoną redakcję Zywotu św. Wojciecha i tę właśnie redakcję miał na myśli Gall, gdy zamieścił
w swej kronice zdanie o Liber de passione46.
Na uwagę zasługuje obszerny wywód o Pasji oraz o Liber de passione w rozprawie Reinharda
Wenskusa47, poświęconej politycznej myśli Brunona z Kwerfurtu, z zastrzeżeniem, że przedstawio36

G. Labuda, Święty Wojciech, biskup-męczennik, patron Polski, Czech i Węgier, Wrocław 2000. Autor uznał tam (s. 22,
przyp. 28), że ponownego rozważenia wymaga przyjęcie, że Pasja była dziełem opata Ellingera z Tegernsee, o czym wspomniał już w artykule Droga biskupa praskiego Wojciecha do Prus, Zap. Hist. 34, 1969, s. 364, przyp. 11.
37 A. Bielowski, [wstęp] Męczeństwo Ś. Wojciecha, s. 151-153.
38 A. Kolberg, Das Lobgedicht auf den heiligen Adalbert, ZGAE 7,1881, s. 500-501; tenże, Historische Bedeutung, s. 271-272.
39 H. G. Voigt, Adalbert von Prag, s. 186, przyp. na s. 226-230.
40
W. Kętrzyński, Najdawniejsze żywoty św. Wojciecha, s. 125-127 (odb. s. 37-39).
41
M. Perlbach, Przyczynki do krytyki najdawniejszych żywotów św. Wojciecha, Kwart. Hist. 14, 1900, s. 406.
42 S. Kętrzyński, O zaginionym Żywocie św. Wojciecha, s. 291-299 (odb. s. 42-50). Za wyciąg z większej całości uznał Pasję
również Marian Plezia, podkreślił jednak „wyszukany, poetycki styl wielu fragmentów tego zabytku". Zob. wstęp do
własnego tłumaczenia na język polski Pasji św. Wojciecha, w: Średniowieczne żywoty i cuda, Warszawa 1987, s. 23-24.
43 Galli Anonymi Chronicae et gesta ducum sive principum Polonorum, ed. C. Maleczyński, MPH s. n., t. 2, Kraków 1952,
liber 6, s. 18.
44 W. Kętrzyński, Najdawniejsze żywoty, s. 127-129 (odb. s. 39-41).
45 H. G. Voigt, Der Verfasser der romischen Vita des hl. Adalbert, Prag 1904, s. 97-109.
46 G. Labuda, Święty Wojciech, s. 23-24.
47 R. Wenskus, Studien zur historisch-politischen Gedankenwelt Bruns von Querfurt, w: Mitteldeutsche Forschungen,
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ne przez niego wyniki mają charakter hipotezy roboczej, gdyż skąpy przekaz Pasji z Tegernsee nie
pozwolil na bezsporne rozstrzygnięcie. Na podstawie podziału tekstu w wydaniu A. Kolberga autor
wyróżnił w Pasji trzy części. W pierwszej (według Kolberga 1-3, s. 502-504) ujrzał informację z Vita IAdalberti, z Vita II oraz samodzielną wykładnię. W drugiej, głównej części Pasji, przedstawiającej misję Wojciecha i jego śmierć męczeńską (Kolberg 4-9, s. 506-508), obok dominujących w niej
wątków samodzielnych, widoczne są powiązania zarówno ze sporządzoną przez Brunona Vita II,
jak z niektórymi redakcjami Vita I, chociaż chronologia Pasji jest inna, niż ta, którą spotykamy w obydwóch Vitae. W końcowej części (Kolberg 10-12, s. 512-514), poruszającej dzieje relikwii
świętego biskupa, przeniesionych do księcia Bolesława do Gniezna, nie brak rysów fantastycznych
i cudownych.
Wenskus uznał, że autor czy kompilator wykorzystał zagubiony utwór obejmujacy Passio i Miracula s. Adalberti, wraz z włoskim rękopisem starszej Vita s. Adalberti, uzupełniony własnymi informacjami po to, by sporządzić tekst nazwany Liber de passione, stanowiący dla Galla główne źródło
dla dziejów r. 1000. Jakiś Słowianin, może Polak, dorzucił do Liber de passione krążące po Polsce
cudowne opowieści o martyrium Brunona, przenosząc na osobę Wojciecha fakty z męczeństwa Brunona, może też z zabójstwa Pięciu Braci. Passio s. Adalberti nie byłaby więc utworem oryginalnym,
lecz wyciągiem z drugiej redakcji Liber z przeznaczeniem liturgicznym.
W komentarzu do tekstu rękopisu z Tegernsee, łączącego pasje św. Wojciecha i św. Brunona, nie
można ominąć znamiennych dla nich tematów. Z wielu wątków wysuwają się na pierwszy plan,
obrosłe w bogatą literaturę, tylko tam zamieszczone nazwy miejscowe i osobowe.
Pasja św. Wojciecha, jako miejsce jego wystąpienia i męczeństwa wymieniła urbs Cholinun. Sama nazwa, jak też lokalizacja „miasta" wzbudziły żywe zainteresowanie, zarówno historyków, jak
archeologów i językoznawców i przyniosły różnorakie interpretacje. Cholina szukano w podobnie
brzmiących nazwach miejscowych, jego materialnych śladów w wykopaliskach archeologicznych. Na
podstawie podań i legend z żywotów świętych oraz śladów odczytywanych z geografii i topografii
terenu powstały całe cykle narracyjne, próbujące odtworzyć obraz misyjnego szlaku Wojciecha
i jego towarzyszy na ziemiach Polan i Prusów. Rozmiary, jakie osiągnęło w tej sprawie piśmiennictwo, są tak znaczne, że można przedstawić jedynie najważniejsze kierunki poszukiwań. Trzeba też
podkreslić, że badacze, którzy starali się ustalić miejsce śmierci Wojciecha, czasem w wyniku kolejnych interpretacji dostępnych im źródeł, nie tylko powtarzali, lecz niejednokrotnie zmieniali swe
wykładnie.
Dominują dwie koncepcje, zwane pomezańską i sambijską. Pomezania, lokalizowana na wschód
od dolnej Wisły, między rzekami Osą, Nogatem oraz dorzeczem górnej i środkowej Drwęcy graniczyła zarówno z późniejszą ziemią chełmińską, jak z Pomorzem Gdańskim 48 . Sambia rozciągała się
na wschód od Mierzei Wiślanej, obejmowała dorzecze Pregoły, sięgając na wschodzie do rzeki
Dejmy.
Teorię pomezańską reprezentował Stanisław Mielczarski, zarówno w swej rozprawie habilitacyjnej, wydanej w r. 196749, jak i w kolejnych referatach publikowanych w latach osiemdziesiątych.
Grodu Cholinun z Pasji św. Wojciecha doszukiwał się w jednym z dwóch grodzisk, położonych na
północ od osady Pachoły, na wschodnim skraju doliny Dzierzgoni (niem. Sorge, pruska Sirguna),
około 1,5 km od osady Święty Gaj (niem. Heiligenwalde), blisko Kwietniewa (niem. Blumenau),
przy drodze wiodącej do Truso. Szeroko zakrojone w związku z rocznicami wojciechowymi badania
archeologiczne w latach dziewięćdziesiątych, wnoszące kolejne uzupełnienia i poprawki, przyjmowane bądź podawane w wątpliwość w recenzjach, starały się umocnić to ujęcie 50 .

hrsg. R. Olesch, W. Schlesinger, L. E. Schmitt, vol. 5, Münster-Köln 1956, „Exkurs über den Liber de passione martyris
und die Passio s. Adalperti (Geht die „Passio s. Adalperti" auf einen von Brun verfassten „Liber de passione martyris"
zurück?)", s. 202-246.
48 J. Powierski, Pomezania, w: SSS, t. 4, cz. 1, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1970, s. 220-221.
49 S. Mielczarski, Misja pruska św. Wojciecha. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydz. I. Seria monografii nr 26, Gdańsk
1967, Rozdz. IV, Cholin, s. 109-134.
50 Adalbertus. — Tło kulturowo-geograficzne wyprawy misyjnej św. Wojciecha na pogranicze polsko-pruskie; red. serii P. Ur-
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Sambia jako miejsce wyprawy misyjnej i śmierci Wojciecha miała swych zwolenników zarówno
wśród wcześniejszych badaczy niemieckich51, jak późniejszych polskich. Wielokrotnie uzasadniał
taki pogląd Jan Powierski w pracach publikowanych w latach 1966-199752, przy czym przedstawiał
dwie możliwości określenia miejsca Cholinun. Jedną z nich było ujście Pregoły w pobliżu dzisiejszego Uszakowa, gdzie brzeg Zalewu Wiślanego jest nieco wyższy niż okoliczne wybrzeże, na południowy zachód od Kalgen, osady bliskiej Królewca (dzisiejszego Kaliningradu), o nazwie wywodzącej się z pruskiego kalis (-sum), brzmiącej Kal-ein-un; w spolszczonej wymowie zmienono ją na
Cholinun. Inne skojarzenie nasuwa Cholinun z określeniem wzgórza Kalmyn (z pruskiego kalmus —
pień), w dzisiejszym rejonie Primorskim, w pobliżu Kaliningradu. Także w dalszych swych pracach,
komentarzach i recenzjach Powierski podtrzymywał zdanie o lokalizacji sambijskiej.
Kolejna dokładna analiza żywotów św. Wojciecha skłoniła ostatnio Gerarda Labudę do przyjęcia
wersji pomezańskiej 53 . Okolica Chomor S. Adalberti miałaby być miejscem głoszenia misji oraz
męczeńskiej śmierci Wojciecha. Gród Cholinun to zapewne dzisiejsza osada Pachoły, o nazwie pruskiej pochodzącej od Pachollen, z często spotykanym w onomastyce pruskiej przedrostkiem pa,
położona w pobliżu rzeki Dzierzgoń (Sirguna).
Należy też zapytać, jakie oryginalne cechy tekstu Pasji można uchwycić dla przebiegu misji Wojciecha, jak opisano jego czynności przed wystąpieniem koło grodu Cholinun, jak można ocenić jego
wizerunek, jak zachował się bohater Pasji przed i przy próbie wejścia do grodu.
Ważną rolę należy przypisać nabożeństwom i modłom Wojciecha i jego towarzyszy, podobnie jak
ukazano w jego żywotach. Laudes wieczorne i nocne poprzedziły decydujący dzień jego akcji; po
wschodzie słońca odśpiewano jutrznię, poranną część oficjum kapłańskiego, po czym Wojciech
odprawił mszę 54 . Po pierwszym ataku pogan, zraniony i zlany krwią trwał, nie przestając nauczać.
Kiedy po usunięciu się napastników udało mu się wraz z towarzyszami odejść, śpiewaniem wigilii
uczcił pamięć zmarłych, po czym rozpoczął modlitwy przepisane liturgią.
Przed Cholinun Wojciech wystąpił jako biskup, przekonany o ważności swego urzędu i znaczeniu
misji chrystianizacyjnej55. „Uderzywszy w odrzwia grodu za pomocą ferula, jak jest zwyczajem biskupów zawołał do odźwiernego: Otwieraj, wejdzie posłaniec króla chwały, znanego jako król zastępów, którego wodzą i mocą kierowany jest porządek nieba i ziemi" 56 .

