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Przeciągający się początek
czy artystyczny „wielki wybuch”?
Pytania o oprawę kultu relikwii 
św. Wojciecha w Gnieźnie około 
roku 1000¹

Masza Sitek

Przeciągający się początek
czy artystyczny „wielki wybuch”?...

Celem artykułu jest rewizja podstawy źródłowej konkurencyjnych hipotez na 
temat oprawy artystycznej kultu relikwii św. Wojciecha w Gnieźnie około roku 
. Zgodnie z pierwszą wersją wydarzeń, błyskawiczne wprowadzenie zmian 
w zakresie mikro- i makroarchitektonicznej aranżacji grobu św. Wojciecha zostało 
zainicjowane przez jednorazowy impuls, jakim był zjazd gnieźnieński. Na prze-
ciwległym biegunie plasuje się wizja rozłożonego na ćwierćwiecze przełamywania 
się nowych idei artystyczno-funkcjonalnych. Wewnętrzna spójność rozbieżnych 
narracji niepokoi w obliczu szczątkowego charakteru i niejednoznaczności za-
chowanych źródeł, które nierzadko nie pozwalają rozstrzygnąć na korzyść żadnej 
z alternatywnych interpretacji.

Źródła archeologiczne i ich interpretacje
Formę gnieźnieńskiego kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w mo-
mencie, gdy stawał się katedrą metropolity, przy obecnym stanie wiedzy należy 
określić jako zupełnie nieuchwytną metodami archeologicznymi i przyrodniczy-
mi². W rezultacie badań Tomasza Janiaka, prowadzonych od roku , temu ot-
wartemu problemowi nadaje się najczęściej postać pytania, czy około przełomowej 

 Artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej pt. „Oprawa artystyczna kultu relikwii świę-
tego Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej w latach około –”, obronionej w Instytucie 
Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków ). Pragnę w tym miejscu wyrazić 
mojemu Promotorowi, Profesorowi Markowi Walczakowi, głęboką wdzięczność za wsparcie 
i inspirację.

 Zob.: T. Janiak, Stanowiska  i  w Gnieźnie w świetle najnowszych badań archeologicznych 
(zagadnienia wstępne), w: Wyniki analiz specjalistycznych materiałów wczesnośredniowiecznych 
z gnieźnieńskiego zespołu osadniczego, red. M. Kara, Gniezno , s. –; D.A. Sikorski, 
Wczesnopiastowska architektura sakralna (jako źródło historyczne do dziejów Kościoła w Polsce), 
Poznań  (= Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Historii i Nauk Społecznych, 
Prace Komisji Historycznej, ), s. –; T. Rodzińska-Chorąży, Drewno i kamień – czyli co 
właściwie zbudowali dwaj pierwsi Piastowie? w: Średniowieczna architektura sakralna w Pol-
sce w świetle najnowszych badań, red. T. Janiak, D. Stryniak, Gniezno , s. –.
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1. Gniezno, katedra Wnie-
bowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, usytuowanie 
rekonstruowanej rotundy 
(A) względem najwcześniej-
szego założenia bazyliko-
wego wg Tomasza Janiaka: 
B – aneks północny; 
C – aneks południowo-za-
chodni. Wg Z. Kurnatowska, 
The Stronghold in Gniezno in 
the Light of Older and More 
Recent Studies, w: Polish 
Lands at the Turn of the First 
and the Second Millennia, 
red. P. Urbańczyk, Warsaw 
2004, s. 192

daty roku  beztranseptowa 
bazylika z trójapsydialnym zam-
knięciem od wschodu zastąpiła 
rotundę jednoapsydową³ (il. , ). 
Hipotetyczne wcześniejsze zało-
żenie centralne obejmuje dwa 
aneksy, z których jeden, rekon-
struowany jako budowla na rzu-
cie zbliżonym do ćwierci koła, jest 
przez archeologa identyfikowany 
z kaplicą grobową św. Wojciecha⁴. 
Zewnętrzna krawędź łukowatej 
partii muru, biegnącej od punk-
tu na obwodzie nawy do prostej 
ściany szczytowej zamykającej 
aneks od północy, stanowi wyci-

nek okręgu o średnicy długości  m – a tym samym o wymiarach analogicznych 
do nawy rotundy (zob. il.  B–C). Zaproponowane przez Janiaka powiązanie 
zespołu reliktów wzbudziło wątpliwości Dariusza Sikorskiego, który zauważył, że 
w ten sposób jest implikowane zastosowanie dwóch zupełnie różnych konstrukcji 
fundamentów, na których miałaby się wspierać ta sama niewielka konstrukcja⁵. 
Równie niepokojący w tej teorii jest fakt, że aneks o podobnym, ćwierćkolistym 

 Zarys historii badań archeologicznych do roku  zob. T. Janiak, Stanowiska  i  w Gnieź-
nie, passim. Etapy prac prowadzonych do początku lat siedemdziesiątych XX wieku omó-
wiła G. Mikołajczyk, Początki Gniezna. Studia nad źródłami archeologicznymi, Poznań 
(= Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Biblioteka Fontes Archaeologici Posnanienses, ) (tam 
zestawienie literatury). Hipoteza Janiaka, dobrze osadzona w kontekście analogii zbliżonych 
czasowo, geograficznie, funkcjonalnie i ideowo, została uznana przez środowisko naukowe za 
prawdopodobną – choć nie bez zastrzeżeń, zob.: T. Rodzińska-Chorąży, Zespoły rezydencjonalne 
i kościoły centralne na ziemiach polskich do połowy XII wieku, Kraków , s. –, – 
oraz –; eadem, Drewno i kamień, s. , ; D.A. Sikorski, Wczesnopiastowska architektura 
sakralna, s. , . Por. P. Urbańczyk, Mieszko Pierwszy Tajemniczy, Toruń , s. .

 T. Janiak, Relikty romańskich konfesji św. Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej, w:  lat 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej, red. J. Strzelczyk, J. Górny, Gniezno , s. ; idem, Uwagi na 
temat ottońskiej konfesji świętego Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej w świetle źródeł histo-
rycznych i archeologicznych (tzw. konfesja II), w: Trakt cesarski: Iława–Gniezno–Magdeburg, red. 
W. Dzieduszycki, M. Przybył, Poznań , s. ; idem, Problematyka wczesnych faz kościoła 
katedralnego w Gnieźnie, w: Początki architektury monumentalnej w Polsce. Materiały z sesji 
naukowej, Gniezno, – listopada  roku, red. idem, D. Stryniak, Gniezno , s. –; 
T. Janiak, Dotychczasowe wyniki prac badawczych nad wczesnymi fazami architektonicznymi 
katedry w Gnieźnie, „Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski”, , , cz. , s. –; idem, 
Z badań nad przestrzenią liturgiczną romańskiej katedry w Gnieźnie, w: Architektura romańska 
w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje. Materiały z sesji naukowej w Muzeum Początków Pań-
stwa Polskiego, Gniezno, – kwietnia  roku, red. idem, Gniezno , s. –. Punktem 
wyjścia rekonstrukcji stał się rów fundamentowy o łukowatym kształcie i szerokości średnio 
, m, uchwycony na odcinku ok. , m, w którego wypełnisku zaobserwowano gruby podkład 
prawie czystej zaprawy. Innym uwzględnianym przez Tomasza Janiaka elementem są relikty 
prostoliniowej struktury, biegnącej w kierunku wschód–zachód, która powinna zetknąć się 
z przedłużeniem owego łukowatego fundamentu od zachodu, a z rekonstruowaną ścianą okrągłej 
nawy kościoła od wschodu. Odsłonięty fundament tego obiektu zbudowano z kamieni polnych, 
ułożonych w wąskim rowie, podczas gdy niewielki fragment muru naziemnego, odkryty przy 
zachodnim końcu fundamentu, wykonano z płytek w technice opus incertum.

 D.A. Sikorski, Wczesnopiastowska architektura sakralna, s. .
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2. Gniezno, katedra 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, rzut poziomy 
reliktów architektonicznych 
w nawie głównej i częściowo 
w nawie północnej wg To-
masza Janiaka: A – aneks 
północny rotundy; B – partia 
obwodowa aneksu 
południowo-zachodniego 
rotundy; C – ściana szczyto-
wa aneksu południowo-
-zachodniego; D – obiekt 
interpretowany jako relikt 
tzw. konfesji III; E – obiekt 
interpretowany jako relikt 
tzw. konfesji IV. Rys. Łu-
cja Drzewiecka-Ranoszek, 
wg T. Janiak, Z badań 
nad przestrzenią liturgicz-
ną romańskiej katedry 
w Gnieźnie, w: Architektura 
romańska w Polsce. Nowe 
odkrycia i interpretacje. 
Materiały z sesji naukowej 
w Muzeum Początków 
Państwa Polskiego, Gniezno, 
9–11 kwietnia 2008 roku, red. 
idem, Gniezno 2009, s. 133

Legenda:
—  kamienie fundamentu 

rotundy
— lita zaprawa

— negatyw fundamentu

—  fundament memorii 
św. Wojciecha z XVII w.

