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DZIEJE PATRYSTYKI W ŚRODOWISKU KRAKOWSKIM 
(Zary^)

Jaki jest nasz biians na tym poiu? Tak jak i w innych dziedzinach -  
niezbadany. Chciałbym, aby moje wystąpienie było małym przyczynkiem iłu- 
strującym wkład środowiska krakowskiego do patrołogii polskiej. Na wstępie 
zaznaczam, że nie będę zajmował się działałnością patrystyczną księży jezui
tów działających także w tym środowisku, bo jest temu poświęcony osobny 
referat ks. dra Stanisława Łucarza SJ. Podziełę swoje wystąpienie na 4 główne 
etapy. Pierwszy to zainteresowanie na Akademii Krakowskiej Ojcami Kościo
ła w dobie renesansu, następnie chciałbym naszkicować badania homiłetycz- 
no-pastorałne podjęte nad spuścizną Ojców w XIX wieku, by przejść do prób 
nadania studiom patrystycznym w Krakowie jasnych ram naukowych, aż po 
utworzenie pierwszej połskiej Katedry Patrologii na Uniwersytecie Jagiełłoń- 
skim. Wreszcie omówię działalność środowiska krakowskiego rozpoczętą 
przez ks. profesora Mariana Michalskiego, a dziś związaną z działałnością 
Katedry Patrołogii i Historii Dogmatu na Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie.

1. Akademia Krakowska. Początki zainteresowania Ojcami Kościoła 
w aspekcie duszpasterskim w Krakowie można połączyć z osobą świętej kró
lowej Jadwigi. To na jej zamówienie powstaje Afod/dewnik Jadwigi, który 
w 50 % stanowi pierwszą antołogię łiteratury patrystycznej powstałą w naszym 
kraju. Sam modlitewnik* łiczy ponad 200 kart, pisanych przez kiłka osób 
i zawiera fragmenty z dzieł, m.in. Jana Chryzostoma czy Grzegorza Wielkie
go. W przededniu połskiego Renesansu w Krakowie spowiednik Jadwigi, ojciec 
dominikanin, wybiera na lekturę dła władczyni i jej dworu zestaw tekstów 
Ojców. Zapowiada to przyszłość. Modlitewnik do dziś przechowywany w Ar
chiwum Kapituły Metropolitalnej na Wawełu jest piękną pamiątką nie tyłko 
z naszej historii, ałe i świadectwem rodzącego się zainteresowania myślą teo-

' Por. nr 69 wg katatogu 1. Potkowskiego, Arcklwam krakowskie/ kaplla/y Merropo&a/ae/ aa 
Wawe/a, Kraków 1884.
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logiczną Ojców Kościoła. Pierwszą natomiast pozycją Ojców Kościoła wydaną 
drukiem w Polsce jest De tfocfrwM c/trisliana św. Augustyna z 1475 roku .

2. Dalszy etap -  to czas polskiego Renesansu. Tu jednak zainteresowania 
środowiska krakowskiego, wspartego przez biskupa Tomickiego hojnym me
cenatem biskupów krakowskich, koncentrują się bardziej na filologicznej stro
nie zagadnienia. To w Krakowie drukuje swoje wydania św. Ambrożego Erazm 
z Rotterdamu dedykując je prymasowi Łaskiemu^. Również Stanisław Hozjusz 
jako młody sekretarz króla publikuje CotwiMowilonMwt Wincentego z Lerynu*. 
To właśnie biskup warmiński Hozjusz opierając się w przyszłości na św. Au
gustynie stanie się jednym z filarów reformy trydenckiej i nie wierząc w sku
teczność scholastyki będzie szukał swych rańonay w dysputach z protestantami 
w druku patrystycznych pozycji. Zaczęło się to jednak już wcześniej, od pa
miętnego roku 1528, który można nazwać początkiem polskiej patrystyki, 
kiedy to grecysta i mistrz Jerzy Liban z Lignicy przygotował z polecenia kanc
lerza Uniwersytetu Jagiellońskiego bpa Piotra Tomickiego opatrzoną komen
tarzem antologię pism trzech greckich Ojców Kościoła: Bazylego, Grzegorza 
z Nazjanzu i Jana Chryzostoma?. Była to pierwsza sporządzona przez Polaka,

Por. J. Dyl „Omnes llbn 6ead Augusdni Aurelu.* De dccfrina Christiana tres, praeter guartutn 
^ui tracfat Je modo pronuntianJi sermones %af/]o/KXM". Pierwsza bsiężka pafrystycztta wydruko- 
wana w Polsce, VoxP 8(1988) 1.15, 803-809.

3 Związki Erazma z Rotterdamu z Poiską poprzez episkopat są bardzo siine. Jest to nie tyiko 
dar dia prymasa Łaskiego, ate i: 1. korespondencja z biskupem Tomickim, dar 60 dukatów, 
dedykacja biskupowi nowego wydania Seneki (Bazyiea 1529); 2. Stanisław Hozjusz i jego kores
pondencja via Jan Łaski; 3. korespondencja z biskupem Andrzejem Krzyckim; 4. biskupowi Janowi 
Dantyszkowi dedykuje Erazm 1 tom O Duchu Świętym św. Bazyłego.

4 Zgodnie z danymi jego sekretarza Reszki. Bez wątpienia, wydanie jest przygotowane (na 
podstawie edycji Jana Sicharda z Bazyiei) w 1538 roku, a w gronie biskupa chełmskiego Samueia 
Małachowskiego jest tytko jeden duchowny -  teołog, który mógł się tego podjąć -  Stanisław 
Hozjusz, por. J.N. Fijałek, Przekłady pism św. Grzegorza z Mrzyanzu w Polsce, Kraków 
RWFPAU 1918, z. 2, s. 92.

