Artykuły recenzyjne i recenzje

Anders W i n r o t h, The Making of Gratian 's Decretum (Cambridge Studies in Medieval Life
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ss. XVI, 245, 4 il., 7 tabel.
W 1963 r. krakowski historyk prawa Adam Vetulani na łamach „Studiów Zródłoznawczych" pisał, że „nic nie możemy
powiedzieć o procesie powstawania tego dzieła, które enigmatyczny Gracjan zapewne sam nazwał Discordantium canonum
concordia lub krótko Concordia canonum"1. Od tej noty upłynęło ponad 30 lat i problem tworzenia tzw. Dekretu Gracjana
stał się przedmiotem dysertacji doktorskiej przygotowanej przez Andersa Winrotha pod kierunkiem Roberta Somervilla na
Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Szeroko komentowana w humanistyce zachodniej książka Winrotha 2 składa się
z przedmowy (s. XI-XII), wykazu skrótów i sygli (s. XIII-XVI), sześciu rozdziałów (s. 1-192), zakończenia (s. 193-196),
dodatku podającego zawartość pierwszej redakcji Dekretu Gracjana (s. 197-227), bibliografii (s. 228-239), indeksu cytowanych ustępów z Dekretu Gracjana i papieskich dokumentów (s. 240-241) oraz skorowidzu osób, miejscowości i rzeczy
(s. 242-245).
Autor w rozdziale pierwszym (Gratian and the Decretum, s. 1-33) omawia dotychczasowe edycje z podstawowym wydaniem Emila Friedberga z 1879 r. 3 na czele oraz prezentuje status causae et controversiae. Dzisiaj wiadomo już, że źródłami
dla większości kanonów Dekretu było pięć zbiorów: Anzelma II, biskupa Lukki (ok. 1083 r.), Collectio tripartita przypisywana do niedawna Iwonowi z Chartres (ok. 1095 r.), Panormia Iwona z Chartres (po 1095 r.), Polycarpus Grzegorza, kardynała prezbitera św. Chryzogona (między 1111 a 1113 r.), Collectio trium librorum (po 1111 r.) 4 . Ponadto autor dokonał skróconego opisu pięciu rękopisów: Admont, Stiftsbibliothek 23 i 43 (Aa), Barcelona, Arxiu de la Corona d'Aragó, Santa Maria
de Ripoll 78 (Bc), Florencja, Biblioteca Nazionale Centrale, Conventi Soppressi A. I.402 (Fd), Paryż, Bibliothèque Nationale de France, nouvelles acquisitions latines 1761 (P), Paryż, Bibliothèque Nationale de France, latin 3884 I, fo. 1 (Pfr),
które posłużyły mu do uzasadnienia tezy o dwóch redakcjach Dekretu Gracjana. Rozdział drugi (Heresy and Excommunication: Causa 24, s. 34-76) i trzeci (Obedience or contempt: Causa 11, questio 3, s. 77-121) zostały poświęcone szczegółowemu
rozbiorowi tekstu na przykładzie dwóch sekcji Dekretu. Analiza C. 24 uzasadniła tezę autora, że rękopisy Aa i Fd zawierają
pierwszą redakcję, a nie są jedynie skróconą wersją tej causa. Tekst w tych rękopisach jest bardziej zwięzły i zawiera mniej
kanonów o marginalnym znaczeniu. Pierwsza redakcja ekscerpuje przeważnie Collectio tripartita i Panormia Iwona z Chartres, ale nigdy Collectio trium librorum. Natomiast druga redakcja czerpie w większości dodanych kanonów z Collectio trium
librorum oraz Collectio tripartita. Z kolei dla kilkunastu podstawowych kanonów zawartych w C. 11, q. 3 bezowocne okazały
się próby odnalezienia ich podstawy w znanych nam obecnie źródłach. Rozdział czwarty (The two recensions of the Decretum, s. 122-145) uważam za najważniejszą część książki. Autor stwierdza, że pierwszą redakcję przekazują trzy rękopisy Bc,
Fd, P oraz fragment Pfr, zaś oba woluminy rękopisu Aa zawierają w najważniejszych sekcjach tekst interpolowany na podstawie drugiej redakcji. Oczywiście rękopisy te znano już wcześniej, ale były traktowane jako skrócone wersje Dekretu
