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Likwidacja katedr nauk pomocniczych oznacza często przejmowanie zajęć i projektów badawczych przez innych profe-
sorów. Np. w Bamberdze prowadzi się studia nad dyplomatyką  epoki Staufów  i papieskimi dokumentami późnego śred-
niowiecza, proponując  zarazem studentom podstawowy kurs nauk pomocniczych (prof.  Horst Enzenberger). W Bonn 
(prof.  Theo Kölzer) proponuje się zajęcia z zakresu paleografii  i dyplomatyki (kultura piśmienna w klasztorze i biblioteki 
w średniowieczu, wczesnośredniowieczne dokumenty prywatne, przykład St. Gallen). W połączonej  (historia średniowiecz-
na i nauki pomocnicze) katedrze w Bayreuth w porozumieniu z Akademią  Nauk w Getyndze przygotowuje się w ramach 
Regesta Pontificum  Romanorum regesta do kontaktów papiestwa z Afryką  w antyku i średniowieczu. W podobnej sytuacji 
są  nauki pomocnicze w Erlangen, gdzie realizuje się jedną  z części projektu Regesta Imperii. Brak katedry nauk pomocni-
czych na uniwersytecie w Giessen zrekompensowano, powierzając  katedrę historii średniowiecznej prof.  Zielinskiemu, ha-
bilitowanemu w zakresie historii średniowiecznej i nauk pomocniczych. Powierzanie katedr historii średniowiecznej lub 
kraju osobom posiadającym  także habilitacje w zakresie nauk pomocniczych jest powszechnie obserwowanym trendem. 
Działania katedry skupiają  się dyplomatyce i paleografii  longobardzkiej (IX i X w.), zgodnie z zainteresowaniami jej kie-
rownika. Obecnie przygotowuje się tam części Codice  diplomatico  Longobardo  i Codice  diplomatico  delia  Longobardia  méri-
dionale,  przewidziane dla serii Fonti per la storia d'Italia, oraz część 3 tomu I Regesta Imperii:  Die Regesten des  Regnum Ita-
liae und  der  burgundischen  Regna 840-962. Połączone  katedry historii średniowiecznej i nauk pomocniczych mają  także 
Greifswald  i Kilonia. W Greifswaldzie  powołano jesienią  2002 r. stanowisko dla opracowywania inskrypcji kraju Meklem-
burgia-Pomorze Przednie. Powołanie tego stanowiska jest zjawiskiem niezwykle pozytywnym wobec likwidacji komisji epi-
graficznej  w akademii berlińskiej. W Passau w ramach katedry średniowiecznej prof.  Egon Boshof  wydaje regesty doku-
mentów biskupów Passau oraz inskrypcje miasta. W Regensburgu w połączonej  katedrze na zlecenie Komisji dla Regesta 
Imperii oraz Akademii Nauk i Literatury w Moguncji przygotowuje się regesty dokumentów Fryderyka III dla Regensbur-
ga i Górnego Palatynatu. W Tybindze połączono  nauki pomocnicze z dziejami kraju (Institut für  Geschichtliche Landes-
kunde und Historische Hilfwissenschaften),  z punktem ciężkości w paleografii  łacińskiej, jeżeli chodzi o nauki pomocnicze 
historii. W Würzburgu jest to katedra historii ze specjalnością  w historii średniowiecznej, dziejach kraju i naukach pomoc-
niczych. Mimo tak ogólnej koncepcji działań katedry wydaje się tam zbiory listów z epoki Staufów,  zaś punktem ciężkości 
w badaniach i dydaktyce spoczywa na paleografii  łacińskiej i epigrafice  średniowiecznej, zorientowanych na Italię i wczesny 
renesans. 