W samym Krakowie próba oparcia wykładu na Ojcach Kościoła przez Mateusza z Kościana 
(spowiednika i powiernika biskupa Piotra Gamrata) spotkała się z ostracyzmem i odrzuceniem 
przez pozostałych profesorów Akademii. Jego novum to wykład w oparciu o Pismo Święte 
i egzegezę Ojców bez schołastyki.

6 Jest to oficjałna tendencja połskiego episkopatu, który dwukrotnie na synodach prowincjał- 
nych (pierwszy łęczycki prymasa Jana Łaskiego -  3 łipca 1527 r. i drugi piotrkowski prymasa 
i biskupa krakowskiego Piotra Gamrata 17 X 1542 r.) nakazał kapłanom pracującym w duszpas
terstwie obok Pisma Świętego Nowego i Starego Testamentu posiadać dzieła św. Ambrożego, św. 
Atanazego, św. Jana Chryzostoma, św. Bazyłego, św. Hiłarego, św. Hieronima, św. Leona papieża, 
św. Grzegorza papieża, św. Grzegorza z Nazjanzu; ten drugi zachęcał nawet do tektury Orygenesa!, 
por. B. Ułanowski, Maferyaiy Jo historyi usMwoJostwa synodalnego w Polsce w YV/ w., AKP AU 
w Krakowie, 1.1, s. 366(3) i 389(3).

Antołogia ta pozostała jednak tyłko w rękopisie, a informacja o niej w Katałogu rękopisów 
Bibłioteki Załuskich w Warszawie: Specimen catał. codd. mss. Bibł. Z al, Dresdae MDCCLI1
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i to pochodzącego ze środowiska krakowskiego, grecka antologia patrystyczna, 
której jednak szczegółowej zawartości i struktury nie znamy. Trzeba tu również 
wspomnieć dwa nieco wcześniej sporządzone przez Połaków kodeksy Biblio
teki Jagiellońskiej (nr 1347 i 1406): sporządzony w 1446 r. dla jakiegoś duchow
nego (pro magiero 7?everendo) przez profesora teologii i kaznodzieję katedry 
krakowskiej, a później rektora Akademii Krakowskiej Jana ze Słupcy kodeks 
1347, zawierający na początku (s. 1-85) 8 mów Grzegorza z Nazjanzu w łaciń
skim przekładzie Rufina", oraz przygotowany w 1448 r. na dworze kardynała 
Zbigniewa Oleśnickiego w Krakowie przez mistrza dra teologii Jana Dąbrów
kę kodeks 1406, który obok mów Jana Damasceńskiego w drugiej części 
(s. 343-623) zawiera opatrzone niewielkim komentarzem mowy Grzegorza 
z Nazjanzu także w przekładzie Rufina. Inni nieco późniejsi autorzy -  huma
niści nie tyle już sięgają do oryginałów, co starają się osiągnięcia zachodnich 
badaczy udostępnić w Polsce. Należą do nich m.in.: filozof i grecysta (vtr 
graecarMMi /ifferarMwi pert/Mśt/MHg) Akademii Krakowskiej Stanisław Grzep- 
ski ,̂ grecysta tejże Akademii Jan Nowak z Dysa pod Lublinem*", tłumacz 
pism Grzegorza z Nazjanzu i apologety Justyna Jan Lang , pierwszy tłumacz 
na język polski pism św. Justyna Wawrzon Krzyszkowski*^ i wydawca pism 
św. Jana Chryzostoma Jan Kochłeusz'*.

117-118,119, nrCCCXCVI;zob. S. Longosz, Święiy Grzegorz z Nazjaaza w Polsce, VoxP 10(1990) 
z. 19, 988-89.

a Por. C. Moreschini, Rujino tradaftore 41 Gregorio iVaziaazeao, „Antichita altoadriatiche" 
31(1987) 227-285.

Pochodzący z Płocka Stanisław Grzepski przedrukowuje w 1565 r. w Krakowie z bazyłej- 
skiego wydania (r. 1550), opatruje niewiełkim łacińskim komentarzem i dedykuje kardynałowi 
Hozjuszowi Duo poemata Gregora Afaziaazeai (Carmina I. II 9: De virtute i I. II 16: De vitae 
itiaerihas, PG 37,667-680 i 777-781, BJ Cim. 0.301 i 302) oraz przekłada poetycko na język połski 
i dedykuje wraz z tekstem greckim krakowskiemu iekarzowi -  humaniście Antoniemu Szneber- 
gierowi wiersz Deaatarae /iarnanne /ragi/itate (Carmen I. I I 13, PG 37,754-756, przedruk połskiego 
przekładu -  Fijałek s. 192-193.

" Pochodzący z Dysa, uczeń Stanisława Grzepskiego, Jan Nowak przełożył na łacinę opraco
wany na Węgrzech zbiór sentencji gregoriańskich pt. Seateatiae et regaiae vitae ex Gregora Naziaa- 
zeni scripfis co//ecfae per Joaaaem Satnhacaat Paaaoaiam, iaterpretete AJ. Joannę Mwacio de Dys 
(Cracoviae 1578. BJ Cim. Qu. 4453) i dedykował go (bez odpowiedzi) biskupowi kujawskiemu 
Stanisławowi Kamkowskiemu (1520-1603) z prośbą o poparcie swoich studiów patrystycznych.

