


Artykuły recenzyjne i recenzje 

tości w obszarze nowych ujęć teoretycznych (women's  studies,  gender  studies  oraz ujęć z zakresu teorii literatury i innych) 
można zaobserwować pojawienie się szeregu publikacji poświęconych popularyzacji wśród szerszego kręgu odbiorców tego 
gatunku późnoantycznej i średniowiecznej literatury. Do takich publikacji zaliczyć wypada właśnie prezentowane wydaw-
nictwo. Zasługuje ono w pełni na podane w podtytule miano antologii, gdyż jest zbiorem aż 36 utworów hagiograficznych 
lub ich fragmentów,  przełożonych na język angielski. Jak zwykle w wypadku zbiorów, można dyskutować z kryteriami doko-
nanego wyboru, jednakże należy stwierdzić, że jest to — na tle publikowanych dotychczas pozycji — zbiór najobszerniejszy. 
Zarówno redaktor, jak tłumacze (jest ich 32) poszczególnych tekstów należą  do grupy najbardziej znanych autorów zajmu-
jących  się problematyką  hagiografii  i literatury średniowiecznej. Jak można przypuszczać, przygotowywali oni prezentowa-
ne tłumaczenia przy okazji swoich własnych studiów nad danymi utworami lub postaciami świętych. 

Antologię otwiera obszerny wstęp autorstwa Thomasa Heada, który może być dla początkujących,  ale i bardziej zaa-
wansowanych czytelników użytecznym wprowadzeniem w trudne i wieloaspektowe zagadnienie hagiografii.  Wstęp kończo-
ny obszerny wykaz literatury dotyczącej  prezentowanego zagadnienia, skonstruowany na zasadzie opisowej bibliografii. 
Obejmuje on publikacje, poczynając  od Acta sanctorum i innych wydawnictw źródłowych, przez pozycje encyklopedyczne, 
słownikowe oraz czasopisma, po współczesne opracowania analityczne. Wybór tych ostatnich ze zrozumiałych względów 
jest dość ograniczony i obejmuje w przeważającej  liczbie wypadków publikacje w języku angielskim. Zawiera on teksty pod-
stawowe, w których można znaleźć szerokie odwołania do innej, bardziej szczegółowej literatury. 

W zbiorze znalazły się tłumaczenia utworów kanonicznych w dziejach literatury hagiograficznej,  ale i mniej znane tek-
sty, pisane w językach narodowych. Warto podkreślić, że nie są  to wyłącznie  tłumaczenia żywotów, ale także innego rodza-
ju tekstów hagiograficznych,  jak np. traktatów opisujących  kult relikwii, fragmentów  martyrologów, opisów translacji reli-
kwii, spisów cudów czy opisów liturgii świętych. W zbiorze zawarte zostały także teksty hagiograficzne  religii niechrześci-
jańskich, jak np. opis prześladowania i męczeństwa Żydów w Blois w 1171 r. Na uwagę zasługują  też tłumaczenia dziełka 
Guiberta z Nogent De pignoribus sanctorum, Autobiografii  papieża Celestyna V czy fragmentów  akt procesu Joanny d'Arc. 
Z obszarów bliższych geograficznie  Polsce zbiór zawiera tłumaczenie żywota świętego Stefana  pióra biskupa Hartwika oraz 
staroczeską  wersję legendy świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. 

Każdy utwór poprzedzony został krótką,  ale wyczerpującą  przedmową,  zawierającą  podstawowe informacje  o czasie 
powstania tekstu, jego autorze oraz bohaterze. W oddzielnej sekcji zostały omówione wydania tłumaczonego tekstu oraz 
propozycje dalszych lektur, mających  ułatwić bliższe zapoznanie się z prezentowaną  postacią  lub też epoką,  w której żyła. 
Tłumaczenia zostały również opatrzone komentarzami i przypisami, wyjaśniającymi  bardziej zaawansowane kwestie. 

Prezentowana publikacja nie jest w zasadzie przeznaczona dla znawców problematyki hagiografii,  jej celem jest popu-
laryzacja tego interesującego  gatunku literatury średniowiecznej. Ma ona także zachęcić do dalszych studiów tych, którzy 
zainteresują  się danym zagadnieniem, a zapewne może być także wykorzystywana podczas zajęć dydaktycznych na uczel-
niach. W kontekście małej liczby i rozproszenia polskich tłumaczeń literatury hagiograficznej  można tylko pozazdrościć an-
glojęzycznym czytelnikom możliwości zapoznania się ze zbiorem Medieval  hagiography. 

Maciej  Michalski 
Poznań 

Reguła  Zakonu  Szpitala  Najświętszej  Marii  Panny Domu Niemieckiego  w Jerozolimie,przekład 
i komentarz Janusz Tr u p i n d a, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2002, ss. 48. 

