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Ks. Kazimierz P a n u ś , Zarys  historii  kaznodziejstwa  w Kościele  katolickim,  cz. 1: Kaznodziej-
stwo w Kościele  Powszechnym,  Wydawnictwo M, Kraków 1999, ss. 544, ilustr. 

Jakkolwiek mająca  za przedmiot swych badań teorię i praktykę kaznodziejstwa homiletyka stanowi formalnie  dział 
teologii pastoralnej1, to jednak trudno wyobrazić sobie, by zajmujący  się którymkolwiek z obszarów cywilizacji chrześcijań-
skiej historyk kultury nie przyswoił sobie przynajmniej rudymentarnych wiadomości z tej dziedziny, w szczególności odno-
śnie do obu podstawowych rodzajów tzw. przepowiadania kościelnego (kaznodziejskiego), tj. homilii i kazania2. Znakomi-
tym wprowadzeniem w tę tematykę, zarazem pierwszym w tej skali na gruncie polskim, jest omawiana praca ks. dr. hab. 
Kazimierza Panusia, profesora  na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Jej część pier-
wsza — poświęcona kaznodziejstwu w Kościele Powszechnym (część druga dotyczy odpowiednio spraw polskich), ukazała 
się w roku 1999. 

Wydana w formacie  A 5, ze stosunkowo dużą  czcionką,  opatrzona nielicznymi ilustracjami czarno-białymi (w sumie 
20, lecz próżno szukać ich spisu), adresowana jest nie tylko do osób kształcących  się w seminariach duchownych i na 
wydziałach teologicznych. Z reguły przystępny język, dość przejrzysty wykład, spora liczba wyodrębnionych z zasadniczego 
tekstu — w postaci tzw. kapsułek — cytatów źródłowych, sprawiają  łącznie,  że po książkę  sięgnąć  może również ktoś, kto 
z tytułową  problematyką  nie miał dotychczas żadnej styczności. Wielopoziomowy podział wewnętrzny pracy (działy, roz-
działy, podrozdziały), eliminujący  występowanie długich i poprzez to trudnych w percepcji części, tudzież rozbudowany 
indeks (osobowy w dwóch sekcjach oraz geograficzny),  dodatkowo ułatwiają  poruszanie się w obrębie całości. Książka  ma 
więc szansę spotkać się z szerszym odzewem, a być może i wzbudzić dyskusję nad potrzebą  opracowania obszerniejszej 
i adresowanej już raczej do węższego grona, głównie specjalistów i badaczy z dziedzin pokrewnych, syntezy dziejów kazno-
dziejstwa. Poniższa recenzja stanowi spojrzenie na tytułową  pracę historyka sensu stricto.  Zapewne innego rodzaju uwagi 
zgłosiłby historyk literatury, a inne jeszcze homiletyk, wszystkie one mogą  wszakże posłużyć udoskonaleniu odnośnego 
kompendium. Wpierw jednak, nim poruszymy zagadnienia bardziej szczegółowe, porcja informacji  o elementach konstytu-
tywnych omawianej edycji. 

Cel swej publikacji (w jednym miejscu, mianowicie na s. 226, nazwanej niezbyt trafnie  „rozprawą"),  objaśnił Autor we 
wstępie (s. 21-27). Napisał tam m.in.: „Zadaniem niniejszego opracowania jest przybliżenie wielkich osobowości kazno-
dziejskich, ich czasów i dzieł. Zarys historii kaznodziejstwa ma unaocznić, jak w swoich najwybitniejszych przedstawicielach 
Kościół realizował Chrystusowy nakaz misyjny. Przegląd  wielkich kaznodziejów Kościoła ukaże nam także rozwój form 
kaznodziejsko-homiletycznych". A zatem nie ewolucja form,  gatunków literackich (tu w odniesieniu do przepowiadania), 
stanowi kościec, główną  oś omawianej syntezy. Dzieje kaznodziejstwa ukazał Autor przez pryzmat wybitnych, ale także 
i drugorzędnych postaci. Schemat taki był dla piszącego  niewątpliwie  ułatwieniem przy systematyzacji materiału, może on 
jednak spotkać się z krytyką  ze strony innych badaczy, żyjących  wszak w czasach, w których postrzeganie historii w duchu 
personalizmu, z wyeksponowaniem roli jednostek i ich indywidualnych osiągnięć  czy dokonań, uważane jest — w najlep-
szym wypadku — za metodologiczny anachronizm. 

