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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
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stępująco:  zachowane fragmenty  greckie zestawiono w kolumny paralelne na stronach parzystych, prezentując  tłumaczenie 
zarówno tekstu greckiego, jak i łacińskiego na stronach nieparzystych. Porównanie obydwu przekładów nie wykazuje wię-
kszych różnic. Zaproponowane przez wydawców graficzne  rozmieszczenie tekstów wydaje się logiczne, ułatwia bowiem 
czytelnikowi korzystanie z tomu, gdyż w każdej chwili może on skorzystać zarówno z oryginalnej wersji tekstu, zamieszczo-
nej na stronie parzystej, jak i jego przekładu na stronie nieparzystej. Każdy z ośmiu tekstów soborowych poprzedzony jest 
krótkim wprowadzeniem. Objaśnienia te mają  charakter historyczno-teologiczny i ograniczają  się jedynie do zarysowania 
tła powstania, zwołania oraz przebiegu soboru (wszystko to mieści się średnio na jednej stronie). Wydaje się, że wprowa-
dzenia do tego rodzaju materiału źródłowego (dodajmy: niełatwego) powinny być nieco bardziej rozbudowane, bez nich 
tekst staje się hermetyczny i dostępny tylko dla fachowców  (a ilu ich jest w Polsce?). Dołączona  do nich bibliografia  także 
ograniczona została do minimum. Trafnym  rozwiązaniem  było zamieszczenie u dołu na stronach parzystych i nieparzystych 
przypisów objaśniających  tekst, których numery umieszczono we wszystkich wersjach językowych tekstu (łacińskiej, greckiej 
i polskiej). Opracowane przypisy zachowane są  w numeracji ciągłej  osobno dla każdego z ośmiu soborów. Ułatwia to ko-
rzystanie z przypisów odsyłających  do innych tekstów soborowych zawartych w tomie. 

Taki podział pracy jest klarowny i dobrze przemyślany; z jednej strony, ułatwia korzystanie z niej, z drugiej, pozwala 
dostrzec i ukazać ciągłość  oraz wzajemne zależności językowe, teologiczne i historyczne poszczególnych soborów. 

Teksty soborowe wydawcy zaczerpnęli nie bezpośrednio z oryginalnych dokumentów, lecz oparli się na istniejącym  już 
krytycznym wydaniu tekstów G. Alberigo, G. L. Rossettiego, P.-P. Joannou, C. Leopardiego i P. Prodiego3. Z tej też edycji 
przejęli i zachowali w swoim wydaniu numerację, ułatwiając  wprowadzenie ujednoliconego cytowania i odsyłania czytelnika 
do opublikowanych tekstów soborowych (tylko sporadycznie nanosząc  dodatkowe oznaczenia). Zaproponowana przez 
wydawców metoda edycji tekstów soborowych, do której wprowadzono dodatkowe wyjaśnienia oraz dołączono  kilka innych 
dokumentów, w istotny sposób wpływających  na przebieg zgromadzeń soborowych i stanowiących  wykładnię ich rozum-
ienia (zob. np. list papieża Jana VIII do Focjusza oraz list papieża Innocentego III, zwołujący  Sobór Laterański IV), wy-
daje się zasadna. W celu ułatwienia korzystania z dokumentów wprowadzono podział tekstu na sekcje, wyróżnione tłustym 
drukiem. Przy wprowadzaniu takiego podziału, jak podkreślają  wydawcy, kierowano się przede wszystkim treścią,  zazna-
czając  bloki odnoszące  się do jednego konkretnego zagadnienia. Zabieg ten jest trafny,  pozwala bowiem łatwiej poruszać 
się w tekście i porównywać przekład z tekstem oryginalnym, co np. w aspekcie dydaktycznym może okazać się niezwykle 
praktyczne. Ponadto wydawcy przy edycji tekstu oryginalnego nie odwołują  się do niedostępnych w Polsce rękopisów tek-
stów soborowych, zawierzając  ich wcześniejszym wydawcom. W tekście łacińskim zaznaczono jednak wszystkie ważniejsze 
różnice pomiędzy istniejącymi  wydaniami. 

