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wzmiankowane w Kronice fakty  (1205). Dość wyraźne potwierdzenie tej nie nowej już tezy przez Mariana Plezię, dzięki jego 
dogłębnej filologicznej  znajomości tekstu usunie chyba skutecznie z pola dociekań opinie tych, którzy pracę kr onikarza przenosili 
na jego późne lata spędzone w klasztorze po rezygnacji z biskupstwa. 

Do bliższej rekonstrukcji życiorysu mistrza Wincentego Autor odniósł się bardziej sceptycznie. Określenie magister w XII 
w. oznaczałoby tylko „nauczyciela" (pytanie, czy także w połączeniu  z episcopus?). Miejsce studiów poza Polską  pozostaje 
zdaniem Mariana Plezd nadal niepewne: Paryż a może i Bolonia, Francja i Włochy, „i tu i tam"2. Rodzaj pisarski - to gęsta, 
czyli że dzieło mistrza Wincentego mimo formy  dialogowej i licznych exempla wraz z sentencjami i morałami nie odbiegałoby 
od utworu Anonima Galla? Autor nie omówił w swoim krótkim wprowadzeniu ani mów, ani kwestii, których jest w Kronice 
tak wiele, że odbiega ona od dziejopisarskiej narracji, zmieniając  się w traktat, prawda, że nie oderwany od chronologii 
zdarzeń. 

Nieco „rozbujałym" od czasu ukazania się Oswalda Balzera Studyum o Kadłubku (1935) ambicjom poznawczym Marian 
Plezia przeciwstawił ascetyczne - rzec można - oblicze Kroniki Polskiej jako tekstu wypielęgnowanego przez jej autora na 
wzorach starożytnych. W innym miejscu, przy innych okazjach badacz ten zwracał uwagę na wpływ francuskiego  wzorca 
retorycznego (Alan z Lille), umniejszając  przy tym znaczenie bezpośrednich nawiązań  merytorycznych do erudytów 
średniowiecznych (M. Plezia, Związki  literatury polskiej z literaturą  francuską  w XII w., w: Pogranicza i konteksty literatury 
polskiego średniowiecza, Warszawa 1989, [referat  wygłoszony na sesji IBL PAN w lutym 1987] s. 67). 

Nie podzielałabym nb. pesymizmu Mariana Plezi co do trudności w dotarciu do sensu myśli naszego uczonego kronikarza. 
Nie są  one aż tak nieprzezwydężalne, byśmy go nie mogli odszukać w kontekście. Omatus difficilis  vel gravis zalecany przez 
współczesne Wincentemu poetrie (ars poëtica)  czyni zdaniem tego badacza tę lekturę mało strawną  ze względu na nadmiar 
przenośni, szyk przestawny i gęste cytaty. Szkoda, że nie wyposażono tej publikacji w bardziej szczegółowe wprowadzenie do 
języka i retoryki Kadłubka. 

Nowe wydanie krytyczne Kroniki mistrza Wincentego jest konsekwentnie bardziej edycją  tekstu niż źródła historycznego, 
chociaż dzięki przypisom rzeczowym ten aspekt pominięty być nie mógł. Dzieło to nie może jednak stać się jeszcze jednym 
zabytkiem, który ogląda  się od zewnątrz  ze względu na jego styl i formę.  Po jego surowej rewizji raz jeszcze wypadnie 
przezwyciężyć sceptycyzm poznawczy, by odkryć, co właściwie i w jakiej kondycji umysłu czy woli twórczej miał nam do 
powiedzenia nasz niezwyczajny dziejopis. 

Brygida  Kürbis 

Benedicti Minoritae dicti chronica et eius continuatio, edidit Ladislaus D u S e k, w: Franciszkanie 
w Polsce średniowiecznej, cz. 2 i 3: Franciszkanie na ziemiach polskich, Zakony franciszkańskie 
w Polsce, red. Jerzy K ł o c z o w s k i , LI, [Lublin]—Kraków 1989, s. 323-459. 