bańczyk, t. 1: Adalbertus. Wyniki programu badań interdyscyplinarnych, red. P. Urbańczyk, Warszawa 1998, t. 2: Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek), red. W. Chudziak, Toruń 1997; t. 3: M. F. Jagodziński, Archeologiczne
ślady osadnictwa między Wisłą a Pasłęką we wczesnym średniowieczu. Katalog stanowisk, Warszawa 1997; zob. P. Urbańczyk,
Misja pruska św. Wojciecha w świetle wyników programu „Adalbertus", ibid., t. 1, s. 11-17. Rec. trzech tomów E. Kowalczyk,
Kwart. HKM 47, 1999, nr 1-2, s. 182-187.
5! S. Mielczarski, Misja pruska, s. 26-30 przytoczył zdania badaczy, tak niemieckich, jak polskich, opowiadających się za
Sambią.
52 Z obszernej bibliografii J. Powierskiego zob. tegoż, Święty Wojciech w Polsce i w Prusach (na marginesie pracy S. Mielczarskiego, Misja pruska św. Wojciecha) [powołał się na wydanie rozprawy habilitacyjnej S. Mielczarskiego, Gdańsk 1966],
„Komunikaty Mazursko-Warmińskie" 1966, nr 4, s. 559-584; tenże, Śmierć św. Wojciecha i jej miejsce w świetle najstarszych
źródeł, ibid., 1993, nr 3, s. 375-389; tenże, Zródłoznawcze i merytoryczne aspekty sporu o miejsce śmierci św. Wojciecha,
w: Pogranicze polsko-pruskie w czasach św. Wojciecha. Materiały z konferencji... 18-19 września 1997 w Muzeum w Elblągu,
red. M. F. Jagodziński, Elbląg 1999, s. 149-164 oraz głos w dyskusji ibid., s. 169-173; tenże, Legenda pomezańska o śmierci
św. Wojciecha, w: Środkowoeuropejskie dziedzictwo św. Wojciecha, Katowice 1998, s. 121-188.
53 G. Labuda, Święty Wojciech, s. 198-219.
54 W Vita I wymieniono psalmy, pieśni Dawidowe, wzywanie Chrystusa w modłach. Mszę na polanie leśnej odprawił nie
Wojciech, lecz Gaudenty. Tylko w redakcji montekasyńskiej Vita I mszę odprawił Wojciech. W Vita II, w chwili, gdy
napastnik uderzył Wojciecha między łopatki, biskup trzymał przed sobą Księgę psalmów. Por. S. Adalberti ... vita prior,
s. 41, 44-45, 65, 66, 82, 83-84; S. Adalberti... vita altera, s. 31, 62-63.
55 Stanowczość postawy biskupiej podkreślił w innym kontekście Aleksander Gieysztor na sympozjum naukowym, poświęconym życiu i działalności św. Wojciecha i Brunona z Kwerfurtu, zob. ks. M. Ejsmont, Sympozjum naukowe poświęcone
życiu i działalności św. Wojciecha i św. Brunona z Kwerfurtu — Olsztyn 6-8 V1981, „Studia Warmińskie" 19, 1982 [druk
1984], s. 13. Podczas liturgii Niedzieli Palmowej biskup (po Gloria) uderza pastorałem w zamknięte drzwi kościoła, które
wtedy otwierają się — uwaga M. Plezi w: Średniowieczne żywoty, s. 38, przyp. 4.
56 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, wyd. 3, Poznań 1992, t. 2, s. 147,
Ks. Psalmów, Psalm Dawida 24, 7-9: „Podnieście bramy swoje szczyty, podwyższcie się odwieczne podwoje, aby wkroczył
Król chwały".
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Treść zachowanego tekstu skłaniała jego badaczy do różnego tłumaczenia jego szczegółów. Oczywiście spostrzeżono szaty i atrybuty biskupie, których współczesne odbicie znaleźć można w rzeźbie
umieszczonej na studzience znajdującej się w dziedzińcu kościelnym na wyspie Tybru w Rzymie57.
Sformułowanie: Abstracta tantum casula — a więc zdjąwszy ornat — reliquo episcopali vestimento
indutus, dowodzi, że Wojciech nosił szaty biskupie 58 ; ornat i wspomniana dalej stuła to znamiona
urzędu kapłańskiego. Jednak ferula, którą Wojciech uderzył w odrzwia, wzbudziła wątpliwości; czy
był to pastorał biskupi czy raczej wędrowniczy kij pielgrzymi, o długości i kształcie podobnym do
pastorału. Mitram villosam quam pro pilleo usus est, prawie rozszarpał, rzuciwszy kamieniem, jeden
z napastników; nie wiadomo, czy była to infuła, czy szorstki, kosmaty kołpak 59 .
Św. Bruno z Kwerfurtu

Przypadająca na początek XX w. dziewięćsetna rocznica męczeńskiej śmierci Brunona z Kwerfurtu pobudziła również badania postaci i działalności następnego po św. Wojciechu misjonarza
Prusów. Już w drugiej połowie XIX w. przekazy źródłowe zawierające dzieła Brunona zainteresowały historyków niemieckich, rosyjskich i polskich. List do króla Henryka (Epistola ad Henricum
regem)60, zachowany w jedenastowiecznym rękopisie z Fuldy odkrył w bibliotece w Kassel Heinrich
Georg Pertz, opublikował go w przekładzie rosyjskim w r. 1856 Alexander Hilferding61; z oryginału
wydał go w r. 1864 August Bielowski62. W r. 1882 Reinhold Kade znalazł w domu swego krewnego
w Dreźnie rękopis Zywotu Benedykta i Jana pióra Brunona 63 .
Wśród autorów opracowań poświęconych życiu i dziełom Brunona szczególne miejsce zajmują
August Kolberg, edytor tekstu dziejów ewangelizacji Brunona u Prusów, zapisanego w kodeksie
z Tegernsee 64 oraz Heinrich Gisbert Voigt, autor obszernej rozprawy o Brunonie — mnichu, eremicie, arcybiskupie misyjnym i męczenniku (1907), a także późniejszych o rok studiów poświęconych
Brunonowi jako misjonarzowi łacińskiego (rzymskiego) Wschodu 65 . Reinhard Wenskus zajął się
w swej pracy doktorskiej historyczno-polityczną myślą Brunona wraz z jego stanowiskiem w stosunku do politycznych prądów swoich czasów oraz do ówczesnych władców: Ottona II, Ottona III,
Henryka II i Bolesława Chrobrego 66 . Zainteresowanie polskich historyków Brunonem było raczej