Dorobek dotychczasowych badań nad historią  zakonu krzyżackiego jest imponujący.  Spowodowane jest to tym, iż cie-
szą  się one nie słabnącym  od ponad stu lat zainteresowaniem kolejnych pokoleń historyków. Uczeni ci zdążyli  już nakreślić 
wiele syntetycznych i analitycznych monografii,  ujmujących  dzieje zakonu w różnych jego aspektach, publikując  jednocze-
śnie najważniejsze źródła do jego historii. Jednym z ostatnich wydawnictw źródłowych dotyczącym  zakonu krzyżackiego 
jest opublikowana w języku polskim Reguła zakonu niemieckiego. Jej przekładu podjął  się Janusz Trupinda, historyk, któ-
rego zainteresowania badawcze koncentrują  się na zagadnieniach związanych  z kulturą,  sztuką  i ideologią  państwa krzyżac-
kiego w Prusach. Prezentowana publikacja, ukazując  się w wydawnictwie popularnonaukowym, skierowana jest do szero-
kiej rzeszy czytelników zainteresowanych codziennym życiem braci i podstawami funkcjonowania  zakonu krzyżackiego. 
Z tego względu zastosowano dość obfity  komentarz historyczny, objaśniający  niektóre problematyczne kwestie. Recenzen-
tem publikacji do druku był Wiesław Długokęcki. 

Omawiane wydawnictwo rozpoczyna wstęp pióra J. Trupindy, który skrótowo omówił powstanie zakonu krzyżackiego 
w Ziemi Świętej i zaprezentował kolejne etapy zestawiania i redakcji Statutów krzyżackich (w skład których wchodziła Re-
guła), zwracając  uwagę na fakt,  że Statuty nie były tworem jednorazowym, lecz wynikiem długotrwałego procesu i rozwoju 
organizacyjnego wspólnoty szpitalnej, a następnie zakonu rycerskiego. Ich podstawą  i punktem odniesienia pozostaje jed-
nak Reguła, uzupełniana później i rozbudowywana w znaczący  sposób. Następnie zamieszczona została publikacja tłuma-
czenia Reguły zakonu krzyżackiego (s. 14-39). Pomimo tego, iż pierwotnie Reguła została spisana w języku łacińskim, 
a dopiero później powstały tłumaczenia na języki narodowe: niemiecki, francuski,  niderlandzki, J. Trupinda zdecydował się 
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na zamieszczenie przekładu środkowoniemieckiego tłumaczenia Reguły, pochodzącego  z rękopisu datowanego na 1264 r., 
wykorzystując  za podstawę tłumaczenia wciąż  aktualną  edycję Maxa Perlbacha (Die  Statuten  des  Deutschen Ordens  nach 
den  ältesten  Handschriften,  Halle 1890, s. 22-56). Takie posunięcie J. Trupindy, który zdaje sobie sprawę z wtórności wersji 
niemieckiej względem łacińskiego pierwowzoru, podyktowane było tym, że jak sam przyznaje, obydwa teksty różnią  się nie-
co od siebie (co w niektórych miejscach zaznaczono w tekście), a tłumacz chciał zaprezentować czytelnikowi rzeczywistą 
podstawę życia konwentualnego braci krzyżackich w Prusach w formie,  z jaką  stykali się oni na co dzień. Przyjęcie takiego 
rozwiązania  teoretycznie w zasadzie znajduje swoje uzasadnienie. Należy jednak zaznaczyć, iż trudno jest precyzyjnie roz-
strzygnąć,  jaki był faktyczny  wpływ Reguły na życie Krzyżaków. Nie zmienia to jednak faktu,  że Regułę, (uzupełnioną  przez 
consuetudines  oraz instituta,  dopełniające  całość tzw. Statutów) traktować należy priorytetowo, jako teoretyczną  podstawę 
życia konwentualnego, wobec czego bardziej właściwe ze względów doktrynalnych i swej oryginalnej wymowy byłoby prze-
tłumaczenie jej z pierwowzoru łacińskiego. Mając  jednak na uwadze fakt,  iż tłumaczenie J. Trupindy ukazało się w wydaw-
nictwie popularnonaukowym, na tym poziomie należy je uznać za w pełni wystarczające.  Chcąc  natomiast opublikować 
w przyszłości w pełni naukowe polski tłumaczenie Reguły należałoby sięgnąć  po najstarszy oryginał łaciński, uwzględniając 
jednocześnie najstarsze tłumaczenia w językach narodowych. 