Od strony filologicznej  zaprezentowane tłumaczenie tekstów soborowych z języków oryginału na język polski nie budzi 
większych zastrzeżeń, chociaż gdzieniegdzie pojawiają  się pewne niekonsekwencje czy uchybienia. W niektórych fragmen-
tach tekstu zbyt mocno uwspółcześniono słownictwo i interpunkcję, co w pewnym stopniu przyczyniło się do częściowej za-
traty charakteru tekstu (np. s. 41, 47, 73, 131, 151, 181, 311, 345, 405, 487, 547-549, 593, 611-612). W większości jednak nie 
stracił on swoistego posmaku archaiczności. W konflikcie  między dobrem czytelnika a wiernością  oryginałowi wydawcy ce-
lowo zdecydowali się na zwiększenie zrozumiałości tekstu dokumentów soborowych kosztem dosłownego tłumaczenia, co 
w przypadku tego rodzaju wydawnictwa jest uzasadnione. Na uznanie zasługuje i to, że w sprawach wymagających  bliższego 
wyjaśnienia zaproponowanego przekładu fragmentu  dokumentu wydawcy odsyłają  do komentarzy zamieszczonych w przy-
pisach, w których czytelnik znajduje klarowne wyjaśnienia. W nich stosunkowo szeroko uwzględniono tradycję prawa koś-
cielnego poprzez podanie w przypisach odnośników do synodów, odbytych zwłaszcza w Galii, Afryce,  Hiszpanii oraz 
Itali, na których wcześniej uchwalono kanony dotyczące  problemów podejmowanych przez interesujące  nas sobory. Ponad-
to uwzględniono średniowieczne kolekcje praw, takie jak dekret Gracjana, dekretały Grzegorza IX, Liber Sextus  Boniface-
go VIII, Clementinae,  kanony spisane przez Izydora z Sewilii (oraz Pseudo-Izydoriańskie) czy kolekcje Iwona z Chartres4. 
Takie nawiązanie  do tradycji, zwłaszcza prawnej, może pomóc i ułatwić badaczom opracowanie poszczególnych tematów 
w perspektywie wieków poprzedzających  dany sobór. 

Jako pierwsze w zbiorze zostały zaprezentowane dokumenty Soboru Konstantynopolitańskiego IV (869-870), na któ-
re składają  się Orzeczenie świętego i powszechnego ósmego Soboru,  27 kanonów oraz List papieża Jana  [VIII]  do  Focjusza, 
brata i współsługi  z 879 r. Generalnie dokumenty te naświetlają  sprawę Focjusza, patriarchy Konstantynopola, którego so-
bór potępił i unieważnił wszystkie udzielone przez niego święcenia. Z przytoczonego natomiast listu papieża Jana VIII do 

