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,.Conversiolls between Nicene atrd Homoian Christianity in the Post-Ronratl Successor Kingdolns
fronr the Fifth to Seventlr Centur\"'

napisanej pod kierrrnkiem clr. hab. Roberla Wiś niewskiego

Zastąpienie rvł adzy rzymskie.i w zachodniej częś ci Cesarstwa przez rządy dawnych gerrnańskiclr

f-ederatów skonlpIikorvał o w istotny sposób religiirro-polityczllą s_v-tuację t,o-,clr obszarórv. WsParcie

cesalzy clla nicejsko-konstan§rropolitariskiej fbrnrLrĘ  rvyznania w,iu1, rvydarł 'ał o się ostatecznie

spychać  do deiensyrv1, pozostał e opcje rozstr:ry,gnięcia tzw, sporórł , tryrritanr1,,clr. ktore zdonrinor,vał Y

ż y,cie Koś cioł alv IV w. ll.e, Szczególrrą rolę ivś ród przeciwnikórv Niceiodgr;,,rvali wyznawcy forrnr-rł y

Wyznania wiary sporządzone.j w trakcie IV synodu u,Sirnrium, przy.jętej zaś  w 359 l'. n.e. przez synod1'

rv Rimini i Seleuc_ii lzaurfiskiej. potraktowarr e przezcesarza Konstancjusza lI_iako odPo'ił 'iednik sYrrodu

powszeclrtlego. I]-ornlula ta, gł osząca. ź e Syn jest ..podobn,v" (hornoios) Ojcu. wydar.vał a się początkor,vo

ł obrą podstawą dla zjeclnoczenia Koś cioł a, w rzeczywistoś ci jednak t},lko pogł ębił a obecne rł ' tli1-1'l

podział y,,, doprowaclząiąc do wyodrębnienia kilktr osobtl1,,ch Koś cielny,,clr orgarrizacji, T;"ch, którz_v

pozostalije.i ,,l,ierni nice.iscy polerniś ci nazyr,vali ..ariatla1-1-1i" mił lto, ż e w rzeczYrł 'istoŚci nauka ich rrie

pokrllvał a się z po_elądami przypisywanymi Ariuszowi. Koś ciół  ..honrejski". rvsPierany Początkorł 'o
przez cęsarzy Konstancjusza lI i Walensa. po roku 38] n.e. nlalaz,| się lv państwie rzymskim iv PozYcji
liurczącej się. prześ iaclowanej nlniejszoś ci. Zdoł at.jednak pozy,skać  sobie tliemal lvsz,vstkie Plenł iona
gernrańskie, które szukaĘ  teraz siedzib na obszarze Cesarstwa. cesarskie represje. rnające na celu

wykorzenierlie ".herez,ii" rlie sięgał rr,,zaś  kr.vestii wyzrrania owy,ch..federatórv". Kiedy zaŚ..f'ederaci"

usamodzieltlili się, przejmtrjąc r,lł aclzę na poszczegolrlyclr terenach cesarst\Ą,a. przeŚladowatti ..arianie"

zy,skiwali tu na nowo status Koś cioł a lvspierallego przez lr,ł aclzę, r.v róż ny sposób Lrltł ada_iąc stosllnki z

clom i n tl j ącynl wś rtid rz.v nlskiej ludnoś ci Koś cioł em ..n icej ski nr".
praca Marty, Szady" poś rvięcona jest róznvrł l aspektonl owej interakcji, okreŚlanynr ł ącztlie jako

..kotlw,ersje". Angielskiego terminu ,.convęrsiot-l" nie llalezy tu w zawęzajac1, sposób tł urlaczY,'Ć jako

..nar,vrócenie". pfaca obejnlLrie borł ,ienr nie ty,,lko ki,vestie zmiatty wvznallia przez osobY'. ale tez

prze_imorvania ś rviątyli czv rrriejsc kultu męczennikórv. Autorka z rór,vIł ą Ll\\aga traktLr_ie prZ.V t}l]l

zarówtro 1,onw*rs.ie z lvyznatria nicejskieg<r na honlejskie .jak z homejskiego na r-ricejskie. Próbuiąc
zebrac i us.vstetnat1zować  lvszelkie fenomeny,. dające się podciągriąc pod clwo szerokie Pojęcie.
Liprzedza_iąc ogólną ocenę pracy chciał b,vm _jLrż  tLrtaj str,r,ierdzić" ze o ile analiza poszczególnych

przykł adórv korlrversji. clclna_iciyrvarrych lł , ź ródł ach r,lydaje się na clgół  przekonyr,vr_ł iąca i charakteryzrrje

ja ul,soki stopieri opanou,ania \\,arsztatll. to s,vnteza. sy,,stenratyzac_ia ty,ch danych budzi .jedrlak. u' nloitlt