—  kamienie i zaprawa 
tzw. konfesji IV

kształcie oraz porównywalnych rozmiarach, usytuowaniu i funkcji, nie daje się 
wskazać w dostępnym materiale porównawczym.

W swojej argumentacji Janiak akcentuje zbieżność dwóch hipotetycznych hi-
storii przemian architektonicznych, którym miały podlegać dwa kościoły na planie 
centralnym (w Gnieźnie oraz w Pradze) paralelnych do pokrewnych losów budowli, 
obejmujących złożenie w nich ciała świętego patrona monarchii oraz nadanie rangi 
katedry. Zgodnie z tą teorią, pierwotnie jednoapsydowa praska rotunda św. Wita była 
rozbudowywana o apsydy południową i północną w związku ze złożeniem szcząt-
ków św. Wacława w roku , a następnie relikwii św. Wojciecha, sprowadzonych 
do Pragi wiek później w drodze „świętej kradzieży”. W ten sposób przykład praski 
i gnieźnieński łączyłaby doraźność rozwiązań służących powiększaniu przestrzeni 
kościoła w miarę pojawiania się nowych funkcji martyrialnych. Dyskusyjne są 
jednak właściwie wszystkie składowe tej narracji⁶. Ponadto domniemana analogia 

 Pierwsza faza przyszłej katedry praskiej jest datowana na lata dwudzieste lub trzydzieste X w. 
i wiązana z fundacją księcia Wacława, który, jak głosi Kosmas (Cosmae Pragensis Chronica 
Boemo rum, wyd. B. Bretholz, Berlin  (= Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum 
Germanicarum, N.S., ) [dalej: Chronica Boemorum], lib. II, cap. , s. ), miał wznieść w Pradze 
budowlę „ad similitudinem Romane ecclesie rotundam”. Znikome relikty fundamentów odkryte 
pod gotycką kaplicą św. Wacława w południowo-wschodniej partii katedry nie pozwalają jednak 
na żadną przekonującą rekonstrukcję (zob.: Z. Pianowski, Uwagi o początkach architektury 
na ziemiach czeskich, w: Polska na przełomie I i II tysiąclecia. Materiały sesji Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki, Poznań, listopad , red. Sz. Skibiński, Poznań , s. –; idem, 
„Który Bolesław?” – problem początku architektury monumentalnej w Małopolsce, w: Początki 
architektury, s. ; Z. Świechowski, Najdawniejsza architektura murowana w Polsce – jak dawna?, 
w: Polonia minor medii aevi. Studia ofiarowane Panu Profesorowi Andrzejowi Żakiemu w osiem-
dziesiątą rocznicę urodzin, red. Z. Woźniak, J. Gancarski, Rzeszów , s. –; T. Rodzińska-
-Chorąży, Zespoły, s. –; D.A. Sikorski, Kościół w Polsce za czasów Mieszka I i Bolesława 
Chrobrego. Rozważania nad granicami poznania historycznego, Poznań  (Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Historia, ), s. – [w tych publikacjach dalsze 
wskazówki bibliograficzne]). Koncepcja rotundy jednoapsydowej stanowi najskromniejszy

A

C

B

D

E
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3. Gniezno, katedra Wnie-
bowzięcia Najświętszej Ma-
rii Panny, relikty obiektów 
wiązanych przez Tomasza 
Janiaka z hipotetyczną 
bazyliką z 1. poł. XI w.: 
A – tzw. konfesja II; B – gro-
bowiec tumbowy nr 41; 
C – fundament półkolistej 
struktury interpretowanej 
jako ambona; D – ołtarz 
główny. Rys. Łucja Drzewie-
cka-Ranoszek, wg T. Janiak, 
Z badań nad przestrzenią 
liturgiczną romańskiej ka-
tedry w Gnieźnie, w: Archi-
tektura romańska w Polsce. 
Nowe odkrycia i interpreta-
cje. Materiały z sesji nauko-
wej w Muzeum Początków 
Państwa Polskiego, Gniezno, 
9–11 kwietnia 2008 roku, 
red. idem, Gniezno 2009, 
s. 139.

Legenda

— relikty udokumentowane

— próba rekonstrukcji obiektów

nie występuje w koncepcjach alternatywnych do wyżej nakreślonej – zakładających 
całościową przebudowę rotundy św. Wita, wzbogacającą plan centralny, jaka mogła 
mieć miejsce na przykład w trzeciej ćwierci X w. lub około połowy stulecia XI⁷. 
Prawdopodobny byłby wówczas celowy dobór formy tetrakonchosu do funkcji mar-
tyrionu. Dodatkowo trzeba podkreślić oczywistą różnicę pomiędzy dostawieniem 
do budynku nacechowanej semantycznie konchy czy apsydy a sytuacją przestrzenną 
nakreśloną przez Janiaka w rekonstrukcji ćwierćkolistego aneksu.

Kolejne piętro tej rekonstrukcji stanowi sama aranżacja grobu męczennika. 
Jako jej materialny ślad została wyróżniona wkraczająca do wnętrza aneksu 

 z zaproponowanych wariantów. Alternatywnie, budowla w początkowym stadium mogłaby 
mieć – oprócz apsydy południowej – także apsydę wschodnią. W literaturze przedmiotu wciąż 
funkcjonuje też obraz wczesnej rotundy czteroapsydowej, ewentualnie wyposażonej w piętrowe 
obejście lub wieżę zachodnią z emporą. Rozbieżność poglądów dotyczy również kolejnych faz 
kościoła, ich chronologii i rekonstrukcji. Brak dowodów na to, by apsyda południowa została 
dobudowana w celu złożenia tam relikwii św. Wacława (zob.: Z. Pianowski, „Który Bolesław?”, 
s. ; T. Rodzińska-Chorąży, Zespoły, s. –). Wzmiankując „nazbyt ścieśnione” miejsce 
spoczynku szczątków drugiego ze świętych patronów monarchii, Wojciecha, Kosmas opisuje 
tylko „inny kościółek przyległy i położony jakby w przedsionku tegoż kościoła” („aliam ecclesio-
lam, que fuit contigua et quasi in porticus sita eiusdem ecclesie”), nie precyzując tej lokalizacji 
(zob. Chronica Boemorum, lib. II, cap. , przekład na język polski: Kosmasa Kronika Czechów, 
tłum., wstęp i komentarze M. Wojciechowska, wyd. , Wrocław–Warszawa , s. –). 
Jak twierdzi Zbigniew Pianowski (Uwagi, s. ), stan reliktów po północnej stronie nawy nie 
wyklucza istnienia niewielkiej „rotundy św. Wojciecha”. Wcześniej pochówek Apostoła Prusów 
próbowano sytuować w partii zachodniej kościoła. Według Anežki Merhautovej (za: Z. Pianow-
ski, Uwagi, s. ; T. Rodzińska-Chorąży, Zespoły, s. .) początkowo miałaby znajdować się 
tam apsyda, przebudowana następnie (w związku z utworzeniem biskupstwa praskiego w r. ) 
na wieżę z emporą – w jej przyziemiu miano zorganizować później rzeczone mauzoleum.

 T. Rodzińska-Chorąży, Zespoły, s. –; Z. Pianowski, Uwagi, s. .
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4. Gniezno, katedra 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, analiza met-
rologiczna rzutu ideal-
nego hipotetycznej bazyliki 
z 1. poł. XI w.: I – tzw. kon-
fesja II; II – ołtarz główny. 
Rys. Łucja Drzewiecka-
-Ranoszek, wg T. Janiak, 
Z badań nad przestrzenią 
liturgiczną romańskiej 
katedry w Gnieźnie, w: Archi-
tektura romańska w Polsce. 
Nowe odkrycia i interpre-
tacje. Materiały z sesji nau-
kowej w Muzeum Początków 
Państwa Polskiego, Gniezno, 
9–11 kwietnia 2008 roku, red. 
idem, Gniezno 2009, s. 140

warstwa spągowa kamiennego fundamen-
tu, zarejestrowana w narożniku pomiędzy 
domniemaną północną ścianą szczytową 
a krzywoliniową partią muru (zob. il.  C,  
[w obrębie grobu  oraz na północ od nie-
go]). Można odnieść wrażanie, że amorficzny 
charakter reliktu nie uprawnia zaskakująco 
konkretnej wizji arkosolium, mieszczącego 
relikwiarz bądź relikwiarze świętego i za-
opatrzonego w samą mensę ołtarzową lub 
dostawiony do muru niewielki stipes⁸.