Żywa działalność edytorska dziewiętnastowiecznych badaczy w całej Europie spowodowała, że w naszym wieku niezmiernie 
rzadko wydobywa się źródła antyczne i mediewistyczne zupełnie nieznane (wyjątkiem  są  tutaj znane znaleziska z Qumran). 
Przeważnie nowe fakty  i wiadomości uzyskuje się na drodze bardziej starannych i krytycznych wydań zabytków już ogłoszonych. 
Osobne miejsce w tym katalogu źródeł zajmują  dzida bezpowrotnie zaginione. Ponieważ średniowieczni kronikarze i rocznikarze 
bezceremonialnie wcielali do swoich utworów już to prawie dosłownie, już to w postaci skróconej lub amplifikowanej  teksty 
swoich poprzedników, możemy niejednokrotnie z mniejszym lub większym powodzeniem rekonstruować owe ogniwa utracone. 
Do rzędu takich kompilacji można zaliczyć omawianą  tutaj kronikę, której wydawca nadał miano „Kroniki Benedyk-
ta-Minoryty", choć w rzeczywistości imię jej autora, jak i też imiona jej kontynuatorów nie są  znane (lepiej byłoby więc 
posługiwać się określeniem: Anonim-Minoryta). Skoro jednak kronika została puszczona w obieg pod imieniem Benedykta, 
trudno to będzie w przyszłości zmienić. 

Kronika Benedykta-Minoryty (=BM) zachowała się w dwu rękopisach, z których starszy z przełomu XV/XVI w. znajduje 
się w bibliotece uniwersytetu praskiego i zawiera wypisy rocznikarsko-kronikarskie  z lat 1346-1487, drugi w bibliotece książęcej 
w Wolfenbüttel  z końca XVI w. i zawiera wypisy z lat 894-1310 i 1343-1492; nie wiadomo, czy opustka z lat 1311-1342 
znajdowała się już w archetypie, czy też powstała w wyniku zatraty rękopisu. 

Tekst zachowany w rękopisie praskim ogłosił w roku 1779 Gelasius D o b n e r (Monumenta Historiae Bohemiae, t. IV, 
s. 23-78) i autorstwo jego przypisał żyjącemu  w połowie XIV w. Benedyktowi z Weitmilu, który napisał kronikę Czech, 
obejmującą  głównie czasy cesarza Karola IV (do r. 1374). Na istnienie drugiej obszerniejszej kopii BM zwrócił uwagę już 
Franciszek P a 1 а с к i, ale nikt nie pokwapił się do nowej edycji. Uczynił to dopiero w roku 1968 Ladislav D u ś e к, włączając 
tę edycję do swej pracy doktorskiej, poświęconej krytycznemu rozbiorowi kroniki. 

Swoje obecne wydanie opatrzył on krótkim wstępem, informującym  o rękopisach i charakteryzującym  konstrukcję i treść 
kromki, a także przypisami objaśniającymi  tekst. Niestety, możliwości wydawnicze, którymi rozporządzał  Prowincjał OO. 
Franciszkanów Konwentualnych i redaktor serii, poświęconej dziejom zakonów franciszkańskich  w Polsce, nie pozwoliły na 

2 O udzielaniu w Paryżu magisterium wraz z licentia doccndi ok. 1174r., gdy кал clerzem katedry Notre Dame byl Piotr Comestor, zob. ostatnio M. G r o t e n, Der 
Magistertitel und seine Verbreitung im Deutscher. Rei eh des 12. Jahrhunderts, Historisches Jahrbuch 113 (1993) z. 2, s. 21—40, zwŁ 23, gdzie powołano pracę Gaines Post, 
Alexander QI, the licentia docendi and the Rise of  the Universities, w: СЛ . H a s к in s , Anniversary Essays in Mediaeval History, wyd. СЛ. Taylor-J.L. La Monte, 
Boston 1929, s. 269. 
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równoczesne ogłoszenie drukiem wspomnianej dysertacji, która otwiera czytelnikowi drzwi do rozpoznania całego tworzywa 
źródłowego kompilacji. L. Duśek, Kronika tzw. Beneśe Mimority a jejî pokracovânt, Minulosti Zâpadoceského Kraje 26,1990, 
s. 7-112). 