' Pochodzący ze Śłąska Cieszyńskiego, kancłerz biskupów wrocławskich, później poseł Habs
burgów wydaje w 1561 roku pierwsze tłumaczenie (na łacinę) dzieł św. Grzegorza z Nazjanzu 
w Połsce, a w 1565 r. pism Justyna; por. Graeca ęuaedam et saacta cartrttaa. Cattt /atina Jounnis 
tang; Siiesii iaterpretatioae, Basiłeae 1561, Io. Oporinus, s. 240; Operatu <yuae eitant omaiam per 
/oannetn Langam Siiesiam e graeco ta /atinata sertaoaeta yersorata et seateatiis priscoram saacto- 
rata Patrata illa^tratorata torat 77/, Basiłeae 1565, per Ambrosium et Aurełium Frobenios fratres; 
por. J. Czemiatowicz -  Cz. Mazur, Recepcja antyka chrześcijan.!/aego w Polsce. A/ateriaty hihiio- 
grajtczue, 1.1: wiek XV-XVIII, cz. I: Autorzy, Lubiin 1978, s. 50 nr 304 i s. 71 nr 458.

*2 Por. Rozmowa z 7ryjbnetn Żydem do AJarka Pompetasa napisana, w której się zamyka 
aaaka o prawdziwym poznania jednego Boga, która nie tylko żydowski aie i Sahe/iaatów starych
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3. Wiek XVn i XVIH -  to wyraźny regres. Poza jednym tłumaczem za
równo dzieł Ojców, jak i współczesnych sobie opracowań zachodnich -  ks. 
Sebastianem Piskorskim nie mamy praktycznie nic^. Początek zmian to wizy
tacja sołtykowska Akademii Krakowskiej pod koniec XVIII wieku i idąca za 
nią reforma kołłątajowska, kiedy to w wykładach historii Kościoła zaczęto 
podkreślać znaczenie dorobku Ojców Kościoła, a w formie dodatku wykładać 
elementy patrystyki. Od tej pory przez prawie cały wiek XIX -  do działalności 
Wydziału Filologicznego UJ jak i sekcji filologicznej PAU w Krakowie -  wy
kłady z patrystyki stały się częścią wykładów z historii Kościoła, a ich poziom 
i zakres zależał od profesora przedmiotu.

4. Wiek XIX. Duży wpływ na ustalenie się zasady konieczności dostępu 
studentów teologii do spuścizny patrystycznej ma józefinizm. To jego tezy 
w połączeniu z zaproponowanym wykładem teologii pastoralnej w ujęciu czys
to praktycznym i utylitarystycznym doprowadzają do coraz szerszego zainte
resowania tą dyscypliną. Z tego czasu trzeba tu wspomnieć przynajmniej 
dwóch profesorów: K. Teligę, który wykładał historię Kościoła według Klei
na^ i P.F. Pękalskiego (ołnutpofens -  przeszedł przez prawie wszystkie katedry 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu, będąc ostatnim miechowitą w Polsce 
przed restauracją tego zakonu w naszych czasach)^ . Wybitną postacią był też

dzisiejszych błęd wywraca. X tej rozmowie przydan /es! List krótki tegoż Justyna do dwa bracie;, 
Nieśwież 1564, Druk. Danieiowa [podpisany Laurentius Criscovius], zob. Czemiatowicz-Mazur 
s. 71 nr 459.

'3 Kaszteian krakowski i kanonik wrocławski Jan Kochłeusz [Cochiaeus] wykorzystał tu 
„niecnie" pracę Marcina Kromera z Biecza. Ten ostatni, znałazłszy w Bołonii w zniszczonym przez 
robaki rękopisie ekłogi homiłetyczne św. Jana Chryzostoma wydał je z opracowaniem i tłumacze
niem na łacinę w Krakowie w 1541 roku. Korespondencja obu zachowała się. Kochłeusz zaś: 
Orationes octo ex antigMO eiem/dari graeco in /afittaot yersae et aiiis eius homeiiis et operibar 
/ton adiunctae, Afartitto Cromero interprete dettao adifae (1. De non contemnenda Kcciesia Dei et 
difinis ntysferits. 2. De diwfiis et paaperfate. 3. De ingiuuie et ebrietate. 4. De adversa raietadine. 5. 
De aninta. 6. De banti/itate. 7. De avaritia. 8. De uxore etpulchritudine), Moguntiae 1550, F. Behem 
[Ded. Ioanni comiti Tarnovio, castełł. crac. Ioanneus Cochłaeus, canonicus Vratisłaviensis], por. 
Czerniatowicz -  Mazur s. 54 nr 331.

'4 Por. Żywoty Ojców abo dzieje i duchowne powieści starców, zakonników, pustelników 
wschodnich. Przez św. Hieronima i inszych pisane. .Staranient i nakładem Katarzyny z Sobieszyna 
ks. Padziwiłlowej podkancierzyny i hetmanowe; WKŁit. od A*. AJ. Sebastiana dana Piskorskiego, 
Akad Krak, pro/esora na polski język przetłumaczone i do druku podane, Kraków 1688, Druk. 
Akad, ss. 862 [Zbiór zawiera m.in. 7/isforig mnichów egipskich Rufina, 7/isforig tnuzjackę Pałła- 
diusza, Łękę duchownę Jana Moschosa, Historię życia zakonnego Teodoreta z Cyru); zob. A. 
Bober, Studia i teksty patrystyczne, Kraków 1967, s. 192; Czerniatowicz -  Mazur s. 86 nr 532.

'3 Por. ks. K. Tełiga (1808-1884), prałat kapituły katedrałnej, trzykrotny rektor Akademii 
Krakowskiej, autor m.in.: O przedmiocie, właściwościach, cełu i wpływie historii kościelne; na inne 
umiejętności, „Rocznik Tow. Nauk, z Uniw. Krak. Połączonego" 27(1843) 42-62.

'6 Por. ks. Piotr Franciszek Pękałski (1790-1874), bożogrobiec, przełożył Wyznania św. Au
gustyna (Kraków 1847).
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w tym czasie pełniący obowiązki wykładowcy przeor dominikanów o. Mateusz 
Kozłowski, zmarły w 1839 roku. Obok własnych zainteresowań patrystycznych 
przełożył też i wydał między innymi Mowy Teodoreta z C y n r ' oraz wprowa
dził w ramach swoich wykładów z historii Kościoła patrologię z elementami 
historii dogmatów. Traktował on swoją dyscyplinę raczej jako przygotowanie 
do teologii i dlatego starał się przygotować studentów do studiów historycz
nych, gdyż uważał metodę historyczną za najwłaściwszą w studium teologii.