ociczt_tcil,t. doś ć  istotne 7astrzęż ęnia. Wydaje nli się, mianolvicie, ż e zastosolval1),, pl,zez ALltorkę

geograliczn1, kltrcz nie najlepiej porządkirje zgrotlraclzotr,y pl"zęz nią nateriał . a wręcz Pror,ł 'adzi do

lvrazenia clraosu. lv którynr rnogą zgilląć  lvazkie rezultat1,.jej analiz.
Pracę r,vy,raź rlie podzielic tnozna na dr.vie częś ci. Pierwszą tworzy rnetodologiczl-Iy WSIęP wraz Z

pierwsz1,1n rozdziaLęn.traktu.iącym o kluczolvyln clla zrozulnienia je.j gł ow,nej częś ci procesie PrzYjęcia
wyznallia hornejskiego prz,ez prz.eb,l,r.vającyclr juz na teretlie Cesarstrva Gotorv, Gł ór,vna częŚĆ Prac}'

zam_vka się rv kole.jnl,ch cztereclr rozdział ach: drugi i trzeci traktLrją o ltalii odporł 'iednio pod rządami

ostrogotórł ,i |,ongobarclórv. czrł ,arty o r.vancialskiej Afryce. ostatnitralitLrje zbiorczo paristwa Porvstał e

na terenie dawnej prefektr,rr1 gali|skiej: Wizygotor,v, Burgundórv, Frarrków i Sr,vebór.v.

Poprzeclzający gł ówne rozdział 1 pracy wstęp prz,ekracza trady,cyjne ralrry otnówienia stanu badań i

zrócleł . zar,viera.iąc parę rvazkich zał ozeń metodolo_9iczn,vch. Autorka.jest ś rviadclma problenlólv. jakie

Iliesie zdominowanie niektórych rvątkórł , dyskursu przez nowoczesne pojęcia i koncePcje sł abo

ctostclsclr.vane ilo rvyjaś niania rzeczywistoś ci przeł omu Alttl,ku i Sreclniowiecza, stosowanie koncePc.ii
silących się na

#
ukształ towanych na gruncie współ czesnyclr nauk społ eczrrycli (.albo też  przez



nowatorskoś ć  historyków) dla rł ,yjaś niania odległ ej epoki. ówczesnyclr stosunkór,v społ ecznych cz1,
religijnoś ci. Prz,vkł adem są tu clrocby koncepc_ie sanrej ,.konwers.ii", skttpione na osobis§nr
doś rviadczeniu jednostek, przeż yciu zniany sposobu sprawor,vania kultr,r czy moralnych zasad.
kierujących zycietn. Autorka s-ł usznie konstatu.ie ich bezuź ytecznoś c przy wy.jaś niał liu f'enomenu
zmiany przynależ noś ci nriędzy dwoma Koś cioł ami nie rózrriącyrni się w istotrry sposób ani litLrrgią ani
nauką nloralną, poza wszystkinl teź , jak zauwaza, posiadane przez.nas dane zródł owe nie dają r,vglądu
w przez,vcia l<onweftytów. Druginl punktem, w któryrn Doktorantka stara się zaclrować  trzeź wy d.vstans

.jest jednostronny obraz póź nego chrześ cijaństwa jako religii przen]ocy i przynrusu, których doszLlkr_rje

się nawet w samvclł  roszczeniach poszczególnvch rvyznań do posiadania jedynie poprawnego przekazv
r.viary. Mozna by tylko doprec.v-zować  .!e.i rr,ywod1., lv klł ,estii samego przymLlsLl ze strony palistwa.
rvyrvieranego na ..heretyków": rzeczyr.viś cie. rozliczne prawa karno-religijrre represjonou,ał y
wyzna,nvanie bł ędnej rviary, nie istniał y jednak takie, które przyrnusza§by wprost do przejś cia na tę
,.rvł aś cir,vą", wspieraną przęz cesarza czy króla. w t,vm ś wietle odna.idywany przez niaw Yaria dl,skurs
o toleranc.|i. zakł ada.iącej niemoż noś ć  przymllszellia sił ą do wyboru rvł aś ciwej drogi okazuje się nie tyle
iś ć  w poprzek donrinLljącej postarł  ie. co rozszęrzać  ją takż e na ów negatyu,Ily aspekt politl,ki religijne.j,
wyrazony w prar.vach zakaziriących bł ędnego kultLr cz_v nattki.
szczególnyrrr problernem nletodologicztlytn, przed który,rl sta.je Autorka.jest uł aś cirve zdefiniowanie
trazw tytuł o$,yclr Koś cioł ów. Sł Lrsznie rvskazuje, ze pretens.ie do miana.,katolicki" roś cił _v sobie oba. a
takze tla polerniczny charakter nazw}, ..arianie" (po stronie home.iskiej odporł ,iadał ab1, jej, zape\\l]e,
..atarlaz,ianie". istnieje r,vzmianka. ż e tak wł aś nie .,ariatlie" okreś lali zwolennikór,v Nicei). Jednak
sł ttsznie podnosi tęż , ż e pojęcie .,ilotnoios" nigdy nie stał o się centralnynr punktern polemiki
zl1,olenników Nicei z ,.ariananti". llazwa ..honrejcz,n-,c1,"' jest rł ,ięc sztucznynr konceptem rvspół czesnej
nalrki. stosowall)im po prostLl dlatego, ze llie sposób odnaleź ć  nlnie_i nietrafllego po"ięcia na Koś ciół
..ariański". W tyrn setrsie rozrviązanie. które przyjrnLrje traktu.je Autorka nie ryle.iaiio najlepsze z
nozliwvch. co najmniej zł e rvś rod dostęprrych.
Jeś li.iei spojrzenie na wyznatrie i Koś ciół  liornejski wydaje się nrie.jscami por,r,ierzchowne. w3,"trika to pc,l

