


A R T Y K U Ł Y R E C E N Z Y J N E I R E C E N Z J E 

Hagiografia  w nowej perspektywie źródłoznawczej -

W ostatnich dziesięcioleciach w historiografii  zachodniej zauważyć można spore ożywienie studiów hagiograficznych. 
Świadczy o tym nie tylko liczba najróżnorodniejszych publikacji ale także liczne sympozja poświęcone tematowi2. Wolno wobec 
tego zjawiska zapytać, jak przedstawiają  się próby bardziej syntetycznego jego ujęcia. 

Pierwszą,  jeszcze przed wspomnianym ożywieniem, była L'hagiographie,  ses sources, ses méthodes,  son histoire, którą  René 
A i g r a i n wydał w roku 1953. Tu i ówdzie zdobyła sobie duże wzięcie i stała się stałym miejscem odniesień. Gdzie indziej, 
zwłaszcza w krajach niemieckich, potraktowano rzecz z rezerwą.  Charakterystyczną  była postawa bollandystów, którym Aigrain 
książkę  dedykował. Gdy ją  przygotowywał, nie odmawiali rad i sugestii, ale do projektu odnosili się z pewną  dozą  sceptycyzmu. 
Autora traktowali z szacunkiem, na który zasłużył sobie wcześniejszymi, bardzo dojrzałymi publikacjami3, mimo to projekt 
traktowali jako przedwczesny. Opublikowanej książki  nigdy też potem nie omawiali, zażenowani widocznie jej dedykacją.  Nie 
można jednak zaprzeczyć temu, że okazała się pożyteczną.  W swej części metodologicznej dobrze streszczała syntezy, których 
w kilku magistralnych pracach dokonał Hipolit D e l e h a y e 4 . W części historycznej dostarczała ogrom informacji, 
użytecznych zwłaszcza dla początkujących.  Porządkowała  wreszcie pogląd  na źródła hagiograficzne. 

Przy tym wszystkim uważano, że nie wnosi nic nowego i nie oznacza się właściwym rozłożeniem akcentów. Niektóre z ujęć 
sugerują  daleko posuniętą  schematyzację materiałów. Mimo wzmianek za słabo też uwzględniała hagiografię  chrześcijańskiego 
Wschodu oraz powiązania  istniejące  między twórczością  pisarzy bizantyjskich a produktami hagiografów  łacińskich. Z czasem 
rzecz uznano za przedawnioną.  Znajdowało to swe uzasadnienie w rozwoju badań, o którym wspomniałem na wstępie. 

W trzydzieści pięć lat później Reginald G r é g o i r e , mediewista francuski,  który publikuje także po włosku, wydał 
Manuale  di  agiologia,  Introduzione  alla  letteratura  agiografica5.  Już na wstępie Autor zdystansował się od swego poprzednika i to 
w sposób formalny.  W rzeczy samej zagadnienia potraktował odmiennie, choć w wielu rozdziałach jednak zbieżnie. Dość długo 
zatrzymał się najpierw nad pojęciami hagiologii i świętości. Ich rozwój analizował w świetle przesłanek filozoficznych,  biblijnych 
i patrystycznych. Przeszedł potem do wyobrażeń i pojęć średniowiecza. Źródła hagiograficzne  zgrupował w dwóch działach: 
liturgicznym i narracyjnym. Ich historię przeszedł skrótowo. Szerzej potraktował „metody", wedle których redagowano pisma 
hagiograficzne  oraz rozwój „typologii" świętych. Dodał ponadto wiele uwag o rozmaitych faktorach  oddziaływających  na 
wspomniane pisma oraz o kilku wątkach,  które się w nich pojawiały. Wszystko to zostało wyposażone w ogromną  liczbę 
przypisów, w których znalazła się niemal cała nowsza literatura przedmiotu. Żenujące  to bogactwo, które swym nadmiarem nie 
rozjaśnia wywodów, a „podręcznika" nie czyni bardziej poręcznym. Nie wykluczamy, że jeden to z powodów, dla których 
książka  nie spotkała się dotąd  z pożądanym  echem6. 