Powyższe przykłady nie mają  za zadanie opisywać osiągnięć  nauk pomocniczych w Niemczech, liczonych w dziesiąt-
kach poważnych publikacji rocznie, lecz ilustrować ich obecną,  złożoną  sytuację, będącą  efektem  oszczędnościowych dzia-
łań, likwidujących  tradycyjny podział wykładu uniwersyteckiego na części kursową  i warsztatową.  Działania oszczędnościo-
we dają  w efekcie  zdominowanie obszarów tradycyjnie zarezerwowanych dla nauk pomocniczych przez „interdyscyplinarną 
mediewistykę". W przypadku niemieckim jest to także efekt  równoległego studiowania historii i filologii  klasycznej, ger-
mańskiej, angielskiej, romańskiej czy teologii. Powoduje to zmiany w warsztacie historyka, nacechowane postępującą  ten-
dencją  do wprowadzenia osiągnięć  filologów  i dominacji szeroko rozumianych dziejów kultury. Nie bez znaczenia jest też 
wpływ angloamerykańskiej historiografii,  z tradycyjnie mniejszą  rolą  nauk pomocniczych niż w historiografiach  kontynen-
talnych. Jest to niewątpliwie  bardzo interesująca  cecha rozwoju nauk historycznych w Niemczech. Nie ma wątpliwości,  że 
zjawisko to przynosi naukom pomocniczym poważne straty, a jego konsekwencje dla rozwoju nauk historycznych będą  wi-
doczne już w niedalekiej przyszłości. Jest oczywiste, że te konsekwencje w dużej części będą  miały także negatywny charak-
ter. W polskiej sytuacji konserwatyzm naukowy i dydaktyczny jest jak najbardziej uzasadniony, także z racji ograniczonych 
możliwości czerpania z warsztatu i źródeł filologów.  Należy jednak oczekiwać większej otwartości na to, co w warsztacie 
mediewisty, także w Niemczech, jest aktualne i dyskutowane. 

Jarosław  Wenta 
Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika  w Toruniu 

Instytut  Historii  i Archiwistyki 

Sw. Patryk.  Pisma i najstarsze  żywoty,  wstęp i opracowanie Jerzy S t r z e l c z y k , przekład 
ks. Kazimierz Panuś, Anna Strzelecka, Tyniec, Wydawnictwo Benedyktynów, Kra-
ków 2003, ss. 216. 

Nakładem wydawnictwa tynieckich benedyktynów w serii Źródła Monastyczne, ukazało się pierwsze w języku polskim 
wydanie dzieł oraz żywotów świętego Patryka1. Omawiana edycja jest tym bardziej godna odnotowania, że postać świętego 
pozostawała niejako na uboczu zainteresowań polskich mediewistów. W związku  z powyższym polskojęzyczna literatura 

1 Przekład Wyznania  (Confessio)  ks. prof.  Kazimierza Panusia był co prawda wcześniej ogłoszony z niewielkim komentarzem jako załącznik  do pol-
skiego przekładu książki  Thomasa Cahilla Jak  Irlandczycy  ocalili  cywilizację. Nieznana  historia heroicznej roli Irlandii  w dziejach  Europy po upadku  Ce-
sarstwa Rzymskiego  (Poznań1999, s. 237-258), lecz teraz został znacznie dopracowany w wyniku współpracy z ks. prof.  Markiem Starowieyskim. 
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dotycząca  Patryka przedstawia się nad wyraz skromnie, podstawowym studium o apostole Irlandii pozostaje zaś powstała 
przeszło 80 lat temu praca Stefana  Czarnowskiego2. Aktualność, nie tylko w odniesieniu do nauki polskiej, zachowują  sło-
wa bodaj najznakomitszego znawcy tematu, Ludwiga Bielera: „Historyczny święty Patryk jest osobą,  którą  znamy bardzo 
dobrze i o której wiemy bardzo niewiele"3. 

Omawiana editio  princeps zwiera corpus Patricianum.  Na początku  zamieszczono dwa dzieła świętego: Wyznanie  (Con-
fessio)  oraz List do  żołnierzy  Korotyka  (Epistola  ad  milites Corotici).  Dalej następują  żywoty pióra dwóch VII-wiecznych ha-
giografów  — Muirchu i Tirechana. 

Dzieło Muirchu powstało na polecenie biskupa Aeda ze Sleibte, któremu też zostało zadedykowane. Orientacyjny czas 
powstania utworu przypada na lata 661-700. Zachowało się ono w kilku samodzielnych przekazach, spośród których naj-
ważniejszy znajduje się w datowanej na początek  IX wieku Księdze  z Armagh (Liber  Ardmachanus;  pisarz kodeksu, Ferdom-
nach, zmarł około roku 845). 

Praca Tirechana zachowała się wyłącznie  w kodeksie z Armagh. Jej autorem był uczeń biskupa Ultana z Ardbraccan 
w prowincji Meath (zm. 657). Warto powiedzieć, że pierwsza księga powstała na podstawie woluminu będącego  własnością 
Ultana, od którego miał też Tirechan pozyskać ustne informacje.  Omawiany żywot ze względu na formę  często bywa nazy-
wany mianem Collectanea,  gdyż składają  się nań liczne wypisy, zapiski i tabele. 