częś ci ze ś wiadomych samoo_tralliczeń: Autorka nie wchoclzi r,v istotę teologicznego dyskr_rrsu między
wyznaniami. nie stara się tez przedstawic sto_jących u podstarv l(oś cielrrych podział órv ll,vdarzeń.
historvcztl_vclr i teologicznvch róż rric, Uderza.jąc1,, jest brak rv_iej bibIiografii książ ki, która zadecy,dolł ,ał a
o zastąpieniu lv dyskursie naukow5,"nr terminu ,,ariallizm" przez.,lronreizm", mianorvicie Harls Christian
Brennecke. Stuttien zur Ge,schichle der IIolnder. Ti.ibillgerr 1988. Idący, za nią często bezr,viednię autorzy
zapomirla.ią. ze obdarzanie przez polenristów te_9o akurat antynicejskiego Koś ciola nlianem ,"ariański"
nie był o czys§rn przypadkienr, ze ł viodącą rolę wś ród jego zał oż ycieli ode_qra|i poplecznicy Ariusza
(czy moze racze_i: inni teologiczni spadkobiercy szkoĘ  Luc.jana z Antiochii). Lrznający,,. ź e ich
statlorvislto teologiczne doskonale rnieś ci się w szerokim. a _iednocześ nie rnającyrn oparcie rł , Piś rrlie
stbrnr uł ow anitt J n m cl i o s, .

W.jednym pr_rnkcie ponliniecie doktrynalnych szczegół ów przez Autorkę należ 5, uznać  za uchybierlie lv
prorvadzeniu wykł adu: chodzi mianowicie o kwestię porvtarzania chrztu w Koś ciele lrornejskirn,
rvskazującej na nie uznawanie tu waznoś ci tego udzielanego przez .,nice.|czyków". Dokuntenty
soborowe wskazLrją jednoznacznie, ze Koś ciół  nice.jski uznawał  waż noś ć  chrztu ariańskiego ze względu
na iclentycznoś c fonlttł 1 chrzcieIlle.i i obrzędu: na podstar.vie tycli satnych krl,teriórł , odtnau,iał
natomiast r,vaznoś ci clrrztu bardziej radykalrrych eutromiall. Nie dziwi. ze ieunomianie rebaptl,zorvali
rv.vztlawców KoŚcioł a nice.jskiego (i b1,,li za to karani przez prawo cesarskie). zastallar,via rratonriast. jak
często sł yszy,nly o podobne_i praktyce ze strony homejcz1,,ków Ila dalv1-1ym rzynrskirn Zachodzie.
Autorka poś więcila prclblemou,i osobny affykuł  zanrieszczony w.Iournctl rlf Ecn.ly Christian,Studies,
.iasnoś ć  wykł adu rvymagał ab.r, jednak choć  krótkiego onrówietria tez i wniclsktiw te.j pLrblikacji. a nie
t_vlko wspollnienia je.j rv przypisie.
Pierwsz1, rozdział  pracy,, należ v,.jak wsponlniał etn" traktować  raczej.jako dalsz1,, ciąg metodologicznego
wstępll niż  częś ć  zasadniczyclr, tytuł owycl-i badań. Poś rvięcoll1, jest on okolicznoś ciom konwersji Gotór,v
na rvyznatlie hoInejskie, ustalenia Autorki są tu niezwykle wazkię dla je_i spojrzenia na gocki ..arianiztlt"
w dalszej częś ci pracy; wbrew bowienr dominu|ącyln zwł aszcza w poptł larniejszych ujęciach opinionl



Marta Szada nie wiclzi w lrinr swoistego ,.lvyztlalria etnicztlego", pielęgnou,anego w imię utrzynrania

bariery mięctz1 Iudnoś cią gernlańską i rzymską, przecirvnie, podkreś la jednoś ć  hornejskiego Koś cioł a