Z pierwszym kościołem bazylikowym 
na obszarze dzisiejszej katedry Janiak 
wiąże układający się w zarys trzech ścian 
negatyw fundamentu, nachodzący na łuko-
waty obiekt łączony przez niego z rotundą⁹ 
(zob. il. ). Młodsza struktura jest przez 
badacza rozpoznawana jako pozostałość nagrobka kaplicowego na planie 
czworokąta, usytuowanego in medio ecclesiae¹⁰. Rysuje się w ten sposób 
niezwykle atrakcyjny obraz bazyliki-relikwiarza, która zamykałaby w sobie 
kaplicę-relikwiarz, osłaniającą z kolei właściwe repozytorium na relikwie 
św. Wojciecha. O niezwykłej spójności rekonstruowanego założenia przeko-
nuje analiza metrologiczna¹¹ (il. , ). Archeolog nie znajduje natomiast prze-
słanki, która potwierdzałaby bądź wykluczała związek czasowy kaplicowej 
konstrukcji z pielgrzymką Ottona III¹². Chronologia bezwzględna reliktów 
jest niemożliwa do ustalenia, a jedyną podstawą datowania negatywu jest jego 

   Argumentacja Tomasza Janiaka (Z badań, s. .) polega na dowodzeniu, że układ reliktów nie 
pozwala osadzić w domniemanej przestrzeni relikwiarzowej innej niż tak ukształtowany loculus 
formy pochówku relikwii. W obrębie hipotetycznego aneksu brak bowiem śladów fundamen-
towania bardziej monumentalnego nagrobka, a występowanie nienaruszonej przedsakralnej 
warstwy kulturowej wyklucza istnienie grobowca wziemnego.

   Szczegółowy opis obiektu archeologicznego zob. T. Janiak, Uwagi, s. –.
 W archeologicznie nieudokumentowanej – zniszczonej podczas budowy memorii nowożytnej 

(zob. il.  E) – partii wschodniej rekonstruowanej budowli na rzucie czworokąta, według szacunków 
Tomasza Janiaka (zob.: ibidem, s. , ryc. ; idem, Z badań, s. –, ryc. ) zajmującej / po-
wierzchni całego założenia, miałoby sytuować się założenie grobowo-ołtarzowe w typie confessio. 
Dyskusję z tą hipotezą podejmuję w artykule Problematyczna podstawa rekonstrukcji: narracja 
Kosmasa o zburzeniu grobu św. Wojciecha, w: Średniowieczna architektura sakralna, s. –.

 T. Janiak, Uwagi, s. –; idem, Z badań, s. –; Z. Kurnatowska, The Stronghold in Gniezno 
in the Light of Older and More Recent Studies, w: Polish Lands at the Turn of the First and the 
Second Millennia, red. P. Urbańczyk, Warsaw , s. , .

 Tomasz Janiak (Uwagi, s. –; idem, Dotychczasowe wyniki prac badawczych, s. –; idem, 
Topografia sakralna gnieźnieńskiego zespołu grodowego w świetle odkryć na stan.  (II podgrodzie), 
„Slavia Antiqua”, , , s. ) nie wykluczył ostatecznie żadnej z dwóch przedstawionych przez 
siebie możliwości identyfikacji grobu istniejącego w roku : w grę wchodziłby pochówek bądź 
w problematycznym aneksie rotundy, bądź wewnątrz czworobocznej kaplicy – przy założeniu, 
że realizacja tej ostatniej wyprzedziła wzniesienie bazyliki, a za jej tymczasową osłonę służyła 
drewniana konstrukcja. Zob. też: Z. Świechowski, Najdawniejsza architektura murowana, s. ; 
idem, Katalog architektury romańskiej w Polsce, Warszawa , s. –; J. Tomala, Murowana 
architektura romańska i gotycka w Wielkopolsce, t. : Architektura sakralna, Kalisz , s. , 
–, ; L. Wetesko, Monarsze fundacje architektoniczne w Wielkopolsce w  poł. XII stulecia 
i ich historyczne konteksty, w: Architektura romańska, s. , przyp. .
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pozycja stratygraficzna, teoretycznie pozwalająca przesuwać górną granicę 
powstania nawet na wiek XII¹³.

W uzasadnieniu hipotezy Tomasza Janiaka kluczowa rola przypada argumen-
towi ciągłości miejsca kultu relikwii, pieczołowicie zachowywanego pomimo prze-
obrażeń otaczającej je architektury, z lekkim przesunięciem na wschód wzdłuż osi 
głównej bazyliki między schyłkiem XII a połową XIII wieku¹⁴. Warto mieć jednak 
świadomość, że dla okresu do drugiej dekady XV wieku jedynym tego dowodem 
są przedstawione przez badacza wzajemnie wspierające się interpretacje szczątko-
wo zachowanych reliktów zalegających w kolejnych warstwach archeologicznych 
mniej więcej w tym samym rejonie. Oprócz omawianego nagrobka kaplicowego 
(tzw. konfesja II), postawionego na gruzach rotundy (z tzw. konfesją I w aneksie), 
badacz wyróżnia jeszcze dwa kolejne monumenty „romańskie”, tzw. konfesje III 
i IV (zob. il.  D–E)¹⁵. Tymczasem źródła pisane po raz pierwszy poświadczają 
lokalizację grobu św. Wojciecha pośrodku katedry w związku z realizacją w latach 
– kaplicy z żelaznych krat (capella ferrea), osłaniającej desygnat słowa 
tumba, z czym wiązało się przeniesienie relikwii ze „starego i lichego grobu” („de 
antiquo et vili sepulchro”) do nowego¹⁶.

Źródła pisane i ich interpretacje
Zazwyczaj wyjątkowo precyzyjny w informowaniu o lokalizacji współczesnych 
i dawniejszych pochówków Thietmar, pisząc w roku  o poczynaniach Ot-
tona III w gnieźnieńskim kościele, relacjonuje tylko: „[…] factoque ibi altari 
sanctas in eo honorifice condidit reliquias”¹⁷. Frapujący brak słownictwa, które 

 T. Janiak, Uwagi, s. –.
 Zob. szczeg.: idem, Dotychczasowe wyniki prac badawczych; idem, Z badań.
 Interpretację reliktów łączonych z tzw. konfesją III – rekonstruowaną jako wyniesiona prostokątna 

platforma, posadowiona na masywnym, jednolitym fundamencie murowanym, mieszczącym 
w części wschodniej dużą komorę grobową na planie kwadratu (zob. idem, Z badań, s. –, 
ryc. ) – należałoby nazwać spekulatywną (por. opis tej grupy zachowanych w znikomym stopniu 
obiektów, a następnie ich odwołującą się do intuicji badacza analizę w: idem, Relikty romańskiej kon-
fesji św. Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej z przełomu XI i XII wieku (tzw. konfesja III), w: Gniezno 
w świetle ostatnich badań archeologicznych. Nowe fakty, nowe interpretacje, red. Z. Kurnatowska, 
Poznań  [Prace Komisji Archeologicznej, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział 
Historii i Nauk Społecznych, ], s. –). Domniemaną pozostałość tzw. konfesji IV, przesu-
niętej na wschód względem poprzedniczek, stanowi niewielki fragment cokołu fundamentowego, 
włączonego w ceglano-kamienny fundament memorii barokowej (zob. il.  E). W przekonaniu 
Tomasza Janiaka (Katedra gnieźnieńska – bazylika koronacyjna królów polskich, w: Gniezno – 
miasto królów [katalog wystawy], red. S. Pasiciel, D. Stryniak, Gniezno , s. ) „na podstawie 
tego reliktu uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że w tym założeniu grobowo-ołtarzowym nie 
było już elementu wziemnej komory relikwiarzowej (jak dotychczas), lecz relikwie św. Wojciecha 
eksponowane były ponad powierzchnią kościoła, wystawione na widok publiczny”.

 Zob.: I. Polkowski, Katedra gnieźnieńska, Gniezno  [reprint Gniezno b.d.], s. –; S. Det-
tloff, Dwie konfesje w katedrze gnieźnieńskiej, w: Święty Wojciech –. Księga pamiątkowa, 
red. Z. Bernacki et al., Gniezno [], s. –; A. Świechowska, Z. Świechowski, Konfesje św. Woj-
ciecha, w: Katedra gnieźnieńska, red. A. Świechowska, t. , Poznań , s. –; I. Remblewski, 
Konfesja św. Wojciecha w Gnieźnie, „Kronika Wielkopolski”, , , nr , s. ; Z. Białłowicz-
-Krygierowa, Gotycka konfesja św. Wojciecha w kościele kanoników regularnych w Trzemesznie 
świadectwem factumt sepulchri. Uwagi w związku z przekazem w kronice konwentu z XVII wieku, 
w: Tropami świętego Wojciecha, red. Z. Kurnatowska, Poznań  (Prace Komisji Archeologicznej 
PTPN, ), s. , przyp. ; T. Janiak, Relikty, s. –; J. Sikorska, Relikwiarze puszkowe w Polsce, 
Warszawa , s. –.