Wolno przypuszczać, że takiego echa nie znajdzie także obszerna, jedenastotomowa Histoire  des  saintes et de  la sainteté 
chrétienne,  wydana w roku 1988 u Hachette'a w Paryżu. Opracowane przez liczny zespół specjalistów wysokiej klasy, 
wydawnictwo miało może czytelnikowi francuskiemu  zastąpić  włoską,  trzynastotomową  Bibliotheca Sanctorum1.  Skon-
struowane zostało jednak inaczej i ułożone wedle porządku  chronologicznego. W pierwszym tomie zwięźle przedstawiono 
historię kultu świętych oraz podstawowe pojęcia, dotyczące  krytyki hagiograficznej  i jej przedmiotu. Potem, we Wstępie do 
każdej epoki, zabieg się powtarza. Rozwój kultu przedstawiono dzięki temu obszernie i kompetentnie. Dobry jego zarys 
wzbogacono też wskazaniami bibliograficznymi,  dobranymi selektywnie; uwzględnia on niemal wyłącznie  publikacje francuskie. 
Całość zamyka tom jedenasty, wypełniony indeksami i tablicami. W sumie jest to dzieło cenne, sporządzone  w zbiorowym trudzie 

1 Systematycznie odnotowują jeStudimedievali.  Sporo, odnaleźć można także w bibliografii,  sporządzanej przezredakcję Revue dhistoire  ecclésiastique  oraz w dziale 
recenzji Ąmlecta  Bollandiana. 

2 Ostatnim było chyba Martyrium-Colloquium,  urządzone w dniach 13-1 5 maja 1992 r. w Lovanium (Leuven). 
ъ Przede wszystkim trzykrotnie wydanym upracowaniem Sainte  Radegunde,  wyd. 3, Poitiers 1952, por. Analr.cîa  Bollandiana  72 (1954) S.48X. A i gr a i n redagował 

także i napisał wiele, artykułów z dziedziny hagiografii  w wydawanym dotąd zarysie encyklopedycznym Catholicisme. 
* tes légendes  hagipgraphiques.STUxelies,  1905* 1955 (tłum. angielskie, 1907; oraz niemieckie, 1 9 0 7 o r i g i n e s  du  culte  des  martyrs,  ibidanl9l2,21933.  -les 

Passions  des  martyrs  et les genres littéraires,  1921, г19б6. -Sanctus,  1927. - Cinq  leçons sur la méthode  hagiographique,  1924. - D o tych magistralnych prac można by dziś 
dołączyć L'ancienne  hagiographie  byzantine  - Les: cources, les premiers, modèles, la formation  des genres (Conférences,  prononcées au Collège de France en 1935). Tę 
niewielkąksiążeczkę wydano zpośmiertnych papierów D e i c h , a y e'a wpięćdziesiąt lat pojego śmierci (1941). Może.ona uchodzić za.nieco przedawnioną, nie mniej: 
zawiera sporo trafnych  określeń i. sformułowań,,  które są jak snop światła, skierowany na gąszcz literatury hagiograficznej. 

3 Fabriano, Monastero San Silvestro Abate, 1987 (-*- Bibliotbcca Moctisfani,  12). 
fl  Jak się. zdaje, książka wydana na prowincji, nie dotarła; także do wielkich księgarń, naukowych, 
' Roma, 1961 1970. Także to tom ostatni, 13, zawiera indeksy. 
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po to, aby oddawać wielorakie usługi. Niestety na skutek wysokiego standardu wydawniczego i bogactwu wyposażenia 
ikonograficznego  stało się ono bardzo drogie, dla wielu wprost niedostępne. Nie jest też w użytkowaniu poręczne. 