Germanów i Rz5lmian. roszczącego sobie tytuł  do powszeclrnoś ci rlie mniej niz ten nicejski. Pokazanie,

ż e.ilż naetapie tr.vorzenia się Koś cioł  ten był  w istocie o\\,ocem rnis.ji rzyrnskich homejczyków.jest więc

niezwykle wazne dla jej cał oś ciowego spojrzenia. Najogolniej mozna powiedzieć , ze Autorka zdejmLrie

rriejako ..odpowiedzialnoś ć" za ",gocki arianizm" z bark biskupa Wulfili r,vskazu_iąc na irrne dlogi

korrwersji, odclzia§rvarlia Koś cioł a hornejskiego (a takż e innych Koś cioł ów) na gockich PrzybYszY.
Bł ęclenl. który popeł nia .jest _jeclnak skLlpienie się niemal w_vł ącznie na stost;nkach w Illyricrrm,

pominięcie zaś  Tracji i samego Konstan§nopola mirno ś wiadonioś ci. ze ..balkariski" wątek historii

Gotor,v toczył  się po obu stronach grarricy prefektur. Istrrie.ią liczne przesł anki rvskazu_iące na l<luczor,vą

wagę Koś cioł ów lronlejskich Trac.ii dla procesu konr.versji Gotorv: to tu clział a Wulfila" to tLr udaje się

po 38l r. n.e. relegowany z Konstanty,nopola home.iski biskup. to tu dochodzi do jednoczenia się i

podział ów międz5, gockimi i greckirni ,.arianarni" (pominięte przęz Doktorantkę Śrł 'iaclectr,vo

Sozomena), to trackich rvspół braci tyczy wreszcie, wztnianko,uvana przez Autorkę, dyplomat5tczna

troska r,vandalskich królói.v. Jeś li clrodzi o sam Konstantynopol. to Autorka podejmrrje wątek obecnoŚci

gockich ..arian" rv Mieś cie podczas porvstania Gainasa. zastrzeż erlia lnozl]a tu jednak \\,lsnLlc do

potraktolvania dzięł a Synezjrrsza De proviclenticł , zgodnie z dawnie_iszynri tendetlcjaIlri. jako

alegorycznego ujęcia rzecz5lwistych wydarzeli, tak wiernego, ze mozna na jego Podstarvie lvl'ciągaĆ

rvnioski co clo tozsamoś ci protagonistów opowieś ci czy ich wyznatria.

Zasadniczączęś ć  pracy tworzą cztęw t"ozdział y,poś rvięcone kolejnyrn ex-pref-ektrrrom post-rzynrskiego

Zachodu. Zagaclrrienie konł versji w ltalii rozbite.jest na drva rozdziaĘ , onralviające lrole.jno czas

panor_vania ostrogotów i Longobarcló\v. Czrvar"ty rozdzial do§,czy Afryki. przedrvandalskic,i,

wandalskiej jak i w okresie następującym bezpoś redrrio po jLrs§nialiskiej rekonkwiŚcie, PiąĘ ' -
\ł szystkich krolestw barbarzyńskich ufbrrnowanych na terenie Galii i Hiszpanii. Widzirny tu nade

rvszystko niekonseklvencję Atltorki jeś li o podziale rra rozdział y decydowaó nriał y rózne polityczno-

religiine stosunki w poszczególnych królestlvaclr. wypadał oby osobno omówiĆ takze te potraktor,vane

ł ączllie rł , .,galo-1riszpańskinr" rozclziale. Znacnl,ie lepsz_l,n-r kluczem rvydawał by się jednak tenratYcztlY'

1lracaaż prosił aby się o zestawienie r.viadomoś ci dot5,,czących konrversji ś rviątl,ri. kollwers.|i lv roclzinie

królerł ,skiej, arlegclot dotyczących konwers.ji rvś ród ludu itd. Porradto. poniervaz dla kazdego z obszarór,v

lnoze|Tly analizorł ,ac tylko niektore typy ź ródeł . niektóre obszary,kor'lversji. rozdziaŁy drugi do piątego

w zaden sposob nie clają się rrjednolicić  tak. by nlozna był o lvyprowadzać  sellsowne wrlioski

porównawcze rniędzy królestwanri czy- ex-pretbktr_rrami. Systema§czne omówienie poszczególnY'ch

obszarów, konwersji, poznawal]ych za poś redlrictr.vetrr podobrrych ź ródeł . znacznie lepiej Pornogł ob;-
rvydobyć  takze umie.iętnoś ci Doktorantki lv zaltresie zródł oznar.vsr*u, 11,y'iaŚrlic zasady', którYmi

kazdorazowo kierował a się rv swych analizaclr. Oczylviś cie, wszystko to odnalezc tlroż tla \\ prac\.

jedrlak rv przyjęt;-,nr ukł adzie wykł ad wydaje się po prosttt znacznie bardziej ciraotycztly, Pewne
spostfzezeIlia lvrvdają się tu rozproszor}e. inne niepotrzebnie powtórzotle.