Pracę zamykają  Powiedzenia  Patryka  (Dicta  Patricii),  tzw. additamenta,  odnoszące  się przede wszystkim do dzieła Tire-
chana, oraz powstały około VII wieku tekst, zatytułowany Księga  anielska  (Liber  angeli). 

Przekład Wyznania  i Listu, opracowany przez ks. prof.  Kazimierza Panusia, został oparty na edycji Richarda 
P. C. Hansona i C. Blanc4. Przekład pozostałych zabytków, autorstwa Anny Strzeleckiej, jak również towarzyszące  mu ko-
mentarze oparto na edycji Bielera5, która mimo iż nie pozbawiona usterek, pozostaje najlepszym ich opracowaniem. 

Autorem komentarza do pism Patryka jest autor przekładu, a do tekstów pochodzących  z Księgi  z Armagh — prof.  Je-
rzy Strzelczyk. Ograniczono się w nich do podania ważnych wzajemnych paraleli, wyraźnych odwołań biblijnych, identyfika-
cji ważniejszych postaci i miejsc, wyjaśnienia trudniejszych terminów i wyrażeń — często w języku irlandzkim — czy obja-
śnień ważniejszych wydarzeń i sytuacji. Znajdziemy w nich również odsyłacze do podstawowych pozycji bibliograficznych. 
Pracę zamykają  indeksy odesłań i aluzji biblijnych oraz imion i nazw własnych. 

Ocena przekładów należy do filologów,  toteż kilka słów pragnę poświęcić przede wszystkim wstępowi, opracowanemu 
przez uznanego mediewistę, profesora  Jerzego Strzelczyka6. 

Oprócz przeglądu  zabytków historyczno-literackich związanych  z Patrykiem oraz szczegółowej prezentacji najważniej-
szych spośród nich, czytelnik otrzymuje ciekawe wprowadzenie w dzieje wczesnośredniowiecznego chrześcijaństwa na Wys-
pie. Znajdzie w nim informacje  o tak ważnych wydarzeniach, jak misja św. Germana (429 r.), misja Palladiusza (431 r.) czy 
Patryka (431/432 r.), także przegląd  dotychczasowych wydań tekstów wraz z uwagami do różnojęzycznych przekładów oraz 
zasady niniejszej edycji. 

Wstęp ten warto jednak uzupełnić o kilka informacji.  Przede wszystkim należałoby dodać do bibliografii  niezwykle 
ważną  pracę pod redakcją  Davida N. Dumville'a Saint  Patrick,  A. D. 493-19931. Autorzy zawartych w niej szkiców, analizu-
jąc  najważniejsze problemy dotyczące  zarówno życia świętego, jego dzieł, jak i żywotów, niejednokrotnie znajdują  odpowie-
dzi na pytania postawione przez swych poprzedników. Co niezmiernie ważne, praca oferuje  także łacińskie teksty omawia-
nych zabytków. Innymi słowy — jest to suma wiedzy o Patryku i jego pismach, uzupełniona o wyniki najnowszych badań. 

Godzi się dodać, że do grupy źródeł przekazujących  tradycję o świętym należy włączyć  Historię  Brittonum  Nenniusza8, 
tym bardziej że na ten pomnik historiografii  wyspiarskiej zwrócił uwagę już Stefan  Czarnowski9. Powstała w pierwotnym 
kształcie — jak się dziś przyjmuje — w roku 829/83010 kronika zawiera tradycję wywodzącą  się od Muirchu i Tirechana11. 
Przekaz Historii  dotyczący  Patryka jest tym bardziej wart odnotowania, że dwaj wielcy poprzednicy Nenniusza, tj. Gildas 
(VI w.) oraz Beda Czcigodny (zm. 735 r.), o świętym Patryku nie wspomnieli ani słowem. 

Rzeczona kronika została wprawdzie przywołana w przypisie (s. 190, przyp. 54), lecz zarówno we wstępie, jak i w apa-
racie krytycznym redaktor nie wspomina, że znajdziemy w niej dość obszerną,  liczącą  aż sześć rozdziałów sekcję dotyczącą 
świętego12. 

Kilka słów należy również powiedzieć o dwóch przywołanych przez Jerzego Strzelczyka datach. 