3 G. Alberigo, G. L. Rossetti, P.-P. Joannou, C. Leopardi, P. Prodi, Conciliorum  Oecomenicorum Decreta, Edizion Dehoniane, Colonia 1991. 
Z innych wydań tekstów soborowych zob. np. Concilia  Generalia Ecclesiae Catholicae,  4 vol., Romae 1608-1612; J.D. Mansi, Sacrorum  Conciliorum 
Nova  et Amplissima Collectio,  Florentiae 1759 (reprint: Paris 1901); Bullarium  diplomatum  et privilegiorum  sanctorum Romanorum Pontificum 
Taurinensis  Editio,  ausp. F. Gaude, Augustae Taurinorum 1857-1879; P.-P. Joannou, Les canons des  conciles oecuméniques, Pontificia  Commissione 
per la Redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale. Fonti, fasc.  IX, Grottaferrata-Roma  1962; N. P. Tanner, Decrees of  the Ecumenical 
Conciles  I,  Sheed & Word and Georgetown Univ. Press 1990. 
4 Decretum Gratiani,  w: Corpus  Iuris  Canonici, Clementis,  Editio Lipsiensis secunda..., instruxit Aemilius Friedberg, 1.1,1879; Papae VConstitutiones, 
w: Corpus  Iuris  Canonici, Editio Lipsiensis secunda..., instruxit Aemilius Friedberg, t. 2,1881, s. 1134 n.; Liber sextus Decretalium Bonifacii  Papae VIII, 
w: Corpus  Iuris  Canonici, Editio Lipsiensis secunda..., instruxit Aemilius Friedberg, t. 2, 1881, s. 937 n.; Decretales  Pseudo-Isidorianae  et capitula 
Angilrammi,  ed. P. Hinschius, Leipzig 1863; Decretalium,  w: Corpus  Iuris  Canonici, Editio Lipsiensis secunda..., instruxit Aemilius Friedberg, t. 2, 
1881, Decretalium Collectiones;  Decretum — Divi Ivonis  Decretum,w: Patrologia  Latina 1844-1864,161, s. 47 n. 
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Focjusza dowiadujemy się o uznaniu go przez biskupa Rzymu za prawowitego patriarchę Konstantynopola i unieważnieniu 
tego soboru, jak i synodu rzymskiego, zwołanego przez papieża Hadriana II przeciw Focjuszowi5. 

Spuściznę dokumentową  Soboru Laterańskiego I (1123) udostępnioną  w recenzowanym tomie stanowią  22 kanony 
dyscyplinarne, które głównie regulują  sprawę symonii, nieprzestrzegania celibatu, problemów wynikłych z nieprzestrze-
gania celibatu i związanych  z dziedziczeniem dóbr kościelnych oraz z inwestyturą  duchownych, zwłaszcza biskupów i opa-
tów, przez władców świeckich. Ze względu na to, iż nie zachował się autentyczny zbiór kanonów ustalonych na soborze, wy-
dawcy oparli się na wydaniu Mansiego, przyjmując  kolejność kanonów zaproponowaną  przez Alberigo, zaznaczając  jedno-
cześnie w adnotacjach do tekstu łacińskiego różnice pomiędzy wszystkimi wykorzystanymi przez siebie wydaniami. 

Z następnego w kolejności Soboru Laterańskiego II (1139) przytoczono 30 kanonów, w których powtórzono roz-
porządzenia  poprzedniego Soboru Laterańskiego I oraz synodów różnych prowincji. W dokumentach tych po raz pierwszy 
też zakazywano nie tylko konkubinatu księży, ale regulowano nieważność (a nie tylko nagannośc) małżeństwa zwartego 
przez duchownych wyższych święceń. Z kanonów dowiadujemy się również o krucjacie przeciwko Saracenom oraz przeciw-
ko herezji różnych sekt katarów. 

Na dokumenty Soboru Laterańskiego III (1179) udostępnione w tomie składa się 27 kanonów. Regulują  one przede 
wszystkim zasady wybierania papieża, by uniknąć  na przyszłość możliwości wybierania dwóch biskupów Rzymu. Odtąd 
papież mógł być wybrany większością  2/3 głosów elektorów. Akta soborowe informują  także o regulacjach w sprawach 
różnych nadużyć w Kościele, poza tym powtórzono niektóre kanony starsze i dodano nowe, zwłaszcza wymierzone przeciw-
ko Żydom, Saracenom i heretyckim albigensom. 

Akta Soboru Laterańskiego IV (1215) zaprezentowane w tomie to list zwołujący  sobór papieża Innocentego III 
oraz 71 konstytucji. Owe konstytucje poruszają  następujące  kwestie: dogmatyczne (konst. 1-5); dyscypliny kościelnej 
(konst. 6-13), reformy  kleru (konst. 14-22), wyborów biskupa oraz administrowania beneficjami  (konst. 23-32), świadczeń 
(konst. 33-34), procesów kanonicznych (konst. 35-49), małżeństw (konst. 50-52), dziesięciny (konst. 53-61), kultu relikwii 
(konst. 62), symonii (konst. 63-66), Żydów (konst. 67-70) oraz pomocy dla Ziemi Świętej (konst. 71). 