Na tle tych wielkich przedsięwzięć zupełnie inaczej prezentuje się dzieło jednostki, ale także zakrojone na wielką  miarę. 
Formalnie rzecz biorąc,  rozsadza ono ramy wyznaczane przez krytykę hagiograficzną.  W rzeczywistości przedstawia przede 
wszystkim usystematyzowaną  historię średniowiecznej twórczości, poświęconej świętym. Chodzi o dzieło Waltera B e r s -
china, Biographie und  Epochenstil 

W tomie pierwszym Autor omówił najpierw biografię  jako przedmiot (als  Stoff)  zainteresowań i powymieniał wydawnictwa, 
obejmujące  ich serie. Mówiąc  o samym pojęciu biografii  (als Begriff)  dotknął  następnie jej odniesień do hagiografii,  legendy 
i usystematyzowanej historiografii.  Zajął  się ponadto przekształceniami w zakresie twórczości hagjograficznej  oraz tym, co sam 
uwypuklił w tytule: stylem, właściwym danej epoce. Obszerne wprowadzenie zakończył uwagami dotyczącymi  podziału 
omawianego okresu. Cezury dla dziejów średniowiecznej biografii  dopatrzył się w połowie VI stulecia. Co napisano przed tym, 
uznał za późny antyk, Spätantike,  co następowało - za Mittellateinisch. 

Późnemu antykowi poświęcił też następne trzysta stron pierwszego tomu, któremu nadał podtytuł: Von  der  Passio Perpetuae 
zu den  Dialogi Gregors  des  Grossen. Objął  więc twórczość, którą  przede wszystkim zajmują  się patrolodzy: Acta martyrum,  pasje, 
żywoty anachoretów i wielkich mnichów, Apothegmata  Patrum,  pisma hagiograficzne  Hieronima, żywoty Symeona Słupnika 
i Aleksego, Vitae  Patrum,  biograficzne  serie VI w., pisma Wenancjusza Fortunata, Grzegorza z Tours, Grzegorza Wielkiego. 

W tomie drugim9 omówił biografie  epoki merowińskiej, hagiografię  italską  po Grzegorzu, iberyjską,  irlandzką  oraz 
angielską  aż po Bedę oraz Vita  Guthlaci,  które uznał za charakterystyczne dla omawianego okresu10. 

Trzeci, najobszerniejszy tom obejmuje epokę karolińską:  Karolingische  Biographie, 750-920 n.Chr.  Dzieli się na trzy 
rozdziały. Pierwszy, zatytułowany Aetas Bonifatiana,  omawia twórczość hagiograficzną  Willibalda z Moguncji, Hugeburgi, 
Eigila, Grzegorza z Utrechtu, Ludgera z Münster, Lebuina, pisarzy trewirskich oraz Arbeona z Freisingen. Drugi obejmuje 
żywoty, które Autor nazwał Biographien der  zentralen  Karolingerzeit:  twórczość Alkuina i jego szkoły, Einharda, biografie 
Ludwika Pobożnego, biograficzną  twórczość wielkich opactw, Fuldy, Reichenau, Sankt-Gallen, Korbei i Nowej Korbei. 
W rozdziale trzecim pojawiają  się autorzy z lat 870-920: Rimbert, Agiusz, Heinrik, Hinkmar, Jan Diakon, Notker, Asser i Stefan 
z Leodium. 

Tak jak w dwóch poprzednich tomach, ten obszerny tom kończy się wyborem znamienitszych pod względem literackim 
i historycznym biografii  ułożonych w grupy. Tym razem jest ich 26 (s. 37-63). Każda z pozycji wyposażona jest w zwięzłą  notę 
bibliograficzną.  Należy żałować, że nie wyposażono ich ponadto (jak w wielu katalogach bibliotek niemieckich) w numery ze 
znanego repertorium bollandiańskiego11, który ułatwia identyfikację  i kwerendę oraz wskazuje inne wydania, nie przytaczane 
przez Berschina. 

Tom trzeci doprowadza nas do saeculumferreum,  w którym „na czas dłuższy od pokolenia, od roku 920-960, wygasa niemal 
całe życie literackie". W ten sposób dochodzimy w pobliże tego żywotopisarstwa, które po roku 960 rozwinie się na nowo. Autor 
wspomina o tym we Wstępie, a tak zapowiada kontynuację pracy. Zainteresuje nas w sposób szczególny. Ale podobnie 
zainteresować powinien także tom trzeci. Bez zrozumienia żywotopisarstwa epoki karolińskiej poprawna analiza żywotopisarst-
wa późniejszego byłaby trudna, wręcz niemożliwa. Stąd  też lektura wnikliwego przeglądu,  jakiego dokonał Berschin, jest ze 
wszech miar godna polecenia. 