2 S. Czarnowski, Kult  bohaterów i jego społeczne podłoże.  Święty  Patryk  bohater narodowy  Irlandii,  Warszawa 1956 (oryginał francuski  pochodzi 
z 1919 roku). 
3 L. Bieler, The  Celtic  Hagiographer,  Studia Patristica, 2,1962, s. 249. 
4 R. P. C. Hanson,C.Blanc, Saint  Patrick:  Confession  et Lettre  a Coroticus,  Sources Chretiennes, 249, Paris 1978. 
5 L. Bieler, Patrician texts in the Book of  Armagh, Scriptores Latini Hiberniae, 10, Dublin 1979. 
6 Jerzy Strzelczyk poświęcił świętemu Patrykowi szkic Boski Bard.  Patryk  — apostoł  Irlandii,  w: idem, Apostołowie  Europy, Warszawa 1997, s. 62-76. 
Zob. również idem, Iroszkoci  w kulturze  średniowiecznej  Europy, Warszawa 1978,passim. 
7 Saint  Patrick,  A. D. 493-1993, ed. D. N. Dumville, Woodbridge 1993. 
8 Zob. prace D. N. Dumville'a zebrane w: idem, Histories  and  Pseudo-histories  of  the Insular  Middle  Ages, Aldershot 1990. Ostatnie wydanie Historii 
— Nennius.  British History  and  The  Welsh  Annals, ed. J. Morris, London and Chichester 1980. Rozpocząłem  prace nad polskim przekładem kroniki. 
9 Zdaniem Czarnowskiego (op. cit., s. 72), „skrót legendy św. Patryka — wywodzi się od Muirchu, Tirechana i od jego kontynuatora". 
1 0 Zob. D. N. Dumville, Some aspects of  the chronology  of  the Historia  Brittonum,  w: idem, op. cit., s. 439-445. 
1 1 Zob. L. Abrams, St  Patrick  in the Historia  Brittonum:  three texts,w: Saint  Patrick,  A. D. 493-1993, op. cit., s. 221-232. 
1 2 Nennius,  op. cit., s. 74-76 (c. 50-55). 
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Śmierć świętego Germana, biskupa Auxerre (według niektórych podań nauczyciela Patryka), tradycyjnie datowana 
jest na rok 448. Taką  datę znajdziemy też we wstępie do omawianej edycji (s. 15). Tymczasem została ona przekonująco  za-
kwestionowana przez E. A. Thompsona w znakomitej pracy poświęconej Germanowi13. Warto o tym wspomnieć, mimo iż 
nie wszyscy uczeni akceptują  zaproponowany przez niego rok 43714. 

Trzeba również powiedzieć, że roczna data śmierci Patryka podana w przypisie (s. 150, przyp. 80) została odrzucona 
ponad dekadę temu. Dziś przyjmuje się, iż Patryk zmarł w roku 493, a nie 46115. 

Zamykając  wstęp, Jerzy Strzelczyk stwierdza (s. 60): „Publikacja nasza — z natury rzeczy nie stanowi podstawy do bar-
dziej szczegółowych badań naukowych; kto by się ich podjął,  i tak będzie musiał — w oczekiwaniu na edycję «doskonałą» 
— sięgnąć  po edycje Hansona i Bielera". Uwaga autora jest być może uzasadniona, ale omawianej pracy trudno odmówić 
niewątpliwego  uroku i wartości, jaką  stanowi nie tylko dla historyków, lecz także (a może przede wszystkim) dla wszystkich 
pragnących  poznać osobę świętego. 

Książka  jest cenna tym bardziej, że większość obcojęzycznych monografii  na temat Patryka, jak i edycji jego dzieł czy 
żywotów jest w Polsce trudno dostępna. Omawiana publikacja z powodzeniem spełnia wymogi stojącej  na wysokim pozio-
mie serii, w której została wydana. 

Pawei Derecki 
Warszawa 

Dokumenty Soborów Powszechnych.  Tekst  grecki,  łaciński,  polski,  t. 2: (869-1312) 
Konstantynopol  IV,  Lateran I,  Lateran II,  Lateran III,  Lateran IV,  Lyon I,  Lyon II,  Vienne,uklad 
i opracowanie ks. Arkadiusz Baron, ks. Henryk Pietras SJ, „Źródła Myśli Teologi-
cznej" 26, Wydawnictwo WAM — Księża Jezuici, Kraków 2002 i wznowienie 2003, ss. 680. 