57

Według A. Bielowskiego, [wstęp] w: Męczeństwo Ś. Wojciecha, s. 152: „Bezimienny autor opisał szczegółowo ubiór
Wojciecha. W stroju biskupim — z xięgą Dawida pod pachą i pastorałem w ręku stanął u bramy pogańskiego miasta mąż
święty". Pisząc o „xiędze Dawida" Bielowski miał prawdopodobnie na myśli Psalmy Dawida wymienione w Vita I Wojciecha. W Pasji z Tegernsee takiego zdania brak.
58 Zob. do tego H. G. Voigt, Adalbert von Prag, między s. 200 a 201 znajduje się świetna podobizna Wojciecha (heliograwiura) na studzience przy kościele S. Bartolomeo w Rzymie oraz przyp. 722 z obszerną analizą wyobrażenia Wojciecha,
jego szat i paliusza, literatura ibid. s. 327-329.
59 A. Kolberg, Das Lobgedicht, s. 511 tłumaczył mitra villosa jako powiewające (flatternd) nakrycie głowy. W komentarzu D. Zydorek do tłumaczenia Pasji z Tegernsee, pióra M. Plezi, skorygowanego przez B. Kürbis w r. 1997 na podstawie
rkpsu Clm 18897 i Clat 23846 z XV w., znajdujemy kaptur mniszy. Zob. W kręgu żywotów sw. Wojciecha, s. 144, przyp. 3.
Różna interpretacja zapisu jest m.in. wynikiem tłumaczenia ówczesnej łaciny, co można stwierdzić nie jeden raz w tekście
przekazu.
60
Epistula Brunonis ad Henricum regem, wyd. J. Karwasińska, MPH s.n., t. 4, cz. 3, Warszawa 1973, s. 85-106.
61
A. Гильфердин гь, Неизданное сеиде тельство совреяменника о BnaduMipe святомь и Ьолеславе Храбромь, „Русская Ьеседа", 1856,1.1, cz. Наука, s. 1-34.
62 List Ś. Brunona do cesarza Henryka ok. 1008, MPH, t. 1, Lwów 1864, s. 223-228.
63 R. Kade, Beschreibung eines Legendars, „Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde" 8, 1882,
s. 365-367. R. Kade wydał Brunonis Vita Quinque Fratrum, MGH SS, t. 15, Hannoverae 1888, s. 709-738.
64 A. Kolberg, Der heilige Bruno von Querfurt, zweiter Apostel von Preussen, ZGAE 8, 1884, s. 1-108.
65 H. G. Voigt, Brun von Querfurt, Mönch-Eremit, Erzbischof der Heiden und Märtyrer, Stuttgart 1907; tenże, Brun
von Querfurt und die Bedeutung seines Missionswerkes, APM 45, 1908, s. 486-498; tenże, Brun als Missionar des römischen Ostens, „Sitzungsberichte der Königlichen Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften", Prag 1908. Wspomnieć
tu należy o dalszym źródle, późnośredniowiecznym żywocie Brunona, odkrytym w archiwum miejskim Kwerfurtu przez
H. G. Voigta i ogłoszonym w czasopiśmie „Sachsen und Anhalt" 3, 1927, s. 125-134, pt. Passio et Vita Brunonis in tabulario
civitatis Querfurtensis inventum, poprzedzonym na s. 87-124 artykułem: Eine neuerdings wiederentdeckte mittelalterliche
Lebensbeschreibung des Preussenmissionars Brun von Querfurt. Pracę tę uzupełnił i poprawił Heinrich Kauffmann w edycji:
Vita et Passio sancti Brunonis episcopi et martyris Querfordensis, MGH SS, t. 30, pars 2, Lipsiae 1936, s. 1350-1367.
66 R. Wenskus, Studien, przyp. s. 91-162, 186-197.
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ograniczone źródłowo i tematycznie67. Uwydatnił jego postać Stanisław Zakrzewski w obszernej
monografii, omawiającej osobę i panowanie Bolesława Chrobrego w dziewięćsetną rocznicę jego
koronacji i śmierci68.
Dzieje misji św. Brunona u pogan, w rękopisie z Tegernsee dołączone do Pasji św. Wojciecha,
historycy oceniali często negatywnie. To sfałszowany list żebraczy Wiperta, rzekomego towarzysza
Brunona, ociemniałego i oczekującego pomocy — pisali Wilhelm Giesebrecht 69 i Wilhelm Wattenbach 70 ; kłamliwym sprawozdaniem nazwał tekst August Potthast 71 . Mniej krytyczny okazał się Heinrich Gisbert Voigt72, jakkolwiek uznał list Wiperta za zniekształcony lub przerobiony dawniejszy
opis i nie wyłączał, że jego celem mogło być wyłudzenie wsparcia, to uznał, że zawarte w nim
informacje zachowały pewne znaczenie. Zdanie Voigta podzielał również Stanisław Zakrzewski73.
Wcześniej Władysław Abraham zauważył, że wprawdzie pismo Wiperta było żebracze, lecz jako
niemal współczesne śmierci Brunona nie mogło daleko odbiegać od prawdy co do stanowiska
Brunona i jego misji, chociaż przesadnie lub fałszywie opowiadało o cudach Brunona 74 . Trzeba
jednak wziąć pod uwagę, że Abraham miał na myśli swą tezę o posiadaniu przez Brunona w Polsce
własnej diecezji.
Z hiperkrytycznym stosunkiem do źródeł hagiograficznych u historyków z końca XIX i początku XX w. nie zgodził się — w połowie XX w. — ks. Walerian Meysztowicz75. Jego zdaniem
prośba ślepca o jałmużnę nie stanowi dostatecznego uzasadnienia, by odrzucić jego świadectwo
o Brunonie.
Hystoria de predicacione episcopi Brunonis nie wspomniała żadnych nazw miejscowych, stąd w literaturze poświęcano drogom misyjnym Brunona i jego towarzyszy nierównie mniej uwagi niż szlakom misji Wojciechowej. Obszerniej potraktował ten temat w kolejnych rozprawach Heinrich Gisbert Voigt. W pierwszej (1907 r.) opowiedział się za obszarem jezior w południowo-wschodniej
części Prus Wschodnich oraz za drogą piską76, natomiast w następnej (1908 r.) wskazał na drogę,
wiodącą z Piszu do Giżycka (niem. Lötzen) 77 . Na północ od Giżycka rozciągało się confinum —
strefa pograniczna, gdzie spotykali się pruscy Galindowie, litewscy Nadrowowie i jaćwińscy Sudo67
Z. Karwowska, Działalność św. Brunona z Kwerfurtu na gruncie polskim z związku z ideologiczną podstawą państwa Bolesława Chrobrego (streszczenie), „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego", Wydzial II, 21, 1928, zeszyt 1-9,
s. 1-12; ks. W. Meysztowicz Szkice o św. Brunonie-Bonifacym, w: Sacrum Poloniae Millenium, t. 5, Rzym 1958, s. 1-57;
J. Karwasińska, Świadek czasów Chrobrego — Brunon z Kwerfurtu, w: Polska w świecie. Szkice z dziejów kultury polskiej,
red. J. Dowiat, A. Gieysztor, J. Tazbir, S. Trawkowski, Warszawa 1972, s. 91-105; Z. Budkowa, Początki piśmiennictwa
w Polsce X-XI w., „Analecta Cracoviensia" 7, 1975, s. 228-237; J. Strzelczyk, „Diabeł" Swarożyc czy św. Maurycy? Bruno
z Kwerfurtu — apostoł ludów wschodnich, w: tegoż, Apostołowie Europy, Warszawa 1997, rozdz. X, s. 210-229; J. Tyszkiewicz, Brunon z Kwerfurtu i jego misje, „Fasciculi Historici Novi" 2, 1998, s. 35-47; P. M. A. Cywiński, Zanik pamięci,
passim. Ujęcia encyklopedyczne: J. Widajewicz, Bruno z Kwerfurtu, PSB, t. 3, Kraków 1937, s. 24-26; H. Modrzewska,
Brunon z Querfurtu, SSS, t. 1, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1961, s. 166; G. Karolewicz, Brunon z Kwerfurtu św., Bonifacy,
w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 1110; F. Lotter, Brun von Querfurt, w: Lexikon des Mittelalters, Bd. 2,
Stuttgart-Weimar 1999, kol. 755-756.
б® S. Zakrzewski, Bolesław Chrobry Wielki, Lwów-Kraków 1925, s. 209-251.
69 W. Giesebrecht, Brun-Bonifacius, Erzbischof unter den Heiden, „Evangelischer Kalender" 1956, s. 170 n.
70 W. Wattenbach, R. Holtzmann, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter: die Zeit der Sachsen und Salier, neuausg.
von F.-J. Schmale, Köln-Graz 1967, Th. 1, H. 1-2, s. 51, przyp. 146.
71 A. Potthast, Bibliotheca historica medii aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mitttelalters bis 1500,
2. verbesserte und vermerkte Auflage, Berlin 1896, s. 1225.
72 H. G. Voigt, Brun von Querfurt, s. 11, s. 188, przyp. 19.
73 S. Zakrzewski, Bolesław Chrobry Wielki, s. 402, przyp. 15.
74 W. Abraham, Organizacja Kościoła w Polsce do połowy XII wieku, wyd. II uzupełnione i powiększone, Lwów 1893,
cyt. według wyd. III opartego na wyd. II, Poznań 1961, s. 140, przyp. 113.
75 Ks. W. Meysztowicz, Szkice, s. 51, przyp. 240.
76 H. G. Voigt, Brun von Querfurt. Mönch-Eremit, s. 126 n. przypuszczał, że nazwa osady Sawadden, położonej na południowy wschód od Piszu, przypomina imię Zebden, jakie według późnośredniowiecznej Vita et Passio S. Brunonis nosił brat
króla jednego z plemion Prusów. Jednak w rzeczywistości można w zniemczonej nazwie rozpoznać polskie Zawady. Językoznawca Karol Zierhoffer w opracowaniu Nazwy miejscowe północnego Mazowsza, Wrocław 1957, Polska Akademia
Nauk. Komitet Językoznawczy, Prace Onomastyczne nr 3, ustalił, że większość nazw pruskich znajdowała się w północno-wschodniej części Mazowsza, w kolneńskiem i łomżyńskiem, na terenie ograniczonym od zachodu Pisą, od wschodu
Biebrzą. Nie ustosunkował się do nazwy miejscowej Zawady.
77 H. G. Voigt, Brun von Querfurt und die Bedeutung, s. 22-24 i przyp. 74.
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wowie78, co zgadzałoby się z informacją Thietmara o granicy z Rusią, której podlegała Sudowia.
Nestor w swej kronice pisał o zdobyciu kraju Jaćwingów w r. 983 przez księcia Włodzimierza I 7 9 .
Ostatnio wypowiedział się w tej sprawie Piotr M. A. Cywiński (1998) 80 . Zajmując się wschodnim
kierunkiem szlaku, zwrócił uwagę na znaczenie Wizny nad Biebrzą, ważnego ośrodka grodowego,
umożliwiającego kontrolę szlaków komunikacyjnych: wodnego Narwią, lądowych — z Mazowsza na
ziemie jaćwieskie przez Rajgród ku północnemu wschodowi. Szlak ten kierował się w stronę Tykocina z ominięciem bagien biebrzańskich od południa.
Na uwagę zasługują też wymienione w tekście imiona pięciu kapelanów Brunona: Wipertus, Tiemicus, Aicus, Hezichus, Apichus, które przedstawiają współczesne nazwy osobowe, zapisane w nieco
przeinaczonej i zlatynizowanej formie81. Trzy znalezione w źródłach to Aicus, Hezichus, Wipertus.
Aicus — Hoico — Sas, na zgromadzeniu feudałów w grodzie Asselburg w Brunszwiku w r. 984
sprzeciwił się — po śmierci Ottona II w r. 983 — obwołaniu królem Henryka zwanego Kłótnikiem 82 . W zjeździe tym brał udział również Ezic (Hezichus), graf merseburski 83 . Nieletni Otton III
w r. 984 Hoiconis magisterio comitis comissus est 84 . Natomias imię Wigberta wskazuje na łączność ze
świętymi benedyktyńskimi85.
Nie wydaje się może przypadkiem, że dwóch z pięciu kapelanów Brunona nosiło imiona wielkich
feudałów, a kapelan Wipert, który przekazał relacje o misji i męczeństwie świętego biskupa, miał za
patrona błogosławionego opata benedyktyńskiego.
Poza towarzyszami Brunona wymieniono w Hystoria de predicacione władcę jednego z plemion
pruskich, Nethimera, którego imię swym brzmieniem zdradza pochodzenie słowiańskie. Heinrich
Gisbert Voigt zwrócił w tej sprawie uwagę na zamieszczone w Vita Ottonis Bambergensis, spotykane
na Pomorzu słowiańskie imię Nedamer86. Niejasne natomiast wydaje się zdanie Jana Powierskiego
tłumaczące, że w wyniku akcji misyjnej Brunona miejscowy feudał, książę Niecimierz, reprezentujący prawdopodobnie tendencje propolskie zgodził się, dla umocnienia własnej pozycji politycznej, na
przyjęcie chrztu z rąk Brunona 87 .
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In confinio predicte regionis [czyli Prus] et Ruscie, Kronika Thietmara, ks. VI, rozdz. 95, s. 453; In confinio Ruscie etLitue
—Annales Quedlinburgenses, ed. G. H. Pertz, MGH SS, t. 3, Hannoverae 1839, anno 1009, s. 80.
79 Latopis Nestora, wyd. A. Bielowski, MPH, t. 1, Lwów 1864, s. 624-625, rok 6491-983: „Szedł Włodzimierz na Jadźwingi,
i zwyciężył Jadźwingów i zajął ziemię ich", Повесть временных лет, wyd. Д. С. Лихачев, ч. 1, Москва-Ленинград 1950,
s. 58.
80 P. M. A. Cywiński, Zanik pamięci, s. 611-612.
8! Źródła późniejsze niż Hystoria de predicacione zanotowały w otoczeniu Brunona 18 towarzyszy, m.in. Kronika Thietmara, ks. VI, rozdz. 95, s. 453.
82 Imię Hoico jest wspomniane w nekrologium św. Michała w Lüneburgu, zob. Widukindi Res gestae Saxonicae, wyd.
A. Bielowski, MPH, t. 1, Lwów 1864, s. 142, przyp. 1. (tekst wpisu w nekrologium według wydania A. Ch. Wedekinda,
1812; wyd. nekrologu w Hamburgu w r. 1863). Rękopis Necrologium S. Michaelis Luneburgensis spalono podczas II wojny
światowej. W Die Totenbücher von Merseburg, Magdeburg und Lüneburg, hrsg. G. Althoff, J. Wollasch, MGH Libri memoriales et necrologia, nova series, t. 2, Hannover 1983, w spisie brak imienia Hoico.
83 Kronika Thietmara, ks. IV, rozdz. 2, s. 149, przyp. 13; Esico — ibid., r. 990, ks. IV, s. 161; comes Esico — ibid., r. 1002,
ks. V, s. 27, zmarł w r. 1004, ibid., ks. VI, s. 337. W. Schlesinger, Die Entstehung der Landesherrschaft, Dresden 1941,
s. 160, przyp. 220 przypuszczał, że graf Asic/Esicho, poświadczony w czasie panowania Henryka I, był spowinowacony z domem królewskim; jego bratem był margrabia Geron. W swych badaniach prozopograficznych potwierdził to K. Schmid,
Bemerkungen zur Frage einer Prosopographie des frühen Mittelalters, „Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte"
23, 1964, s. 218 n. Zob. co do tego H. Ludat, Piasten und Ekkehardiner, w: tegoż, An Elbe und Oder um das Jahr 1000.
Skizzen zur Politik des Ottonenreiches und der slavischen Mächte in Mitteleuropa, Köln-Wien 1971 (przedruk: 1995), s. 112,
przyp. 144.
84 Kronika Thietmara, ks. IV, rozdz. 8, s. 155.
85 Sw. Wigbert, opat klasztoru benedyktynów w Fitzlar, patron klasztoru w heskim Hersfeld, zmarł około połowy VIII w.
Vita S. Vigberti napisał Lupus de Ferrières w r. 836, wyd. O. Holder-Egger, MGH SS, t. 15, pars 1, Hannoverae 1887.
Miracula S. Wiberti pochodzą od anonimowego mnicha z Hersfeld z ok. 930 r.; wyjątki ich ogłosił G. Waitz, MGH SS,
t. 4, Hannoverae 1841, s. 225. Zob. też W. Wattenbach, R. Holtzmann, Deutschlands Geschichtsquellen, Teil 1, s. 41,
przyp. 112.
86 H. G. Voigt, Brun von Querfurt und die Bedeutung, s. 296.
87 J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie ze szczególnym uwzględnieniem roli Pomorza Gdańskiego, „Roczniki Towarzystwa
Naukowego w Toruniu" 74, 1968, z. 1, s. 82-84.
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Zakończenie