Spróbuję ukorlkretnić  te mankamenty onrarviając drugi rozdział  pracy, poś więcony ostrogockiej ltalii.

Wyrózrlikiern sytr,rac.ji jest tr,r niewątplirvie toleranc.vjna polityka Teodor_v-ka Wielkiego wobec

r.vyztralvcórv nicejskiego Credo..iej ideowe przesł arlki uzasadnione zostaĄ,' rv zar.r'art-Vcll w Vctl'iu listaclr

królewskich. Warto jednak też  zauważ yc, ż e dla zadnego innego z omarvianych lirolestw tlie

cl,n.,sponu.jenly porórvny,r,valtlytn zespoł enr kolesponclerlc.ii krolewskiej, Atrtorka jest tez lv Peł ni

ś w.iadorna dysktrs.ji naukorvej na telllat przy-czy:,| zebrallia przez Kasjodora orve.j korespotlderrc.ii, która

b_vć  moze miał ateż  usprawiedliwiać . w oczaclr rvschodnich Rzymiarr. italskie elity rvspół dział ające z

Gotami_ieszcze czasie r,vo.jny z .Iustynianetn. Przedstawienie gockiego ltróla jako szernlierza lvolnoŚci

reiigijne.i mogł o tu zarówro sł tlzyć  oczyszczeni u zzarzutu kolaboracji z lreretykienr, co {e drl_vił 'ac sobie

krytyków represyjnej polityki Justyniana w te.i dziedzinie.
ltolejni,nr punktem jest problern konwersji, przy czym, jak ma to też  miejsce w dalszyrł  ciągLr pracv.

zt)aczącą częś ć  zlla,nych z imienia konweftytórv stanorvią czł onkowie roclzinach królewSkich. Z ulvagi

na mał zetistwa międzyclylastyczllę teł r punkt wynryka się podział owi terytorialnenru, mozna mieĆ



wątplirvoś ci np.. czy problen konwers.ii Ostrogothy-Areagni, córki Teodoryka i zotry Sigismurrda
por,vinien być  ornawiany prą/ okazji konrversji wś ród Gotów czy Burgundów. Autorka chyba satna tlie

.jest pewna rozstrzygrrięcia. skoro podejmrrje go w obu odnoś nych miejscach. Inną kwestią jest

..przystawalnoś ó" ternatu konwers.ji rv rodzinach krolewskiclr i wś ród poddany"ch, u\.varLll1kowania bl,Ą,
tir zupeł nie inne nie tylko w przypadkLr sanrycll stanorviących o politl,ce religijne.j lvł adcolv, ale tez ich
rnał ż orrek, któryrir, z wyiątkami, pozostawiano jednak wolnoś ć  rv dec.vzji ccl do zmiatrv wyznallia
(przvkł ady gronradzi tu Doktorantka w rozdziale piątym. rvskazu.|ąc za racle pl,zernarł ,iającejednak za
adaptacją do tego panującego rv nowej ojczyź llie, nawet przy braklr religi_jnego przyrnusu).
I(olejny podrozdział , poś więcony okresowiwojny z cesarzem Justynianenl, podzielony został  rra częś ci
dot_vczące konwers.ii budynkórv koś cieln_vch i osób. Zestawienie to.iedrlak rnusi bLrdzić  zdziwierrie.
..Kotlwers.ja" oclebranyclr honlejczykom budynkow wiąze się raczej ze zmianą sy,tuacji polityczne_i. rrie

.jest narvet poś redrrio ś wiadectweln konwersji rvvznarvcórv (przecilvnie. w opowieś ciach wciąz
pojalviają się, pozbawieni teraz wł asnych miejsc kultu. dLrchowni Koś cioł a ,.ariatiskiego").
Dominującl,m tematem jest tLl d,v-'sltLrs.ja na tetnat re-konsekracji przejnrowanyclr od ,.here§ków"
buciowli, którą tnoze należ ał oby umieś cić  w szerszyln kontekś cie. padają tu bowiem argumen§ zIrane

z dy,,skus.ii lla telTlat nrozliwoś ci przekształ cania w koś cioł i,, pogańskich ś rviąt1,,ń. .Ieś li chodzi cl kottll,ers.ię

osób. Autorka oferLrje pe\Ąną liczbę arregdotvcznych przykł aclórv interakcji międz1,, duchori,nynli
nice.iskinli a lrorne.iskiIni Gotami, niekorriecmie zakoticzotr_vclr rzeczy"lvistą konrversją §ch ostatniclr.
Dzirvi przy t),m. ze rviększoś ć  materiał rr tyczącego rł ydarzeń wspornllianego okresu przesLlwa Autorka
do rozdział tt trzeciego. tyczącego ltalii Lon_sobardzkie.|. kierLrjąc się zaperł ,lle czaseln powstallia relacji.
Tylko tla marginesie lnógł by,rn tu tez doradzić  Autorce zaponlanie się z artykuł em (znallego je.i z innych
publikac.ji) Jonatlrana Moorlreada, Italian Loyalties Dttring.Ittstinittn',s,Goł hic W'ttr, ,^B5,zantion" 53