Znakiem tendencji oparcia wykładów dogmatyki na studiach historycznych 
jest też pierwsza habilitacja na Wydziale Teologicznym UJ ks. J. Droździewicza 
w 1867 roku*8. Jej autor, proboszcz parafii św. Mikołaja w Krakowie i kanonik 
prezenty uniwersyteckiej, podejmuje wykłady z patrologii i kontynuuje je bez 
przerwy aż do 1881 roku. Niestety, po jego odejściu nikt już nie podjął zagad
nienia i powrócono do wykładania patrologii w ramach historii Kościoła łub 
innych dyscyplin: dogmatyki, teołogii fundamentalnej łub homiletyki. W tym 
momencie nałeży wspomnieć bł. Józefa Sebastiana Pelczara, wykładowcę naj
pierw historii Kościoła, a później teologii pastoralnej. Jest on bowiem twórcą 
jedynego na razie w Polsce podręcznika historii kaznodziejstwa, gdzie w I tomie 
wiele miejsca poświęcił spuściźnie patrystycznej^.

Odrodzenie krakowskich studiów patrystycznych nie jest jednak związane 
z Wydziałem Teologicznym, a nawet w pierwszym okresie nie z zainteresowa
niem kręgów kościelnych. Początek odrodzenia jest związany z działalnością 
profesora Kazimierza Morawskiego, wybitnego krakowskiego filologa o mię
dzynarodowej sławie. Już w 1878 r. opublikował w „Przeglądzie Polskim" 
rozprawę: C/irzafci/nfMfwo : pałrycjaf rzymski", a pod patronatem Akademii 
Umiejętności omówił pisarzy rzymskich III i IV wieku^. Jego JfHfonn /rtera- 
łnry rzymskiej kończy się na tomie VII, na pisarzach III wieku, ale uwzględnia 
także pisarzy chrześcijańskich^. Z kolei jego Zarys /iferafary rzymskiej obszer
nie omawia pisarzy starochrześcijańskich, których traktuje jako spadkobierców

"  Por. O.M. Kozłowski (1759-1839) przełożył m.in. z języka greckiego, zachowaną jedynie 
w rękopisie Mowę o Opatrzności Teodoreta z Cyru.

'a Por. ks. Jan Droździewicz (1812-1888) w r. 1867 został docentem prywatnym patrołogii po 
napisaniu rozprawy habiłitacyjnej pt. De atditafe er necessirate legend; SS. Pafram. Jest też autorem: 
De primafa Pond/Ict: Roman;. Di^errario theoiogica, Cracoviae 1884, Typ. Universitatis.

'9 Por. J.S. Pełczar (1842-1924), Zarys dzię/ow kaznodziejstwa w Kościele katolickim, t. 1: 
Kaznodzieje greccy do kY wieka i łacińscy do YV/ wieka, wyd. 2, Kraków 1903.

2° Por. K. Morawski, Chrześcijaństwo i patrycjaf rzymski, „Przegłąd Połski" 12(1887-1888) z. 
3,358-381.

2' Por. De scriptorihas Romanis / / /  et /V post Christam natam saecaii ohseryationes (De 
Arnohio, kactanfio, Ammiano Marceiiino, Ciaadiano), Cracoviae 1921, PAU Wydz. Fiłołogocz- 
ny. Rozprawy 60, 2.

Por. i/istoria iiteratary rzymskiej, t. 7: Schyłek łiteratary rzymskiej w dragim i trzecim wieka 
po Chrystasie, Kraków 1921 ss. 72-132 (Początki łiteratury chrześcijańskiej, Tertułłianus, Minucius 
Fełix, Caeciłius Cyprianus, Novatianus), ss. 159-181 (Amobius, Lactantius).
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Rżyjmy. Dzieło to podejmuje jego uczeń i współpracownik prof. Adam Stefan 
Miodoński, który również wiele swoich prac poświęcił badaniom antyku 
chrześcijańskiego^, pomagając m.in. w wydaniu w CSEL pism egzegetycznych 
św. Augustyna^. Równoległe prof. Leon Sternbach podejmuje studia z zakresu 
literatury bizantyjskiej^ oraz publikuje od 1891 r. nie wydane wcześniej po
ematy Jerzego z Pizy di i^  i inne materiały patrystyczne, zwłaszcza dotyczące 
św. Grzegorza z Nazjanzu^.

5. Próba wydania dzieł Grzegorza z Nazjanzu. Osobny rozdział to podjęcie 
w 1905 roku przez PAU za namową Ulricha von Wilamowitza -  Moellendorffa 
projektu opracowania i wydania krytycznego dzieł Grzegorza z Nazjanzu. 
Prace miał koordynować profesor Leon Stembach. Podjęto pierwsze badania

23 Por. Zarys literatury rzymskiej, Kraków 1922, ss. 288-300 (Początki literatury chrześcijań
skiej. Tertulian, Minucius Feiix, św. Cyprian, Arnobius, Lactantius), ss. 322-363 (Proza w chrześ
cijańskim piśmiennictwie, Hiiarius z Poitiers, św. Ambroży, św. Hieronim, św. Augustyn, Suipicius 
Severus, Orosius, Aetheria), ss. 375-390 (Poezja chrześcijan. Laudes Domini i centon Próby, 
Juvencus, Damasus, św. Ambroży, Prudentius, Pauiinus), ss. 397-408 (Późniejsza poezja i proza 
chrześcijańska.).