Wykorzystany przez J. Trupindę środkowoniemiecki przekład Reguły, który stał się podstawą  polskojęzycznego tłumacze-
nia składa się z dwóch części, a mianowicie z Prologu, zawierającego  wiadomości o początkach  szpitala niemieckiego pod 
Akkonem i początkach  zakonu oraz biblijne uzasadnienie istnienia korporacji i celowości walki z niewiernymi (s. 14-18), 
a także z właściwej Reguły, składającej  się z 37 punktów, zawierającej  podstawowe przepisy i nakazy odnoszące  się do co-
dziennego życia w krzyżackim konwencie (s. 18-39). Od strony filologicznej  zaprezentowane przez J. Trupindę tłumacze-
nie nie budzi większych zastrzeżeń, jednak wydaje się, że w niektórych fragmentach  tekstu zbyt mocno uwspółcześnio-
no słownictwo i interpunkcję, co w pewnym stopniu przyczyniło się do częściowego zatracenia pierwotnego brzmienia. 
W większości jednak tekst nie stracił swoistego posmaku archaiczności. W konflikcie  między dobrem czytelnika a wierno-
ścią  oryginałowi J. Trupinda celowo zdecydował się na zwiększenie zrozumiałości tekstu Reguły kosztem dosłownego tłu-
maczenia, co w przypadku wydawnictwa popularnonaukowego jest całkowicie uzasadnione. Na uznanie zasługuje to, że 
w przypadku większości spraw wymagających  bliższego wyjaśnienia w tekście Reguły J. Trupinda odsyła do szerszego ko-
mentarza zamieszczonego w przypisach, w których czytelnik uzyskuje klarowne informacje. 

Oprócz Reguły na końcu pracy (s. 40-46) J. Trupinda zamieścił ponadto tłumaczenie tekstu De primordiis  ordinis 
Theutonici  narratio  (Opowieść  o początkach  Zakonu  Niemieckiego)  celem unaocznienia niektórych spornych kwestii, doty-
czących  wczesnych dziejów zakonu krzyżackiego. Zasadność tego posunięcia wynika z faktu,  iż dokument ten, będący  naj-
starszym ujęciem początków  zakonu, był również głównym trzonem części historycznej Prologu do niemieckojęzycznej wer-
sji Reguły. Podstawą  tłumaczenia J. Trupindy było krytyczne wydanie De primordiis  ordinis  Theutonici  narratio,  sporządzo-
ne przez Udo Arnolda w 1968 r. (Scriptores Rerum Prussicarum, Bd. 6, Frankfurt  a/M. 1968, s. 22-29). Również i ta część 
od strony filologicznej  nie budzi zastrzeżeń. Poza tym i ona została opatrzona najniezbędniejszymi przypisami, najczęściej 
przybliżającymi  występujące  w tekście postacie i miejscowości. Na końcu wydawnictwa umieszczono spis wybranej literatu-
ry, którą  można było nieco rozszerzyć, np. o prace ogólnie ukazujące  dzieje zakonu krzyżackiego. 

Poziom edytorski publikacji źródłowej nie budzi zastrzeżeń. Wydana jest starannie od strony graficznej.  Barwna 
okładka i użycie wysokiej jakości papieru wyższej gramatury, tzw. „kredowego", może gwarantować, że pozycja ta służyć 
będzie czytelnikowi przez wiele lat. Opublikowanie tekstu Reguły krzyżackiej w tłumaczeniu na język polski stanowi dobre 
wprowadzenie do podjęcia kolejnych polskojęzycznych edycji najstarszych zabytków piśmiennictwa krzyżackiego. Poza tym 
publikacja ta może być istotnym impulsem do dalszych szczegółowych badań nad codziennym życiem braci i podstawami 
funkcjonowania  zakonu krzyżackiego, które to zagadnienia w dalszym ciągu  nie zostały jeszcze kompleksowo zbadane. 

Gerard  Kucharski 
Uniwersytet  Adama  Mickiewicza  w Poznaniu 

Instytut  Historii 

Kancelaria  wielkich  mistrzów  w Malborku.  Katalog  wystawy 15 czerwca-15 sierpnia  2001 r., 
oprac. Janusz T r u p i n d a , Muzeum Zamkowe, Malbork 2001, ss. 86, il.; Kancelarie  krzy-
żackie. Stan  badan i perspektywy  badawcze.  Materiały  z międzynarodowej  konferencji  naukowej 
Malbork  18-19X2001,  red. Janusz Tr u p i n d a, Muzeum Zamkowe, Malbork2002, ss. 279. 

Polskie badania nad kancelariami krzyżackimi nie są  rozwinięte. Praktycznie jedynym zarysem tej problematyki był 
dotychczas szkic Karola Górskiego1. O stanie badań nad kancelarią  wielkich mistrzów wypowiadał się też Maksymilian 
Grzegorz2. Z tym większym uznaniem przyjąć  należy inicjatywę Muzeum Zamkowego w Malborku, które w 2001 r. zorgani-

1 K. Górski, Dyplomatyka  krzyżacka  ,w: Studia  i szkice z dziejów  Państwa Krzyżackiego,  Olsztyn 1986, s. 123-147. 
2 M. Grzegorz, Kancelaria  wielkich  mistrzów. Stan  badań,w:  Pomorze słowiańskie  i jego sąsiedzi  X-XV  w., Gdańsk 1995, s. 137-149. 