Następnymi w kolejności dokumentami zamieszczonymi w zbiorze są  akta Soboru Lyońskiego I (1245), na które 
składają  się bulla złożenia z tronu Fryderyka II (który pragnął  podporządkować  sobie Kościół, pozostawiając  papieżowi 
wyłącznie  władzę duchową)  oraz konstytucje. Te ostatnie informują  o problemach moralnych Kościoła i ich zwalczaniu 
(zob. np. konstytucję o reskryptach, o elekcji, o urzędzie i władzy sędziego delegata, o sądach,  o zeznaniach, o ekscepcjach, 
o wyroku i rzeczy zasądzonej,  o apelacjach, o zabójstwie, o wyroku ekskomuniki). Warto odnotować, że w dokumentach 
soborowych nie ma nic z zagadnień ściśle doktrynalnych. Poza tym z konstytucji dowiadujemy się jeszcze m.in. o ogło-
szeniu nowej krucjaty do Ziemi Świętej w związku  z utratą  Jerozolimy przez chrześcijan, o sytuacji cesarstwa łacińskiego 
w Konstantynopolu oraz o wysłaniu legatów do chana w celu zażegnania najazdów tatarskich na Europę. 

Spuściznę dokumentową  Soboru Lyońskiego II (1274) stanowią  dwie części konstytucji. Pierwsza informuje  o podpisaniu 
unii między Kościołem rzymskim a Grekami (co było rezultatem politycznej woli cesarza Michała VIII, chcącego  w ten 
sposób zjednać sobie papieża przeciwko Karolowi Andegaweńskiemu, który zagrażał Wschodowi od strony południowej 
Italii) oraz o zwołaniu krucjaty do Ziemi Świętej i obłożeniu wszystkich kościołów dziesięciną,  mającą  na celu jej wspieranie. 
Konstytucje drugiej części, opublikowane już 1 XI 1274 r. i uporządkowane  przez samego papieża Grzegorza X, nie 
biorącego  pod uwagę kolejności ich ustalania, ale najprawdopodobniej ważność religijno-prawną,  dotyczą  reformy 
Kościoła (a więc m.in. wyboru papieża, wyborów w Kościele, piastowania godności i funkcji  biskupa, proboszcza, kapłana itd., 
podległości domów zakonnych biskupom, podatków i świadczeń, nietykalności kościołów, lichwy, ekskomuniki itp.). 

Ostatnimi dokumentami soborowymi w recenzowanym tomie są  akta soboru w Vienne (1311-1312), na które składają 
się bulle i dokumenty kurii rzymskiej o zakonie templariuszy (informacja  o kasacie templariuszy pod pretekstem posta-
wy antychrześcijańskiej i niemoralnej i przejęciu ich dóbr przez króla Filipa Pięknego) oraz w sprawie Ziemi Świętej 
(z propozycją  nowej krucjaty, na której czele miał stanąć  Filip Piękny, do czego ostatecznie nie doszło). Ponadto dekrety 
soborowe informują  m.in. o stosunkach między biskupami i parafiami  z jednej strony a nowymi zakonami żebraczymi z drugiej, 
0 poglądach  franciszkanina  Piotra Jana Olivi, które potępiono, oraz o sposobie życia begardów i beginek i ich błędach 
w wierze. 

Opublikowane dokumenty soborów powszechnych z lat 869-1312 stanowią  fundamentalny  tekst dla każdego historyka 
Kościoła i teologa. Pamiętać należy bowiem, że w historycznym przekroju ukazują  dzieje Kościoła, uwikłanego w tak wiele 
uzależnień od czynników zewnętrznych (w zasadzie reprezentowanych przez władców świeckich), a także targanego od 
wewnątrz  przez odstępstwa i upadki, których w jego historii nie brakowało. Sobory są,  mimo pewnych niejasności, jak na 
przykład sprawa templariuszy na soborze w Vienne, świadectwem zmagania się Kościoła z tymi przeciwnościami i poka-
zują,  jak przez wieki dokonuje się umacnianie Kościoła, narażonego na różnego rodzaju niebezpieczeństwa zewnętrzne 
1 wewnętrzne. 