24 Por. Z  dziejów iśościcia rzymskiego pierwszych trzech wieków, „Przegiąd Poiski" 27(1893) 
t. 108, 336-345; O świadectwie duszy 7ertMh'a/ta, „Eos" 10(1904) 117-121; Grzegorz Wysseński 
o ciśnieniu ciepła słonecznego, „Eos" 11(1905) 161-168; ..(Ino vadis" Sienkiewicza i Aśinudu.s  ̂
Feiiksa, PP 21/1904, t. 82, 346-370; Anonymus „Adversns aieatores". Kritisch yerhessert, eriauterf 
und ins Deutsche uhersetzt von Dr. Phi/. Adam .Wiodońsk/. Eriangen Leipzig 1889; Zur /śrifik der 
aitesten iateinischen Predigf de aieaforihus, w: Commentationes Wdl^lin, Freiburg 1891, 371-376; 
/ncerti auctoris „Ezhorfatio de poenitentia". Ope codicis Parisini n r 550, PAU Wydz. Fiioiog. 
Rozprawy 11 20, Cracoviae 1892,125-134; O apoiogii chrześcijańskie/ senatora Apoloniusza, Żół
kiew 1897; De ortu et ohifu Pafrum (wydanie krytyczne z PL 83,129-156), w: Anaiecfa grneco-iatina 
phiioiogis Findohonae congregatis ohtuierunf coiiegae Cracovienses et Leopoiifani, Cracoviae 1893, 
18-29; zob. T. Sinko, Adam Stejitn Miodoński Wspomnienie pośmiertne, „Eos" 19(1913) 113-125; 
J.M. Szymusiak, Zarys dziejów patrystyki, w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, 111 cz. 1: Wiek 
XIX i XX, Lublin 1976, 86-87.

23 Zbiera rękopisy i opracowuje je podczas swego dwuletniego pobytu (18891890) we Wło
szech.

23 Por. m.in. Anaiecta Ryzanfina, „Ćeske Museum Filologicke" 6(1900) 291-322; Anaiecta 
Photiana, w: PAU Wydz. Filolog. Rozprawy 11 5, Cracoviae 1894,83-124.

22 Por. De Gregorio Pisida apud Pheophanem a!ios<yue historicos reii^uiis, PAU Wydz. Filo
log Rozprawy 1115, Cracoviae 1900,1-107; De Georgii Pisidae jragmentis a suida servafis, tamże 
108-198; Ohservafiones de Georgii Pisidae carmina historica, tamże 199-296; Anaiecta Afarica, 
tamże 297-365; De Georgii Pisida Wonni sectatore, w: Anaiecta graeco iatina, dz. cyt. 38-54; Studia 
phiioiogica in Georgium Pisidam, Cracoviae 1900.

23 Por. Der Gregorio Mtzianzeno /iom eri interprete, w: Stromata in honorem Casimiri Mo
rawski, Cracoviae 1908, 171-178; Diiucidationes Wazianzenicae, cz. 1-2, „Eos" 16(1910) 11-25 
i 17(1911) 36-44; Giossarium Parisinum in Gregorii Wazianzeni carmina, w: PAU Sprawozdania 
14. Cracoviae 1909; Quaestiones prosopographicae de S. Oiympiade, Sprawozdania 15, Cracoviae 
1910; Wpływy aleksandryjskie ipoaieksandryjskie u Grzegorza z Mtzjanzu, PAU Sprawozdania 27, 
Cracosiae 1922; Prolegomena in Carmina Gregorii Wazianzeni, PAU Sprawozdania 30, Cracoviae 
1925.
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i kwerendę. I tak, profesor historii Kościoła J. Fijałek przygotował kwerendę 
dotyczącą wydań pism św. Grzegorza w Polsce , profesor Gustaw Przychocki 
zajął się opracowaniem Listów Grzegorza^, które były tematem jego rozprawy 
habiłitacyjnej (1912). I choć praca jego była gotowa w momencie habilitacji, to 
jednak autor -  jak sam pisze -  z przyczyn od niego niezależnych utracił moż
liwość korzystania z materiałów -  i Historia iistów ukazała się dopiero 
w 1946 roku^'. Wydanie krytyczne listów -  nie bez wykorzystania jego badań 
-  ukazało się później w serii „Belles Lettres" w Paryżu w opracowaniu 
P. Gałłaya32. Q Przychockim współpracował prof. Jan Sajdak^, który na 
posiedzeniu Kółka Filologicznego Studentów UJ w ramach 50-łecia zapowiadał 
17 V 1930 r. wydanie w Krakowie przez „naszą szkołę filologiczno-patrystycz- 
ną" Mów przez T. Sinkę, Poematów przez L. Sternbacha, Listów przez 
St. Witkowskiego. Niestety, zamierzenia te nie zostały uwieńczone sukcesem. 
Wspomniany uczestnik tych prac, dr T. Sinko w łatach 1906-1928 opublikował 
kilkanaście pozycji związanych z tym projektem^. Czy to dużo? Bibliografia 
prac T. Sinki opracowana pod jego nadzorem wymienia 741 pozycji^, z  nich

Por. J. Fijałek, Przekłady pis??! w . Grzegorza z Młzjanza w Polsce, „Połonia Sacra" 
1(1918) 46-144, 3(1919) 126-207.

3 Por. łtŁsfcria listów św. Grzegorza z Aazjanza, Kraków 1946; zob. inne: De Gregora 
Afazianzeni Pptslołaram codicibus DnrnracM, PAU Wydz. Fiiolog. Rozprawy 50, Cracoviae 1912, 
230-246; De Gregora Aazianzeni Lplstalaratn codicibus Daareaaaats, „Wiener Studien" 33(191) 
251-263; Watykańskie rgkoptsy Listów św. Grzegorza z Aazjanza, „Eos" 16(1910) 100-135.