Przy ocenie historycznej wartości obydwóch tekstów, zamieszczonych w jedenastowiecznym rękopisie z Tegernsee, należy po pierwsze — zastanowić się, czy uznać je za wiarygodny, acz w skrócie
podany obraz, ukazujący rolę Wojciecha i Brunona podczas ich podróży misyjnych do Prusów, po
drugie — wydobyć wyniki podejmowanych przez nich prób ewangelizacji, po trzecie — przedstawić
późniejsze echa misji w Cesarstwie i w Polsce.
Rzeczywistym rezultatem działalności misyjnej św. Wojciecha była nie chrystianizacja pogańskich
plemion Prusów, lecz wpływ jego męczeńskiej śmierci na losy ówczesnego księstwa Polan, na plany
księcia Bolesława, dążącego do utworzenia samodzielnej organizacji kościelnej z metropolitą na
czele oraz do uzyskania korony królewskiej, właściwych w jego przekonaniu probierzy politycznej
roli jego państwa w tej części Europy 88 .
Pruska misja Brunona i jego towarzyszy była równie nieudana jak próba chrystianizacji pogan
przez Wojciecha 89 . Jednak życiowe osiągnięcia pracy Brunona w ciągu jego niedługiego życia polegały na krzewieniu wiary Chrystusowej na południowym i północnym wschodzie Europy, na pogańskich krańcach ówczesnego świata chrześcijańskiego. Skutki jego misji skupiły się u południowo-wschodnich Węgrów, na granicach państwa kijowskiego oraz u Szwedów. Były one skromne,
lecz przy ówczesnych możliwościach mimo wszystko znaczące. Wszak jego następcom, uczniom
Romualda, nie udało się pomyślnie zakończyć misyjnej działalności Brunona wśród Węgrów. Nie
osiągnęli też upragnionego męczeństwa, lecz zostali pojmani i sprzedani w niewolę.
Aktywność obydwóch misjonarzy odpowiadała stanowi Europy końca X i początku XI w., jej
rozwojowi nie tylko kościelnemu, lecz również polityczno-państwowemu. Forma i treść zamysłów
i czynów, tak Wojciecha jak Brunona kształtowały się za panowania cesarza Ottona III, chociaż
przebieg działalności Brunona przypadł w części na rządy Henryka II. Zarówno Wojciecha jak
Brunona można wprowadzić do przełomowego okresu ówczesnego świata, gdy równocześnie chrystianizowano pogan, nawracano — czasem siłą — odstępców od wcześniej przyjętej wiary chrześcijańskiej, tworzono nowe instytucje duchowne, mnożąc biskupstwa, zakładając kolejne klasztory,
reformując dawniejsze monastery.
Celem połączenia obydwóch tekstów pasyjnych w początkach XI w. w przekazie z Tegernsee było
uczczenie pamięci niedawno umęczonych misjonarzy pogańskich Prusów. Chrystianizacja żyjących
w sąsiedztwie pogan nie była już aktualna w stuleciu piętnastym, stąd w tekście z tego wieku, znajdujemy pasję tradycyjnie czczonego w Tegernsee Wojciecha w poczcie świętych, nie mających nic
wspólnego z martyrium poniesionym podczas ewangelizacji pogan; znikła tam również postać misjonarza Brunona 90 . Jednak Brunon z Kwerfurtu, męczennik z racji krzewienia wiary chrześcijańskiej,
stał się jednym z patronów swego rodzinnego miasta w ojczystej Saksonii.
Badacze, którzy w swych opracowaniach starali się odtworzyć realne wydarzenia dziejowe, oczekiwali, że z przekazów historiograficznych otrzymają informacja wie es eigentlich gewesen — „jak
to się właściwie działo". Znane sformułowanie Leopolda von Ranke, zamieszczone w przedmowie
do opracowanych przez niego dziejów narodów germańskich i romańskich na przełomie wieków
średnich i nowożytnych91, służyło odtąd nierzadko jako swoiste hasło. Teksty z żywotami świętych,
w których niejednokrotnie oprócz biografii pojawiały się wątki polityczne i społeczne, mogły więc,
jeśli nie wypełnić, to przybliżyć przypuszczenia pozytywistycznie nastawionych historyków.
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S. Zakrzewski, Bolesław Chrobry Wielki, wyd. 3, Poznań 1962, s. 111-149, 335-353; A. F. Grabski, Bolesław Chrobry.
Zarys dziejów politycznych i wojskowych, wyd. 2, Warszawa 1966, s. 84, 88, 89, 92-102; J. Strzelczyk, Bolesław Chrobry,
Poznań 1999, s. 47, 60, 85. Zob. też W. Abraham, Organizacja Kościoła, s. 118 n., 263 n.; R. Wenskus, Brun von Querfurt
und die Stiftung des Erzbistums Gnesen, „Zeitschrift für Ostforschung" 5, 1956, Teil 4, s. 524 n.
89 L. Koczy, Misja św. Brunona wśród Suigjów, „Annales Missiologicae" 5, 1933, s. 82-98; S. Zakrzewski, Bolesław Chrobry
Wielki, s. 211-226. [wyd. z 1925 r.]
90 Zob. dalej wyd. Pasji.
91 L. von Ranke, Geschichte der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1514, Leipzig 1885, s. V-VI. Spostrzeżenia odnoszące się do opinii racjonalizujących historyków oraz rozpatrzenie cudów w tekstach średniowiecznych wraz
z ich oceną przez dotychczasowych badaczy odnaleźć można w obszernych studiach na temat hagiografii merowińskiej
Frantiska Grausa, Volk, Herrscher und Heiliger. Studien zur Hagiographie der Merowingerzeit, Praha 1965, rozdz. I i II.
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Pasje stanowiły część składową żywotów świętych lub też przyjmowały kształt samodzielnych
relacji o ich martyrium. Jednak w opisach męczeństwa i śmierci wizerunek postaci świętych był,
według mniemania realistów, z natury rzeczy ograniczony, a w następstwie niejednokrotnie zniekształcony; stąd ocena, w stosunku do całości lub części zapisów była często negatywna. Kolejne
rozważania o męczeństwie i śmierci misjonarzy uznawano raczej za konstrukcje, oparte na zgromadzonych danych, czerpanych z różnych źródeł, w tym również z żywotów i pasji, a opracowania oraz
wywołujące je polemiki powtarzały, jeśli nie te same, to podobne argumenty. Tymczasem w obrazie
obydwóch męczenników wtopione były realne elementy, wywodzące się z określonego środowiska
społecznego i kręgu umysłowego.
Natomiast w odczuciu wyznawców szkoły krytycznej przedstawianie cudów pomniejszało lub zgoła przekreślało wartość przekazów hagiograficznych jako źródeł do poznania przeszłości. Zdarzało
się więc, że w dziewiętnastowiecznych edycjach tego typu, bądź opuszczano opisy cudów, bądź
zachowywano tylko takie fragmenty, które pomagały rozpoznać czas i miejsce wydarzeń oraz działające tam osoby. Tymczasem teksty hagiograficzne można uważać za istotne znamię treści kulturowych, ukazujące różne typy mentalności, a także poziom wykształcenia. Opisy cudów w utworach
średniowiecznych czerpały wzory zarówno z Biblii, jak z wierzeń przedchrześcijańskich, z literatury
antycznej oraz z miejscowej tradycji ludowej.
Po rozprawie o hagiografii w państwie merowińskim pióra Frantiska Grausa, wydanej w Pradze
w r. 196592, ukazały się w latach dziewięćdziesiątych XX w. zbiory artykułów poświęcone hagiografii
w historii i w teraźniejszości93, a z kolei, w r. 1994, antologia polityki i kultu świętych w pełnym średniowieczu, przygotowana przez Pracownię Dziejów Średniowiecznych w Konstancji 94 . W zbiorze
tym, dla interesującego nas zagadnienia, zasługuje na uwagę przede wszystkim artykuł Arnolda
Angenendta 95 . Wiele miejsca autor poświęcił rozbiorowi zjawiska świętego na ziemi i w niebie.
Religio jako wiara w Boga i służba Jemu była równocześnie tak świadectwem istnienia i mocy Boga,
jak wypełnieniem obowiązku społecznego96; w obrazie świętego głównym znamieniem jest, by jak
Jezus Chrystus, oddał swe życie dla poświadczenia słowa Bożego oraz dla pomocy bliźnim.
Autor zwrócił uwagę na przemianę znaczenia martys, w ujęciu Nowego Testamentu — świadka,
a martyria — świadectwa słowa Bożego, na martys — męczennika zmarłego dla wiary, martyria —
świadectwa krwi. W początkowym okresie chrześcijaństwa uważano, że moc odpuszczenia tak grzechu pierworodnego, jak wszystkich grzechów ludzkich miała tylko śmierć samego Chrystusa, a nie
cierpienia i śmierć człowieka. Z biegiem czasu rozwinęło się przekonanie, że męczennicy za wiarę
otrzymywali przez swe martyrium oczyszczenie ze wszystkich win; poszerzano to mniemanie o myśl,
według której odkupienie grzeszników wybłagać mógł u Boga święty męczennik. Ukształtowało się
pojęcie vir Dei, ten przez swe męczeństwo otrzymał virtus Dei — nadnaturalną cudowną moc pośrednictwa między Bogiem a ludźmi. Z kolei rozwinęła się ocena wartości ciała człowieka, szczególnie zaś świętego, jako świątyni Boga — Ducha Św.97, następnie przyznanie virtus Dei również
szczątkom ciała świętego, potem relikwiom sekundarnym, takim jak narzędzia męki, cząstki szat 98 ,
w końcu — cześć, jaką uzyskał grób świętego99.
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F. Graus, Volk, Herrscher und Heiliger im Reich der Merowinger, passim.
Heiligenverehrung in Geschichte und Gegenwart, hrsg P. Dinzelbacher, D. R. Bauer, Schwabenverlag, 7302, Ostfildern 1
(Ruit) 1990. Tutaj wydano pośmiertnie artykuł F. Grausa, Mittelalterliche Heiligenverehrung als sozialgeschichtliches Phänomen, s. 86-102.
94 Politik und Heiligenverehrung im Hochmittelalter, hrsg. J. Petersohn, Vorträge und Forschungen, hrsg. Konstanzer
Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, Bd. 42, Sigmaringen 1994.
9s A. Angenendt, Der Heilige: auf Erden — im Himmel, w: Politik und Heiligenverehrung, s. 11-52. Por tenże, Heilige und
Reliquien: die Geschichte ihres Kultes vom frühen Christentum bis zur Gegenwart, München 1994, wyd. 2: München 1997.
W wyd. 2. s. 406 n. autor wymienił swoje szczegółowe wcześniejsze opracowania, ale pominął cytowany artykuł Der Heilige:
auf Erden — im Himmel, gdzie przedstawił zagadnienie w skondensowanej formie, podczas gdy w książce znacznie je
rozszerzył, również chronologicznie i wyłożył w kilku rozdziałach.
96 Niektóre z tych zagadnień, w mniej rozwiniętej formie, poruszył Graus w swych kolejnych opracowaniach.
97 I List sw. Pawła do Koryntian 3.16, 6.19: „Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?".
98 F. Graus, Volk, Herrscher und Heiliger, s. 179.
99 F. Graus, Mittelalterliche Heiligenverehrung, s. 93 zwrócił uwagę na widoczną w hagiografii wczesnego i pełnego średnio93
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Cuda wprowadzone do Pasji św. Wojciecha nie dotyczą jego wystąpienia u pogan i męczeństwa,
lecz wydarzeń po jego śmierci 100 . Wbitej na pal głowy świętego przez trzy dni strzegł orzeł, po czym
przypadkowy przechodzień zdjął głowę i zaniósł ją do Gniezna, do księcia Bolesława, gdzie ukazał
ją zgromadzonym rzeszom ludności 101 . „A pewien człowiek, który bez wątpienia z powodu [popełnienia] zbrodni miał golenie skute żelaznym łańcuchem, a który miał zostać ścięty nazajutrz z rana,
skoro wpatrzył się w głowę świętego męczennika poczuł z radością, że łańcuch opada mu z nóg" 102 .
Ciało męczennika, zatopione przez Prusów w rzece, spoczywało w niej sześć dni, by siódmego dnia
„jak ryba" przypłynąć do brzegu, by można było je łatwo odnaleźć i za odpowiednim wynagrodzeniem oddać wysłańcom Bolesława Chrobrego 103 . W Żywocie Pięciu Braci autorstwa Brunona
z Kwerfurtu łańcuchy zabójców skazanym na śmierć opadły na grobie Benedykta i Jana. Rex Boleslaus zamienił wówczas karę śmierci na aeternum servitium ad sanctum locum. W r. 1008 Brunon
ujrzał skazańców, pełniących posługi w klasztorze, powołanym ponownie do życia 104 .
Hystoria de predicacione Brunonis przedstawia jeden z hagiograficznych stereotypów misji wśród
pogan. Po odprawieniu mszy misjonarz zaznajamiał słuchaczy w formie kazania z nauką zawartą w Ewangeliach oraz przekazaną w postaci listów apostolskich. Po nauce słownej następowało
zniszczenie wyobrażeń bożków pogańskich. Cuda, jakie pojawiały się podczas akcji misyjnej, skławiecza dominację świętych biskupów. Podniósł też, że zniszczenie czczonych idolów należało do rzędu najważniejszych
czynów misjonarza u pogan. Tenże, Volk, Herrscher und Heiliger, s.154-155. W Hystoria de predicacione... to zajście znajduje się na s. 40 obecnego wydania.
100
W montekasyńskiej wersji Żywota I cudowne dzieje głowy i ciała św. Wojciecha zostały rozbudowane, S. Adalberti ...
Vita prior, redakcja C, s. 84.
101 Zdaniem J. Powierskiego, Śmierć św. Wojciecha, s. 382 zdjęcie głowy Wojciecha z pala i przeniesienie jej na dwór
Bolesława może należeć do realiów historycznych, przejętych z polskiego źródła Pasji. Specjalny charakter przypisał autor
liczbie dni podanych w Pasji; od zdjęcia głowy z pala, po trzech dniach strzeżenia jej przez orła do odnalezienie ciała
Wojciecha przez posłów Bolesława, wysłanych po przyniesieniu głowy do Gniezna, upłynęły cztery dni; siedem dni (3 + 4)
oraz sama trójka mają znaczenie symboliczne. Natomiast G. Labuda, Reminiscencje Pasji św. Wojciecha z Tegernsee (koło r. 1025) w scenach jego żywotu na Drzwiach gnieźnieńskich (koło r. 1180), w: Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. T. Jasiński,
T. Jurek, J. M. Piskorski, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych. Prace Komisji
Historycznej, t. 55, Poznań 1997, s. 62, stwierdził, że dostarczenie do Gniezna głowy św. Wojciecha przez przygodnego
wędrowca wygląda na własny domysł autora Pasji.
102 Przekład według: Pasja z Tegernsee, w: W kręgu żywotów świętego Wojciecha, s. 146.
юз Opis tego cudu uzupełnił A. Bielowski przypomnieniem treści kroniki klasztoru w Moyenmoutier, w której jedno ramię
jakiegoś przestępcy, skazanego na wygnanie i błąkanie się w kajdanach, uwolnione zostało w Polsce, u grobu błogosławionego męczennika Adalberta, a drugie we wspomnianym klasztorze. Zob. MPH, t. 1, s. 156, przyp. 1. Moyenmoutier był
benedyktyńskim klasztorem położonym w Wogezach, Liber de successoribus s. Hidulfi in Mediano monasterio, a. 703-1011
[napisany między r. 1043 a 1049], ed. H. Belhomme, w: Historia Mediani in monte Vosago monasterii, Argentorati 1724
(1733), s. 143-220. Skróconą wersję wydał H. G. Waitz, Liber de sancti Hildulf successoribus in Mediano Monasterio, MGH
SS, t. 4, Hannoverae 1841, s. 86-92, o kajdanach na s. 92. H. G. Voigt, Adalbert von Prag, s. 323, przyp. 701 spostrzegł,
że, inaczej niż w Historia Mediani Monasterii, w Pasji św. Wojciecha zbrodniarz miał więzy na goleniach, a w Gnieźnie
obydwa mu odpadły. Zob. też M. Perlbach, [W sprawie Listu Matyldy do Mieszka II], Kwart. Hist. 30, 1916, s. 432 n.,
który przytoczył kilkadziesiąt wiadomości o wypędzaniu z krajów ojczystych skrępowanych zabójców członków ich rodzin i krewnych. Dla pokuty i w nadziei cudownego odpadnięcia kajdan udawali się oni do Rzymu i do innych miejsc
pielgrzymkowych.
104 Vita quinque fratrum eremitarum [seu] vita uel passio Benedicti et Iohannis sociorumque suorum auctore Brunone Querfurtensi, recensuit, praefatione notisque instruxit H. Karwasińska, MPH s. n., t. 4, fasc. 3, Warszawa 1973, c. XXX, s. 78-79. W swym żywocie św. Wojciecha Bruno zaakcentował, że Bóg okazał swą moc, rozwiązując św. Wojciechowi pęta z rąk
skrępowanych przez Prusów, z chwilą jego męczeńskiej śmierci. S. Adalberti... Vita altera, c. XXXIII, s. 39. Należy również
przypomnieć wcześniejszego męczennika, acz nie misyjnego, to jest Wacława czeskiego (zm. 929 lub 935); kult jego
spostrzec można w całym ówczesnym Cesarstwie. Zob. F. Graus, St. Adalbert und St. Wenzel. Zur Funktion der mittelalterlichen Heiligenverehrung in Böhmen, w: Europa Slavica —Europa Orientalis. Festschrift für Herbert Ludat zum 70. Geburtstag,
Gießener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung des europäischen Ostens, 100, red. K. D. Grothusen,
K. Zernack, Berlin 1980, s. 205-231. W legendzie Gumpolda ilustracja z początku XI w. przedstawiła Wacława, koronowanego przez Chrystusa, z włócznią i chorągwią w ręku, op. cit., s. 222. W Tegernsee przechowywano część szat św. Wacława; relikwie jego znajdowały się w Benedictbeuern, a razem z relikwiami Wojciecha w ołtarzu kościoła w Trewirze, zob.
przyp. 20. Skazanym na śmierć podobny skutek jak odwiedzenie grobu świętego, mogła przynieść sama modlitwa o wstawiennictwo św. Wacława. Według Gumpolda część więzienia, w którym czuwali strażnicy zaszła gęstą mgłą, druga, gdzie
zamknięci byli skazańcy, pozostała jasna. Kajdany opadły im z rąk i nóg, wrota więzienne otwarły się, po czym wyszli oni na
wolność. Gumpoldi Vita Venceslai ducis Bohemiae, ed. H. G. Pertz, MGH SS, t. 4, Hannoverae 1841, s. 222 — utwór
napisany między 968 a 973.
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niały władcę pogańskiego, jego orszak i część poddanych do przyjęcia wiary chrześcijańskiej, następnie jednak opór krewnego bądź wodza władcy i jego wojowników oraz grupy ludu doprowadzały do uśmiercenia misjonarzy. Po ich męczeństwie kolejne cuda zdarzały się u ich grobów, rzeczywistych lub rzekomych.
Brunon w swej pracy misyjnej u Prusów, w regionie, którego władcą był „król" Nethimer, bez
jego sprzeciwu — jak należy się domyślać — celebrował mszę i objaśniał słowa Chrystusa. Przez ten
czas pomiędzy misjonarzami a poganami panował pokój. Jednak, gdy po wysłuchaniu Brunona
Nethimer oświadczył, że on i jego lud mają własnych bogów, których wielbią i którym ufają, biskup
zażądał, by przynieść czczone przez nich simulacra — bałwany, po czym w obecności władcy spalił
je 1 0 5 . Reakcja Nethimera była natychmiastowa, polecił podniecić ogień i wtrącić doń Brunona. Ten,
wdziawszy szaty biskupie nakazał, by podać mu suam sedem, przez którą można rozumieć karło
biskupie i przetrwał na nim w płomieniach podczas śpiewania przez kapelanów siedmiu psalmów.
Władca, przekonany wyraźnym cudem, przyjął chrzest wraz z trzystu mężami. Jednak niewymieniony z imienia dux tego samego plemienia rozkazał, by zadać śmierć biskupowi i jego kapelanom:
biskupowi ściąć głowę, kapelanów powiesić; Wiperta oszczędzono, lecz pozbawiono go oczu.
W opisie cudu ujrzeć można wyraźne reminiscencje biblijne, a scenariusz wydarzenia nasuwa
skojarzenia z losem trzech młodzieńców judzkich, towarzyszy Daniela, proroka izraelskiego: Chananiasza, Miszaela i Azariasza, wtrąconych do rozpalonego pieca po odmowie złożenia pokłonu złotemu posągowi, wzniesionemu przez króla Nebukadnesara 106 . Król ukorzył się po wyjściu
z ognia nietkniętych młodzieńców. W pieśniach kapelanów Brunona rozpoznać można siedem pierwszych psalmów Dawida, szczególnie zaś trzeci, piąty, szósty i siódmy, o symbolicznym znaczeniu
V -107