 Thietmari Merseburgensis episcopi Chronicon, wyd. R. Holtzmann, Berlin  (= Monumenta 
Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum, N.S., ) (dalej: Thietmari Chronicon),
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mogłoby odnosić się do jakiejkolwiek formy grobu czy relikwiarza, skłonił ba-
daczy do postawienia pytania nie tylko o to, czy lakoniczna wzmianka dotyczy 
nowej memorii św. Wojciecha, lecz także o to, czy w ogóle opisuje akt złożenia 
(depositio) relikwii, oraz czy wymienione święte szczątki są tożsame z najważ-
niejszym skarbem erygowanej archikatedry. Szerokie pole do spekulacji otwiera 
użyte przez kronikarza wyrażenie „in eo”.

Najbardziej dosłowne odczytanie tekstu wymagałoby rozpatrzenia możliwości, 
że wspomnianym faktem było zamknięcie relikwii w schowku, sepulchrum, wbu-
dowanym w konstrukcję ołtarza. W standardowej wersji tej formy zespolenia stołu 
eucharystycznego z grobem świętego właściwa przestrzeń grzebalna często kryła 
się pod mensą, w górnej części blokowego stipesu¹⁸. Trzeba przy tym pamiętać, 
że przeciętne sepulchra tego typu stanowiły „pojemniki prostopadłościenne nie-
wielkich rozmiarów, po kilka, czasem kilkanaście centymetrów długości każdego 
boku”¹⁹. Rozwiązanie to zostało wypracowane jeszcze zanim około VII–VIII stu-
lecia papieże wyrazili zgodę na translację relikwii z katakumb, co pociągnęło za 
sobą potrzebę konstruowania struktur większych, zdolnych pomieścić sarkofag. 
Powszechność jego zastosowania również w okresach późniejszych stanowiła 
rezultat utrwalenia się rytu konsekracji kościoła i ołtarza – z aktem depositionis 
jako nieodzownym komponentem. Począwszy od czasów karolińskich, przy ta-
kiej okazji w sepulchris zamykano najczęściej kilkadziesiąt, a niekiedy ponad sto 
drobnych partykuł różnych świętych²⁰.

Skojarzenie informacji Thietmara z wyróżnionym momentem liturgii konse-
kracyjnej nasunęło się Jerzemu Strzelczykowi i Przemysławowi Urbańczykowi²¹. 
Pierwszy z badaczy rozwija ów trop w zaskakującym kierunku, sugerując, że złożone 
w ołtarzu relikwie wcale nie musiały należeć do Apostoła Prusów, lecz mogły zostać 
przywiezione przez cesarza. Być może z Rzymu, będącego tradycyjnym źródłem 
pozyskiwania bezcennych szczątków²². Skądinąd brak jasnych przekazów, że w roku 
 miało miejsce w Gnieźnie poświęcenie nowego budynku kościelnego lub jego 
części, ewentualnie ponowna dedykacja dawnej budowli, której przyznano nową 
rangę kościoła metropolitalnego i sanktuarium „cesarskiego” świętego.

 lib. IV, cap. , s. . Zob.: J. Strzelczyk, Historiografia niemiecka, w: Vademecum historyka 
mediewisty, red. J. Nikodem, D.A. Sikorski, Warszawa , s.  (tam literatura przedmiotu); 
M. Jedlicki, Wstęp [do edycji łacińsko-polskiej], w: Kronika Thietmara, z tekstu łac. przetłum., 
wstępem poprzedził i koment. opatrzył idem, Poznań  (= Biblioteka Tekstów Historycznych, 
), s. VII–LXVIII; T. Janiak, Uwagi, s. .

 Na temat różnych form sepulchrorum oraz sposobów ich osadzenia w strukturze ołtarza bądź 
przechowywania na jego mensie zob.: J.P. Kirsch, Altar III (christlich), w: Reallexikon für Antike 
und Christentum, red. T. Klauser, t. , Stuttgart , kol. –; A. Legner, Reliquien in Kunst 
und Kult, zwischen Antike und Aufklärung, Darmstadt , s. –; J. Crook, The Architec-
tural Setting of the Cult of Saints in the Early Christian West, c. –, Oxford , s. ; 
T. Janiak, Uwagi, s. .

 M. Starnawska, Świętych życie po życiu. Relikwie w kulturze religijnej na ziemiach polskich w śred-
niowieczu, Warszawa , s. ; zob. też A. Legner, Reliquien in Kunst und Kult, s. , il. .

 Najstarszy zachowany dokument konsekracji ołtarza na obszarze metropolii gnieźnieńskiej, 
pochodzący z r.  i dotyczący Strzelna, wylicza ponad pięćdziesiąt partykuł, zob. M. Star-
nawska, Świętych życie po życiu, s. .

 J. Strzelczyk, Bolesław Chrobry, Poznań , s. ; idem, Otton III, wyd.  [dodruk], Wrocław 
, s. ; P. Urbańczyk, Trudne początki Polski, Wrocław , s. .

 Na temat programowego, masowego „importu” relikwii rzymskich męczenników na Północ, 
począwszy od panowania Pepina Krótkiego, zob. P.J. Geary, Living with the Dead in the Middle 
Ages, Ithaca , s. –, –, –.
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Inny scenariusz zakłada, że uroczystości z (czynnym?) udziałem Ottona III 
angażowały wprawdzie relikwie św. Wojciecha, ale tylko ich część. Oddzielone 
partykuły miałyby trafić do przestrzeni wewnątrz podstawy ołtarza, podczas 
gdy reszta ciała spoczywałaby we właściwym grobie – przez Thietmara nie-
wzmiankowanym²³. Odejście od literalnej lektury analizowanego zdania zakłada 
koncepcja, w myśl której kronikarz zastosował określenie „ołtarz” w charakterze 
pars pro toto jakiegoś wariantu założenia grobowo-ołtarzowego, czyli właściwego 
nagrobka męczennika²⁴. Można jeszcze przywołać dywagacje niektórych bada-
czy, że niezależnie od stacjonarnego grobu, czaszka i pozostałe kości świętego 
trafiły do kosztownych relikwiarzy, co pozwoliło organizować ich wystawienia 
czy wykorzystywać je podczas szczególnych nabożeństw i uroczystości²⁵. W razie 
potrzeby łatwiejsze było pozyskanie z nich dalszych partykuł dla innych instytu-
cji kościelnych i do konsekracji nowych ołtarzy. Listę niesprawdzalnych hipotez 
uzupełnia wizja kilku takich samodzielnych przedmiotów kultu funkcjonujących 
w ramach przemyślanego programu pielgrzymkowego²⁶.

 Na pewnym etapie badań Tomasz Janiak zakładał (Uwagi, s. ; zob. też M. Starnawska, Świę-
tych życie po życiu, s. –), że pobrane cząstki ciała świętego umieszczono w przenośnym 
relikwiarzu, który mógł być wkładany i wyjmowany z dostępnej przez drzwiczki komory 
wewnątrz skrzyniowego stipesu ołtarza. Stół eucharystyczny nie stanowiłby wówczas właści-
wego grobu-ołtarza (Altargrab), wymagającego trwałego wmontowania weń sepulchrum przy 
okazji konsekracji przez biskupa. Więcej o zaadaptowanym w hipotezie Janiaka rozwiązaniu 
zob. J. Braun, Der christliche Altar, t. , München , s. –.

 Ten kierunek interpretacji obiera m.in. Leszek Wetesko (Najstarsza architektura w Gnieźnie. 
Głos w dyskusji, w: Przemyślidzi i Piastowie – twórcy i gospodarze średniowiecznych monarchii. 
Materiały z konferencji naukowej. Gniezno – maja  roku, red. J. Dobosz, Poznań , 
s. –; idem, Historyczne konteksty monarszych fundacji artystycznych w Wielkopolsce do 
początku XIII wieku, Poznań  [= Wielkopolska. Historia – Społeczeństwo – Kultura, ), 
s. , ), według którego Thietmar liczył, że dla czytelników będzie jasne, iż zwłoki złożono 
w sarkofagu dostawionym do ołtarza od wschodu i stanowiącym z nim jedno założenie (zob. też 
Z. Świechowski, Ottońska konfesja katedry gnieźnieńskiej, „Studia Źródłoznawcze”, , , s. –). 
Na temat złożonej problematyki nagrobków świętych w średniowieczu zob. m.in.: S. Komm, 
Heiligengrabmäler des . und . Jahrhunderts in Frankreich. Untersuchung zu Typologie und 
Grabverehrung, Worms ; M. Walczak, „Alter Christus”. Studia nad obrazowaniem świętości 
w sztuce średniowiecznej na przykładzie św. Tomasza Becketa, Kraków  (= Ars Vetus et 
Nova, ); J. Crook, The Architectural Setting of the Cult of Saints; idem, English Medieval Shrines, 
Woodbridge .