Zdaniem Wydawcy trudno uznać BM za dzieło jednego autora, chociaż w kwestii tej może również w przyszłości zarysować 
się duża różnica zdań. Jasno natomiast rysuje się wewnętrzny jej podział na trzy części. Najstarsza obejmuje zapiski z lat 
894-1193; została ona skompilowana z kroniki Kosmasa, roczników praskich (wersji obszerniejszej, dziś zaginionej), tzw. 
Roczników Czeskich (Annales Bóhemici), kroniki Mnicha z Sazawy, roczników hradicko-opatowskich, tudzież dwunastowiecz-
nych kronik Wincentego z Pragi i opata Jarlocha. Odrzucić należy stanowczo zdanie, przewijające  się w starszej literaturze, 
jakoby w swych starszych pokładach była ona tylko ekscerptem z kroniki Kosmasa. BM w tej części wykazuje mnóstwo zapisek 
wspólnych z rocznikami polskimi (np. r-k krótki, r-ki: kapituły krakowskiej, poznańskie, Sędziwoja, Trasld itd.) i austriackimi 
(r-ki z Melk); wzbogaca też swoje zapiski wypisami z kronik świata, jak kronika Frutolfa  z Michelsbergu, uwzględnianej też 
w rękopisach grupy С kroniki Kosmasa, i kroniki Gilberta. Wszystko to jednak, jak się wydaje, nie wystarcza, aby dla tej części 
BM wynajdywać osobnego autora; wszystkie wspomniane źródła były dostępne w Pradze. 

Druga część kroniki obejmuje lata 1193-1361. Na kompilację, która pod sam koniec, tj. 1343-1361, nabiera cech zapisów 
oryginalnych, odautorskich, składają  się wyciągi  z dwu zespołów historiograficznych:  a) kroniki znane pod nazwą:  Lëtopisy 
ceské: 1196-1278, z kontynuacjami sięgającymi  aż do roku 1378, powstałe w środowisku kapituły praskiej, oraz b) przeróżne 
zapiski dotyczące  życia wewnętrznego i organizacyjnego polsko-czeskiej prowincji franciszkańskiej,  gromadzone przy klasztorze 
św. Jakuba w Pradze, których zawartość została też w formie  ekscerptów przeniesiona do klasztoru franciszkańskiego  w Brnie 
i wynotowana w dwu tamtejszych kronikach klasztornych Jana Fürstenhaina (pocz. XVI w.) i Janalmpekhovena (spisana około 
r. 1658). Fragmenty tych kronik Jerzy Kłoczowski opublikował w aneksie (s. 435-459). 

Koło roku 1361 urwała się systematyczna kronika. Ciąg  dalszy aż do roku 1492 sprawia wrażenie mało systematycznej, 
przypadkowej kontynuacji, która wzbudza znacznie mniejsze zainteresowanie, gdyż dotyczy już to spraw regionalnych, już to 
dość ogólnikowych z zakresu historii politycznej Czech, w tym kilka dość ważnych odnoszących  się do ruchu husyckiego. Wbrew 
sugestii Wydawcy należy raczej stanąć  na stanowisku, że BM jest dziełem jednego autora, obracającego  się w środowisku 
klasztoru św. Jakuba w Pradze w połowie X3V w. 