treści .
We wspomnianym już późnośredniowiecznym Żywocie i Pasji Brunona z Kwerfurtu przedstawiono
cud inaczej 108 . Brunona zmuszono, by wszedł w wąski przesmyk między dwoma płonącymi stosami;
przetrwał w nim cały dzień i całą noc, a gdy następnego ranka wyszedł nietknięty, ze śpiewem
jednego z psalmów Dawida, król i wszyscy dostojnicy przyjęli chrzest. Przekaz ten ponadto pomnożył cuda: Zebedem, brat króla, usłyszawszy o porzuceniu przez niego wielobóstwowych wierzeń,
posłał swych wojowników, by porwali Brunona. Wysłańcy, ujrzawszy świętego męża odprawiającego
mszę spowodowali, że jeden z nich odciął rękę, którą biskup przemieniał chleb w Ciało Chrystusa,
ujrzawszy jednak odciętą rękę unoszącą się i dalej wykonującą święte gesty, upadł skruszony do nóg
misjonarza i przekonany o prawdzie wiary chrześcijańskiej ochrzczony został krwią męczennika.
105

Z opisu wydarzeń we władztwie plemiennym Nethimera wynika, że podczas pokojowej misji chrystianizacyjnej Brunona
Prusowie uznali za akt wrogi spalenie podobizn ich bożków. W literaturze historycznej omawiano istnienie u pruskich
pogan drobnych przedmiotów, którym przypisywano działania magiczne. Posążki bądź amulety, jakie znaleźć można było
u Prusów (simulacra surda et muta — S. Adalberti ... Vita prior, c. 28, s. 42) oraz u Słowian (Kronika Thietmara, ks. VII,
rozdz. 72, s. 571) były to z pewnością statuetki drewniane, gdyż pruskie udało się spalić Brunonowi, a słowiańskie biskupowi kołobrzeskiemu Reinbernowi. Badania archeologiczne pozwoliły odkryć na ziemiach Słowian posążki bożków, jakie
prawdopodobnie możnaby również odnaleźć na terenach dawnego osadnictwa Prusów. Tam natomiast, w Dzierzgowie
i Mózgowie koło Iławy, wydobyto posągi granitowe. Zob. M. F. Jagodziński, Archeologiczne ślady osadnictwa między Wisłą
a Pasłęką, nr 465 i tabl. II, nr 629 i tabl. XXV. Co do cudowności próby ognia przypomnijmy, że król duński Harald
poddał próbie polegającej na noszeniu rozżarzonego żelaza biskupa Poppona twierdzącego, że Duńczycy, mimo przyjęcia
chrztu byli ritu idolis servientes. Por. Widukindi monachi Corbeiensis rerum gestarum Saxonicarum libri tres, MGH SS Rerum
Germanicarum in usum scholarum separatim editi, hrsg. P. Hirsch, ed. V, oprac. H.-E. Lohman, Hannoverae 1935, l. III,
XLV, s. 140-141 (przedr. 1989). Na zapis zwrócił uwagę W. Abraham, Organizacja Kościoła, s. 140, przyp. 113. Przykłady
cudownego ocalenia z tortur ognia można mnożyć, por. T. Michałowska, Średniowiecze, wyd. V, 1999, s. 631-633. Zob. też
J. R. Reinhard, Burning at the Stake in the Medieval Law and Literature, „Speculum" 16, 1941, No 2, 186-209. Nie
odnoszący się do ludzi cud przedstawił Brunon w swym Żywocie Pięciu Braci. Po śmierci pięciu eremitów surowce i wyroby
rąk świętych męczenników pozostały nietknięte ogniem. Por. Vita quinque fratrum eremitarum, fasc. 3, c. XXVIII, s. 78.
Na pytanie o miejsce męczeństwa i śmierci obydwóch świętych, właściwie będzie przyłączyć się do zdania R. Wenskusa,
wyrażonego (w stosunku do Brunona) w zakończeniu głównej części jego rozprawy, że nie będzie można przeniknąć
zasłony, jaka okrywa miejsce jego śmierci i pochówku, R. Wenskus, Studien zur historisch-politischen Gedankenwelt Bruns
von Querfurt, rozdz. V, s. 197.
106 Księga Daniela 3, por. Pismo Święte, t. 3, s. 494-498.
107 Księga psalmów 16/17, 3: Probasti cor meum et visitasti nocte, igne me examinasti et non est inventa in me iniquitas; por.
ibid., t. 2, s. 134.
108 Vita et Passio sancti Brunonis, MGH SS, t. 30, pars 2, Lipsiae 1936, s. 1365.
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Przetrwanie Brunona w ogniu i jego cudowne ocalenie opisał również Piotr Damiani w Żywocie
św. Romualda109, inaczej jednak przedstawił zabójstwo Brunona. Brat królewski kazał ująć biskupa
i w swej obecności ściąć, jednak po dokonaniu zbrodni oślepł i wraz z całym otoczeniem utracił
zmysły i zdrowie. Dopiero po długich modłach schrystianizowanego wcześniej króla i jego współplemienników, zabójcy odzyskali zdrowie, odbyli pokutę i przyjęli chrzest, a nad ciałami misjonarzy
zbudowali kościół.
W obydwóch przekazach pasji ujrzeć można, wielokrotnie powtarzany w ówczesnej hagiografii,
wzór rycerza Chrystusowego — athletae Christi110. Jednak typ ten ulegał zmianom. Na miejsce
męczennika, czczonego we wczesnym chrześcijaństwie, wszedł wyznawca, nierzadko święty biskup,
którego ascetyczne życie przedstawiało dobrowolne, bezkrwawe martyrium. Pasje Wojciecha i Brunona są równocześnie wyrazem kultu świętego biskupa, o rysach ascetyczno-monastycznych, jak
powrotem do czci męczennika — bojownika wiary.
Zasadniczym wzorem pasji było dobrowolne martyrium Jezusa Chrustusa, poprzedzone jego wątkiem jako pielgrzyma. Myśl przewodnia skupiona była na podejmowanej z wewnętrznego przekonania peregrinatio religiosa, obejmowała więc nie tylko, jak głosiła Księga rodzaju ustami Jakuba,
zwykłe ziemskie pielgrzymowanie człowieka, lecz wędrówkę z intencją określonej służby Bożej 111 .
Oznaczało to opuszczenie domu rodzinnego, a często również ojczystego kraju i zamknięcie się
w nowym środowisku mnichów, w którym ćwiczono się w posłuszeństwie, pokorze i umartwianiu
się. Szczególnie akcentowano znaczenie pielgrzymowania misjonarskiego, podejmowanego w celu
głoszenia nauk Ewangelii oraz krzewienia wiary chrześcijańskiej wśród ludów pogańskich. Vultpro
Domino peregre proficisci, mówił o Wojciechu Jan Kanapariusz, 112 a treść tego zdania można odnieść również do wędrówek Brunona.
Męczeństwo można też rozważyć i ocenić jako troskę o własną duszę i dążenie do osiągnięcia
wiecznego zbawienia, gdyż, jak pisał Brunon w Żywocie św. Wojciecha: „męczennicy, choć obciążeni
winami, przez przelanie krwi dla Boga będą zupełnie wolni od wszystkich grzechów", a tym samym
od razu po śmierci wejdą do raju niebieskiego 113 .
Pozostaje kwestia roli, jaką można przypisać obydwom pasjom połączonym w rękopisie z Tegernsee. Tekst ich należy uznać za, różny w treści i układzie, hagiograficzny wizerunek świętych, którzy
ponieśli męczeństwo podczas głoszenia Ewangelii u pogan. Pasja św. Wojciecha uzyskała postać
kościelnego oficjum. Wolno jednak przypuścić, że Pasja św. Brunona, wprowadzająca rozszerzony
wariant cudownych wydarzeń podczas misji, stanowiła razem z pasją swego poprzednika codzienną,
budującą lekturę klasztorną.
Uwagi do rękopisów
Uwagi do rçkopisu z XI w.