* W 1912 r. ks. Jan Fijałek obejmuje katedrę historii Kościoła, a jednym z pół jego działal- 
ności jest wydanie dzieł św. Grzegorza z Nazjanzu, słynął on jednak z dość konfliktowego charak
teru (zob. np. jego propozycję redukcji Wydziału Teologicznego UJ z 1918 roku).

Por. S. Grćgoire de Nazianze, Lettres, ćd. P. Gałłay, vol. 1-2, Paris 1964, Edition „Les 
Bełłes Lettres"; zob. też: S. Grćgoire de Nazianze, Lettres Ikeołogi^aes, ćd. P. Gałłay, SCh 208, 
Paris 1974.

3 Związany ze środowiskiem poznańskim prof. J. Sajdak i jego monumentalna pubłikacja: 
Historia crltlca schoiiastaram et cotnntentatorant Cregorll Mtzlanzeni. Accedit Appettdlr de psea- 
do-Gregorianls et Gregorll ettcotrtlls oraz Zarys literatury bizantyńskie/ są omówione niżej przez 
ks. B. Czyżewskiego.

39 Por. Stadia Afazianzenica RWFPAU 41(1906) 249-312 i SPAU 12(1907) nr 5; De Mcephoro 
Aantkopoalo Gregorll Afazianzeni intitatore, „Eos"12 (1906) 91-97; O rękopisach ntów św. Grze
gorza z Aiazjanza w bibliotekach włoskich, tamże 98-107 i 15(1909) 63-81; O rękopisach mów 
Grzegorza z Aiazjanza w patyskiej Bibiiothegue Atationaie, „Eos" 12(1906) 21-26; De Gregorll 
Aiazianzeni laadlbas Aśacchabaeorant, „Eos" 13(1907) 1-29; De Cyprlatto martyre a Gregorlo 
A/azlanzeno laadato, RWFPAU 53(1961) 318-347; De traditione oranona/n Gregorll Aiazianzeni, 
cz. 1-2, Kraków 1917 i 1923; Liryka św. Grzegorza z Aiazjanza, „Polonia Sacra" 1(1918) 29-45; 
Z historii stadiów nazjanzeńskich w Polsce, „Nova Polonia Sacra" 1(1928) 313-332; De ittyendotte, 
tempore, consiiio libroram de sacerdotio Loannls Chrysostomi, Aśeianges de H. Grćgoire = „An- 
nuaire de 1'Institut de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves" 9(1949) 531-545 por. SPAU 
50(1949) nr 8, 405-408; Chronologia poezji św. Grzegorza z Aiazjanza, SPAU 48(1947) nr 5, 
147-156.

Por. W. Madyda, Bibliografia prac naukowych p ro / dra Tadeusza Sinki, w: Charlsferia 
Lhaddaeo Sinko ab anticls coiiegis discipuiis obiata, Varsaviae-Vratisłaviae 1951,1-31.
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dla patrologii najistotniejszy jest III tom LtZeruZury grec/cte/'^ i II tom Zarysu 
literatury greckiej^. Wprowadzając do swych wykładów Ojców Kościoła, ana
lizując ich dzieła oraz działalność, dowartościował spuściznę chrześcijańską 
tamtych czasów i utorował drogę do samodzielnych studiów patrystycznych. 
Pod koniec życia publikuje w Wydawnictwie Mariackim wojenne przekłady 
pism św. Jana Chryzostoma. Niestety, zawirowania polityczne nie pozwoliły 
mu na ukończenie tego dzieła, z którego wydane zostały tylko trzy tomy^. 
Dziś, po upływie 50 lat opracowuje i wydaje resztę jego tłumaczeń Do/udu 
do Corpus Puu/trtutM ks. dr Arkadiusz Baron pracujący w ramach Katedry 
Patrologii i Historii Dogmatu na PAT w Krakowie.

6. Okres dwudziestolecia. Dalsze krakowskie studia nad Ojcami Kościoła 
związane były z Katedrą Historii Kościoła, przy której ks. W. Chotkowski 
wykładał w ramach swojego przedmiotu historię literatury kościelnej^, a jego 
uczeń i następca (po upływie 12 lat) ks. dr Jan Fijałek kontynuował te wykłady 
w latach 1920-1921. Szczególnie wkład tego ostatniego jest znaczący. W ramach 
swoich zainteresowań włączył się, jak już wspomniano, w przygotowanie edycji 
dzieł św. Grzegorza z Nazjanzu. Seminarium naukowe, które prowadził, było 
często głębokim pochyleniem się nad dziełami Ojców Kościoła. Tak na przy
kład w roku akademickim 1918/1919 prowadził Le&rur? / przek/ad L/stu do 
D/ogMcfa, w latach 1925/1926 objaśniał Dawne / nowe prze/dady poLhtc/t pism 
patrystycznych, a w roku 1928/1929 -  Cześć: dzie/a św. Augustyna. Wreszcie, to 
on był tym, który zaproponował wysłanie na studia ks. M. Michalskiego, i choć 
ich współpraca po roku skończyła się gwałtownie, tym niemniej wpływ na 
formę wykładu ks. M. Michalskiego, prowadzenia seminariów, jak i zaintere
sowanie przekazem pozostał duży.