 H. Likowski, Geneza święta „translatio s. Adalberti” w Kościele polskim. Rozwiązanie sprawy 
o relikwje św. Wojciecha, „Kwartalnik Teologiczny Wileński”, , , z. , s. , –; J. Nowacki, 
Z dziejów kultu św. Wojciecha w Polsce, w: Święty Wojciech w polskiej tradycji historiograficznej, 
oprac. G. Labuda, Warszawa , s.  [przedruk]; T. Janiak, Uwagi, s. , . Przywołana przez 
tych autorów praktyka nie była w europejskich sanktuariach niczym niezwykłym przynajmniej 
od dziesiątego stulecia (zob.: M. Starnawska, Świętych życie po życiu, s. ; B. Drake Boehm, 
Body-Part Reliquaries. The State of Research, „Gesta”, , , nr , s. ; C. Hahn, Voices of the 
Saints. Speaking Reliquaries, „Gesta”, , , nr , s. ; J. Crook, The Architectural Setting of 
the Cult of Saints, s. –, ). Trzeba przy tym zastrzec, że nie istnieją wyraźniejsze dowody 
na to, by już na początku kształtowania się pośmiertnego kultu św. Wojciecha jako relikwię 
traktowano kości czaszki męczennika. Zachowując stosowną ostrożność, można jednak odno-
tować, że w kolejnych jedenastowiecznych źródłach wątek ten zaczął się pojawiać, co skłania 
do spekulacji na temat ewentualnego rodzącego się kultu tej partykuły, zob.: M. Starnawska, 
Kefaloforia św. Wojciecha, w: Podróżnicy. Fundatorzy. Święci, red. T. Ratajczak, Poznań  
(= Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk o Sztuce, Prace Komisji Historii 
Sztuki, ), s. –; G. Labuda, Święty Wojciech – biskup-męczennik, patron Polski, Czech 
i Węgier, Wrocław , s. , przyp. .

 J. Jarzewicz, Drzwi i relikwiarz. O ewentualnych obrazowych źródłach Drzwi Gnieźnieńskich, 
w: Visibilia et Invisibilia w sztuce średniowiecza. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesor
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Alternatywna wykładnia sformułowania „in eo honorifice condidit reliquias” 
odnosi je nie tyle do rytu zdeponowania szczątków, co do gestu ich umieszczenia 
na mensie ołtarza w celu publicznej prezentacji²⁷. Być może podobnie rozumował 
autor przekładu Kroniki Thietmara na język polski, Marian Jedlicki, tłumacząc „in” 
jako „na”²⁸. Opowiedzenie się za tą opcją nie stoi w sprzeczności z poglądem, że do 
przeniesienia ciała jednak doszło. Praktyka prezentacji relikwii na mensie ołtarza 
była bowiem typowa dla obrzędów translacji i elewacji, jakkolwiek mogła się zda-
rzyć także przy poświęceniu ołtarza²⁹. Jeżeli przyjąć, że w tym przypadku chodzi 
o rytuał podniesienia ciała z pierwotnego grobu, pokaże się szerokie spektrum 
interpretacji takiego aktu. Między innymi: oddanie relikwii do powszechnej czci 
po domniemanej uprzedniej kanonizacji w Rzymie³⁰, elevatio et depositio corporis 
równoznaczne z samą kanonizacją³¹, czy wreszcie rozszerzenie na cały Kościół 

 Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek, Warszawa , s. , przyp. . Zob. też: M. Walczak, „Alter Chris-
tus”, s. –; A.R. Bell, R.S. Dale, The Medieval Pilgrimage Business, „Enterprise & Society”, , , 
z. , s. .

 L. Wetesko, Historyczne konteksty monarszych fundacji artystycznych, s. ; W. Mischke, Kos-
masowe ekphrasis grobów św. Wojciecha. Glosa do studium Elżbiety Dąbrowskiej, „Kwartalnik 
Historii Kultury Materialnej”, , , nr , s. .

 Zabieg ten został skomentowany jako nadużycie względem oryginalnego przekazu (zob.: Z. Świe-
chowski, Ottońska konfesja katedry, s. , przyp. ; G. Labuda, Święty Wojciech, s. ). Argu-
ment Zygmunta Świechowskiego, że w podobnych przypadkach średniowieczną regułą było 
stosowanie przyimka super, nie daje się jednak utrzymać – zob. np. Chronica Boemorum, lib. II, 
cap. , s. .

 H. Kühne, Ostensio Reliquiarum. Untersuchungen über Entstehung, Ausbreitung und Funktion 
der Heiltumsweisungen im römisch-deutschen Regnum, Berlin  (= Arbeiten zur Kirchenge-
schichte, ), s. –; M. Starnawska, Świętych życie po życiu, s. ; E. Bozoky, Culte des saints 
et des reliques en Poitou. IXe siècle–première moitié du XIIe siècle, w: L’âge’ roman. Arts et culture 
en Poitou et dans les pays charentais. Xe–XIIe siècles, red. P. Brudy, A. Benéteau-Péan, Montreuil 
, s. .

 G. Labuda, Święty Wojciech, s. ; idem, W sprawie autorstwa i miejsca napisania Żywotu pierw-
szego Świętego Wojciecha, „Studia Źródłoznawcze”, , , s. ; B. Kumor, Historia Kościoła, t. : 
Wczesne średniowiecze chrześcijańskie, Lublin , s. . W ostatnich latach dostrzegalnie nasila 
się krytyka podstaw, na których wspiera się koncepcja kanonizacji św. Wojciecha przez papieża 
(zob.: S. Trawkowski, Wokół początków arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, w: Ludzie, Kościół, wie-
rzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze – wczesna epoka 
nowożytna), red. W. Iwańczak, S.K. Kuczyński, Warszawa , s. –; M. Starnawska, Świętych 
życie po życiu, s. ; D.A. Sikorski, Kościół w Polsce za czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. 
Rozważania nad granicami poznania historycznego, Poznań  [= Uniwersytet im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, Seria Historia, ], s. –). Spekulacje na temat warunków koniecznych 
i wystarczających dla usankcjonowania świętości w danym momencie historycznym utrudnia 
fakt, że proces przejmowania przez papiestwo kontroli nad powstającymi spontanicznie kultami 
relikwii wyznaczały precedensy w obrębie trwających uparcie pierwotnych praktyk. W realiach 
wczesnego średniowiecza kategoria świętych daje się zdefiniować po prostu jako ogół wszystkich 
tych dostojników kościelnych, biskupów czy opatów, którzy pośmiertnie otaczani byli kultem 
w swoich środowiskach (zob. P.J. Geary, Living with the Dead, s. ). Od IV w. przynajmniej do 
schyłku XII w., czy nawet kolejnego stulecia, liturgiczna inauguracja kultu nowego świętego mogła 
być tożsama z przeniesieniem lub elewacją jego ciała, przeprowadzoną przez lokalnego biskupa 
(zob.: H. Misztal, Causae historicae w postępowaniu beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym, Lublin 
, s. –; C. Walker Bynum, P. Gerson, Body-Part Reliquaries and Body Parts in the Middle 
Ages, „Gesta”, , , nr , s. –; M. Starnawska, Świętych życie po życiu, s. ). Z drugiej strony 
już od VII w. miały miejsce przypadki wyrażenia przez papieży zgody na translacje, a od schyłku 
X w. datują się (początkowo sporadyczne) dekrety papieskie dotyczące dokonywanych kanonizacji 
(zob.: H. Misztal, Causae historicae, s. ; A. Angenendt, Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres 
Kultes vom frühen Christentum bis zur Gegenwart, München , s. –).

 T. Janiak, Uwagi, s. .
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skutków prawnych takiej elevationis, poprzez którą biskup Unger miałby już w roku 
 usankcjonować świętość Wojciecha na obszarze swojej jurysdykcji³².

Założenie, że zagadkowej akcji liturgicznej towarzyszyła zmiana aranżacji 
gnieźnieńskiego loci sancti, umożliwia przejście do kolejnego pytania: czy Thiet-
mar napisał, że Otton III dokonał fundacji? Obok odpowiedzi twierdzącej, w li-
teraturze pojawiły się głosy, że to rozpowszechnione przekonanie jest zależne 
od nieścisłego tłumaczenia Jedlickiego: „[cesarz – M.S.] również ufundował tam 
ołtarz i złożył na nim uroczyście święte relikwie”³³. Tymczasem kontrast zasto-
sowanej w słowie „factoque” strony biernej z typowym dla kronikarza opisem 
poczynań Ottona w stronie czynnej mógłby – w opinii części badaczy – sygna-
lizować fakt, że cesarz zastał ołtarz już „uczyniony”³⁴.