W przypadku Pasji z Tegernsee dysponujemy tylko jednym rękopisem, nie ma więc możliwości,
by sprostować niektóre słowa lub znaki według innych, poprawniejszych rękopisów. Rękopis jest
w wielu miejscach zamazany, a także poprawiany, przy czym na poprawianych miejscach wpisywano
dodatkowo litery i skróty słów 114 . Dysponujemy tylko fotografią rękopisu.
Każdy z wydawców, wyjątkowo powołując się na poprzedników, starał się poprawić słowa pisane
na razurze, poprawiane inną ręką, słabo czytelne, a także — pisane czytelnie, lecz według wydawcy
błędnie. Stąd pojedyncze słowa pojmowane są różnie, jednak bez zmiany istotnej treści rękopisu.
109 Petri Damiani, Vita beati Romualdi, s. 58-59.
no S. Adalberti ... Vita altera, s. 32 — athleta Christi; Gumpoldi Vita Venceslavi ducis Bohemiae, s. 221 — fortissimus Dei
athleta.
m T. Szostek, Obraz świata w egzemplach średniowiecznych, w: Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza, red.
T. Michałowska, Wrocław 1989, s. 242; Księga rodzaju, 47.9, por. Pismo Święte, t. 1, s. 83.
112 S. Adalberti... Vita prior, c. XIII, s. 19.
113 S. Adalberti ... Vita altera, c. XXXI, s. 37: que secundum fidem lauantur in baptismo, extinguuntur in martyrio. Passio
SS. Benedicti et Johannis, MPH s. n., t. 4, fasc. 3, Warszawa 1973, s. 37: „
maxime cum nos in hac parte non
queramus sanctitatem, sed remissionem peccatorum, quoniam in baptismo lauantur, in martyrio uero omnia extinguntur".
114 A. Kolberg rozróżnił w rękopisie z XI w. trzy ręce: 1. z XI w., 2. z XII w. przy użyciu nieco bledszego inkaustu, 3. z około 1350 r., pisane czarnym inkaustem. Ten ostatni wariant można na fotografii jeszcze rozpoznać.
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Analiza każdego, budzącego wątpliwości wyrazu spowodowała spostrzeżenia i uwagi następujące:
Naprzód zaznaczyłabym różne odczyty liter c i e, które znaleźć można już w pierwszym wydaniu
tekstu: ukazują one różne brzmienie imion: Slauuinih-c lub -e
Adilbur-c lub -e
August Bielowski115 odczytał e, kierując się prawdopodobnie podobnym wyglądem liter c i e
w innych słowach. August Kolberg i Georg Waitz, a także Wojciech Kętrzyński odczytali końcówki
w prawidłowy sposób jako c. Slawin-i-k oraz Adilburk (właściwie Adalburk) byli rodzicami Wojciecha. Świadczy o tym również słowiańskie imię Sławnika i germańska wersja słowiańskiego imienia
Strzeżysława.
Duże trudności sprawia odczytanie rozmaicie pisanych liter c oraz e, a także, szczególnie w rękopisie z XV w., liter t i c, np. w nazwie Cholinum.
Najczęściej utrzymywano, bądź poprawiano używane często e caudata (ę), zastępujące i zastępowane przez ae. Zestawienie słów z e caudata oraz słów ze zwykłym e zamiast ae ukazało najbliższe
tekstu XI-wiecznego rozpoznanie (z małymi wyjątkami) u Kolberga. Najmniej logiki widzę w tekście Bielowskiego, gdzie po początkowych słowach z e caudata (practicę, teoręcique, suę, ęcclesiam,
zob. s. 153), także e, kolejno używał on ae (s. 155, 156). Na ogół również Waitz zastępował e caudata literami ae. W bieżącym wydaniu utrzymałam e caudata, podobnie jak w swoich wydaniach Vita
S. Adalberti uczyniła Jadwiga Karwasińska.
Wydania.

Passio S. Adalberti

Passio S. Adalberti, hrsg. W. Giesebrecht, „Neue Preussiche Provinzialblätter" 3 Folge, 5, 1860,
s. 71-74.
Passio sancti Adalperti martiris, hrsg. M. Toeppen, Scriptores rerum Prussicarum, Bd. 1, Leipzig
1861, s. 235-237.
Męczeństwo Ś. Wojciecha, wyd. A. Bielowski, MPH, t. 1, Lwów 1864, s. 151
Utrpem sv. Vojtëcha mucemka, wyd. J. Emler, przekł. na język czeski J. Truhlar, Fontes rerum
Bohemicarum, t. 1, Praha 1873, s. 231-234.
A. Kolberg, Das Lobgedicht auf den heiligen Adalbert, „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" 7, 1881, s. 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, (s. 503, 505, 507, 509, 511, 513,
515, 519 zawierają tłumaczenie na język niemiecki).
Passio Adalberti episcopi Pragensis, hrsg. G. Waitz, MGH SS, t. 15, pars 2, Hannoverae 1888,
s. 706-708.
Spis starszych wydań Pasji w całości oraz w ekscerptach:
Bibliotheca hagiographica Latina antiquae et mediae aetatis [dalej: BHL] ed. Socii Bollandiani,
A-J, Bruxelles 1898-1899, hasło: Adalbertus episcopus Pragensis, s. 8, 3. Passio (40).
Excerpta:
M. Florianus, Historiae Hungaricae fontes domestici, pars 1, Scriptores, t. 1-4, Quinque Ecclesiae
— Budapestini 1885.
H. G. Voigt, Adalbert von Prag. Ein Beitrag zur Geschichte der Kirche und des Mönchtums im
zehnten Jahrhundert, Berlin 1898, s. 312-313.
Passio S. Brunonis

H. G. Pertz, [wstęp do wydania Vitae S. Adalberti oraz Miracula S. Adalberti], MGH SS, vol. 4,
1841, s. 579-580.
Wipert o śmierci ś. Brunona, wyd. A. Bielowski, MPH, t. 1, Lwów 1864, s. 229-230.
A. Kolberg, Der heilige Bruno von Querfurt, zweiter Apostel von Preussen, „Zeitschrift für die
Geschichte und Altertumskunde Ermlands" 8, 1884, s. 105-106.
115 A. Bielowski, [wstęp] w: Męczeństwo Ś. Wojciecha, s. 152, (tłumaczył zamianę samogłoski o na u wymową używaną
w okolicach Gniezna np. Pulslaus zamiast Boleslaus, Bugusza zamiast Bogusza).
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Tekst Pasji Brunona ogłoszony w rozprawie: H. G. Voigt, Brun von Querfurt, Mönch-Eremit,
Erzbischof der Heiden und Märtyrer, Stuttgart 1907, przypis 545 jest repliką wydania A. Kolberga.
Spis starszych wydań Pasji w BHL, A- J, Bruxelles 1898-1899, hasło: Bruno-Bonifatius Querfurtensis, s. 219-220, 3. Passio auctore Pseudo-Wiperti (1471), s. 220; BHL Novum Supplementum,
ed. H. Fros, Bruxellis 1986, 3 bis, Vita seu Passio (1471 b), s. 170.

ANEKS
Zawartość rękopisu Clm 18897

Str. 1-2 spis treści
3-84
Żywot św. Lioby ( + 782), pisany w IX w. w Fuldzie; zob. Ch. E. Eder, Die Schule des
Klosters Tegernsee, s. 21 z powołaniem na B. Bischoff, Die südostdeutschen Schreibschulen, s. 161.
88-118 zob. Ch. E. Eder, Die Schule des Klosters Tegernsee, nr 99, s. 116 (dodatek: od s. 113
zmiana ręki, s. 119 i 120 puste).
121-152 Żywot św. Fortunaty i Theodaty i innych, zob. Ch. E. Eder, Die Schule des Klosters
Tegernsee, s. 116.
153-177 Żywot św. Theodaty męczennicy z 3 synami, quod est III Non. Augustas.
177
Po trzech końcowych wierszach żywotu Teodaty następuje tytuł kapitalikami: In manu
Dei Omnipotentis orditur epistola Erminrichi diaconi ad Gundrammum diaconum de vita
sancti Soli confessoris atque abbatis.
178
W pozdrowieniu jako nadawca listu występuje Ermanricus
178-181 Tekst listu
181
wiersz 5 od dołu, tytuł kapitalikami: Item rescriptum Gundrammi diaconi ad Erminricum
diaconum; list z początku Caritate que..., zaczyna się w wierszu drugim od dołu
182-184 List Gundramma do Ermenrica
185
zmiana ręki (wg Ch. E. Eder, Die Schule des Klosters Tegernsee, s. 117 ta sama ręka, która
pisała Clm 18111 f. 25 rff. oraz Clm 18955 s. l nn)
185-186 Oratio et metrum bipedale Ermanrici ad Ruodolfum
187-190 wiersz 3 od góry: Epistola eiusdem ad domnum Ruodolfum magistrum
190-191 spis rozdziałów
192
Incipit sermo de uita sanctipresbiteri et monachi Soli.
193-229 Vita s. Soli
230-251 bez tytułu, dużymi literami, z inicjałem S — Sermo sanctarum Coloniensium uirginum
(pismo z trzeciej tercji XI w. — Ch. E. Eder, Die Schule des Klosters Tegernsee, s. 117)
252
zob. Ch. E. Eder, Die Schule des Klosters Tegernsee, nr 132, s. 128 (schyłek XI w.)
252-288 Passio S. XI milium virginum; s. 283-288 (wg Ch. E. Eder, Die Schule des Klosters
Tegernsee uzupełnione ręką XII w.)
289
Zmiana formatu, pismo z drugiej połowy XI w.
289-300 Passio S. Adalberti martiris. Tytuł z XV w.
300-304 s. 300, wiersz 4 od góry: Hystoria de predicacione Episcopi Brunonis cum suis capellanis
in Prussia et martirio eorum (tytuł z XV w.) — ręka z drugiej połowy XI w.
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Zasady wydania

W niniejszym wydaniu Passio sancti Adalperti martiris i Hystoria de predicacione episcopi Brunonis cum suis capellanis in Pruscia et martirio eorum wykorzystuję tzw. rękopis z Tegernsee, zachowany w Bayerische Staatsbibliothek w Monachium o sygnaturze Clm 18897, oznaczając go literą
T. Do wydania Pasji św. Wojciecha wykorzystuję dodatkowo kodeks tejże biblioteki o sygnaturze
Clm 23846, który oznaczam literą B. Podstawą wydania są mikrofilmy (zob. s. 1 niniejszego, przypis
nieliczbowany).
Zachowuję ściśle ortografię rękopisu T, stosując jedynie duże litery, zgodnie z: A. Wolff, Projekt
instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku, St. Zródł. 1, 1957,
s. 155-181. Również zgodnie z tą instrukcją stosuję oznaczenia przypisów tekstowych i rzeczowych.
W przypisach cytuję dotychczasowe wydania Pasji św. Wojciecha — Męczeństwo Ś. Wojciecha, wyd.
A. Bielowski, MPH, t. 1, Lwów 1864, s. 151-156 jako: Bielowski, natomiast A. Kolberg, Das Lobgedicht auf den heiligen Adalbert, „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" 7,
1881, s. 502-515, jako Kolberg. Natomiast dotychczasowe wydania Pasji św. Brunona — Wipert
o śmierci s. Brunona, wyd. A. Bielowski, MPH, t. 1, Lwów 1864, s. 229 n. jako: Bielowski, Bruno; zaś
A. Kolberg, Der hl. Bruno von Querfurt, zweiter Apostel von Preussen, „Zeitschrift für die Geschichte
und Altertumskunde Ermlands" 8, 1884, s. 105 n., jako Kolberg, Bruno.
a -

