


Artykuły ecenzyjne i recenzje 

Walter В e r s с h i n, Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter. I. Von der Passio 
Perpetuae zu den Dialogi Gregors des Grossen. S. XII, 358. II. Merovingische Biographie. Italien, 
Spanien und die Inseln im frühen  Mittelalter. S. XII, 337. П1. Karolingische Biographie 750-920 n. 
Chr. Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters. Begründet von 
Ludwig T r a u b e . Herausgegeben von Walter В e r s с h i n. Band 8, 9, 10. Anton Hiersemann 
Verlag, Stuttgart 1986, 1988, 1991. 

Na blisko dwu tysiącach  erudycyjnego, a przy tym fascynującego  wykładu Walter В e r s с h i n rozwinął  historię nurtu 
pisarskiego, który najżywiej rejestrował myśl i potrzeby antropologii chrześcijańskiej. Biografia  w średniowieczu nie doczekała 
się opracowania syntetycznego z powodu nieprzebranej masy różnorodnych utworów służących  zbudowaniu religijnemu wokół 
kultu świętych. Były też liczne kłopoty interpretacyjne historiografii  naukowej nastawionej na sprawdzanie w źródłach przekazu 
0 faktach.  Te z żywotów, które mają  go wiele, cieszą  się na ogół dobrym opracowaniem. Te, którym bliżej do opowieści 
z wyobraźnią  twórczą,  dopiero w naszych czasach cieszą  się niesłabnącym  zainteresowaniem historyków literatury i kultury. 

Bibliotheca Hagiographica Latina bollandystów zarejestrowała pod alfabetycznie  ułożonymi imionami świętych przeszło 
dziesięć tysięcy utworów (t. I, П, 1898-1901; Suplementum 21911). Na obszarach Galii i Germanii doliczono się w latach 400-751 
trzystu osiemdziesięciu świętych, w czasach karolińskich doszło do dalszych pięćdziesięciu. (J. de G h e 11 i n с к, F. L о t). 
Clavis  Patrum Latinorum wymienia do czasów Bedy około dwustu żywotów świętych w całej Europie zachodniej. Lepsze, 
bardziej precyzyjne rozeznanie mogą  przynieść tylko badania bardzo szczegółowe, kraj po kraju, epoka po epoce. I tego właśnie 
zadania podjął  się Autor. 

W obszernym Wprowadzeniu przedstawił najpierw formy  zapisu żywotów i użytkowania: od pojedynczych poszytów 
autorskich (jeden żywot, połączony  czasem z innym utworem tego samego autora), poprzez kolekcje zwane pasjonałami lub 
legendarzami (passionale, legendarium), które pojawiły się w VIII w., ai po martyrologię, układane kalendarzowo, z biegiem 
czasu coraz większe i większe, jak np. dziewięciotomowa kolekcja z klasztoru św. Maksymina w Trewirze z XIII w. 
1 dwunastotomowa z Böddeken w Westfalii  z XV w. Tym tropem poszły edycje drukowane, z nich najsławniejsza kartuza, 
Wawrzyńca S u r i u s z a (t 1578), najpierw sześcio- potem dwunastotomowa (1617-1618). Czytelnik znajdzie tu jeszcze 
poważną  informację  o „pierwszym wielkim krytyczno-erudycyjnym przedsięwzięciu" ( E . F u e t e r ) , jakim okazały się Acta 
Sanctorum bollandystów (dotąd  67 tomów do 10 XI i na ciąg  dalszy się nie zanosi). 

Drugi wątek  Wprowadzenia to rozważania metodyczne. Najlepszą  dla swojego przedsięwzięcia wskazówkę znalazł Autor 
w niegdysiejszych wykładach Gustawa D r o y s e n a (Historik. Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie der 
Geschichte, 1868, 41960) i bynajmniej nie czyni go to badaczem nienowoczesnym. Biografia  według Droysena jest tą  z metod 
narracji historycznej, która wymaga wczucia się do głębi w przedstawianą  osobowość, wpracowania się w jej krąg  myśli i czucia, 
pozyskania jej horyzontu, takiego jej przedstawienia, aby niejako mogła przemówić własnym głosem. Tylko z rzadka udaje się to 
mediewiście, bo ma za mało źródeł, chyba że wspomoże go talent intuicji, tak jak E. K a n t o r o w i c z a w dziele 
o Fryderyku II. Historyk średniowiecza pisze więc monografię.  Może wszak dotrzeć tropem droysenowskim do „własnego 
głosu" opisywanego przedmiotu. Rzecz więc w tym, aby poznać nie bohatera biografii  ale żywotopisarza poprzez najbliższy mu 
zapis jego dzieła, by zrozumieć pojęcia, język czasu i odpowiadający  mu Epochenstil.  Nie wystarcza tu odgórnie przyjmowana 
periodyzacja. Dogłębna, na wskroś indukcyjna egzegeza tekstów i okoliczności, w których powstawały, każe Autorowi określać 
przedziały i momenty przełomu inaczej, a całokształt badań otwiera się na nowe perspektywy. 