Odmienną strategię przyjęli autorzy, którzy domyślają się, że Otton nie tyle 
wzniósł ołtarz, co go ukończył, montując „trzy ciężkie tablice ze złota”, znane z opi-
su triumfalnego wjazdu księcia czeskiego Brzetysława I do Pragi po wywiezieniu 
z Gniezna ciała św. Wojciecha oraz innych cennych łupów w roku ³⁵. Przeko-
nanie, że złotnicze okładziny o iście cesarskim splendorze musiały powstać z ini-
cjatywy cesarza, dominuje zarówno w starszych, jak i nowszych opracowaniach, 
mimo że cytowana Kronika Czechów pióra Kosmasa nie wskazuje osoby fundatora³⁶. 

 S. Trawkowski, Wokół początków arcybiskupstwa, s. –. Pytanie bez odpowiedzi brzmi: czy 
w roku  miała miejsce nietypowa translacja niepochowanego wcześniej ciała, czy raczej pogrzeb 
ważnego dostojnika kościelnego? W każdym razie pamięć o przenosinach ciała św. Wojciecha 
do Gniezna – podobnie jak w przypadku wydarzeń roku  – nie daje się powiązać z tradycją 
obchodzenia uroczystości Translationis S. Adalberti (zob.: W. Danielski, Kult św. Wojciecha na zie-
miach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych, Lublin  [= Towarzystwo Naukowe 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prace Wydziału Teologicznego, ], s. –; G. Labuda, 
Święty Wojciech, s. ; M. Starnawska, Świętych życie po życiu, s. –). Pewne cechy literackiego 
gatunku translacji wykazują natomiast przekazy hagiograficzne o sprowadzeniu zwłok męczennika 
(zob. M. Starnawska, Świętych życie po życiu, s. –). Co interesujące, na kwaterze XVII drzwi 
gnieźnieńskich widnieje topiczne wyobrażenie (tzw. core image) przenoszenia ciała, poprzedzające 
równie stereotypowe przedstawienie złożenia świętego do grobu (zob. B. Abou-el-haj, The Medi-
eval Cult of Saints. Formations and Transformations, New York , s. –, , –). Nie 
ma tutaj miejsca na dyskusję z zastrzeżeniem Pawła Stróżyka (Źródła ikonograficzne w badaniu 
źródłoznawczym na przykładzie drzwi gnieźnieńskich. Heureza i krytyka zewnętrzna, Poznań  
[= Publikacje Instytutu Historii UAM, ], s. –), że scena depositio mogła stanowić medium 
propagowania tradycji pierwotnego grobu w kościele Kanoników Regularnych w Trzemesznie.

 Thietmari Chronicon, lib. IV, cap. . Za fundacją całego założenia przez Ottona opowiedzieli 
się: M. Sokołowski, Ołtarz główny pierwotnej katedry gnieźnieńskiej, „Folia Historiae Artium”, 
, , s. ; M. Starnawska, Świętych życie po życiu, s. –.

 R. Michałowski, Zjazd Gnieźnieński – religijne przesłanki powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, 
Wrocław , s. ; L. Wetesko, Historyczne konteksty monarszych fundacji artystycznych, s. . 
Z kolei czasownik w stronie czynnej „condidit”, mógłby sygnalizować zarówno własnoręcznie 
złożenie relikwii przez Ottona III, jak i rytuał przeprowadzony w jego obecności. Dążenie do jak 
najpełniejszego osobistego udziału w fizycznym akcie translacji było w pewnym stopniu niezgodne 
z zasadami prawa kanonicznego, konkretyzującymi się od VII w., co jednak nie przeszkadzało 
władcom nagminnie łamać ten zakaz (zob.: R. Michałowski, Ottońskie sanktuarium na Wyspie Ty-
browej. Przyczynek do najdawniejszych dziejów kultu św. Wojciecha, w: Lapides viventes. Zaginiony 
Kraków wieków średnich. Księga dedykowana Profesor Klementynie Żurowskiej, red. J. Gadomski 
et al., Kraków , s. –; M. Starnawska, Świętych życie po życiu, s. –).

 Chronica Boemorum, lib. II, cap. , s. .
 Na temat tego typu prestiżowych fundacji od czasów Konstantyna Wielkiego zob. np.: C. Hahn, 

Narrative on the Golden Altar of Sant’Ambrogio’ in Milan. Presentation and Reception, „Dum-
barton Oaks Papers”, , , s. ; Z. Świechowski, Ottońska konfesja katedry, s. –; I. Siede, 
Goldschmiedekunst. Funktion – Wirkung – Auftraggeber, w: Die Ottonen. Kunst – Architektur – 
Geschichte, red. K.G. Beuckers, J. Cramer, M. Imhof, Petersberg , s. –.
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Za mało wiarygodne uznaje się przypisanie przez Długosza owej zasługi Bolesła-
wowi Chrobremu³⁷.

Co się tyczy samych informacji Kosmasa, barwnie opisującego „świętą kra-
dzież” relikwii, istnieją ważne powody, by ich użyteczność jako postawy rekon-
strukcji „ottońskiej memorii św. Wojciecha” uważać za ograniczoną³⁸. Jedną i by-
najmniej nie najistotniejszą z tych przyczyn jest brak pewności, czy w latach  
i  kult męczennika koncentrował się wokół tego samego obiektu. W świetle 
wyrażonych do tej pory sugestii, w okresie między sprowadzeniem świętego 
ciała u schyłku X wieku a najazdem Brzetysława w Gnieźnie mogło istnieć od 
jednego, jak utrzymuje Leszek Wetesko³⁹, do aż trzech grobów św. Wojciecha. 
Wersja maximum bierze za przesłankę przypuszczalną translację-elewację w roku 
, a ponadto hipotetyczną zmianę koncepcji memorii w związku z realizacją 
bazyliki, która – zgodnie z wypracowanym pod koniec ubiegłej dekady, wysoce 
problematycznym konsensusem części środowiska naukowego – miała rozpocząć 
się dopiero w latach dwudziestych XI wieku⁴⁰.

Kontrowersji: „jeszcze rotunda czy już bazylika w roku ”, nie ucina zaś 
ani Thietmar, ani tzw. Pasja z Tegernsee, której podstawę najnowsze opracowa-
nie uznaje za przynajmniej współczesną jego Kronice⁴¹. Zwracano już uwagę, że 
termin basilica w narracji o sprowadzeniu ciała misjonarza do gnieźnieńskiego 
kościoła, który postawił „dobrej pamięci” Mieszko, nie musi implikować okreś-
lonego typu architektonicznego⁴². Powraca też postulat, by w braku niezbitych 
dowodów na to, że mianem fundacji Mieszka Pasja określa przyszłą katedrę, 
uwzględnić możliwość pierwszego pochówku św. Wojciecha w kaplicy pałacowej, 
która jak dotąd wiedzie byt nieuchwytnego obiektu badawczego pożądania⁴³.

Wartościowanie trzeciego ze standardowo przytaczanych w bieżącym kontekś-
cie źródeł, tzw. redakcji C (montekasyńskiej) najstarszego żywotu św. Wojciecha, 

 Joannis Długossii seu Longini Canonici Cracoviensis Historiae Polonicae libri XII, wyd. I.Ż. Pauli, 
t. , Cracoviae  (= Opera omnia, ), lib. II, s. . Fundację Bolesława Chrobrego dekoracji 
ołtarza/memorii rozważali: I. Polkowski, Katedra gnieźnieńska, s. ; J. Nowacki, Z dziejów kultu 
św. Wojciecha, s. .

 Na ten temat piszę szerzej we wspomnianym artykule, zob. wyżej, przyp. .
 L. Wetesko, Najstarsza architektura w Gnieźnie, s. –.
 Por.: D.A. Sikorski, Kościół, s. , –; idem, Wczesnopiastowska architektura sakralna, s. –; 

T. Rodzińska-Chorąży, Drewno i kamień, s. , .
 Miłosz Sosnowski (Studia nad wczesnymi żywotami św. Wojciecha – tradycja rękopiśmienna 

i polemika środowisk, Poznań , s. – [tam zestawiony stan badań]) przedstawił ostat-
nio hipotetyczne ramy czasowe: lata –. Z niedawnych wypowiedzi na ten temat warto 
wymienić: A. Pobóg-Lenartowicz, Najstaršie Životy sv. Vojtecha. Vitae s. Adalberti, w: Svätý Voj-
tech – svätec, doba a kult, red. J. Nemeš, R. Kožiak et. al., Bratislava  s. –; D.A. Sikorski, 
Kościół, s. ; idem, Wczesnopiastowska architektura sakralna, s. , przyp. .