Kiedy mowa o metodologii podkreślić trzeba, że Autor słusznie dokonał zastrzeżenia, że sztuka kaznodziejska minio-
nych stuleci jest dostępna naszemu poznaniu i analizie tylko do pewnego stopnia, przy czym w refleksji  tej nie chodzi nawet 
na pierwszym miejscu o proporcję ilościową  pomiędzy źródłami zachowanymi w tej czy innej postaci do naszych czasów, 
a tymi już bezpowrotnie utraconymi. Niemniej istotne jest bowiem to, iż tekst drukowany kazania, czy nawet — w odniesie-
niu do realiów współczesnych —jego zapis magnetofonowy,  nie zastąpi  żywego słowa. „Kaznodzieja nie oddziałuje samą 
treścią  ani słowem, lecz całą  swoją  osobowością.  Liczą  się tu kunszt oratorski i modulacja głosu, i pauzy, gestykulacja 
i mimika. Te wszystkie formy  ekspresji żywego słowa giną  z chwilą  przeniesienia go na papier, i tam, gdzie jeden gest 
wszystko wyjaśnia, widnieje jakaś niezrozumiała dla odbiorcy luka" — konstatuje Autor (s. 26). O aspekcie tym trzeba 
bezwzględnie pamiętać, gdy sięgamy dziś po utrwalone na piśmie mowy sławnych w swoim czasie kaznodziejów (jak 
np. św. Jana Kapistrana) i niekiedy trudno nam wręcz zrozumieć, skąd  ich oddziaływanie na sobie współczesnych było tak 
przemożne. 

Podstawowa periodyzacja, przyjęta przez Autora, pokrywa się zasadniczo z epokami historycznymi rozróżnianymi 
w dziejach powszechnych. Książka  dzieli się zatem na cztery zasadnicze działy: I. Starożytność chrześcijańska; II. Okres 
średniowiecza; III. Czasy nowożytne; IV. Czasy najnowsze. W obrębie tych działów jest 12 numerowanych rozdziałów, 
które dzielą  się z kolei na nienumerowane podrozdziały (w ich obrębie wyodrębniono jeszcze niekiedy drobniejsze, opa-
trzone nagłówkiem fragmenty).  Ów układ chronologiczny jest z zasady przestrzegany, chociaż zdarzają  się w tym względzie 
wyjątki.  Np. w części dotyczącej  średniowiecza, w podrozdziale „Nauczanie przy pomocy egzemplum" (s. 170 nn.), znajdu-
jemy rys dziejów odnośnego gatunku (exemplum)  od starożytności poczynając,  aż po czasy współczesne włącznie.  Warto też 
nadmienić, iż jakkolwiek najstarsze zachowane homilie chrześcijańskie pochodzą  dopiero z II w., Autor rozpoczyna oma-
wianie tytułowej problematyki już od działalności Apostołów, z odniesieniem do znanych z kart Ewangelii publicznych 
mów Jezusa. Zasadniczy wykład poprzedza wstęp, a jeszcze przed nim pomieszczone zostały dwa wykazy skrótów: biblio-

1 Zob. Homiletyka,  [w:] Encyklopedia  katolicka  [dalej cyt.: EK], t. 6, Lublin 1993, kol. 1169-1175; Kaznodziejstwo,  [w:] ibid., t. 8, Lublin 2000, 
kol. 1302-1319. 
2 Zob. Homilia,  [w:] EK, t. 6, kol. 1175-1179; Kazanie,  [w:] ibid., t. 8, kol. 1265-1268. 