(l983), 515-596^ ze r.vzględLl na dalsze poterlcjalne dIa nie.| Llz},teczlle przykł ady.iak tez rozwazenie
krvestii..pamięci o Gotaclr" w ltalii czasórv Grzegorza Wielkiego.
Wspotnrliatl1,,.iuż  wyź ej, trzeci rozdział  pracy poś więcony longobardzkie.i Italiijest najkrótszy,rn rv cał ej
clysertacji. co odzwierciedla niejako skąpoś ć  danych ź ródł olvych. rvynika.iąc.vch z niervielkiego
zainteresowania órł ,czesnych autorórv religijrrą polityką longobardzkich ll4adców. Tym bardziej
zasł LrgLrje na pochwał ę próba przedstarvie,nia przez ALrtorkę triualrsórł ,. rriejednoznał -.znoś ci orł ,e_i

polit_vki. Ciekawynl wątkiem.iest ukazanie srroistej autop1,olnocji Koś cioł a hornejskiego jako nrocno
trzymającego się anty-miafizyckiej opcji w kwestiach dzielących zlvolennikórv Nicei: podobnie tez rł ,

Afrl,ce Koś ciół  ten starać  się będzie prezentowaó.iako bardzie.j konsekwelrtrly przeciwnik donatyzmu.
Ciekarvy,nr poruszollytll w Ę ,nr rozdzlalę wątkien] jest tez srvoista ..konrversja" kodeksórv, prze.iętycli
bezwiednie przez Koś ciół  nice_iski od lron-rejczykórv (prz,vkł ad ten jednak kaze się tez zastanowić , czy
Autorka liie rozciąga jednak zbyt szeroko zakresu po.ięcia),

Rozdział  czwafty. poś r.vięcony stosunkor1-l rv Afl,},ce. lvybiia się niewątplirvie srvoją cldlł liennoś cią, tak
ze względu na o rviele brutalrriejsze starcie obu Koś cioł ór,v rriż  rv pozostał vch krainach darvne.j

zaclrodniej częś ci Cesarstwa._jak też  ź ródł a rózne od ry-ch. które stoją Ll podstar.v rozvł aż ali Autorki w
pozostał ych rozdział ach pracy. .Iuz dla okresLl przed inwazją wandalską listy Augustyrla z IJippony
pozwala.ią znacnlie lepiej oszacować  zasięg wpł l,r,vórv koś cioł a hornejskiego na tym obszarze. okres
r,varrdalski zdoIrrinowany.jest przez relac_ie z prześ ladowań lv pistnach FulgencjLrsza z Ruspe cz1,. przecle
r.vszystkini, dziele Wiktora z Wity,. Dla polityki religi_ine,i Wandalóu, i okrestr następtrjącego po

rekonkwiś cię istotne są infbrnrac.je przekazallę przez Prokopiusza z Cezarei, naleź y też  rvspotiinieć
zachorvatre ustaw.v J usty Il i ana t},czące nou o tworzonej prefektirry,
Żroda koś cielne detenninują obraz nlocllo prz}czel,rliolly. zdotninorł ,at)y przęz pollLlre obrazy
prześ ladorvari. które w rzeczywistoś ci - jak zaLlwaź l,ł  Jonathan Conant - był  racze_i epizodami w
dŁrgirn panowaniu Wandalów. autor ten podkreś la tez następuiącą z czasetll sl,tnbiozę. zgodne
rvspół zycie wandalskich i rzvmskich ś wieckich elit. Autorlta idzie llieco inlrvlrr 1ropelll. probLriąc ode.iś ć

od _iednostronnoś ci przedstar.vienia zdomitlowanych przez przęmoc i przytnus relacji obu Koś cioł órv.
u,skazuiąc na rolę dyskursu. teologiczll1,,ch polernik. na pozytywrle ś rodki rnające skł onic do konlversji"