Rysują  się one szczególnie przy rozpatrywaniu licznych przeróbek żywotopisarskich. Każda daje świadectwo nie tylko 
wyobraźni autorów, ale i poszerzającej  się „publiczności" odbiorców. Każda aktualizuje język i styl epoki. Tak np. Vita  S. Galii 
redagowana była czterokrotnie, co odpowiada kolejnym fazom  kultury epoki: ok. 680 r. merowińskiej, ok. 820 wczesnokarolińs-
kiej, ok. 830 karolińskiej, ok. 885 r. późnokarolińskiej. Hagiografia,  także późniejsza, pozwala śledzić kolejno pojawiające  się 
potrzeby życia literackiego, Vita  S. Udalrici  napisana ок. 980 r. przerabiana była w latach 995 i 1020; Vita  S. Lamberti z г. 730 
otrzymała drugą  redakcję ok. 910 г., trzecią  ok. 1090 г., czwartą  wXII w. i piątą,  tak jak wiele innych żywotów w Legenda  Aurea. 

Z właściwą  filologowi  swadą  Autor rozmieścił rozległą  problematykę w następujących  rozdziałach: 
Tom pierwszy: I. Gloria passionis - Acta martyrum i Pasje. П. Concordia poenitentiae - Życie mnichów. III. Clama ne cesses 

- Życie biskupów. IV. Quo plus bibo, plus sitio - Serie biograficzne  VI wieku. - Tom drugi: VI. In eremo - Biografia  merowińska. 
VII. Omnes more Romanorum tonsorati sunt - Biografie  w Italii po Grzegorzu Wielkim. VIII. Gemino terra ipsa lumine 
coruscabat - Od pewnego złotego wieku w Hiszpanii do pewnej apokaliptycznej sytuacji (epoka wizygocka, męczennicy 
mozarabscy). IX. Peregrinatio - Irlandia i Anglia we wczesnym średniowieczu. - Tom trzeci: X. Aetas Bonifatiana  - Nowe 
prowincje biografii.  XI. Correctio - Biografie  środkowego okresu karolińskiego. XII. Stili diversitas - Okres od 870 do 920 r. 

Każdy rozdział rozpoczyna dokładny wykaz treści. Każdy tom kończy się zestawieniem żywotów w grupach, wraz 
z informacją  bibliograficzną,  osobnym zestawieniem chronologicznym żywotów oraz indeksem łącznym  imion, nazwisk i tytułów 
dzieł. Grupy żywotów w zestawieniu końcowym są  poukładane w zależności od genezy historycznej, nieschematycznie, 
odpowiednio do nieschematycznego wykładu niełatwej materii. Jest on przetkany licznymi fragmentami  łacińskiego tekstu 
utworów i towarzyszy im staranny przekład niemiecki. Jak widać, troska Autora o dobrą  percepcję dzieła jest duża. 