Arykuły recenzyjne i recenzje 

graficzny  oraz oznaczeń miejsc wydania cytowanych publikacji — oba sporządzone  na wzór Encyklopedii  katolickiej  KUL 
(zob. s. 13). W odniesieniu do pierwszego dostrzec można, że Autor przeoczył ostatnie z wydanych tomów (w obu przypad-
kach ósme) Słownika  polskich  teologów  katolickich  i Słownika  starożytności  słowiańskich  (s. 15). Z niezrozumiałych nato-
miast względów w zupełności zostały pominięte skróty PG (Patrologia  Graeca) i PL (Patrologia  Latina), bardzo często 
występujące  w pierwszych rozdziałach książki.  Fakt, iż są  one oczywiste dla każdego patrologa czy historyka Kościoła 
(zresztą  i w tej publikacji poświęcono im osobne miejsce — s. 418), nie zwalnia od ich wykazania we wspomnianym 
zestawieniu. Podobnie pominął  tu Autor i inne stosowane przez siebie skróty bibliograficzne,  jak np. Mansi (s. 135), SVP 
(s. 267, 268), STV (s. 403 przyp. 54), MHom (s. 341 przyp. 104, s. 405 przyp. 61, s. 424 przyp. 89, s. 431 przyp. 105), MPro 
(s. 388 przyp. 39), a także nie objaśnił skrótów odnoszących  się do tekstów źródłowych (na s. 157: 2 Celano, 2 Reg). Z kolei 
w drugim z wykazów zastanawiać może celowość umieszczenia obok siebie skrótów oznaczających  miejsce wydania: Br 
(Breslau) i Wr (Wrocław) (s. 17, 19), odnoszących  się wszak do tego samego miasta. Brak natomiast zestawienia skró-
tów ogólnych (jak np.: abp, bp, kard., pap., prof.),  którymi w książce  posługiwano się dość często. Do zasad stosowa-
nych w Encyklopedii  katolickiej  nawiązuje  też Autor i w innej, o wiele istotniejszej kwestii, mianowicie używania polskich 
imion w odniesieniu do wszystkich postaci żyjących  do XVIII w. włącznie,  natomiast w przypadku osób z XIX-XX w. — 
w brzmieniu oryginalnym. Nie do końca jednak jest w tym względzie konsekwentny, skoro np. na s. 182 w podrozdziale 
„Kazania wypraw krzyżowych", wzmiankowani są  Heinrich z Albano i Olivier z Kolonii (ów drugi także na s. 185; w obu 
zresztą  przypadkach brzmienie imienia kłóci się ze wskazanym miejscem pochodzenia), a z kolei na s. 363 żyjący  w la-
tach 1802-1865 angielski kardynał, arcybiskup Westminsteru, wspomniany jest jako Mikołaj Wiseman. Analogiczne przy-
kłady niekonsekwencji w odnośnej materii napotkać możemy m.in. na s. 237, 244, 255, 282 (przyp. 57), 301, 304, 312, 313 
czy 321, a także porównując  sposób odnotowania tej samej postaci w obu indeksach osobowych (s. 511 Nadal Hieronim, 
s. 525 Nadal J[eronimo]). Skoro o imionach mowa, mankamentem jest też stosowanie skróconego zapisu, w rodzaju: 
M. T. Cycero czy M. T. Kwintylian (s. 61), a tym bardziej J. Hunyadi (s. 224). 

Wspomniane wyżej indeksy zamykają  książkę,  zaś poprzedzone są  zestawieniem bibliograficznym,  w kontekście któ-
rego wspomnieć trzeba o pewnych niekonsekwencjach zapisu w tym względzie. Przejrzenie przypisów w obrębie tekstu 
oraz bibliografii  pozwala zorientować się, iż Autor nie zatroszczył się o jednolity system cytowania, zwłaszcza gdy chodzi 
o czasopisma (np.: s. 341 przyp. 103: HD 3:1987; tamże przyp. 104: MHom 101 (1988); s. 410 przyp. 67: „Tübinger 
Quartalschrift"  74 [1892]; s. 431 przyp. 105: PHom VII: 1929; s. 435 przyp. 113: CT 37: 1967 f.  3). Samo zestawienie 
bibliograficzne  podzielone zostało na: A. Teksty kazań. Przekłady polskie; B. Opracowania w języku polskim; C. Opraco-
wania obcojęzyczne. Podobny trójpodział przyjęto i w części indeksowej: Indeks osób; Indeks autorów, redaktorów i tłuma-
czy wymienionych w przypisach; Indeks nazw geograficznych. 