(s. 122). Za najwcześniejszy możliwy czas powstania pierwszej redakcji Winroth przyjmuje rok 1139, a opracowanie drugiej
redakcji kładzie krótko po tej dacie (s. 140). Dalej sugeruje, że obie redakcje Dekretu opracowano w Bolonii między 1139,
a najpóźniej 1158 r. (s. 144). Rozdział piąty (Gratian and Roman law, s. 146-174) jest oparty na wcześniejszym artykule
Winrotha Les deux Gratiens et le droit romain („Revue de droit canonique" 48/2, 1998, s. 285-299). Dyskusję nad zagadnieniem zastosowania prawa rzymskiego w Dekrecie Gracjana zainicjował Adam Vetulani już w 1935 r. a nie jak podaje autor
w 1947 r. Wyodrębnienie przez Winrotha 1860 kanonów pierwszej redakcji stawia jednak ten ważny problem w nowym ujęciu. Jak się okazuje prawo rzymskie zajmuje marginalne miejsce w pierwszej redakcji a posługiwanie się nim w kilku pasażach wskazuje na dyletantyzm autora w tej dziedzinie. Dlatego w drugiej redakcji zaszła potrzeba emendacji tekstu za pomocą prawie 200 wyciągów z prawa rzymskiego, co szło w parze z postępem nauczania w bolońskiej szkole prawniczej, reprezentowanej w owym czasie przez najwybitniejszych glosatorów: Bulgarusa, Martinusa Gosia, Ugona de Porta Ravennate
i Jacobusa5. Rozdział szósty (The men behind the Decretum, s. 175-192) dotyczy problemu autorstwa obu redakcji Dekretu.
W nieustającej debacie wokół osoby enigmatycznego Gracjana, za pewnik można przyjąć jedynie to, że napisał on przynaj-
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mniej jedną redakcję Dekretu. W krótkim zakończeniu (Medieval law and the Decretum, s. 193-196) autor kategorycznie
stwierdził, iż in any case, the Decretum can no longer be read as a homogeneous product of one person, one time, and one place
(s. 193).
Wnioski książki Andersa Winrotha dokonują wyłomu w dotychczasowych poglądach na Concordia discordantium canonum. Dobitnie wskazują one, że we wszelkiego rodzaju studiach analitycznych wiele nowych obserwacji nasuwa się w trakcie bezpośredniego kontaktu z rękopiśmiennymi materiałami archiwalnymi a nie tylko za pośrednictwem wydawnictw źródłowych. Na specjalne podkreślenie zasługuje fakt, że autor wielokrotnie z uznaniem wypowiada się na temat ustaleń uczonych polskich, Adama Vetulaniego i Karola Wojtyły (papieża Jana Pawła II), uprzystępnionych społeczności naukowej po
francusku6. Podsumowania ostatnich badań nad Dekretem Gracjana dokonał Anders Winroth w referecie wygłoszonym
5 sierpnia 2004 r. na sesji plenarnej XII Międzynarodowego Kongesu Średniowiecznego Prawa Kanonicznego w Waszyngtonie. Tekst ten (Recent work on the making of Gratian's Decretum, ss. 24) wraz z innymi artykułami i materiałami źródłowymi jest dostępny w wersji elektronicznej na internetowej stronie „Domus Gratiani — Homepage for Gratians Studies"
<http://pantheon.yale.edu/~haw6/gratian.html>.
Przemysław Nowak
Kraków

Maria B l a h o v a , Historicka chronologie, Nakladatelstvî Libri, Praha 2001, ss. 948.
Zasłużona czeska badaczka średniowiecza, specjalizująca się w naukach pomocniczych historii, zmierzyła się z materią
podstawową dla każdego badacza, nie tylko wieków średnich: miarami upływu czasu. Praca M. Blâhovej doskonale wpisuje się we wcześniejsze czeskie badania w tym zakresie: zwłaszcza Josefa Emlera (Rukovët' chronologie krest'anské, zvlâstë
ceské, Praha 1876) i Gustava Friedricha (Rukovët' krest'anské chronologie, 1934). Pracę można podzielić na dwie zasadnicze
części: referującą (rozdziały 1-8) i praktyczną czyli tablice chronologiczne (rozdziały 9-11).