5 Wielu apologetów uważało list Jana za sfałszowany  przez Focjusza (np. J. D. Mansi, Sacrorum  Conciliorum,  17, s. 150-152). Brak na to jednak 
wystarczająco  mocnych argumentów, uznanie bowiem Focjusza za prawowitego patriarchę Konstantynopola jest faktem.  Za autentycznością  listów 
Jana VIII do cesarza i do Focjusza przemawia Iwo z Chartres, który cytuje zdanie o unieważnieniu soboru jako świadectwo potwierdzające  władzę 
papieża nad soborem (zob. Decretum — Divi Ivonis  Decretum, s. 285). Por. M. Starowieyski, Sobory  Kościoła  niepodzielonego,  Tarnów 1994, s. 133 n.; 
W. Hryniewicz, Focjusz,w:  Encyklopedia  katolicka,  t. 5, kol. 356-360. 



Artykuły recenzyjne i recenzje 

Edycja dokumentów w dosłowny sposób pomaga ukazać, jak ówczesne sobory, w przeciwieństwie do tych z I tysiącle-
cia, sporadycznie traktowały o sprawach doktrynalnych (a i to przeważnie w formie  potępienia nauki heretyków — albi-
gensów, katarów, begardów, beginek itd.), koncentrując  się na określaniu prawa i poprawianiu dyscypliny. Lektura akt so-
borowych unaocznia też, jak w scentralizowanym Kościele pogregoriańskim sobory zamiast być forum  dyskusji (jak było to 
na początku  i ponownie będzie od XV-XVI w.), stały się swego rodzaju ciałem doradczym kolejnych papieży. Wagę tomu 
wzmacnia fakt,  iż zaprezentowane w nim uchwały soborów odzwierciedlają  historyczne kształty norm, celów i środków 
kościelnych działań, zarówno tych, które już przebrzmiały (np. krucjaty, dziesięciny, zakaz tworzenia nowych zakonów), jak 
i obowiązujących  do dziś — np. postanowienie o 2/3 głosów kardynalskich niezbędnych do wybrania papieża (1179), kon-
klawe (1274) czy spowiedzi i komunii wielkanocnej (1215). Poza tym omawiana publikacja stanowi idealne źródło do poz-
nania rywalizacji papiestwa z cesarstwem o władzę uniwersalistyczną,  w szczególności bowiem naświetla dążenia  papieży 
do posiadania i egzekwowania władzy świeckiej oraz tym podobne tendencje. 

Książkę  od strony graficznej  wydano bardzo starannie. Twarda płócienna okładka oraz wysokiej jakości papier 
mogą  gwarantować, że pozycja ta będzie służyć czytelnikowi przez wiele lat. Opublikowanie dokumentów soborowych 
z lat 869-1312 zarówno w językach oryginalnych, jak i w przekładzie polskim, chociaż nie jest kompletnym zbiorem koś-
cielnego prawodawstwa (należałoby go uzupełnić m.in. dokumentami synodalnymi), stanowi dobre wprowadzenie do pod-
jęcia następnych tego typu edycji najstarszych zabytków piśmiennictwa soborowego. Poza tym publikacja ta może być 
istotnym impulsem do dalszych szczegółowych badań nad teologią  i dziejami Kościoła katolickiego, zwłaszcza tych zaga-
dnień, które nie zostały jeszcze kompleksowo zbadane. Drugi tom Dokumentów  napawa nadzieją,  że w przyszłości ukażą 
się kolejne i w ramach serii „Źródła Myśli Teologicznej" znajdzie się kompletna dokumentacja soborowa, będąca  ważną 
pomocą  naukową  dla specjalistów wielu dziedzin i interesującą  lekturą  dla każdego, kto zainteresowany jest sprawami 
Kościoła. Na koniec nasuwa się jeszcze jeden postulat, a mianowicie czy nie należałoby w niedalekiej przyszłości pomyśleć 
o udostępnieniu tekstów Dokumentów  w formie  elektronicznej (np. na płytach DVD, CD-ROM-ach itp.). Tego typu 
wydawnictwo źródłowe z pewnością  zasługuje również i na elektroniczną  edycję. 