Jak już zaznaczono, omawiana książka  napisana została językiem komunikatywnym, zgoła barwnym. Autor nie waha 
się nawet posłużyć niekiedy subtelną  ironią,  jak np. na s. 113, gdzie pisze o „mowie, w której płynie potężna lawina słów, 
epitetów, powitań i pozdrowień, a przy tym całym wielosłowiu myśl uporczywie stoi w miejscu". Nieraz jednak swoboda 
w przyoblekaniu myśli w szatę słów posunięta zostaje nazbyt daleko i wówczas mamy do czynienia z wypowiedziami raczej 
mało kojarzącymi  się z językiem właściwym opracowaniom naukowym. Oto niektóre, bardzo zróżnicowane przykłady: 
„pusta, popisowa gadanina" (s. 70); „książę  w państwie wymowy, św. Jan Chryzostom" (s. 71); „pokusił się o historię 
chrześcijaństwa na swojej wyspie [...] i, jak na swoje możliwości, odniósł zwycięstwo" (s. 122-123); „jest to epoka klaszto-
rów i gotyckich katedr powstających  z cudu skrzyżowania ostrołuków, [...] w szalony sposób przemyślana i wykonana") 
(! — epoka? s. 137); „eksplozja religijności ewangelicznej" (s. 137); „[św. Bernard z Clairvaux], otoczony wielką  rzeszą 
uczniów, [...] niczym Orfeusz  wędrował z nimi przez lasy i pustkowia" (s. 202); „wszyscy wielcy kaznodzieje wyrastali z tej 
samej gleby" (s. 214); „przewędrował w sandałach całą  Europę" (o kaznodziei wędrownym, s. 224); „[średniowieczne] 
kazania [...] odzwierciedlają  klimat owych rycerskich, świeżych, pełnych wiary czasów" (s. 227); „niekoronowany król 
ówczesnej Europy intelektualnej" (s. 237); „przechodził boso przez niebezpieczne krainy" (s. 338) itd. Widać też pewną 
niedbałość w stosowaniu niektórych zwrotów frazeologicznych  — np.: „rozgrzewając  [winno być: zagrzewając]  rycerstwo 
do walki" (s. 182), „odrabiać [winno być: nadrabiać] zaległości" (s. 401), nie mówiąc  już o zdaniach w rodzaju: „Po bitwie 
odniesionej [sic] przez Karola Wielkiego nad Awarami..." (s. 130). Gdzie indziej znów Autor tworzy dziwaczne pojęcia, jak 
„prezenter relikwii" (s. 202 przyp. 85), „ekspansja systemu seminaryjnego" (s. 453) czy także „wydania inkunabułowe" 
(s. 156). O późnośredniowiecznych kaznodziejach wędrownych i pokutnych dowiadujemy się, iż „byli oni potomkami [sic] 
kaznodziejów ludowych XIII i XIV w." (s. 216), a o jednym z XVI-wiecznych autorów, że pisał „pod ścisłym nadzorem" 
innego myśliciela (s. 269). Osobliwie też brzmi wzmianka o pewnym kaznodziei, że „wystąpił  w katedrze" (s. 272; o innym 
znów Autor wspomina, iż „wystąpił  w Neapolu" — s. 339), jak i informacja  o „odnowieniu zakonu jezuitów w 1814 i przyłą-
czeniu ich do wydziału teologicznego w Innsbrucku w 1856" (s. 399). W tym ostatnim przypadku mamy do czynienia 
niewątpliwie  ze skrótem myślowym, prowadzi on jednak do wypaczenia sensu zdania. Autor zresztą  niejednokrotnie ucieka 
się do cokolwiek nazbyt skondensowanego przedstawiania faktów  — zwłaszcza przy omawiania tła historycznego poszcze-
gólnych epok (stąd  np. osobliwa wzmianka na s. 114, iż „pod koniec VII wieku dzisiejsze południowe Niemcy były już 
przynajmniej z nazwy chrześcijańskie"). Do tej samej kategorii należy informacja  o „synodzie [...] potwierdzonym przez 
papieża" (s. 115). Przez Stolicę Apostolską  mogły zostać zatwierdzone uchwały synodalne, a nie samo zgromadzenie 
biskupów jako takie3. Nie sposób natomiast prostować wzmianki o „podniesieniu biskupstwa do godności prymasostwa" 