Z obfitości  wątków,  rozpoznań jednostkowych i refleksji  wybierzmy te ważniejsze. Korzenie żywotopisarstwa chrześcijańskie-
go tkwią  głęboko w tradycji, aż po styk z Dziejami Apostolskimi. Dopełniano je opowieściami apokryficznymi,  m.in. o Piotrze (Quo 
vadis).  Listy na obszarach kultury greckiej, a relacje autobiograficzne  świadków i protokoły przesłuchań sądowych,  łacińskie, dały 
początek  Acta martyrum,  z których wyrosły liczne Pasje (najstarsze Passio SS.  Scilitanorum,  Passio SS.  Perpetuae et Felicitatis). 
W dalszej fazie  przybierające  formy  wspaniałej dramaturgii (Passio S. Sebastiani  i in.). Autor przeanalizował sermo humilis tego 
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nurtu hagiografii,  wyrażający  się w żywości dialogu i zwyczajnym języku jakim głoszone było przesłanie Pisma Świętego 
i polemiczny ton wypowiedzi. Wydobył społeczne, wręcz rewolucyjne walory, tych utworów, w których podnoszono do 
najwyższej godności — blisko Męki Chrystusowej - ludzi niskiego stanu. Bowiem w literaturze pogańskiej miejsce dla niewiast 
i niewolników, kamieniarzy, prostych żołnierzy, a także pisarzy sądowych,  było najwyżej w komediach i satyrach. Wejście stilus 
humilis do piśmiennictwa łacińskiego dokonywało się współcześnie z recepcją  tzw. Vêtus Łatiaa Biblii, ok. 200 r. tłumaczonej 
z dbałością  o dosłowność. Zachowanie w tekstach sermo humilis wzmocnił później swoim autorytetem filologicznym 
i teologicznym św. Hieronim ze Strydonu. Twórca przekładu, który przyjęło się później nazywać Wulgatą,  zajmuje też ważne 
miejsce w historii żywotopisarstwa jako autor kilku Pasji (376, 390 r.) i kalendarzowego opracowania not o świętych. Pierwotna 
postać Martyrologium  Hieronymianum  nie da się odtworzyć. Archetyp pochodzi z Galii z ok. 600 r. Beda Czcigodny dorobił 
świętym biografie  i tym tropem historyzującego  martyrologium poszli Floras z Lyonu, Ado z Vienne i Notger Balbulus z St. Gallen. 

Odchodzący  antyk sprzyjał żywotopisarstwu, które zdołało zdominować historiografię.  Ale spisywanie biografii  dostoj-
ników, filozofów  i pisarzy typu De viris illustribus,  czym jeszcze zajmował się Hieronim, po nim Gennadiusz z Marsylii i raz 
jeszcze Izydor z Sewilli, mało pociągało  wczesnośredniowiecznych twórców. Potrzeba było nowych okoliczności dziejowych, a te 
w czasach karolińskich wydały biografię  dworską. 

Autor rozważa wielce dyskutowany czas powstania Liber pontiflcalis,  zaistniałego ostatecznie ok. 530 r. po kilku 
wcześniejszych zapisach sukcesji papieży. Bardziej warta uwagi niż geneza jest zdaniem Autora długa ewolucja tej księgi: od 
schematycznego katalogu do redakcji prawdziwie literackiej pióra wytrawnych biografów  (Historyk interesowałby się wszak 
jeszcze bardziej wiernością  relacji!). 

Wyraźną  cezurę pomiędzy tym co antyczne a tym co średniowieczne daje się wyznaczyć dopiero w połowie VI w. Przejście 
było płynne. Vitae confessorum  wiodące  prym po okresie Pasji podzieliły się na dwa nurty odmiennie zakorzenione w tradycji 
późnoantycznej. Żywoty mnichów wzięły swoje fascynacje  z legend o anachoretach syryjskich. Patos ascezy bijący  od opowieści 
o Szymonie Słupniku i świętym Aleksym ożywił na całe wieki wyobraźnię religijną  eremitów i, rzecz zaskakująca,  otwarty ku 
ludziom ruch ubogich w czasach Piotra Waldesa i Franciszka z Asyżu. Odrębnie kształtowała się późnoantyczna biografia 
biskupów, wypełniona realiami życia publicznego i działalności pasterskiej. Znamienne były w tym nurcie żywotopisarstwa dzieła 
0 św. Ambrożym z Mediolanu (Paulinus, ok. 420) i Augustynie z Hippony (Posydiusz, ok. 435 г.). Dzieło najwyższej rangi 
stworzył Sulpicjusz Sewer biograf  Marcina z Tours (ok. 400 г.). Egzemplaryzm zadomowiony tradycyjnie w narracji biograficznej 
Sulpicjusz zrównoważył z chronologiczną  sukcesją  zdarzeń w życiu Świętego. Wyposażona w Prolog ułożony według Salustiusza, 
ta prawdziwa Ars póetica biografii  chrześcijańskiej, przyniosła SulpicjuSzowi, nie bez udziału jego własnego pióra, ogromny 
sukces. Dzieło od samego początku  znalazło się w licznych księgozbiorach i zachowało poczytność przez całe średniowiecze. 
Towarzyszyły temu liczne utwory pochodne. A sam bohater, w jednej osobie model żołnierza, miles Christi,  mnicha, opata, 
biskupa, dobroczyńcy, cudotwórcy i pogromcy demonów stał się patronem na wskroś utrafionym  w ideowe potrzeby chrześcijan 
młodej epoki feudalnej.  Stał się Reichsheiliger  Franków, którzy go niejako po odejściu Rzymian „adoptowali" (F. P r i n z). 