Kolejnym etapem w działalności środowiska krakowskiego było powołanie 
pierwszej w Polsce samodzielnej Katedry Patrologii i Historii Dogmatu. Sta
rania o to trwały przez wiele lat. Po utworzeniu nowych diecezji częstochow
skiej i śląskiej postanowiono otworzyć ich seminaria diecezjalne w Krakowie. 
Przy dużej życzliwości księcia A.S. Sapiehy zarówno biskup T. Kubina, jak 
i A. Hlond erygują i budują tutaj swoje seminaria w pobliżu Uniwersytetu,

36 Por. Literatura grecka, t. III 1-2, Kraków 1951 i 1954.
Por. Zarys historii /Uerałary greckie/, t. II, Warszawa 1959.

36 Por. Św. Bazyli Wielki, Wybór /uwali/ i kazań, tłum, i wstępem opatrzył T. Sinko, Kraków 
1947; Św. Jan Złotousty, Dwadzieścia /uwali/ i mów, tłum, i wstępem opatrzył T. Sinko, Kraków 
1947; Św. Jan Złotousty, //omiZie na listy pasterskie św. PawZa i na /ist do FiZemona, tłum, i wstępem 
opatrzył T. Sinko, Kraków 1949.

39 Por. W. Chotkowski, Patrologia czy/i historia literatury chrześcijańskie/ wed/ug wykładów, 
wydał J. Fijałek, Kraków 1884; Nowo znaleziona „ZVauka dwunastu Apostołów", przełożył i ob
jaśnił..., PP 2(1885) t. 5, 232-249, 371-384 oraz oddziełna odbitka (Kraków 1885); Festamentum 
Domini nostri ./esu Christi, przełożył..., PP 17(1900) t. 65,157-183.
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a ich kleryków włączają do jego Wydziału Teołogicznego. Stanowiło to pod
stawę dła ich próśb dotyczących erygowania nowych katedr na Wydziale 
Teologicznym. Argumenty były naukowe, historyczne, ałe i praktyczne, jak 
na przykład, że dzięki takiemu połączeniu państwo już zaoszczędziło pienię
dzy, stąd można to, co trzeba by było wydać na samodzielne studia, przekazać 
na rozbudowanie obecnych. Mimo że starania ich nie przynosiły owoców, to 
nie zrezygnowano. I tak, w roku 1929/1930 bp M. Godlewski, profesor Kated
ry Historii Kościoła powszechnego prowadził wykłady z patrologii w formie 
prelekcji^. Tymczasem Rada Wydziału w 1933 r. postanowiła przemianować 
zawieszoną Katedrę Historii Sztuki na Katedrę Patrologii i Historii Dogmatu. 
W latach 19321934 podjęto wykłady z introdukcji do historii dogmatu w ra
mach Katedry Teołogii Dogmatycznej i powierzono je ks. E. Florkowskie- 
mu .

W międzyczasie Ministerstwo zaaprobowało plan i 31 V III1934 r. powstała 
pierwsza w Polsce Katedra Patrologii i Historii Dogmatu, którą powierzono ks. 
M. Michalskiemu. Po nostryfikacji jego dyplomu doktorskiego z Uniwersytetu 
Gregoriańskiego, podjął pracę dydaktyczną^. Obok wykładów prowadził se
minaria naukowe w liczbie 2 godzin tygodniowo, podczas których przeanalizo
wał następujące tematy: D/dachc, Ambrozjasfcr, nauka <ńf. Ambrożego w «De 
/ide ad Gradanum^, dokumenty życia monastycznego. Praca ta jednak została 
przerwana dwukrotnie. W latach 19391941 był więziony w obozach koncentra
cyjnych w Sachsenhausen i Dachau. Po wojnie uzyskał habilitację 10 VIII 
1945 r. na podstawie rozprawy: Aauka chrystologiczna Ambrozyastra. Studium 
hMforyczno-dogmafyczne. Po likwidacji Wydziału Teologicznego na Uniwer
sytecie Jagiellońskim został profesorem ATK; zmarł w 1987 roku^. Po jego 
wyjeździe do Warszawy wykłady z historii dogmatów i (przez pewien czas) 
z patrologii przejął habilitowany na tym Wydziale w 1948 roku ks. Eugeniusz 
Florkowski , który już wcześniej prowadził działalność dydaktyczno -  nauko
wą w zakresie patrologii^. Po krótkim okresie zamieszania ks. E. Florkowski 
jako pierwszy dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego (do r. 1968) prze-

4° Z tej dziedziny napisał jedynie: Rzym i &afa%Mm&y rzynM&ie, „Miesięcznik Katechetyczno 
Wychowawczy" 27(1938) 128-130.

4* Ponieważ Ministerstwo odmówiło mu zatwierdzenia, mimo iż chciał wykładać bezpłatnie, 
Biskup przeniósł wykłady do seminarium.

42 Na kursie II przez trzy semestry po 2 godziny patrołogii, a na kursie V po trzy godziny 
tygodniowo historii dogmatu.

42 Por. wspomnienie pośmiertne: Ks. E. Staniek, Ks. Marian Mic/ta/ski (7900-7987), VoxP 
7(1987) 1 .12-13, 545-546.

44 Rozprawą habiłitacyjną była: Soterioiogia Pe/ugrusza. Studium /[Łsforyczno-Jogmafyczne, 
Kraków 1949.

42 Był promotorem doktoratów: ks. Szczepana Pieszczocha, ks. Wacława Eborowicza, ks. 
Andrzeja Bobera, ks. Sudusia. Z  jego pubłikacji patrystycznych zob.: Marka Boża w nauce Ojców 
Kościoła, w: Gratia piena. Studia teologiczne o Bogurodzicy, red. B. Przybyłski, Poznań 1965,
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kazał wykłady ks. M. Michalskiemu, a sam -  ze szkodą dła patrołogii -  zajął się 
wykładami jedynie z teologii fundamentalnej, które prowadził aż do śmierci 
w 1989 roku*6. Ks. Marian Michałski nie zostawił po sobie zbyt wielu uczniów; 
doktoryzowało się u niego zaledwie 2 patrołogów ks. Edward Staniek i ks. Emił 
Stanuła CSsR. Dziełem ks. prof. M. Michalskiego było niewątpliwie ukierun
kowanie studiów krakowskich w kierunku komentarzy patrystycznych do Cor- 
/7M3 Pattlintiw, jak i przygotowanie ^nfo/cgń Patrystycznej, w której obok 
samych tekstów autor w postaci krótkich wstępów udostępnił czytelnikowi 
w świetny sposób podstawowe zagadnienia związane z patrologią^.