Passio sancti Adalperti martiris - b

Sanctus Adalpertus1 primis Sclauorum natalibus Slauuinihcc2 patre et Adilburc d3 matre editus,
prahcticę uirtuti inherens theoricęque desudans ascendendo succrescit, donec pubeda uix dum
episcopale in Pragra e4 conscendit culmen. Sedis quoque sue ęcclesiam pastorali regimine, ut dignum erat, quinquef annorum per curricula regens, intra semetipsum tam glorianter sese in populo
haberi detestando ac de hac gloria ęxui ambiens Romam pede tenptim g aggressus est, ultra mare
concupiscens exulari, sed ab apostolico retardatus est. Incolarum autem suorum h eiulatio1, spem
suam abesse condolens, Willigisum5 Magantiensem archiepiscopum pro reditu patris sui interpellabant, uti auctoritate sua eum reuocaret. Suscepta enimueroj hac epistola uir Domino plenus uoluna-b

c
ręką XV-wieczną T Passio Sancti Adalberti episcopi et martiris etc. B;
tak Kolberg, s. 502; Bielowski, s. 153:
d
Slauuinihe; Slawinhe albo Slawnihe B;
tak Kolberg, s. 502; Bielowski, s. 153: Adilbure; w imieniu Adilburc litery il na
e
razurze, może poprzednio dal, a więc Adalburc T Adalbure B;
tak zamiast Praga w Ademari Cabannensis, Chronicon,
cura et studio P. Bourgain, Corpus christianorum, CXXIX,
w: Ademari Chabannensis, Opera omnia, pars 1, Turnhout 1999,
lib. III, 31, s. 151, w. 7: Adalbertus archiepiscopus de civitate Pragra; s. 152, w. 21: in urbe Pragra. (Jest to rękopis z połowy,
bądź z drugiej połowy XI w.). Tak samo w Vita I S. Adalberti, w XIV-wiecznym rękopisie z Bibliotheca Laurenziana, Codex
Strozziani, nr 4, k. 235v-240. Na odmienność formy z przypisaniem jej wpływom włoskim zwrócił uwagę Kolberg, s. 500. Zob.
też J. Karwasińska, Studia krytyczne nad żywotami św. Wojciecha, Vita I, St. Zródł. 2, 1958, s. 73, przedruk w tejże, Wybór
f
pism. Święty Wojciech, Warszawa, 1996, s. 119;
w pierwszej literze q znać literę v; całe słowo wychodzi na margines T;
g
h
j
tak Tzamiast: pedetentim;
nadpisane, obok nadpisano p T;
'euilacio B;
vero B.
1
Na imię Adalbert składają się dwa człony: starogórnoniemiecki adal( = edel — szlachetny) oraz beraht — świetny, świetnego
pochodzenia.
Sławnik z Libic, głowa potężnego rodu czeskiego, zwanego Sławnikowicami. Sławnik władał terytorium rozciągającym się od
południowo-zachodniej części Doliny Czeskiej do Kłodzka. Na południowym wschodzie posiadłości jego graniczyły z władztwem Przemyślidów —J. Karwasińska, Sławnik, w: SSS, t. 5, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 239 n. Genealogię
Sławnikowiców umieścił H. Ludat na tablicy dołączonej do rozprawy pt. An Elbe und Oder, wyd. 2, Weimar 1995.
3
Adilburc, właściwie Adalburc zawiera człony adal — zob. przyp. 1 oraz burc — bronić, strzec, zob. E. Metzner, Die
deutschen Vornamen, wyd. 2, München 1939; Lexikon der christilichen Ikonographie, wyd. 5, 1973, s. 29; O. Wimmer, H. Melzer, Lexikon der Namen und Heiligen, wyd. 5, Innsbruck — Wien 1984, s. 110-111. Jako Strzeżysława zapisana w źródłach
czeskich: Cosmae Pragensis Cronica Boemorum, ed. B. Bretholz, MGH SS Rerum Germanicarum, n. s., t. 2, Berlin 1923,
reprint München 1980, s. 51; Annales Pragenses, ed. J. Emler, Fontes rerum Bohemicarum, t. 2, 1874, s. 377, pod datą śmierci
Strzeżysławy w r. 987; G. Labuda, Strzeżysława, w: SSS, t. 5, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 453.
4
Praga, gród z końca IX w., stolica księstwa czeskiego, biskupstwo od r. 973. A. Gąsiorowski, Praga, w: SSS, t. 4, cz. 1,
Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 283-289.
5
Willigisus (Willegis, Willigis), arcybiskup Moguncji od r. 975; w latach 983-995, czyli w okresie małoletniości późniejszego
cesarza Ottona III, był wraz z matką Ottona Teofano i babką Adelajdą regentem w cesarstwie. Zmarł 10II1011 r.

38

Anna Rutkowska-Płachcińska

tati suorum remeando satisfecit. Paulisper in aduentu suo eos demulcens, itemque k eodem anno
paucis secum sumptis Romam regrediens, Johanne papa 6 consentiente, in monasterio sancti Bonifacii monachico induitur m habitu, tribus tantummodo annis cum his moratur fratribus. Ottone
igitur tertio 7 imperatore urbis Romane excęlsa menia ingrediente in ibi sanctum uirum inueniens,
ut ad Saxoniam8 exiret, multipliciter et humiliter exoratus est; cesaris peticionem haud n renuens
uoluntatem suam impleuit.
Saxonicao tellure in breui recedens in Polaniamp regionem cursum direxit et q ad Mestris r9 locum
diuertens cenobium ibi construxit monachosque quamplures congregans, Aschricumques abbatem
eos ad regendum constituit, qui postea archiepiscopus ad Sobottin 110 consecratus est, in quo loco
aliquantisper moratus est. Post hec uidelicet sumpto baculo paucis se comitantibus latenter quasi
fugam molliens Pruzę 11 se intulit regioni. Urbi quoque Cholinun appropinquans venerat in quoddam nemus ciuitati propinquvm, satis uenustum u , in quo erat planicies iocunda; eodemque v die
vigilia erat sancti Georgi martiris. Cespite hoc aprili considens, congressoribus suis Radim et Bugussę — conueniens mihiw, inquidx, uidetur, quatinus hoc gramine pulchro pernoctemus et y uespertinales nocturnalesque laudes rerum creatori suoque militi persoluamus, ac eo propiciante, orto
sole, officiis missarum peractis, ciuitatem prout z - z uenimus ingrediamur aa . Frater autem eius Radim, mutato nomine Gaudentius 12 dictus, qui postea archiepiscopus effectus, quid nobis agendum
est, aiebat, quum esuriendi inopia lassi sumus. Obtice frater, presul infit, noli contristari, Deus
prouidebit suos, uoluntas tua mox saturabitur Domini prouidentia. Officio uespertinali ab finito,
ipse ab eis paululum recedens, siluaticos per campos uagando tantam attulit eis fungorum herbarumque copiam atque ac dulcedinem, uti uariorum ciborum superhabundantia se uesci, qui aderant
congauderent. Lucifero excussa nocte assurgente astro, qui tunc erat canendus insegnis insistebat
imno ad . Prius enim quam quintam oroscopos tangeret umbram, sacrum celebrabat officium. Eoque
finito, abstracta tantum casucula, reliquo episcopalis uestimenti ornamento indutus, comitatu cum
paruo, urbem, que Cholinun uocatur, inpauidus adiit. Erat enim ante introitum portę illius profunk

1
m
n
nadpisano q jako skrót que T;
w imieniu: Bonefacii e przekreślono i zastąpiono przez i T;
induit B;
haut B;
p
r
s
Saxonico B;
Polonam B; q na lewym marginesie T;
między r a s razura, nadpisane i T;
h nadpisane nad r T,
t
u
v
w
x
Asthricumque B;
Soboccin B;
fenustum B;
nadpisany skrót que T;
michi B;
tak zamiast inquit T,
y
aa
inquit B;
nadpisane T; z - z słowo wymazane T;
litera a nadpisana między i oraz r, s przerobione na r; czyli
ab
ac
ad
ingredimus przerobione na ingrediamur T;
ti nadpisane T;
q = que dopisane na marg. T;
im znajduje się
w jednej linijce, no w następnej, zamiast m T, ymno B.
o

