


Z A P I S K I K R Y T Y C Z N E I S P R A W O Z D A N I A 

Sulpice S é v è r e , Chroniques,  introduction, texte 
critique, traduction et commentaire par Ghislaine 
d e S e n n e v i l l e - G r a v e (Sources Chrétiennes, 441), 
Cerf,  Paris 1999, ss. 255. 

Niedawne, pierwsze polskie tłumaczenie dzieł Sulpicjusza 
Sewera (ok. 360-po 414) o św. Marcinie bardzo udanie przypo-
mniało tego tak ważnego w dziejach monastycyzmu i hagiogra-
fii  autora (por. Sulpicjusz Sewer, Pisma o św. Marcinie  z Tours. 
Żywot,  Listy, Dialogi,  przekład O. P. K. J. Nowak, wstęp, ko-
mentarz i opracowanie M. Starowieyski, posłowie H. Malew-
ska, „Źródła monastycyzne" 8, Kraków 1995). We wstępie do 
tej edycji M. Starowieyski poświęcił też (s. 16-17) nieco uwa-
gi ostatniemu i najmniej znanemu z utworów tego autora, jego 
Kronice.  W aneksie zaś opublikowano — w tłumaczeniu A. Bo-
bera — niewielki fragment  tego dzieła (II.46-51) poświęcony 
powstaniu i rozwoju pryscylianizmu (s. 191-198). 

Powstała chyba po 403 r., czyli po dziełach poświęconych 
Marcinowi, Kronika  przedstawia w dwóch księgach dzieje świa-
ta od biblijnego stworzenia aż po czasy współczesne autorowi, 
czyli konsulat Stylichona w 400 r. Wykorzystał w niej księgi hi-
storyczne Biblii, apokryfy,  Kronikę  Euzebiusza z Cezarei 
w przeróbce Hieronima, a także dzieła Ambrożego, Hieronima, 
Hilarego z Potiers, Lucyfera  z Cagliari, Paulina z Nole oraz Sa-
lustiusza. 

Znajdując  się w cieniu sławnego Żywota  św. Marcina,  Kro-
nika  nie cieszyła się przez całe średniowiecze popularnością, 
o czym świadczy choćby fakt,  że zachowała się tylko w jednym 
rękopisie, datowanym na XI w. i pochodzącym  z Nadrenii (Wa-
tykan, Palat. lat. 824). Wydana drukiem przez Flaciusa Illuticu-
sa (Bazyleja 1556) znalazła, dzięki pięknej łacinie, uznanie pi-
sarzy renesansu. Po raz wtóry opublikował ją  K. Halm w 1866 r. 
w t. 1 Corpus  scriptorum ecclesiasticorum latinorum. 

Obecne, nowe wydanie tekstu łacińskiego z rownoległym 
tłumaczeniem francuskim  oparte jest na wspomnianym, jedy-
nym zachowanym rękopisie dzieła. W odsyłaczach podano wa-
rianty dwóch poprzednich wydań. Godny polecenia jest obszer-
ny (s. 349-491) komentarz wydawcy, przedstawiający  osobę au-
tora i jego dzieło. Indeksy oraz rożnorodne zestawienia uła-
twiają  korzystanie z tej cennej edycji. 

M.  D. 

Elmar Seebold , Die Iren  und die  Runen. Die Über-
lieferung  fremder  Schriften  im 8. Jahrhundert  als Hin-

tergrund  zum ersten Auftreten  von Manuskript-Runen, 
w: Theodisca.  Beiträge  zur althochdeutschen  und alt-
niederdeutschen  Sprache und Literatur  in der  Kultur 
des  frühen  Mittelalters.  Eine internationale  Fach-
tagung  in Schönmühl  bei Penzberg  vom 13. bis zum 16. 
März  1997.  Herausgegeben von Wolfgang  H a u -
b r i c h s, Ernst H e l l g a r d t , Reiner Hildebrandt, 
Stephan Müller und Klaus R i d d e r (Ergänzungs-
bände zum Reallexikon der Germanischen Alter-
tumskunde, Bd.22), Walter de Gruyter, Berlin-New 
York 2000, ss. 10-37. 

Nie tylko w średniowieczu badacz może spotkać się z róż-
nymi niekonwencjonalnymi systemami graficznymi,  nieraz 
przybierającymi  postać odrębnych alfabetów.  Imponującą  (ale 
ulegającą  stałemu uzupełnianiu) dokumentację do tego zagad-
nienia w odniesieniu do średniowiecza zebrał już niemal przed 
półwieczem Bernhard Bischoff  (Übersicht  über die  nichtdiplo-
matische Geheimschriften  des  Mittelalters,  MIÖG 62, 1954, 
s. 1-27, wersja rozszerzona w tegoż Mittelalterliche  Studien,  t. III, 
Stuttgart 1981, s. 120-148). Problem sprowadza się nie tylko 
do kryptografii,  tzn. szyfrowania  tekstu, lecz chodziło również 
o wyróżnianie pewnych partii tekstu (np. tzw. littera  sacra). We 
wczesnym średniowieczu najczęściej uciekano się w tym celu do 
(bardziej lub mniej prawidłowego) stosowania liter alfabetów 
greckiego i hebrajskiego, poczynając  jednak od końca VIII w. 
pojawiają  się w niektórych regionach łacińskiej Europy także 
próby tworzenia „alfabetów"  za pomocą  innych znaków, zwła-
szcza runów (zupełnie wyjątkowo  celtyckich ogamów), znacznie 
później (poczynając  od XI-XII w.) słowiańskiej cyrylicy. Wystę-
pują  również „alfabety"  o charakterze wybitnie hybrydalnym, 
stworzone niekiedy według wszelkiego prawdopodobieństwa ad 
hoc przez pisarza rękopisu; potomni brali je niekiedy za auten-
tyczną  dobrą  monetę (przykładem może być „alfabet",  podają-
cy nawet rzekome nazwy znaków, zamieszczony na końcu ta-
jemniczej Kosmografii  niemniej tajemniczego autora występu-
jącego  pod mianem Aethicusa [Etyka] z Istrii; zob.: H. Löwe, 
Aethicus Ister  und  das  alttürkische  Runenalphabet,  „Deutsches 
Archiv für  Erforschung  des Mittelalters" 32, 1976, s. 1-21). 
Autor omawianej rozprawy, uwzględniając  dość znaczny mate-
riał rękopiśmienny (zob. zestawienie na s. 18-21), szczególną 
uwagę poświęcił kilku wiodącym  w tej dziedzinie przekazom, 
takim jak Wiedeń, ÖNB 795 (z St.-Amand, 798 lub 799) i Ber-
no BB 207 (z Fleury, 792?), dochodząc  do wniosku, że skrypto-
rium w St.-Amand było głównym na kontynencie ośrodkiem 
rozprzestrzeniania się zapisów runicznych w rękopisach, zapew-
ne wraz z osobą  tamtejszego opata Arna dotarł on stąd  do Salz-
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