Inaczej zaznaczył swoje miejsce w historii biografii  biskupiej Venantius Fortunatus w trzeciej tercji VI w. Jeszcze epigon 
starożytnej ogłady literackiej napisał osiem, a może i więcej żywotów biskupich, stając  się tak najlepszym popularyzatorem tej 
budującej  literatury. Błyszczy wśród tego jak klejnot w koronie Vita  S. Radegundis.  W losach zniewolonej przez Franków 
księżniczce turyngskiej, zbiegłej z pałacu żony Chlotara I, mniszki ze zdecydowanego wyboru i fundatorki  klasztoru w Poitiers 
Venancjusz zachował coś z eposu germańskiego o bohaterach. Łącząc  z tym relację o pełnionych od młodości uczynkach 
miłosiernych i heroicznej ascezie fizycznej  otworzył drogę dla przyszłych biografii  królowych. 

Pod piórami Wenancjusza współczesnych mu Grzegorza ż Tours i Grzegorza Wielkiego historia Kościoła czasów 
merowińskich pisze się poprzez opowieści, całe ich serie. Autor przeprowadza wnikliwe porównanie twórczości Grzegorza 
z Tours i Grzegorza Wielkiego. U pierwszego zachwiała się nie tylko poprawność łaciny, alei obraz człowieka - to świętego, co 
zbrodniarza. Grzegorz Wielki pozostał w każdym calu nauczycielem i pasterzem. 

Dialogi Grzegorza Wielkiego kunsztownej formy  nie mają,  za to cechuje je wspaniała zwięzłość i rytm prostej narracji, 
według Autora jak w bajkach. Tym opowiastkom o świętych jest najbliżej do einfache  Formen  (A. J o l i e s , Tübingen 1930), 
które zdarzyły się same, jakby bez udziału twórcy. Chociaż Grzegorz odżegnał się od literatury pogańskiej, to przecież 
pobrzmiewa u niego echo Eneidy niechybnie mu dobrze znanej. Zachowane wspaniałe codices z Wergiliuszem z V i VI w. 
ukazują,  jak ważnym był dla ludzi ówczesnych ten narodowy poeta Rzymian. Grzegorz dokonywał wyboru. Mitycznych bogów 
1 herosów zastępował wyznawcami i męczennikami nowej epoki. Autor podkreśla też znaczenie Morälia  in lob w historii biografii. 
Polega ono na koncepcji antropologicznej. W trzydziestu pięciu księgach tego dzieła nie chodzi o morał w ścisłym tego słowa 
znaczeniu, ale o sens Pisma Świętego odniesiony do człowieka (francuskie  sciences morales to znaczenie zachowały; 
Geisteswissenschaften,  po naszemu nauki humanistyczne). 

Kultura Rzymian tylko z trudem oswajała się z obrazem cierpiącego  i skazanego jak niewolnik Boga. Nie mogą  tu łudzić 
błyskotliwe traktaty Ojców Kościoła. Rzymianie cenili sobie za to cnotę cierpliwości ukazywaną  w Pasjach (por. Tertulian, De 
patientia;  Cyprian, De bonopatientiae).  Ale od tego było daleko do wewnętrznej zgody na męczeństwo jako treść żyda. Hymny do 
Krzyża Świętego układane przez Wenancjusza dla Radegundy wniosły prawdziwy przełom. Z kolei Grzegorz Wielki 
zrewolucjonizował rzymski obraz Boga i cierpiącego  człoweka. Z Księgi Hioba 2,7: Odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego 
i obsypał Hioba trądem  złośliwym, od palca stopy aż do wierzchu głowy - Grzegorz rozwinął  ciemną  wizję dziejową  cierpiącej 
ludzkości. Wybrańcy Boży nie są  ani piękni, ani silni, tylko pokryciod góry dodołu ranami. 

Na tej refleksji  Waltera Berschina wypadnie poprzestać ze względu na brak miejsca w tej recenzji. 

Brygida  Kürbis 