7. Stan aktualny. Dalszy etap krakowskiej patrołogii jest związany z funk
cjonowaniem Katedry Patrołogii i Historii Dogmatu w ramach najpierw Papie
skiego Wydziału Teologicznego, a następnie Papieskiej Akademii Teologicz- 
nej. W roku 1972 po ciężkiej chorobie ks. prof. Michałski przekazał wykłady 
swemu doktorantowi ks. E. Stankowi, który w 1974 r. po obronie doktoratu 
przejmuje kierownictwo Katedry, najpierw (od 1975 r.) jako kurator, a od 
habilitacji w 1984 r. jako jej kierownik. W tym okresie ks. E. Staniek był 
promotorem ponad 120 prac magisterskich i kilkunastu licencjackich. W latach 
1986-1996 pełnił on również funkcję kierownika Katedry Homiletyki na Wy
dziale Teologicznym PAT w Krakowie i większość swego czasu poświęcał 
pracy przy organizacji Katedry Homiletyki oraz Studium retoryki i środowiska 
homiletycznego. To właśnie tłumaczy dysproporcję w iłości promocji doktor
skich w tym czasie -  na 2 z patrołogii (ks. dr Kazimierz Panuś i piszący te słowa) 
przypadło 6 doktoratów z homiletyki. W tym też czasie na Papieskim Wydziałe 
Teołogicznym habiłituje się ks. Sz. Pieszczoch, a po 1981 r. już na Wydziałe 
Teologicznym PAT ks. B. Częsz, ks. H. Pietras, ks. A. Żurek i ks. M. Staro
wieyski.

Adiunktem w naszej Katedrze jest ks. dr Arkadiusz Baron: studia uwień
czone doktoratem ukończył w Rzymie, a dziś prowadzi samodzielne wykłady 
i seminarium magisterskie. Jego działalność naukowa jest jednak związana 
przede wszystkim z miejscowymi seriami wydawniczymi. Jak już wspomnia
łem, przejął on wydanie tłumaczenia Tadeusza Sinki Homilii do Listów św. 
Pawia św. Jana Chryzostoma (ukazały się Homilie do Lista św. Pawia do 
Rzymian). Jest on także współredaktorem serii Myśl Teologiczna i Zrodla

59-78; Zarys historii dogmatu cArystotogtcznego w epoce paffysfyczne;', w: StażyćprawJzte i miłości, 
Częstochowa 1984, 58-92.

46 Por. wspomnienie pośmiertne: ks. E. Staniek, Ks. Eugeniusz Tworkowski (7902-7989), VoxP 
9(1989) t. 16, 517-518.

47 Por. Antologia literatury patrystyczne/, t - 1-2, Warszawa 1975 i 1982; lVauka chrystologiczna 
Felagiusza, CT 17(1936) 143-164 oraz oddzietna nadbitka (Lwów 1936); Aiauka teologiczna nie
znanego autora „De physicis", Kraków 1937; Erohlem autorstwa tzw. „Amhroz/astra" w świetle 
/ego nauki chrystologiczne/. Studium patrystyczne, Kraków 1948.
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My?/; Teologicznej. Pozostali pracownicy Katedry to piszący te słowa adiunkt 
prowadzący wykłady i seminarium magisterskie w ramach Katedry dła studen 
tów Wydziału Historii Kościoła, oraz pan mgr łic. Tytus Górski, który służy 
wszystkim radą i pomocą udostępniając swój przebogaty księgozbiór z zakresu 
martyrologii i antyku chrześcijańskiego. Do tego należy dołączyć dorobek 
wszystkich instytutów mających umowę z Akademią jak i działalność samego 
środowiska rozwijającą się dziś w trzech miejscach. Obok Katedry funkcjonują 
bowiem studia benedyktyńskie nad źródłami monastycyzmu, działalność dy
daktyczno-wychowawczą prowadzi ks. prof. dr hab. H. Pietras w oparciu 
o Wydział Filozoficzno-Pedagogiczny XX. Jezuitów i kierowane przez niego 
wydawnictwo WAM. Choć nie można porównać tego stanu do pierwszych lat 
XX wieku, to jednak nawiązuje się współpraca z krakowskimi filologami kla
sycznymi, z którymi środowisko nasze stara się regularnie spotykać. W spotka
niach tych biorą udział: ks. Edward Staniek, ks. Henryk Pietras SJ, ks. Arka
diusz Baron, ks. Adam Bandura CM, ks. Kazimierz Gurda, ks. Stanisław 
Łucarz SJ i ks. Jan Żelazny. Staramy się, aby te nasze wzajemne wymiany 
doświadczeń miały miejsce przynajmniej raz w miesiącu.
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LA STORIA DELLA PATROLOGIA NELL'AMBIENTE DI CRACOVIA

(Sommario)

Dai ultimi anni XIV secoło, alla corte delta santa regina Hedvige, si possono 
trovare le radici degli studi sui Padri nel nostro ambiente. Ma la storia deHa patro
logia e collegata eon la storia delFAccademia di Cracovia. Nel principio gli studi 
patristici erano inseriti negli studi di filologia e di storia della Chiesa. 11 rinascimento 
e collegato eon Fattivita della scuola filologica e teologica presso FUniversita Jagiel- 
lonica nel XIX secolo ed e stata coronata eon la fondazione della prima cattedra di 
patrologia in Polonia nel 1938. Oggi Fattivita patristica accademica si svolge nelFam- 
biente della Accademia Pontificia di Teologia.