6

Jan XVpapież w l. 985-996.
Otto III, syn Ottona II i Teofano, król niemiecki od 24 XII 983, cesarz od 21 V 996, zm. 23 11002. G. Labuda, Otto III,
w: SSS, t. 3, cz. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, s. 562-563.
8
Zob. J. Strzelczyk, Saksonia, w: SSS, t. 5, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 21-22.
9
W obszernej literaturze zajmowano się właściwym oznaczeniem miejscowości Mestris i osoby Astryka. Mestris wiązano z klasztorami w Trzemesznie, Łęczycy, Międzyrzeczu, jednak już Bielowski, s. 154, przyp. 4 tłumaczył Mestris jako Mons Ferreus na
Węgrzech; po nim — z szerszym uzasadnieniem — H. Kapiszewski, Droga św. Wojciecha z Saksonii do Polski wiodła przez
Panonię, „Nasza Przeszłość" 6, 1957, s. 289-299. W wyczerpującym omówieniu zagadnienia do zdania Bielowskiego i Kapiszewskiego przychylił się G. Labuda, Święty Wojciech, biskup-męczennik, patron Polski, Czech i Węgier, Wrocław 2000,
s. 170-180.
10
Do nazwy Sobottin zob. G. Labuda, Ostrzyhom, w: SSS, t. 3, cz. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, s. 554 n. Nazwę
objaśniano jako górę Sobotin koło Ostrzyhomia, siedzibą arcybiskupstwa węgierskiego było Strigonium, słowacki Strzegom,
węg. Esztérgom, potem Ostrzyhom, niem. Gran, zapewne od grodu położonego u ujścia rzeki Gran (dziś Hron) do Dunaju.
11
Zob. J. Powierski, Prusy, w: SSS, t. 4, cz. 1, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 368-371.
12
Radzim-Gaudenty ur. między r. 960 a 970, syn Sławnika i matki N. N., zm. po r. 1018. Razem z bratem przyrodnim Wojciechem wstąpił do klasztoru św. Aleksego i św. Bonifacego na Awentynie, towarzyszył Wojciechowi w misji do Prusów.
W l. 997-999 przebywał w Rzymie, gdzie konsekrowano go na biskupa w 999 r., po czym otrzymał paliusz i powołanie na
arcybiskupa gnieźnieńskiego. W spisanym przez notariusza protokole sądu cesarskiego (MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae, t. 2, pars posterior, Ottonis III. diplomata, Hannoverae 1893, nr 339) nazwano go archiepiscopus sancti
Adalberti martyris. Ingres Radzima-Gaudentego odbył się w marcu 1000 r. w Gnieźnie. Metropolia gnieźnieńska objęła biskupstwa w Kołobrzegu, Wrocławiu, Krakowie, a po śmierci poznańskiego biskupa Ungera również (1012 r.) diecezję poznańską.
Radim frater martyris — Kronika Thietmara, wyd. M. Z. Jedlicki, Poznań 1953, ks. IV, rozdz. 45, s. 209; Gaudentius —
S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris Vita prior, ed. J. Karwasińska, MPH s. n., t. 4, fasc. 1, Warszawa 1962, s. 14,
przyp. 55; S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris Vita altera auctore Brunone Querfurtensi, ed. J. Karwasińska, MPH s. n.,
t. 4, fasc. 2, Warszawa 1969, s. 34 (rozdz. 29).
7
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dum specus longitudinis non paruę ita tenebrosum, quod is qui foris et intus erat, non uideri sed
audiri ab altero potuit. Presul uero uenerandus audacter accedens ferulaque sua postes porte, ut
episcoporum mos est, pulsans, aperi, infit, ianitor. Angelus regis glorię intraturus est, ipse rex
dinoscitur uirtutum omnium, cuius freno et potestate regitur machina cęli et terrę. Urbanus custos,
quemquam intromitti noster mos non est, respondere fertur, sed regrediens in eminenti, qui urbi
preminet te ostende cumulo, ut quis a e - sis videaris -af , tunc demum primate iubente intrandi licentia
haud ag tibi denegabitur. Hęc dicenti athleta Dei a h oboediens in pręmonstrata se uidendum presentauit altitudine.
aiViso sancti domini uvltu -aj custodum unus terribiliter mirum alto clamore vociferauit atque ak
al
mox more irascibilium apum quasi tumultuantis populi quicquid uirorum ac mulierum inerat
concurrere. Improbi quoque facto agmine unaminiter circumuallantes am sanctum Dei quis siue
unde esset ammirati sunt. Unus uidelicet ex eis, cui antea cognitus erat, eum esse qui populum
aquaria submersione pessumdaret, loquebatur nosque simili modo perdere uenerat. Quid est uerbis morandum? Non densior grando sata conterendo an- fuerit, quam armata lapidibus manus capvt
svum penitus conterendo -ao sęuit ap nec furori nimio ante pepercit, quam mitram uillosam qua pro
pilleo usus est penitus dilacerabat aq . Circumfusus proprio undique cruore, immobilis docendo perstetit ar , donec limphata gens lapidandi uiribus defecerat et martirem sanctum ultimum claudere
sperabat diem.
Weihtahe as almus maioris triumphi gloriam sibi esse paratam agnoscens regrediebatur, memoriam defunctorum uigilias canendo cęlebrans oraciones usque ad dicendas peruenit. Interdum
eleuatis ad collum digitis stolam humeris applicauit. Bugussa 13 uero subdiaconusat suus retro respiciens, octo uiros post se properantes contemplauit, quod mox pio presuli palam fecit. Ille molliter
ridens, ab inceptis non obticuit orationibus subitoque in illum irruens a u - ex illis -av unus extensa
dolatura capitali eum martizauit sententia. Corpus vero aw truncatum corruit in terram, spiritus
autem polorum intrauit gloriam. Asseclę uidelicet eius in fugam conuersi, proximę latibulis se
seruandi causa dedere siluę. Trucidatores nefandi eleuato capite fixere illud in altum sudem, reliquum corpus amni prope fluenti inmersere, inuidentes ax coruscantem populo lucere lucernam. Interea quoque dum hec agebantur, caput de sude oracula ęternę eructuabat uite. Ast ubi homines
nefandi uelle suum in sanctum Dei perfecere, notę urbis claustro sese intulere.
Viatoris cuiusdam, ut fertur, gressus iuxta semitam fluentis amnis ay quo hęc contingebant situs
erat, qui caput fixum cernens de sude depositum sua abdidit az in pera. Pulslaique 14 ad ciuitatem
Chnazina ba15 uocitatam concitato cucurrit tramite. Stansque bb coram principe rem sancti martiris
omnem sicut nouerat ordinaliter exposuit abstractoque de pera capite in medio manifestauit. Quidam procul dubio superinpositi sceleris reatu ferreo compede per crura inretitus bc , qui sequenti
mane decollandus bd erat, contemplato sancti martiris capite, catena de cruribus dissilirebe gaudebat, qui per merita testis Dei a proscripta liberatus est pęna, hoc primum perhibetur esse suum
signum. Hanc insoliti uirtutem signi ammirantes, in quorum presentia beati martiris bf passio peracta est, aduenere, ueroque testimonio que uiator retulit, confirmauere. Pulslauvo bg quoque tante
ae-af
między sis a videaris nadpisane p = pre T; Bielowski, s. 155 czytał to słowo jako prius, Kolberg, s. 508 opuścił wyjaśnieag
nie, jednak p opuścić nie można, a czasownik należałoby rozumieć jako praevidearis;
haut B;
tak też czytał
al-a)
Kolberg, s. 508; Bielowski, s. 155: Domini; Dei B;
Viso sancti di uvltu na razurze pogrubionymi literami T, Viso
ak
al
am
an-ao
sancti Dei wltu B;
poprawiane grubszymi literami T;
na marg. T;
circumfallantes B;
dwie linijki
ap
aq
ar
nadpisane wyżej niż tekst potem następujący T;
seuiuit B;
dilacerabit, a nadpisane nad i T;
tak T, lecz
as
at
nad e nadpisano literę, którą tak Bielowski, s. 155 jak Kolberg, s. 510 czytają jako i;
Weitahe B;
subdyaconus B;
au-av
aw
a
ay
nadpisane nad unus T;
w skrócie, nadpisane między corpus a truncatum T;
videntes B;
na marg. T;
az
ba
bb
b nadpisane nad a T;
na razurze, znać, że poprawiono pierwsze n T;
Btasque B, częściowo na marg.; b c irretibd
be
bf
tus B;
decolla, dalej razura, nad którą dopisano ndus T;
dislire B;
iris dopisano pod mart T; g trzyliterowa końcówka imienia znajduje się w linijce poniżej; dwie lub trzy litery wymazane T.
13

Bogusza-Benedykt, Vita I, która powstała na gruncie rzymskim, nazwała go Benedictus; Pasja z Tegernsee przekazała jego
imię słowiańskie. Vita II i Pasja stwierdziły, że był subdiakonem; zob. J. Karwasińska, Bogusza, w: SSS, t. 1, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, s. 139.
14
Bolesław Chrobry Wielki, syn Mieszka I, książę polski 967-1025, koronowany w 1025 r.

40

Anna Rutkowska-Płachcińska

sanctitatis cupidus, pecunia sua uiatori data ipsum emit caput sanctum ac misso magni thesauri
pondere nuncios suos cum discipulis sancti Adalberti ad redimendum reliquum corpus direxit.
Mira res et inaudabilis, sex dies corpus almum in flumine cui inmerserant requieuit, septimo
autem die b h piscino more defluit ad ripam vbi inueniebatur, tribus uidelicet bl diebus caput in sude
fixum ab bj aquila, ne ab ullo uolucrum tangeretur bk , custoditvm. Pulslauuo bl prefatus dum a preeuntibus sanctum cadauer uenire cognosceret cum infinita se comitantum frequentia obuiam iens,
condigno honore suam deportari fecit in urbem ac in basilica, quam Misico 16 bone uir memorie,
Domino fabricauerat, reuerenter collocauit, ubi Deo prestante assiduis uirtutum in dies floret
signis. b m - b m

a

Hystoria de predicacione episcopi Brunonis b cum suis
capellanis in Pruscia et martirio eorum - c

Cognoscat Deo dilectus populus universus quod ego Vuipertus Dei seruorum seruus causa remissionis meorum peccatorum et domini mei sanctisimi et martiris Christi Brunonis episcopi iussione, mea omnia que habui contempsi mobilia et immobilia et illum secutus fui in paganorum
prouincia que nuncupatur Pruscia. Ille eciam pontifex et martir Christi Brunus dimisso episcopatu
una cum grege sibi credito cum suis capellanis ambulauit Prusciam ad conuertenda d paganorum
gentes in christianitate sanctissima. Quorum nomina hec sunt: In primis dominus meus Brunus
episcopus et martir Christi sanctissimus. Nomina capellanorum qui cum eo ad martirium uenerunt
hec sunt: Tiemicus, Aicus, Hezichus, Apichus, nouissime ego Uuibertus. Quid plura? Quando
patriam e intrauimus statim ante regem ducti fuimus. Episcopus uero cum suis capellanis preparatis
celebrauit missam, predicando euuangelica atque apostolorumf dicta. Que omnia ut rex Nethimer
nomine audiuit dixit: Nos deos habemus in quibus ad g - g oramus et confidimus. Uerbis autem tuis
obedire nolumus. Episcopus hoc audiens illius h-h adportare iussit simulacra et illo presente in igne
proiecit cum uirtute maxima. Ignis uero accepit et deuorauit illa denique simulacra. Rex autem
turbatus dixit indignacione maxima. Accipite episcopum citissime et in ignem coram me proicite. Si
illum ignis comburit et deuorat cognoscite quia illius est predicatio uanissima denique si est aliter1
in illum deum credamus uelociter. Tunc iussit rex ignem accendi ualidissimum et in illum proici
episcopum. Episcopus autem indutus uestimento episcopali suam sedem in igne fecit portare et in
igne supra eandem tam diu sedit quousque a capellanis septem psalmi fuerunt decantati. Rex uero
hoc uidens factum mirabile, cum trecentis uiris credidit Deo uelociter et accepit baptismum penitencie. Dux postea illius terre ad episcopum equitauit, uirtute repletus diabolica et illum episcopum
cum capellanis fecit martirizare absque ulla querimonia. Episcopi caput iussit abscidi et capellanos
omnes iussit suspendi et meos oculos eruere fecit. Postea uero operante Christoj uisa sunt ibi signa
sine numero et prodigia, nunc uero supra illorum corpora constructa sunt monasteria. Ex illo
tempore pro Deo peregrinando circuiui plurimas prouincias, inuocans sanctos sanctasque in christianorum auxilia. Quid multum dicam? Omnium christianorumk in karitate Dei deposco auxilium,
quod mee uite fiat patrocinium uestrorum peccatorum et eternum remedium.
Explicitl.
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h-h
litery przekreślone T;
na marginesie regis T; według Kolberga, Das Lobgedicht auf den hl. Adalbert, „ Zeitschrift für die
Geschichte und Alterumskunde Ermlands" 7, 1881, s. 498 (w rozdziale Beilagen) słowo napisano bledszym atramentem, ręką
1
j
XII-wieczną;
na razurze T;
w skrócie: xpo T;
w skrócie: xpianorum T; 1 w skrócie późniejszą ręką T.
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Mieszko I, książę polski, zm. 992 r.
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Die Passion des hl. Adalbert und des hl. Bruno aus dem sog. Kodex von Tegernsee

Zusammenfassung
Die Autorin befasst sich mit zwei hagiographischen Werken, die aus dem Kodex des Benedektinerklosters
in Tegernsee stammen. Der Kodex besteht aus mehreren Handschriften, die angefangen mit dem 11. Jh. in
unterschiedlicher Zeit entstanden sind und alle zusammen im 15. Jh. eingebunden wurden. Im Teil aus dem
11. Jh. befinden sich zwei Passionswerke, die den Historikern bereits seit langem bekannt sind und zwei
Missionären, dem hl. Adalbert und dem hl. Bruno aus Querfurt gewidmet sind, die an der Wende des 10. und
11. Jh. in Mitteleuropa wirkten. Beide fanden bei ihrer Missionsarbeit in den heidnischen Ländern den Tod
— der hl. Adalbert in Prussen und der hl. Bruno in Sudauen. Das Wirken dieser Märtyrer erweckte schon
immer das Interesse der deutschen und polnischen Historiker.
Die Passionen aus dem Kodex des Klosters von Tegernsee waren weniger geschätzt als die Lebensgeschichten der beiden Heiligen aus derselben Zeit. Erörtert wurde ebenfalls das Verhältnis der Adalbertpassion zum Liber de passione, einem Werk, das von dem Chronisten Gallus Anonimus erwähnt und von ihm
als Quelle bis zur Lebenszeit von Boleslaw Chrobry (dem Tapferen) genutzt wurde. Die Autorin zeigt, dass
beide Passionen, die kurz nach dem Tod der Märtyrer entstanden sind, aufschlussreiche Hinweise über deren
Person selbst und die Topographie vermitteln sowie ausgezeichnet das Klima der Epoche wiedergeben. Die
hll. Adalbert und Bruno aus Querfurt verkörpern das Ideal eines Missionsbischöfes und Märtyrers des christlichen Glaubens. Jeder von ihnen ist vir Dei und athleta Christi — ein Ritter Christi, der die erlösende virtus
Dei besitzt.
Die Texte der Passion des hl. Adalbert und des hl. Bruno aus Querfurt aus dem Kodex von Tegernsee
wurden bereits mehrere Male publiziert. Das sind jedoch Ausgaben aus dem 19. Jh., von denen die von
August Bielowski und August Kolberg ganz besonders hervorzuheben sind. A. Rutkowska-Płachcińska nennt
alle älteren Quellenausgaben und präsentiert den Inhalt des Kodexes von Tegernsee, der in der Bayerischen
Staatsbibliothek unter der Signatur clm 18897 aufbewahrt wird. Im Quellenannex veröffentlicht sie beide
Passionen aus diesem Kodex: des hl. Adalbert und des hl. Bruno. Darüber hinaus bereichert Anna Rutkowska-Płachcińska die Ausgabe der ersten Passion mit Lektionen aus einem anderen Kodex des 15. Jh., der
auch die Passion des hl. Adalbert enthält und ebenfalls in der o. g. Bibliothek (clm 23846) aufbewahrt wird.