M. Blâhovâ rozpoczyna krótkim rysem historii komputystyki średniowiecznej, a potem chronologii jako nauki w Europie (wspominając i o autorach polskich), ze szczególnym uzwględnieniem ziem czeskich (s. 29-69). Dalej Autorka postępuje wedle schematu przyjętego we wcześniejszych europejskich podręcznikach chronologii: przedstawia dzieje kalendarza
w Europie od starożytności po wiek XX (s. 70-221), od kalendarza rzymskiego przez juliański po gregoriański, podając
praktyczne wskazówki posługiwania się nimi. Dalej omawia elementy komputystyki Kościoła zachodniego: datę Wielkiejnocy i elementy pomagające w jej ustalaniu (s. 222-265), opisuje (s. 266-314) zagadnienia związane z częściami roku
(dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, wakacje), z systemami pomiaru upływającego czasu (jak godziny kanoniczne czy zegary —
słoneczne, wodne, wreszcie mechaniczne). Kolejny rozdział poświęcony jest sposobom datowania w Europie (s. 315-380)
— starożytnej (np. według olimpiad czy kadencji konsulów rzymskich), średniowiecznej (np. według stylu Bożego Narodzenia czy Zwiastowania), również niechrześcijańskiej (rachuba żydowska) — w tym także sposobom oznaczania dni (np. świętami w rachubie średniowiecznego Kościoła łacińskiego). W rozdziale następnym M. Blâhovâ omawia kalendarze pozaeuropejskie: izraelski, arabski, turecki, irański, afgański, koptyjski, chiński, tybetański, indyjski oraz Majów i Azteków
(s. 381-414). Część referującą zamyka bogate zestawienie (s. 419-468) wydanych drukiem źródeł i literatury o chronologii,
łącznie z pracami z XVI w.
Kolejne trzy rozdziały to praktyczne pomoce do rozwiązywania chronologicznych problemów: tabele i zestawienia.
Rozdział 9 (s. 469-616) zawiera tablice chronologiczne do przeliczania rzymskiej rachuby, dalej np. złotych liczb, epaktów,
indykcji czy odczytywania cisjojanów (w tym bardzo cenny alfabetyczny spis sylab łacińskiego cisjojanu wraz z podaniem daty odpowiadającej danej sylabie, s. 606-611), dalej tablica świąt ruchomych, tj. zależnych od terminu Wielkiejnocy, a także
35 tablic kalendarzowych według dni Wielkiejnocy. Te ostatnie zostały przejęte, z koniecznymi uzupełnieniami i poprawkami, z Rukovëti G. Friedricha, gdyż — jak podniosła M. Blâhovâ (s. 17) — czeski czytelnik przyzwyczaił się do ich układu,
chodziło także o zminimalizowanie możliwości popełnienia błędów typograficznych przy przepisywaniu tych tablic. Zrezygnowano natomiast — wzorem innych chronologii europejskich, a w odróżnieniu do dzieł J. Emlera i G. Friedricha — z tablic zaćmienia słońca i księżyca. Kolejne zestawienie (przy ich sporządzeniu współpracowali Pavel R. Pokorny i Miloslav
Martinek) to spisy władz świeckich i kościelnych Europy Środkowej od dających się uchwycić źródłowo czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy, w zmieniających się oczywiście strukturach politycznych i organizacyjnych (rozdział 10,
s. 639-712): Otrzymaliśmy tu bardzo dokładny wykaz — od książąt wielkomorawskich, przez Przemyślidów, Jagiellonów po
Habsburgów (z osobnym zestawieniem księżnych i królowych czeskich — z, o ile to możliwe do ustalenia, datami ich życia
i koronacji, s. 630-634), dalej składy ministerstw monarchii austro-węgierskiej w latach 1848-1918, wreszcie władz Czecho-
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