
Title: Kanony Ojców Greckich (tekst grecki i polski), Atanazego i Hipolita (tekst 
arabski i polski) - recenzja 

Author: Wincenty Myszor 

Citation style: Myszor Wincenty. (2010). Kanony Ojców Greckich (tekst 
grecki i polski), Atanazego i Hipolita (tekst arabski i polski) - recenzja. 

"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" (T. 43, z. 2 (2010), s. 450-451). 



450 recenzJe

Synody i Kolekcje Praw. Tom III. Kanony Ojców greckich (tekst grecki i polski), Atana-
zego i Hipolita (tekst arabski i polski), przekład: stanisław kalinkowski (tekst grecki), 
Janusz szymańczyk (tekst arabski), Marta Mucha (konsultacja tekstu arabskiego), Wy-
dawnictwo WaM, kraków 2009, 496 s. (Źródła Myśli teologicznej 49)

tom ten, podobnie jak poprzednie tego typu tomy (wydanie i tłumaczenie soborów 
i synodów), wyróżnia się odmiennym opracowaniem. Publikacja wprawdzie nie zawiera 
krytycznego wydania tekstów oryginalnych, jest to przedruk z odpowiednich wydań, ma 
jednak cechy wydawnictwa źródłowego w pełnym znaczeniu. Można powątpiewać w po-
czytność tego typu wydań tekstów orientalnych w Polsce, gdzie orientalistyka chrześci-
jańska praktycznie nie istnieje. Wydanie źródeł orientalnego prawa kościelnego być 
może rozbudzi zainteresowanie losem chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzi w 
przeszłości i obecnie. Publikacja powinna zainteresować historyków kościoła, ale także 
historyków prawa kościelnego i moralistów. zebrane greckie teksty prawa kościelnego 
według autory-tetu ojców kościoła (od dionizego aleksandryjskiego do tyrazjusza z 
konstantynopola) wskazują na związki z głównymi stolicami biskupimi na Wschodzie, 
przede wszystkim z aleksandrią. W poszczególnych kanonach pojawiają się 
powtórzenia zagadnień, choć także różne rozwiązania moralne. Powtórzenia i różne 
rozwiązania zdarzają się w kano-nach przypisanych temu samemu autorytetowi (por. 
teksty związane z Bazylim Wielkim,  s. 32-75). to zróżnicowanie wskazuje na to, że 
pod jednym sławnym imieniem zbiera-no teksty różnego pochodzenia i z różnego 
okresu. Polskie wydanie i tłumaczenie nie rozstrzyga tego zagadnienia. historyk 
jednak, aby je poprawnie interpretować, musi to trudne zagadnienie najpierw rozważyć. 
W kościelnych kanonach zaznacza się wyraźnie wschodnie potraktowanie niektórych 
zagadnień prawa, jak choćby inne potraktowanie tak zwanych „bigamistów” czy w 
ogóle prawa małżeńskiego; potwierdza się znacze-nie w chrześcijaństwie wschodnim 
„chor episkopów” czyli biskupów „polowych” poza miastami. Bardzo ciekawy okazuje 
się „publiczny” charakter grzechów i przestępstw, a więc odpowiednio także publiczny 
charakter pokuty. W „prywatnych” sprawach pra-wo wschodnie powoływało się 
ostatecznie na ocenę sumienia. arabskie wersje kanonów (Canones Athanasii; Canones 
Hippoliti), jak przypuszczają wydawcy, są tłumaczeniami wcześniejszych koptyjskich 
wersji.

arabskie tłumaczenia powstały zapewne w okresie, gdy arabski stawał się językiem 
żywym egipskich chrześcijan, a więc w średniowieczu (Xii–XiV w.). Przy tej okazji 
trzeba przypomnieć orientalistom, a zwłaszcza arabistom, że język arabski jest nie tyl-
ko językiem islamu, ale także językiem chrześcijan wschodnich i nie tylko w egipcie, 
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ale także w syrii. Język arabski w średniowieczu stał się lingua franca dla chrześcijan 
i pozwalał na upowszechnienie wielu chrześcijańskich dzieł (na temat: arabski jako ję-
zyk komunikacji chrześcijan orientalnych por. Christianismes orientaux, Introduction  
a les études des langues et des littératures, red.: r.a. Beuylot, r.g. coquin, B. outtier, 
ch. renoux i a. guillaumont, Paryż, 1993, s. 61-106). i tak powstałe w egipcie kanony 
kościelne, dzięki wersji arabskiej upowszechniły się na chrześcijańskim Wschodzie. Wer-
sje arabskie okazały się także bardziej trwałe od starszych, koptyjskich. teksty kościel-
nych kanonów były nie tylko tłumaczone, ale także przy okazji tłumaczeń redagowane 
na nowo. W tłumaczeniach pojawiały się nowe wątki tematyczne lub wersje kanonów, 
niektóre znikały z wersji tłumaczonych. W egipcie bardzo popularne były Kanony Hi-
polita. Być może potwierdzały tym samym silne związki kościoła aleksandryjskiego 
z rzymem. dla wersji arabskiej kanonów atanazego wydawcy posłużyli się wydaniem 
W. riedel i W.e. crum (por. s. XVi), natomiast dla kanonów hipolita wykorzystali wy-
danie z 1966 r. Patrologia Orientalis (por. s. XiX). Warto także odnotować opracowanie
niemieckie tych kanonów przez W. riedel’a w Die Kirchenrechtsquellen des Patriar-
chats Alexandrien, leipzig 1900, s. 193-230. Przy tej okazji trzeba także wspomnieć
o odkryciu przez polskich archeologów – tomasza góreckiego i ekipę archeologów –
w el gurna w górnym egipcie w 2005 r., koptyjskiego kodeksu kanonów Pseudo-Bazyle-
go, którego wersję arabską, jako jedyne świadectwo ich istnienia, opublikował W. riedel
(Die Kirchenrechtsquellen..., s. 231-283), (opis odkrycia por. t. górecki, Polish Archaeo-
logy in the Mediterranean, raports 2005, s. 264-274). Może wydawcy polscy zainteresują
się wydaniem wersji koptyjskiej i arabskiej tych kanonów?

tom zawierający orientalne wersje kościelnych kanonów został zaopatrzony w od-
powiednie indeksy osób, nazw oraz indeks rzeczowy. Wersja grecka i arabska tytułów 
kanonów pozwoli studiującym zorientować się w szczegółach na podstawie incipitów 
poszczególnych kanonów w ewentualnych innych wersjach tekstów. tom orientalnego 
prawa chrześcijańskich kościołów powinien być odnotowany w historii chrześcijańskiej 
orientalistyki z uznaniem dla wydawców. Być może arabiści zainteresują się także nowy-
mi tekstami źródłowymi, które przyniosło im to wydanie. 

 




