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Od przełomu lat 80.  i 90.  XX w. ukazują się kolejne zeszyty 

Testimoniów najdawniejszych dziejów Słowian, przygotowywane  

w dzisiejszym Zakładzie Historii Instytutu Slawistyki PAN i podające 

ekscerpty tych fragmentów starożytnych i średniowiecznych źródeł 

narracyjnych, w których pojawiają się Słowianie. Jest to seria 

wydawnicza w polskiej slawistyce pionierska - jej celem jest 

dostarczenie badaczom pełnowartościowego tekstu krytycznego służącego dalszym badaniom. Założeniem 

serii jest przekazanie fragmentów tekstów dotyczących Słowian w oparciu o najlepsze wydania, a zatem 

najlepiej oddające oryginalną wersję źródła. Dotąd ukazywały się tylko tomy serii greckiej, zbierające 

przekazy autorów bizantyńskich, przy czym na opracowanie czeka jeszcze tom poświęcony greckim źródłom 

antycznym. Większość tomów opracował zespół w składzie: Wincenty Swoboda i Alina Brzóstkowska, do 

których dołączyła reprezentująca młodsze pokolenie badaczy Anna Kotłowska. W ostatnich latach to ona 

przejęła ciężar wydawania kolejnych zeszytów serii greckiej. Ona też stała się główną autorką pierwszego 

tomu serii łacińskiej Testimoniów, gromadzącego przekazy historyków ze „złotej ery” Cesarstwa 

Rzymskiego: Justyna wypisy z zaginionego dzieła Pompejusza Trogusa, Res Gestae Divi Augusti, Seneki 

Młodszego, Scriptores Historiae Augustae, Aureliusza Wiktora, Eutropiusza, Pawła Orozjusza, Pomponiusza 

Meli, Pliniusza Starszego, Tacyta i Ammiana Marcellina. Oprócz Anny Kotłowskiej, której dziełem był wybór 

ekscerptów, ich tłumaczenie oraz napisanie komentarzy rzeczowych i przygotowanie obszernego 

zestawienia bibliograficznego zespół autorski tworzyli: Ryszard Grzesik, biorący udział w pisaniu 

komentarzy, będący też kierownikiem otrzymanego grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 

nr 11 H 12 031381, oraz Barbara Grunwald-Hajdasz, autorka map. Celem zespołu było zebranie wiedzy 

rzymskich autorów o ziemiach dzisiejszej Europy Północnej, Środkowej i Wschodniej aż po Azję Środkową, 

znajdujących się poza limesami. 
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Ekscerpty podane są w wersji oryginalnej oraz w polskim przekładzie, nieraz pierwszym w historii. 

Teksty opatrzone są komentarzami filologicznymi w przypisach tekstowych, które pokazują różne przekazy 

nazw czy słów w spuściźnie rękopiśmiennej. Obszerny komentarz rzeczowy opracowany został w formie 

leksykograficznej, by podkreślić tradycję Zakładu Historii Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 

dawnej redakcji Słownika starożytności słowiańskich. Pomysłodawczynią tego rozwiązania była Barbara 

Grunwald-Hajdasz. W ten sposób powstał chyba pierwszy i wyjątkowy w literaturze światowej słownik 

geografii antycznej ziem pozalimesowych. W 663 hasłach encyklopedycznych połączono wyjaśnienia  

z zakresu filologii klasycznej, germańskiej i iranistyki z wiedzą historyczną i archeologiczną, uzyskując 

całościowe wyjaśnienie problemu będącego przedmiotem hasła (np. nazwy geograficznej czy etnicznej). Jak 

zauważył w recenzji wydawniczej prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk „Leksykon nie ma odpowiednika w polskim 

piśmiennictwie naukowym, a także dokładnego odpowiednika w znanej mi fachowej literaturze obcej”.  

Z przedstawianego tomu mogą skorzystać historycy czasów starożytnych, średniowiecza i epoki 

nowożytnej, badający obecność antycznej nomenklatury etno-geograficznej, filolodzy klasyczni, badacze 

dziejów Europy Środkowej, Północnej i Wschodniej  w czasach starożytnych, archeolodzy, otrzymujący 

pomoc w lokalizacji zasięgu kultur archeologicznych, etnografowie otrzymujący historyczne opisy 

zwyczajów czy wierzeń ludów ery przedchrześcijańskiej, językoznawcy badający dawne języki, nie tylko 

słowiańskie, wreszcie slawiści dociekający, na których terytoriach wykształcili się Słowianie. Tom jest głosem 

polskiej nauki w światową dyskusję nad Barbaricum, czyli terenami Europy i Azji Środkowej pozostającymi 

poza politycznymi strukturami Imperium Rzymskiego, a nowatorska forma leksykonu ułatwi badaczom 

interpretację tekstów antycznych.  