Obszerne dzieło Berschina czyta się z przyjemnością.  Mieni się ono od pomysłowo, trafnie  dobranych formuł,  tytułów, aluzji 
i porównań. Nie przytłoczył ich ogrom erudycji, jaka równocześnie cechuje cenną  pracę. 

Uwzględniając  wszystko, co wartościowego ukazało się w zakresie omawianej tematyki, Berschin nie pretenduje także do 
wypowiadania ostatniego zdania. Często podkreśla natomiast jasno sformułowane  Desiderata:  co pozostaje do przebadania 
i ustalenia. Biographie und  Epochenstil  staje się dzięki temu dobrze usystematyzowanym programem badań w zakresie hagiografii 
średniowiecznej12. 

Przy ich przeprowadzaniu podręcznik Aigrain'a może się okazać użyteczny. Dzieło Berschina może w niejednym oddać 
podobne usługi. Nade wszystko jest jednak dobrym wprowadzeniem do nich, które należy uważnie przeczytać. Doskonale 
orientuje się w bogatym materiale i uczy właściwej metody w prowadzeniu badań. Można je dlatego postawić tuż obok 
podstawowych prac Delehaye'a, które wspominaliśmy wcześniej. 

Henryk  Fros  SI 

8 Opis bibliograficzny  zob. niżej w recenzji Brygidy Kürbis. 
® Stuttgart 1988. 

1 0 Pierwsze dwa tomy omawiałem już w Analecta  Bollandiana,  107 (1989) s. 441-443; oraz w Vox  Patrum  17 (1989) s. 486-489. 
11 Bibliotheca  hagiographica  latina,  21., Bruxellis 1898-1901 (wyd. anastatyczne 1992) oraz Novum  Supplemenlum,  ib. 1986, por. Studia  Źródl.  32-33 (1990) s. 256 n. 
1 2 Wypada tu także odnotować dwie pozycje polskie. Zarys dziejów hagiografii  na tle rozwijającego się kultu świętych podał autor powyższych uwag w popularnej 

książeczce pt. Pamiętając  o mieszkańcach nieba, Kult świętych w dziejach i liturgii. Zarys ukazał się w serii Teologia  dla  wszystkich  w wydawnictwie diecezji tarnowskiej, 
Biblos, Tarnów 1994, s. 204. — Inny charakter i zakres posiada praca J. Starnawskiego, Drogi  rozwojowe hagiografii  polskiej  i łacińskiej  w wiekach średnich,  Polskie Tow. 
Teologiczne, Kraków 1993, s. 134. - Red. 

Dla pełniejszej, bynajmniej nie wyczerpującej informacji  odnotujmy jeszcze dwa nowsze przedsięwzięcia: Międzynarodowy rocznik Hagiographica. Rivista di agiografia 
e biografia  - Journal of  Hagiography and Biography, dotąd t. 1 za rok 1994 (wyd. Brepols), powstały z inicjatywy Soäetä interaazionale per lo studio del Medioevo Latino 
we Florencji. Redaktorem naczelnym jest Enrico Menestô, komitet redakcyjny tworzą: Jacques Dalarun, François Dolbeau, Robert Godding (bollandysta), Martin 
Heinzelmann, Michael Łapidge, Claudio Leonardi, Guy Philippart, Friedrich Prinz, André Vauchez. Zaproszenie do współredakcji bollandysty gwarantuje, że program 
naukowy nowego czasopisma nie będzie się nakładał na zadania erudycyjne spełniane tradycyjnie przez Analecta Bollandiana. - Bieżący dorobek badawczy w dziedzinie 
hagiografii,  kalendarz spotkań specjalistycznych oraz akcje elektronicznego kompletowania informacji  rejestruje Hagiography Society Newsletter, publikowany w ośrodku 
tego stowarzyszenia w University of  Wisconsin, Madison USA, i redagowany przez panią Sheny L. Roames. Do redakcji dotarło kilka biuletynów, najświeższym jest Vol. 
V nr 3 August 1995. - Red. 