.ialt np. przewaga Koś cioł a honlejskiego w dzieł ach charytatywnych. Lrrł ozliwiolla, rzecz jasna^ przez



przeięcie przezeń naterialnych clóbr, na pokusy kariery, przed którył ni stawiali sr,vych poddanych

wandalscy królowie.
stosunkor,vo najsł abiej wygląda analjza sanrych represji, tych wandalskich, wzorowanych na karno_

religijnej polit1,,ce..rurry, następnie t1,,ch. które satn Justynian Wpro\Ą,aclzał  po utrvorzeł liu nowe_i

p*i"ik u.y,. J*iti g.lri"ś  mozlla Autorce zarzlcic zanieclbania w pracy ze ź rodł ern, to rvł a,ś tlie rv

przypadku owyclr pra\N cesarskiclr czy krolewskich. Autorka trie ztra praktyczrlie odrroś nej literatLlr1,,

przedrniotu (cloś c prz_vpadkor,vo wybierając parę pozycjityczących rrieistotnego dlajej badań problerntl

kodyfikacji), nie zna nawet lv cał oś ci odnoś n,vch ksiąg kodeksów, choć  represje obecne w edykcie

Huneryka czy Nowelaclr Justyniana należ y traktować  na tle cał ego korpusLt ustaw, cał e.i gamY Śroclkólł '

represji przeu,idzianycl-, prre" cesarskie prawo. Nota bene. n"talazł aby tu przyrrajrnnie,i _ieden bardzo

uż 1,,teczny dla.iej rozważ arl przepis, zezwalając1,, ,,gockim ariatlot]-)" rrie tylko rra sł uzbę w rvojskLr

cesarskim. ale też  pięcie rię iu po clrabinie godnoś ci, bez koniecznoś ci odejś cia od swego rł r,ztlatlia

(Cod. lust. 1.5.12.tl.a.szi)-wyjątekodreguł ybęclącyskutkiemswoistejpragmatycznejtolerancji
lvsclrodniorzvrnskich cesarzv.

Jako zasł ugę Autorki ,rdeź y teź  podnieś ć  zauważ enie wyclarzerlia niesł uszIrie traktor,l'anego przez

historyków epoki jako iricydentalne. jakinr był a rrastęptliąca krótko po rozbiciu wandalow reu,olta

rz_vlllskiej arrnii okuptrjące.i Afiyke. zainiciowana weclle prokopiusza przez sł uż ących w rrie,i

honrejczykor,v. niezadorvolonych (m.in.) z opresyjne.i poliąvki cesarza lvzględem ich Koś cioł a, Ten

religijny wymiar rnogł  być  co prar,uda Llwypuklony przez prokopittsza, chcącego winić  cesarza za

zrujtlolvanie Afi,1,,ki l", ,"yniku następu|ących po ąvm rvydarzeniu r,vojen, nienrniej r,vyclarzenie

jednoznacznie wskazirje priynajmniej na mozjiwoś ć  odbudowy znaczęniaKoś cioł a homejskiego Afr5,ki

takze po upadku paristwa rvandalskiegcl,

Rozdział  piąty.|est niervątpliwie na.ilepsz_vrn, najdo.irzalsZym rozdział em pracy: trudno się ternu clzirvić ,

bo clroclzi o obszary itematy będące od lat przedmiotem szczególnyclr badari Autorki, zaczyna się od

przeglądtr ż rodęł  pod kąterrl róznego stosr_rnku ich arrtorów do ..heretyckiego" rvyznania Germanów,

Takż e proba r:systenatyzowania naszej wiedz,n- na telTat roz\ł ,oju Koś cioł a hornejskiego rł , Galii i

Hiszpanii jest ternatem zaniedbanym * pop.r"Jn ich roz,dział ach (ALrtorka trie rvsPonrina. na PrzYkł ad,

ku,estii funkcjonorł ,allia w Kartagirlie lronrejskiego patriarchatu). Relacje na tęmat osobis§clr na\vróceti

rozdzielają wvraź lie te, ktore następują lv rodzinie od anegclotycł ryclr s,vtuacji, rl,sowatlvch w

zywotach czy kronikach, pozlvalających odtworzyć  okolicznoś ci. w jakich mogł y po.ia\viac się decyz_ie

o konwersji wś ród królervskiclr poddanych. Ciekalvym wątkienr jest ukazanie swoiste-i "wo-it]y 
o

reliklvie,, czv mie.jsca kultu Srviętych, a takż e ,.ryrvalizacji na cuda" (oczywiś cie, znane,i nam tylko z

retacji prorrice.iskich). swoistym majstersztykiem .jest interpretacja listów Awitusa z vieIlne rv

kontekś cie naszej wiedzy na temat stosullkol,v w palistł vie Burgundów, pokazująca np, jak pozorn}'

rygoryzl1-1 rnoze kr5,,ć  w istocie barclziei oględne pocle.jś cie lvobec,.heretyltórv", [Jkoro1-1t-lwatrielr-t

rozdział u jest wreszcie al-1aliza,w ś lvietle rachoruanyclr akt syrrodalrrych, polit1,'kireligiine.j rvizl'gockich

królów Leorvigilda i Rekkareda, z niezwykł ą irrscenizacją dokonarł ą przez ostattliego poclczas synodu

lv Toledo, ntającą w1,,razić  slvoiste nawrócerrie zbiorowoś ci. przejŚcie cał ego lrorneiskiego dotąd

Koś cioł a na stroIlę nicejską.