3 M. Dortel-Claudot, Kościoły  lokalne  — Kościół  Powszechny, Warszawa 1977, s. 34 nn. 



246 Arykuły recenzyjne i recenzje 

(s. 115 przyp. 5), gdyż z kanonicznego i historycznego punktu widzenia jest to nonsens. Nieadekwatne użycie pojęcia 
„prymasostwo" wskazuje też na pewną  nieporadność piszącego  w posługiwaniu się terminologią  specjalistyczną  z obszaru 
innych dziedzin. Toż samo daje o sobie znać, gdy Autor nadmienia — w odniesieniu do wieków średnich — o możliwości 
zachowania się pewnej liczby kazań z tamtej epoki w „kronikach papieży, dworów królewskich i książęcych,  a także w kro-
nikach diecezjalnych" (s. 180). Dla omawianej epoki — zwłaszcza w przypadku owych „kronik diecezjalnych" — są  to 
pojęcia obce (za wyjątkiem,  co najwyżej, kronik papieży). 

Wskazano powyżej na różnorakie niedociągnięcia,  związane  głównie ze stylem, ale dotykające  również zagadnień 
merytorycznej zawartości poszczególnych rozdziałów. Tej właśnie kwestii chcielibyśmy poświęcić obecnie nieco więcej 
uwagi. 