  

(mapa autorstwa Barbary Grunwald-Hajdasz) 
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Szymon Budny, wybitny polski pisarz reformacyjny – antytrynitarz, pozostawił  

w swej spuściźnie kilka przekładów Pisma Św. Należy do nich edycja Nowego 

Testamentu z 1574 r., która pod względem krytyki tekstu, interpretacji 

teologicznych, metody tłumaczenia i opracowania tekstu przekładu (1355 glos 

+ Przedmowa i Przypiski) jest jedną z najlepszych prac naukowych tego autora. Edycję z 1574 r. poprzedziły 

dwa różne wydania Nowego Testamentu  

w tłumaczeniu Budnego: pierwsze z 1570 r. oraz drugie, stanowiące część Biblii nieświeskiej, z 1572 r. 

Wcześniej natomiast ukazała się słynna Biblia brzeska, tj. zbiorowy przekład ewangelicki z 1563 r., którego 

poprawienia – według zaleceń synodu w Skrzynnie (1567 r.) – miał się podjąć Szymon Budny. Wkrótce 

potem pojawiały się anonimowe translacje Nowego Testamentu wzorowane na przekładzie brzeskim, m.in. 

Nowy Testament z 1568 r.  

Książka jest próbą opisu zmian zachodzących w trzech przekładach Nowego Testamentu Szymona 

Budnego z 1570, 1572 i 1574 roku. Opis oparto na analizie filologicznej translacji Budnego z uwzględnieniem 

szerokiego tła porównawczego: wykorzystano również inne tłumaczenia biblijne z XVI w., głównie Biblię 

brzeską z 1563 r. i Nowy Testament z 1568 r. – oraz greckie i łacińskie teksty.  

 Biblia brzeska – mocno krytykowana przez Budnego za posługiwanie się w pracy nad przekładem 

tekstem łacińskim i francuskim – różni się od przekładu NT z 1568 r. przede wszystkim stosunkiem autora 

NT 1568 do wersji greckiej. Otóż, jego tłumacz usuwał z Biblii brzeskiej wyrazy i fragmenty tekstu, które nie 

miały formalnego odpowiednika w greckim oryginale. Nowością jest fakt, że wprowadzał do tekstu polskie 

słownictwo, które później występuje w przekładach Budnego (głównie w Nowym Testamencie z 1570 r.), 

np. (po)kajanie, kajać się, judzki, w Piśmie uczony, bronić, spłodzić. Szczególną uwagę zwrócono na różnice 

wydań Nowego Testamentu Budnego z 1570 i 1572 r. Obie edycje – oparte zasadniczo na tekście greckim 

– wykazują istotne różnice językowo-stylistyczne. Z krótkiego zestawienia fragmentów tekstów z 1570  

i 1572 r. wynotowano około 300 zmian wniesionych do tłumaczenia z 1572 r. Te poprawki były częściowo 

kontynuowane w edycji z 1574 r. 

 Dynamiczny proces kształtowania się zmian w kolejnych przekładach Nowego Testamentu 

Budnego, które autor ciągle poprawiał i doskonalił, jest najbardziej widoczny w jego krytycznej edycji 

Nowego Testamentu z 1574 r. Tutaj autor mógł przedstawić wyniki swoich opartych na wielu źródłach 

badań nad autentycznym, wolnym od błędów tekstem greckim, nad metodą tłumaczenia oraz swoją 

(związaną z wyznaniem) radykalną, teologiczną interpretację. 
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Przedmiotem analizy jest ZGODA – pojęcie ze sfery społecznej i wartość uznawana 

przez Polaków doby staro- i średniopolskiej. Pojęcie ZGODA wyrażane jest w języku 

przede wszystkim leksemem zgoda i jego rodziną wyrazową (zgodny, zgodliwy, 

zgodzić/zgadzać się wraz z antonimami), rzadziej innymi leksemami. Szczegółowym badaniom poddano 

hiperonim pojęcia ZGODA - leksem zgoda wraz z derywatami i oppositum – niezgoda – hiperonimem 

pojęcia przeciwnego – NIEZGODA. Zestawienie w analizie pojęć przeciwnych lepiej uwidacznia ich sens oraz 

eksponuje wyraziście związane z nimi wartościowanie. Opracowanie oparte jest na materiale kartotek 

trzech słowników odpowiednich okresów polszczyzny – kartotece Słownika staropolskiego, kartotece 

Słownika polszczyzny XVI w. i kartotece Słownika polszczyzny XVII i 1. poł. XVIII w. Analizie poddano 4937 

użyć w tekstach leksemów z rodziny zgody – 3932 jednostek pochodnych od zgoda - 1005 jednostek od 

niezgoda. 
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