Krytyczne uwagi Z llatur,v zajmują w recen,jach rvięce.j rniejsca niz poclrwał y, r,var1o jednak podkreś lić ,

ze to przeile wszystkinr rozdział  piąty lvybiia się tu in plus wobec §,,ch ..po prostll dobrl,clt", tym bardzie_i

nalezy zał ować . ze Autorka nie sproborr,ał a dostosorvać  poprzeclnich <1o jego Poziomu. Przejrz-vste-i

StrllktLlry. co Zapewne pomogł ob1, lej uniknąć  tez pewnyclr mankamelrtów, rra które zwrocił ern uwagę

przr ich otnorł  ietlitl.

praca Mańy szacly zaopatrzona_iest w obszenlą bibliografię, poclzieloną rra ź ródł a i opracor,vania,

pewnynr dzir,vactrveln w_vcla.ie się wł ączenie do tych ostatniclr tł umaczeń Źródeł ,.jeŚli.iLrŻ . to o nrie-iscu

'v 
alfabetycznyn porząjru ininno ciecydowac wówczas na,zwisko tł unracza. a nie irnię tł umaczonego

alltora staroż ytnego. Istotnyrn pozy,tywem pracy .iest zamieszczenie indeksow osób i niejsc

geograficznych.



Kontrow,ersyjnynr obycza.jem rriektórych recenzentórv jest zał ączaLrie listy odrraleziony,ch w pracy
bł ędów stylis§cznych czy językowych, a Irawet literór.vek czy niewł aś ciwej interpunkcji. Na szczęś cie
fakt, Ze praca.jest napisana po angielsku, a więc w .|ęzyku któryrn Doktorantka operuje z pewrloś cią
lepie.i niż  autornirriejszej recenzji zwalnia trrnie z pod.ięcia podobrr_vch usił orł ,ań. Niewątplirł ,ie nalez1,,
jednak podnieś ć  ten fa,kt, rvy.|ątkowy wś ród prac doktorskich z historii staroż ytnej broniony,,clr na
polskich uniwersytetach. mozna powiedzieć , ze w tell sposótr dyserlac.ia nawet przed jej elventrralnynr
opubl ikorł ,an iem,,vchodzi w obi eg rn iędzynarodolvy.
Minł o pewnei liczby krytycznych Lrwag rnoja oceny dysertacji doktorskie.i Magister Ma§ Szady, jest
zdecydow,anie pozytywna: Autorka wybrał a interesLrjący temat badawcz}-. wylxagający, ł ączenia
rrmiejętnoś ci analizy róznorodnych ź ródeł , w plzeprowadzeniu tych analiz rł ,ykazał a się rł ,ysokinl
kuIlsztelrr, potrafił a też  zaprezelrtowaó wy,niki sr,voich badali w szerokim kontekś cie, rł ,dyskLrs.ii z
uznanymi specjalistami. Jest to jednoznaczna rekonlendacja do r"rznania pracy za bardzo dobrą. nlogącą
stac się podstawą do prze_iś cia do dalszych etapów postepowania w przeł vodzie doktorskim.
Ponier,vaz integralną częś citl recenzji stał o się obecnie l,vezwanie do przyszł ej publikac.jiprac,v, muszę!

lvobec sfonnuł owanyclr przeze lnnie zastrzezeli, stwierdzić takż e^ ze nie rekomendował bym jej do drirku
w obecnynr ksńał cie. Uwazam. ze lepie.i przem_v-ś lana. mniej chaotyczna struktura pozrvolił ab_v Autorce
lepiej u,ydobyć  kluczorve ustalerria.iei badan. dokonać  ciekawszyclr porównari, bardzie.i przyczynic się
do wzbogacenia ś rviator,ve.i nauki. Oczywiś cie. mam ś r.viadornoś ć  ze .iest to mo_ie subiektyrvne
spojrzenie, obarczone moze niezrozuInieniem irrtencji Autorki. uczciwoś ć  kaze rnijednak podnieś ć  ów
postLllat gruntowrre.j ,.reorganizac_ji" prezentowanego materiał u, Po jej dokonanitl powstał a na gruncie

dokorranych jrrz ustaleń pLlblikacja stać  się moze jedną z waż niejszych prac dotyczących nie tylko
fenonretrórv, które Autorka podciąga pod wspólne lliano ".konwersj i", ale tez lv ogóle dzie.jolv Koś cioł a
honrej skiego na post-rzyllrskinr Zachodzie.

Dr hab. Miclrał  Stachura,
Zaklad H istori i B izanc.j tlrrl
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