Jak już nadmieniono, omawiana książka,  choć adresowana do szerszego grona odbiorców, służyć będzie przede 
wszystkim jako podstawa kursu historii kaznodziejstwa na akademickich wydziałach teologicznych oraz w seminariach 
duchownych. Z taką  też intencją  była pisana, stąd  na końcu rozdziałów pomieszczone zostały podsumowania czy powtórze-
nia ważniejszych wiadomości — niewątpliwie  rodzaj pomocy dla kształcących  się. Czasami zresztą  Autor zwraca się wprost 
do czytelników-seminarzystów, przyszłych kapłanów, jak np. na s. 105, gdzie stwierdza: „Nadal wiele skorzystać możemy 
z lektury kazań i homilii Ojców Kościoła. [...] Od Ojców nauczymy się przemawiać żywo, popularnie, poglądowo,  aktualnie, 
głęboko". Akademickie przeznaczenie książki,  jako pomocy w procesie dydaktycznym, tym bardziej zobowiązuje  do staran-
ności i rzetelności w prezentowaniu faktografii,  precyzji, gdy chodzi o posługiwanie się fachową  terminologią.  Recenzowa-
na publikacja nie jest pod tym względem bez zarzutu, na co wskazywano już powyżej. Z błędami spotykany się także 
w tytułach dzieł obcojęzycznych, jak również w zaczerpniętych z języków obcych pojęciach (np.: s. 63, 64 „prooemium"; 
s. 68 „Institudio oratoria"; s. 139 przyp. 25 „Filia del tuo [winno być: suo] filio").  Tytuł Summa de  vitis et virtutibus 
przetłumaczony został jako Suma cnót i wad  (s. 156), a więc dokładnie na odwrót. Z kolei zacytowanie w przypisie 83 
na s. 197 tytułu niemieckojęzycznego artykułu nie w brzmieniu oryginalnym, lecz wyłącznie  w tłumaczeniu na język polski, 
stanowi osobliwe novum, nieznane z opracowań naukowych. Dla odmiany termin rekonkwista ma u Autora postać recon-
quista (s. 183), jakby wyraz ten nie doczekał się spolszczenia. Wiele niestaranności w zapisie napotykamy także w odniesie-
niu do wzmiankowanych w tekście postaci. Przy cesarzach wschodniorzymskich i — w pojedynczych przypadkach — papie-
żach brak numerów porządkowych  (s. 78, 134, 141), kiedy indziej znów sprawowany urząd  zostaje mylnie utożsamiony 
z miejscem pochodzenia (s. 86: „biskup Mediolanu św. Ambroży z Mediolanu" — święty ten urodził się w Trewirze; s. 110: 
„Gennadiusz I z Konstantynopola" — mowa o patriarsze konstantynopolitańskim). Kilkakrotnie wzmiankowany jest XIII-
-wieczny duchowny francuski  Filip Kanclerz (s. 181, 185, 186, 227). Jeśli miano „kanclerz" odnosi się do sprawowanego 
urzędu, to winno być pisane z małej litery, jeśli zaś jest przydomkiem, to owszem z dużej, ale raczej w brzmieniu francu-
skim. Niekonsekwencji w zapisie wielkich i małych liter jest zresztą  w recenzowanej pracy dużo i czasami są  to wręcz 
przypadki rażące  (np. na s. 196 „Spiritus s." — o Duchu Św.). Zgoła kuriozalnie brzmi wzmianka o dziele „«Speculum 
Ecclesiae» Honoriusza Augustodunensisa [sic]" (Augustodunum to wszak Autun we Francji). Podobnie i w odniesieniu do 
dat Autor nie przyjął  jednolitej formy  zapisu, lecz stosuje ich kilka (np.: s. 182 „27.11.1095"; s. 183 „31 marca 1146"; s. 199 
„14 XII 1272"; na s. 251 obok siebie: „17 czerwca 1546" i „11 XI 1563"). Synodami nazywane są  sobory: Trullański czyli 
tzw. Piąto-Szósty  (s. 113) i w Vienne (s. 160). W przypisie 84 na s. 311 czytany, iż „do filozofów,  którzy w okresie oświece-
nia wywarli największy wpływ na kształtowanie się poglądu  na rolę wymowy, należeli J. A. Komeński [i] Kartezjusz", i choć 
domyślać się można, iż Autorowi chodziło o oddziaływanie poprzez spuściznę pisarską  to w każdym razie myśl sformuło-
wano mało precyzyjnie. Wzmiankowany na s. 176 (przyp. 69) Jakub z Vitry tworzył w XIII, a nie w XII w. (jak zostało tam 
podane). Rajmund VI nie był księciem, lecz hrabią  Tuluzy (s. 184), w literaturze nie funkcjonuje  także pojęcie „księcia 
Wenecji" (s. 215), lecz doży. Nie całkiem jest też precyzyjna informacja,  iż Gwidon z Arezzo „nazwał poszczególne dźwięki 
gamy" (s. 134 przyp. 19). Mylna z kolei jest wiadomość, że Maria Klementyna Sobieska, żona Jakuba Edwarda Stuarta, 
była bratanicą  króla Jana III Sobieskiego (s. 337). Faktycznie byłą  ona jego wnuczką.  Nieścisłe jest również nazwanie 
Henryka Förstera (zm. 1881) arcybiskupem wrocławskim (s. 355). Tamtejsza stolica biskupia do rangi ośrodka archidiece-
zji podniesiona została dopiero w pół wieku po śmierci wspomnianego hierarchy, tj. w 1930 r., on sam natomiast otrzymał 
wyróżnienie paliuszem ad  personam. Brak precyzji widać także w informacji  o pozbawieniu Henryka Förstera biskupstwa 
przez władze pruskie (s. 356). Czynniki państwowe mogły jedynie uniemożliwić biskupowi wykonywanie jurysdykcji na 
obszarze diecezji pozostającym  w granicach danego organizmu politycznego, natomiast złożenie pasterza z urzędu należy 
do kompetencji wyłącznie  Stolicy Apostolskiej i w tym przypadku nie miało to miejsca. W odniesieniu do tzw. Hipolita 
Rzymskiego czytamy na s. 53, że przed rokiem 215, kiedy to do Rzymu zawitał Orygenes, „nie był [on] jeszcze biskupem 
ani antypapieżem". Tymczasem w świetle nowszych badań tożsamość rzymskiego kapłana i antypapieża ze starochrześci-
jańskim pisarzem nie jest oczywista, a wręcz poddaje się ją  w wątpliwość4.  Z kolei przy omawianiu postaci św. Bazylego 
Wielkiego (s. 72-75) Autor nigdzie nie wzmiankuje o jego — w tym przypadku niewątpliwej  — godności biskupiej, stąd  dla 
mniej zorientowanego czytelnika może pozostać niezrozumiałe stwierdzenie, iż homilie O sześciu dniach  stworzenia  wygło-
sił ów Ojciec Kapadocki „kiedy jeszcze był kapłanem" (s. 73). Podobnie rzecz przedstawia się przy św. Grzegorzu z Nazjan-
zu, a jedynie przy trzecim z owej trójki — Grzegorzu z Nysy, wspomniane zostało, iż był on biskupem (s. 78). Biskup 
Palestriny w czasach, o których wzmiankuje Autor (XIV w.), to już każdorazowo kardynał (s. 181). Fakt, iż cytując  w przy-