W kronice BM na szczególne zainteresowanie historyków polskich, zwłaszcza badaczy zajmujących  się dziejami 
franciszkanów,  może liczyć stosunkowo obfity  korpus zapisek rocznikarskich i organizacyjnych, odnoszących  się do konwentów 
tego zakonu w Polsce z lat 1232-1359 oraz zapiski odnoszące  się do dziejów polskich w ogóle. Korzystając  z egzemplarza 
rękopiśmiennego użyczonego uprzejmie przez Wydawcę zebrałem te wszystkie wiadomości i oceniłem w osobnej rozprawie pt. 
Franciszkanie polscy w źródłach narracyjnych prowincji polsko-czeskiej w średniowieczu (w: Franciszkanie w Polsce 
średniowiecznej, cz. 2 i 3, jak wyżej, s. 9-47), a więc już do tej sprawy tutaj nie wracam. Sprawa wzajemnych zależności annalistyki 
polskiej od czeskiej, i odwrotnie, wymaga monograficznego  rozpatrzenia. 

W sumie, nie nadając  nadmiernego znaczenia występującym  tu i ówdzie różnicom zdań, należy wyrazić Ladislavowi 
Duskovi naszą  wdzięczność za uprzystępnienie historiografii  czeskiej i polskiej ważnego źródła, które wytrysło dość nagle z niwy 
dość dawno już uprawianej i uznanej za odłogującą. 

Gerard  Labuda 

Henrikas Latvis ir Hermanas Vartberge, „Livonijos kronikos", Vilnius 1991, „Mokslas", s. 224 

Książka  ta zawiera litewskie tłumaczenia dwóch średniowiecznych kronik Liwonii: Henrici de Lettis Chronicon Livonicum 
vetus continens res gestus trium primorum episcoporum oraz Hermanii de Wartberge Chronicon Livoniae. Przygotowane zostały 
przez prof.  J. J u r g i n i s a, który napisał także wstęp i przypisy, a całość opiniował do druku E. G u d a v i с i u s. 

We wstępie J. Jurginis zauważa, że w litewskiej historiografii  kronikę Henryka Łotysza uznać można za terra nullius. Do tej 
pory uwaga badaczy skupiona była na spuściźnie dziejopisarskiej powstałej na terenie państwa krzyżackiego. Dużym, 
zainteresowaniem cieszyła się kronika Piotra z Duisburga, w której stale podkreślano fragmenty  mówiące  o walce pogańskich 
Bałtów z agresją  krzyżacką.  Kronika Henryka Łotysza opowiada o podobnych procesach, ale spisana została około 120 lat 
wcześniej niż dzieło Piotra z Duisburga. 

Johann Daniel G r u b e r , pierwszy wydawca drukiem (1740) Henryka Łotysza, wywnioskował z tekstu kroniki, że jej 
autor był Łotyszem, znał język miejscowy, uczył się w jakimś klasztorze na terenie Rzeszy i w 1203 r. został zawezwany przez 
biskupa Alberta do Liwonii. Pięć lat później wyświęcono go na księdza. Jeżeli założymy, że według kanonów prawa kościelnego 
musiał mieć wtedy 21 lat, to możemy hipotetycznie przyjąć  rok 1187 za datę jego narodzin. Do Niemiec wysłany mógł być przez 
biskupa Meinharda. Swoją  kronikę skończył pisać w 1225 г., a dodatek z okazji wizyty legata papieskiego na przełomie lat 
1226-1227. Tyle informacji  o autorze znalazł w tekście J.D. Gruber. 

Zaledwie siedem lat później kronikę przetłumaczył na niemiecki Johann Gottfried  A r n d t, dodając  także przypisy, które 
pomogłyby zrozmniećjej taść czytelnikowi w XVIII w. Kolejńetłumaczenie zawdzięczamy A. H a n s e n o w i, a zamieszczone 
zostało w pierwszym: tomie: Scriptores rerum Livonicarum wydanym w roku 1:853. Dołączył  on ponadto nowe krytyczne uwagi 
o tej kronice. Udowodnił ponad wszelką  wątpliwość,  że dla Henryka Łotysza początek  roku przypadał na dzień 25 marca 
(Zwiastowanie. NMP), a lata, liczył według czasu sprawowania urzędu biskupiego; przez Alberta.. Otrzymał on sakrę w dniu 
pierwszego marca i: od tej daty należy liczyć lata panowania Alberta, a nie od pierwszego stycznia. Następny przekład: н . 