 Passio sancti Adalberti martiris, wyd. A. Bielowski, w: Monumenta Poloniae Historica [dalej: 
MPH], t. , Lwów , cap. , s. ; por. figurujące w przekładzie na język polski słowo „bazylika” 
i komentarz w: Pasja z Tegernsee, tłum. M. Plezia, B. Kürbis, w: W kręgu żywotów św. Wojciecha, 
red. J.A. Spież, Kraków , s. .

 D.A. Sikorski, Wczesnopiastowska architektura sakralna, s. –, , . Na temat bezskutecznych 
prób uchwycenia pozostałości założenia palatialnego z przełomu tysiącleci zob.: T. Sawicki, 
Zagadnienie pozostałości architektury przedromańskiej w północnej części Góry Lecha (gród 
książęcy) w Gnieźnie, w: Początki architektury, s. –; T. Janiak, Topografia, s. . Zob. też: 
Z. Świechowski, Architektura wczesnego średniowiecza w Polsce między rzeczywistością a fantazją, 
w: Polska na przełomie, s. –; T. Janiak, Domniemana wczesnośredniowieczna budowla 
sakralna na II podgrodziu w Gnieźnie w świetle badań w  roku, w: I Forum Architecturae Polo-
niae Medievalis, red. K. Stala, Kraków  (= Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
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uległo radykalnej zmianie po ostatnich badaniach, wykluczających jej powstanie 
wcześniej niż w trzeciej ćwierci XI w., z ostrożną sugestią przesunięcia datowania 
na lata –⁴⁴. Nie sposób przy tym przesądzić, czy informacja o cudach 
uczynionych za pośrednictwem relikwii męczennika w kościele, który miał zostać 
wzniesiony specjalnie dla uczczenia jego pochówku, stanowi wyłącznie hagiogra-
ficzny locus communis⁴⁵. Zaproponowane ramy czasowe tekstu obejmują okres 
ponawianych prac budowlanych przy katedrze gnieźnieńskiej, nie wiadomo jed-
nak, kiedy kult grobu lub relikwii św. Wojciecha został wznowiony po kradzieży 
jego ciała w roku ⁴⁶.

Rekonstruowany kontekst historyczny
Powołując się na kontekst sytuacji polityczno-ekonomiczno-społecznej, która 
rzekomo miałaby niemal automatycznie aktywować bądź blokować potencjał 
fundatorski dworu piastowskiego, badacz trafia precyzyjnie w punkty ogniskujące 
najbardziej ożywione spory historiograficzne. Należy do nich kwestia trafnego 
nazwania zmitologizowanego wydarzenia w roku , nie mówiąc już o ocenie 
jego przełomowości na różnych płaszczyznach – także wobec niedostatecznej 
znajomości stanu wyjściowego – jak również skuteczności i legalności powzię-
tych decyzji administracyjnych⁴⁷. Najczarniejsze scenariusze zakładają nawet, że 

 Seria Architektura, Monografia, ), s. –. Za zdezaktualizowaną uznaje się powszechnie 
hipotezę, że wykupione z rąk Prusów szczątki świętego Wojciecha mogły trafić pierwotnie nie 
do Gniezna, lecz do Trzemeszna (zob. P. Stróżyk, Źródła ikonograficzne w badaniu źródłoznaw-
czym, s. –, przyp. – [tam dalsze wskazówki bibliograficzne]).

 M. Sosnowski, Studia nad wczesnymi żywotami św. Wojciecha, s. – (tam polemika z wcześ-
niejszymi hipotezami); D.A. Sikorski, Wczesnopiastowska architektura sakralna, s. .

 Redactio Cassiniensis, w: S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris vita prior, wyd. J. Karwasińska, 
w: MPH, s.n., t. , cz. , Warszawa , s. : „[…] et dignam ecclesiam nomine eius construxe-
runt, ubi merita et uirtutes eius exhuberant usque in hodiernum diem”. Informację tę powtarza 
problematyczna tzw. Mała legenda św. Wojciecha, przypisująca wykupienie zwłok Ottonowi III: 
„Constructa est autem ibi publicis impendiis in honore beati Adalberti basilica, in qua sacra-
tissimum corpus eius humatum est multis ostensum miraculis” (zob. Translatio s. Adalberti, 
wyd. W. Kętrzyński, w: MPH, t. , Lwów , s. –). Czas powstania utworu jest nieustalony, 
najczęściej mówi się o XIV w. (zob. D.A. Sikorski, Wczesnopiastowska architektura sakralna, s. ; 
por. J. Fried, Otton III i Bolesław Chrobry. Miniatura dedykacyjna z Ewangeliarza z Akwizgranu, 
zjazd gnieźnieński a królestwa polskie i węgierski. Analiza ikonograficzna i wnioski historyczne, 
Warszawa  [= Klio w Niemczech, ], s. , – oraz przyp. , ,  na s. –).

 Nader wątłe podstawy ma teoria, że translacja relikwii odbyła się w r. , zaszczepiona w li-
teraturze przez Henryka Likowskiego (Geneza święta „translatio s. Adalberti”, s. –). Część 
badaczy przyjmuje szerszy przedział czasowy: między r. , kiedy najprawdopodobniej prze-
prowadzono pierwszą konsekrację odbudowanego kościoła lub jego partii, a r.  lub , gdy 
odbyło się ponowne poświęcenie katedry (zob.: G. Labuda, Święty Wojciech, s. , przyp. ; 
J. Powierski, Data konsekracji katedry gnieźnieńskiej ( V ) na tle sytuacji politycznej Pol-
ski, Rusi i krajów sąsiedzkich, „Roczniki Historyczne”, , , s. –; W. Danielski, Kult 
św. Wojciecha na ziemiach polskich, s. –). W kwestii wiarygodności przekazu źródłowego 
o konsekracji w r.  por. D.A. Sikorski, Wczesnopiastowska architektura sakralna, s. –. 
Wzmianki na temat czynności kultowych wobec przechowywanych w Gnieźnie szczątków 
św. Wojciecha dotyczą dopiero lat:  (zob. Galli Anonymi cronicae et gesta ducum sive prin-
cipum Polonorum, wyd. K. Maleczyński, w: MPH, s.n., t. , Kraków , lib. III, cap. ) oraz 
 (zob.: Rocznik Sędziwoja, wyd. A. Bielowski, w: MPH, t. , Lwów , s. ; Rocznik Traski, 
ibidem, s. ; Rocznik krakowski, ibidem, s. ; Rocznik małopolski (Kodeks Szamotulski), 
wyd. A. Bielowski, w: MPH, t. , Lwów , s. ).

 Szeroko zakrojony, krytyczny przegląd kontrowersji i stanowisk w poszczególnych sporach przed-
stawia książka Dariusza Sikorskiego (Kościół) gromadząca obszerną literaturę. Przedstawienie 
wcześniejszego stanu badań zamieszcza też Aneta Bukowska (Najstarsza katedra w Poznaniu.
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w tym okresie gnieźnieńskie arcybiskupstwo w ogóle nie zaczęło funkcjonować 
i dopiero po jakimś czasie fundację odnowiono.

Spekulując na temat uwarunkowań kształtowania oprawy artystycznej kultu 
św. Wojciecha, boleśnie odczuwa się brak informacji o relacjach z dworem ksią-
żęcym dwóch kolejnych zwierzchników polskiego Kościoła, urzędujących przed 
i po kontrowersyjnych zmianach organizacyjno-personalnych⁴⁸. Biskup Unger 
i arcybiskup Radzim-Gaudenty są przez historyków różnie przypisywani do roli 
politycznego partnera bądź przeciwnika Bolesława Chrobrego⁴⁹. Tak czy inaczej, 
przypuszczalne zaangażowanie w przygotowanie miejsca spoczynku św. Wojcie-
cha na przyjazd cesarza oraz w tworzenie centrum kultowego jest w przypadku 
obu postaci źródłowo nieweryfikowalne. Nie wiadomo też, jakie każdy z dostoj-
ników miał podstawy finansowe do rozwijania własnego patronatu⁵⁰.

Nie sposób ponadto przesądzić, czy w czasach Bolesława Chrobrego katedrę-
-martyrion kształtowano jako przestrzeń publiczną, czy też prywatną, ekskluzyw-
ną, służącą liturgii arcybiskupiej i monarszej dewocji⁵¹. Problematyczny jest przy 
tym zarówno związek kościoła metropolitalnego z rytuałem koronacyjnym⁵², jak 

 Problem formy i jej genezy w kontekście architektury około roku , Kraków , s. –). 
Dodatkowo z najnowszych pozycji można wymienić: K. Prokop, Błogosławiony arcybiskup 
Radzim-Gaudenty i zagadnienie początków metropolii gnieźnieńskiej w historiografii staropolskiej, 
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, , , s. – (przyjęte ramy czasowe wyznaczają 
pisma Jana Długosza oraz badania Adama Naruszewicza u schyłku XVIII w.); P. Urbańczyk, 
Mieszko; J. Strzelczyk, Gnesen – Magdeburg – Bamberg – Rom. Frühe Kirchenbeziehungen 
zwischen Polen, dem mitteldeutschen Raum und Italien, w: Italien – Mitteldeutschland – Polen. 
Geschichte und Kultur im europäischen Kontext vom . bis zum . Jahrhundert, red. Husch-
ner, E. Bünz, Ch. Lübke, Leipzig , s. –.