4 F. Drączkowski,  Hipolit  św. bp, mylnie zwany Hipolitem  Rzymskim,  [w:] EK, t. 6, kol. 916-918. 
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pisie 6 na s. 23 pracę ogłoszoną  pod własną  współredakcją  Autor pomylił się w roku wydania o dziesięć lat (1988 > 1998) 
dowodzi z kolei niezbyt starannej korekty, czego stosunkowo liczne dowody — zwłaszcza w zakresie interpunkcji — można 
odnaleźć w książce  (na s. 392 w. 9 taka sama omyłka co do roku: 1988 > 1998). 

Powyżej zestawiono tylko wybrane przykłady usterek i mankamentów odnośnej publikacji. Żadne dzieło ludzkie nie 
jest doskonałe, zawsze jednak należy dążyć  do wyeliminowania tego rodzaju słabych stron (siłą  rzeczy rzutujących  na ocenę 
pracy) — zwłaszcza przy nadarzającej  się sposobności kolejnego wydania. Recenzowana książka  na takie zasługuje, wów-
czas jednak należałoby nie tylko usunąć  usterki merytoryczne, ale także wprowadzić pewne korektury stylistyczne, o czym 
była już mowa. Wartoby także rozważyć celowość pomnożenia jeszcze liczby owych „kapsułek" z cytatami źródłowymi, 
które znakomicie wzbogacają  narrację i stwarzają  możliwość bezpośredniego obcowania ze spuścizną  kolejnych spośród 
omawianych „mistrzów słowa". Nie musi to wcale oznaczać zwiększającego  koszta edycji powiększenia objętości książki, 
występują  w niej bowiem passusy, które można bez większej szkody usunąć.  Rzecz dotyczy m.in. „kapsułek" zawierających 
cytaty z literatury przedmiotu, oraz wcale często przytaczanych, a mało istotnych dla samego wykładu dygresji i anegdot 
w rodzaju: „Na przeczytanie tej powieści papież Benedykt XIV poświęcił całą  noc i bardzo ją  chwalił" (s. 310; także np. 
na s. 330). Cenne byłoby wreszcie — jeśli tylko Autor władny jest to uczynić — uwzględnienie w szerszym zakresie przepo-
wiadania także w innych, niekatolickich Kościołach (zwłaszcza we wspólnotach protestanckich), i to nie tylko w tej mierze, 
na ile miało ono bezpośredni wpływ na przemiany w kaznodziejstwie kręgu Kościoła katolickiego. 

Krzysztof  R. Prokop 
Kraków 

Piotr D y m m e l, Bibliografia  edytorstwa  źródeł  historycznych  w Polsce.  Historia  — krytyka 
tekstu  — metodyka  i technika  wydawnicza  (Bibliografia  nauk pomocniczych historii 1), Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001, ss. 222. 

Jak zauważył we wstępie Autor recenzowanej pracy „edytorstwo historyczne obrosło w bogatą  literaturę, która rozpro-
szona jest w licznych periodykach, pracach zbiorowych i monografiach  poświęconych różnym dziedzinom historii." (s. 9) 
Bibliografia,  w której zostały zgromadzone informacje  o tekstach z zakresu edytorstwa źródeł historycznych, powinna być 
zatem nieocenioną  pomocą  dla wszystkich prowadzących  badania historyczne i związane  z tym kwerendy, a także dla 
wydawców źródeł i coraz liczniejszych studentów historii i polonistyki, wybierających  specjalizację o profilu  edytorskim czy 
redaktorsko-edytorskim. 