Sobory to zgromadzenia biskupów całego świata, cieszące  się specjalną  asystencją  Ducha Świętego, jako główny cel 
mają  przedyskutowanie najważniejszych zagadnień religijnych: dogmatyczno-moralnych lub po prostu dyscyplinarnych. 
Według kodeksu prawa kanonicznego, sobór powszechny jest zwoływany przez papieża1 i taka jest też tradycja soborów od 
średniowiecza. 

Dorobek dotychczasowych badań na temat soborów jest spory. Cieszą  się one bowiem od wielu już lat zaintereso-
waniem kolejnych pokoleń teologów i historyków Kościoła. Badacze ci zdążyli  już wydać wiele syntetycznych i analitycz-
nych monografii  i przyczynków ujmujących  istotę soborów w różnych ich aspektach, publikując  jednocześnie najważniejsze 
źródła do ich poznania2. Jednym z ostatnich wydawnictw źródłowych dotyczącym  soborów jest opublikowany przez Wy-
dawnictwo WAM w serii „Zródła Myśli Teologicznej" drugi tom dokumentów soborowych (edycja zaplanowana jest na kil-
ka tomów), którego układ i opracowanie jest dziełem księży A. Barona i H. Pietrasa. Znalazły się w nim teksty ośmiu so-
borów (tj. IV Soboru Konstantynopolitańskiego — w 869-870 r., czterech laterańskich — w 1123, 1139, 1179 i 1215 r., dwu 
lyońskich — w 1245 i 1274 r. i soboru w Vienne — w 1311-1312 r.) zarówno w językach oryginalnych (głównie łacińskim 
i greckim), jak i przekładzie polskim. W tej formie  dokumenty soborowe zostały wydane w Polsce po raz pierwszy. 

Recenzowana pozycja składa się kolejno ze wstępu, wykazów skrótów, wybranej bibliografii,  oraz właściwej części, czy-
li edycji tekstów dokumentów soborowych w podwójnej postaci, tj. w języku oryginalnym i tłumaczeniu polskim. Za-
mykają  ją  indeksy: biblijny, dokumentów kościelnych, pisarzy starożytnych i średniowiecznych, imion własnych, nazw 
geograficznych  oraz indeks rzeczowy. 

We wprowadzeniu wydawcy krótko zaprezentowali rys historyczny problematyki, którą  podejmowano na kolejnych so-
borach powszechnych w latach 869-1312. Dalej zamieszczono podstawowe informacje  odnoszące  się do wydania tomu oraz 
bibliografię,  która z racji swojej szczupłości jest niewystarczająca  (zaprezentowano tylko ogólne, podręcznikowe prace 
ukazujące  historię soborów — w sumie 16 pozycji). Wprawdzie podanie internetowego adresu bibliografii  historii soborów 
(zob. przyp. 2) mogłoby być częściowym wytłumaczeniem, jednakże dla dobra czytelnika należało zwiększyć objętość lite-
ratury fachowej.  Ułatwiłoby to wprowadzenie w problematykę i dałoby pełniejszy obraz zagadnienia. 

Trzon tomu stanowią  teksty dokumentów ośmiu wymienionych wyżej soborów z lat 869-1312 wraz z ich polskim 
przekładem, stanowiącym  owoc pracy zespołowej: A. Barona, H. Pietrasa i T. Wnętrzak. Recenzowane wydawnictwo skła-
da się z tekstu oryginalnego (zazwyczaj łacińskiego oraz nielicznych fragmentów  greckich akt Soboru Konstantynopolitań-
skiego IV) oraz przekładu polskiego, dokonanego w oparciu o tekst oryginalny. Kwestię układu tekstu rozwiązano  na-

1 3 E. A. Thompson, Saint  Germanus of  Auxerre and  the end  of  Roman Britain, Woodbridge 1984, s. 56 nn. 
1 4 Zob. T. M. Charles-Edwards, Palladius,  Prosper, and  Leo the Great: mission andprimatial  authority,w:  Saint  Patrick,  A. D. 493-1993,op. cit.,s.9. 
1 5 Zob. K. L. Maund, The  death-date  of  Patrick,™:  Saint  Patrick,  A. D. 493-1993, op. cit., s. 29-34. 

1 Zob. Codex  Iuris  Canonici, red. K. Dynarski, Poznań1984, s. 157 n. 
2 Szeroką  bibliografię  historii soborów, która jest ciągle  uaktualniana, można znaleźć w internecie: http://www.uni-duesseldorf.de/ulbd/burgtorf/biblkonz.htm 

http://www.uni-duesseldorf.de/ulbd/burgtorf/biblkonz.htm