Gerard  Kucharski 
Uniwersytet  Adama  Mickiewicza  w Poznaniu 

Instytut  Historii 

Kronika  Thietmara,  tłumaczenie (z tekstu łacińskiego), wstęp i przypisy Marian Zygmunt 
Jedl icki , posłowie Krzysztof  Ożóg, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych 
Universitas, Kraków 2002, ss. LXXXVII, 437,1 nlb. 

Pomysł ponownego wydania Kroniki  Thietmara, jednego z podstawowych źródeł do dziejów Polski na przełomie 
X i XI wieku, w przekładzie M. Z. Jedlickiego należy przyjąć  z uznaniem1. Z prawdziwym natomiast żalem musimy się po-
godzić z faktem,  że do nowego wydania przejęto tylko jej przekład polski, zrezygnowano zaś z paralelnego przedruku tek-
stu łacińskiego. Zadecydowały zapewne względy finansowe,  dzieło powiększyłoby się bowiem o dodatkowe kilkaset stron. 

Kronika  nie jest jednak przeznaczona do lektury powieściowej. Będą  z tego przekładu korzystali przede wszystkim pra-
cownicy naukowi, można się więc pocieszać, że dla przygodnych czytelników tekst łaciński nie stanowi niezbędnego uzu-
pełnienia. Natomiast ci pierwsi mimo wszystko będą  sięgać nadal albo do pierwszego wydania z tekstem łacińskim (1953), 
albo do niemieckiego wydania R. Holtzmanna z 1935 r. tudzież do nowszego łacińsko-niemieckiego wydania W. Trillmicha 
z 1957 r., albo zgoła do archaicznego wydania łacińskich fragmentów  Kroniki  dotyczących  spraw polskich w Monumenta 
Poloniae Historica2. 

Z praktyki badawczej wynika, że nawet przekładom pochodzącym  od najbardziej kompetentnych tłumaczów zawierzać 
nie można, a to z dwu względów: a) filologa,  kierującego  się tylko względami językowymi, często zawodzi znajomość specy-
ficznej  terminologii, odpowiadającej  czasom powstaniu utworu; b) historyka, wykazującego  się znajomością  języka i termi-
nologii, często zachęcają  one do nadawania tekstowi określonych znaczeń wyrażających  jego własne poglądy  na treść zapisu 
źródłowego. 

M. Z. Jedlicki posiadał kwalifikacje  jedne i drugie, toteż jego przekład cieszył się ogólnym uznaniem i najczęściej wy-
rażał się mechanicznym przejmowaniem proponowanej przez niego wersji. Sam na sobie tego doświadczyłem, choć często-
kroć byłem zmuszony do opowiedzenia się za inną  treścią  przekładu. 

1 Wydanie pierwsze: Kronika  Thietmara,  z tekstu łacińskiego przetłumaczył, wstępem poprzedził i komentarzem opatrzył Marian Z. Jedlicki, obok 
tłumaczenia tekst łaciński, Poznań 1953. 
2 Thietmari,  ep. Merseburgensis,  Chronicon,  ed. R. Holtzmann, MGH, series nova, t. 9, Berlin 1935; Thietmari,  Merseburgensis,  ed. W. Trillmich, As-
gewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, t. 9, 1957; Z  Thietmara  kroniki,  wyd. A. Bielowski, MPH, 1.1, Lwów 1862, s. 241-318. 
Pogląd  ogólny na jego twórczość kronikarską  i działalność kościelną:  H. Lippert, Thietmar  von Merseburg,  Köln-Wien 1973. 