 Niewiedza ta jest szczególnie dokuczliwa w obliczu teorii wzorowania się Piastów na modelu 
cesarskiego Reichskirchensystem.

 Omówienie i wskazówki bibliograficzne zob.: D.A. Sikorski, Kościół, s. , przyp. , –; 
A. Bukowska, Najstarsza katedra w Poznaniu, s. –. Zob. też: P. Urbańczyk, Trudne początki, 
s. , , –, –; idem, Mieszko, s. – (tam kontrowersyjna teoria dotycząca 
początków posługi pasterskiej Ungera we władztwie Piastów).

 O ile jednak odnośnie do Gaudentego przeważają wątpliwości, czy nie był całkowicie uzależnio-
ny od księcia, także pod względem finansowym, pozycja Ungera rysuje się zgoła inaczej, choć 
równie zagadkowo. Jako opat Memleben, ważnej politycznie i cieszącej się licznym przywilejami 
fundacji Ottona II i Teofano, miałby rangę jednego z najznaczniejszych cesarskich dostojników 
kościelnych, po otrzymaniu inwestytury traktowanego jako biskup Rzeszy (zob. wyżej, przyp. ). 
Nie jest wykluczone, że urząd opata pełnił jeszcze przez kilka pierwszych lat pobytu w państwie 
piastowskim. Na podstawie analizy porównawczej architektury Aneta Bukowska (zob.: eadem, 
Forma i geneza pierwszej katedry w Poznaniu, w: Architektura romańska, s. –; eadem, 
Najstarsza katedra w Poznaniu, s. –, –) przypisała Ungerowi pierwszoplanową 
rolę – u boku księcia fundatora – przy projektowaniu i organizacji budowy katedry w Poznaniu, 
przedstawiającej się jako ambitne, niezwykle regularne, bipolarne założenie z dwoma trójdzielnym 
transeptami, wzorowane na kościele klasztornym w Memleben (zob. też: D.A. Sikorski, Wczes-
nopiastowska architektura sakralna, s. –; T. Rodzińska-Chorąży, Drewno i kamień, s. , ; 
por. P. Urbańczyk, Mieszko, s. –). Warto powstrzymać się przed pochopnym budowaniem 
daleko idących hipotez na podstawie obserwacji, że bazyliki katedralne w Poznaniu i Gnieźnie 
reprezentują odmienne modele recepcji tradycji antycznej – jeśli odwołać się do koncepcji nurtu 
zachodniego (ottońskiego) i południowego w architekturze wczesnopiastowskiej (zob.: L. Kali-
nowski, Sztuka przedromańska i romańska w Polsce a dziedzictwo karolińskie i ottońskie, „Folia 
Historiae Artium”, , , s. – oraz np. T. Rodzińska-Chorąży, Zespoły, s. –).

 Zob. C. Hahn, Seeing and Believing. The Construction of Sanctity in Early-Medieval Saints’ 
Shrines, „Speculum”, , , nr , s. –, szczeg. s. –, .

 M. Cetwiński, Gnieźnieńskie koronacje w przekazach rocznikarskich, w: Gnieźnieńskie koronacje 
królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty, red. J. Dobosz, M. Matla, L. Wetesko, Gniezno ,
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i ślady nawiedzeń grobu patrona⁵³. Co więcej, ze źródeł pochodzących sprzed 
połowy XIII wieku skrajnie niewiele można wywnioskować odnośnie do jakiej-
kolwiek pamięci liturgicznej o św. Wojciechu⁵⁴. Z drugiej strony, badacze zbierają 
okruchy informacji, interpretowane jako świadectwo kreowania przez Chrobrego 
kolejnych sanktuariów wokół grobów innych współczesnych męczenników⁵⁵. 
Niektórzy sugerują nawet niekorzystną dla Gniezna zmianę rozłożenia akcentów 
w strategii kultowej dworu, która miałaby odpowiadać zwrotowi w stosunkach 
z monarchią Ludolfingów po śmierci Ottona III.

Konkludując, należy zaznaczyć, że omówione źródła same z siebie nie do-
starczają klucza do powiązania ich w jeden logiczny układ, zaś wszelkie próby 
wtłoczenia ich w taki schemat na podstawie kontekstu historycznego wydają się 
nieuprawnione. Dlatego też nie może powstać wiarygodna opowieść ani o nagłym 
rozkwicie, skoku jakościowym architektury i wyposażenia, ani o artystycznej stag-
nacji katedry-sanktuarium w obliczu zjazdu gnieźnieńskiego i jego konsekwencji. 
Niezależnie od kwestii dynamiki zmian, zwraca uwagę ich hipotetyczny kierunek, 
związany z manifestacją udziału we wspólnej przeszłości całej Christianitatis. 
W przypadku nagrobków świętych tradycjonalizm form decydował o czytelności 
odniesień budujących sylwetkę męczennika jako drugiego Chrystusa⁵⁶. Koncepcja 
architektonicznego relikwiarza in medio ecclesiae, wokół którego rozplanowano 
korpus o centralizującym rzucie, nasuwa myśl o najstarszych wzorcach archi-
tektury chrześcijańskiej: martyrionach Ziemi Świętej. To jednak dotyczy jednej 
z hipotez – tymczasem na temat aranżacji realnego miejsca w roku  w sposób 
odpowiedzialny nie można twierdzić praktycznie nic.

SUMMARY The numerous hypotheses on the micro- and macroarchitectural setting 
of the cult of St Adalbert’s relics around the year  roughly oscillate between two 
approaches. On the one hand, scholars draw a picture of increased investment before 
the Congress of Gniezno or immediately afterwards. As a result, a modest castle church 
would have been rapidly remodelled into an imposing shrine of the patron saint of the 
newly established Polish Church province. An opposing view, on the other hand, pro-
poses that there was a quarter of a century of inertia in implementing suitable artistic 
and functional solutions. The purpose of the present paper is to re-examine the source 
materials that formed the basis for the proponents of both hypotheses. 

In the first part of the argument, the author examines the current state of archaeolo-
gical research, in particular questioning the reconstruction of the earliest phases of the 
church and St Adalbert’s grave, which has recently been propagated by Tomasz Janiak, 
a leading specialist in the field.

 s. , ; E. Skibiński, Koronacje pierwszych Piastów w najstarszych źródłach narracyjnych, 
ibidem, s. –; J. Strzelczyk, Koronacje pierwszych Piastów, w: Gniezno – miasto królów, 
s. –.

 Dla lat – udokumentowano przybycie do progów św. Wojciecha właściwie tylko dwóch 
pielgrzymów. Jednym z nich był cesarz (rzecz jasna, z całym dworem), drugim zaś zakuty 
w kajdany morderca niewiadomego pochodzenia. Wydarzenie to opisuje kronika klasztoru 
w Moyenmoutier w Lotaryngii (zob. M. Starnawska, Świętych życie po życiu, s. , ).

 W. Danielski, Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich, s. –.
 J. Dobosz, Monarchia i możni wobec kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań , 

s. ; M. Starnawska, Świętych życie po życiu, s. .
 M. Walczak, „Alter Christus”.
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Next, the author evaluates the perspectives provided by the interpretation of written 
sources, routinely quoted in this context. Analysed were relevant fragments of the Chronicle 
by Thietmar of Merseburg, of the so-called Passion of Tegernsee and the third (C) version 
of the first Life of St Adalbert (known as Vita prior). The author did not dwell on the next 
most-often quoted source, i.e. an extract from the Chronicle of the Czechs by Cosmas of 
Prague, a topic she had already discussed at length elsewhere (see note ). There is, how-
ever, no clear view of building and artistic undertakings around the turn of the second 
millennium emerging from these literary sources. Rather, the short mentions encountered 
in hagiographic and historical texts turn out to be astonishingly flexible when used to 
corroborate quite disparate opinions. As in the case of architectural relics, also here, the 
irreconcilable views are far from verifiable. 

At the end, the author expresses her opinion on the attempts at compensating for the 
lack of documentary evidence with arguments related to the socio-political context of 
the alleged foundational activities – or the lack thereof – around the year . A mere 
glimpse at the animated discussion concerning the origins of Polish statehood and Church 
organisation assures one that the ‘historical facts’ called upon in the discussion boil down 
to a jigsaw puzzle of contesting, multi-layered hypotheses.

The conclusion is: neither of the two hypotheses under discussion can be proved on 
the basis of the available documentary materials. •

Translated by Joanna Wolańska
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