Podstawowym problemem, z jakim zetknął  się Autor Bibliografii  edytorstwa  było określenie przedmiotu edytorstwa 
źródeł historycznych (s. 13). Jak wynika z lektury wstępu Autor uważa edytorstwo za „samodzielną  dyscyplinę zajmującą 
w strukturze nauki historycznej własne miejsce badawcze" (s. 9) obejmującą  „prace historyczne, filologiczne  i metodyczne, 
których celem jest wszechstronne przygotowanie źródła do wydania, ale oprócz nich także badania o charakterze historio-
graficznym  nad przedsięwzięciami wydawniczymi" (s. 15). W związku  z tym wyznaczył bardzo szeroki i niezwykle ambitny 
zakres przedmiotowy przygotowywanej przez siebie pracy, w której znaleźć się miało, oprócz prac o charakterze ściśle 
metodycznym, piśmiennictwo będące  „efektem  zarówno edytorskich prac badawczych, jak również doświadczeń nabytych 
w trakcie wydawania źródeł historycznych", „studia historiograficzne,  których celem jest poznanie dziejów edycji i edytor-
stwa źródeł", „krytyka tekstu, która obejmuje wszystkie etapy prac historycznych i filologicznych  w celu ustalenia auten-
tyczności tekstu" (s. 15) Ten zakres tematyczny Bibliografii  edytorstwa  jest zrozumiały i zasadny, aczkolwiek decyzję włącze-
nia do niej prac związanych  z krytyką  tekstu trzeba już na wstępie uznać za nie tylko bardzo ambitną,  ale i za niezwykle 
ryzykowną,  ze względu na bogactwo i rozproszenie materiału. Przede wszystkim jednak budzi zdumienie decyzja poszerze-
nia przez Autora zakresu badań „o perspektywę historyczną,  która dostrzega wszelkie przejawy życia tekstu jako faktu 
dziejowego, a więc jego genezę, dzieje transmisji rękopiśmiennej i drukowanej, transformacje  i odbiór społeczny. Niekiedy 
prace poświęcone tym zagadnieniom bliskie są  historycznym studiom źródłoznawczym, jednak z uwagi na ich ścisły związek 
z pracą  edytora zdecydowano się włączyć  je w ramy tej bibliografii"  (s. 15). Zważywszy, że chronologia przedmiotowa 
recenzowanej pracy obejmuje źródła, które powstały od czasów średniowiecza do wieku XX (s. 16) zadanie, którego podjął 
się Autor, wręcz przeraża swym ogromem, ale prawdziwe zdziwienie muszą  budzić wyniki kwerendy o tak dużym zasięgu 
tematycznym, mianowicie „około 1800 prac [!] uporządkowanych  w postaci 1697 jednostek opisowych" (s. 12). To musiało 
obudzić czujność i podejrzliwość recenzenta. 

Podobne odczucia powoduje zawarta we wstępie informacja,  że w Bibliografii  edytorstwa  zgromadzono piśmiennictwo 
„które ukazało się w przedziale czasowym od połowy XIX w., czyli od momentu wykształcenia się u nas podstaw edytor-
stwa krytycznego i związanego  z nim piśmiennictwa naukowego po współczesność. Górną  cezurę chronologii wydawniczej 
zamieszczonych prac określa rok wydania bibliografii"  (s. 17). Trudno nawet komentować to absurdalne stwierdzenie, 
ponieważ z góry wiadomo, że Autor nie był w stanie zarejestrować wszystkich prac, które ukazały się w roku wydania, czyli 
2001. I tak brakuje tu artykułu Jerzego Strzelczyka Źródła  wczesnośredniowieczne  (do  końca XII  wieku) — stan i potrzeby 
badawcze  opublikowanego w materiałach konferencji  poświęconej stanowi i perspektywom badawczym polskiej mediewi-


