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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 . 
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H i l d e b r a n d a — „Die Chronik Heinrichs von Lettland. Ein Beitrag zu Livlands Historiographie und Geschichte" 
— ukazał się w Berlinie w 1863 r. Zaledwie cztery lata później kronikę przełożył E. P a b s t. W tymże samym roku wydano 
pierwszy rosyjski przekład dokonany jednak nie zjęzyka oryginału, ale z niemieckiej wersji E. Pabsta. We wspomnianym jużroku 
1867 wydrukowano również drugi przekład rosyjski zamieszczony w pierwszym tomie wydawnictwa „Sbornik materiałów i statei 
po istorii Pribaltijskogo kraja". Drugie tłumaczenie zawiera jednak wiele błędów, a tłumacz często wręcz opuszczał bardziej 
zawiłe fragmenty. 

Rok 1874 przynosi dwa wydania Henrici  Chronicon Livoniae przygotowane przez W. Arndta. Jedno ukazało się 
w Monumenta Germaniae Historica (Scriptores, t. 23), a drugie w Scriptores rerum Germanicarum. W okresie międzywojennym 
wydana została cenna praca L. A r b u s o w a pt.: „Die Handschriftliche  Überlieferung  des Chronicon Livoniae Heinrichs von 
Lettland" (Acta Universitatis Latviensis, Riga 1926, t. 15; 1927, t. 16). Omówione w niej zostały problemy związane 
z autentycznością  tekstu, terminologią  łacińską  i nazewnictwem topograficznym.  Na wydaniu W. Arndta i opracowaniach L. 
Arbusowa oparli swe tłumaczenia J. К r i p e n s (łotewskie, 1937) i SA. A n n i n s к i j (rosyjskie, 1938). 

W okresie powojennym nadal nie słabnie zainteresowanie spuścizną  po Henryku Łotyszu. W 1955 ukazało się kolejne 
niemieckie wydanie kroniki L. Arbusowa i A. B a u e r a w Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum. Tenże sam A. 
Bauer cztery lata później wydał nowe krytyczne tłumaczenie niemieckie i tekst kroniki. W roku 1961 opublikowano pierwszy 
przekład angielski (The Chronicie of  Henry of  Livonia. A Translation with Introduction and Notes by James A. Brundage, The 
Uniwersity of  Wisconsin Press), a w 1990 pierwsze tłumaczenie estońskie. 

Wśród historyków niemieckich nie było zgody co do narodowości autora kroniki. Dla J.D. Grubera, A. Hansena i J.G. 
Arndta Henricus  de  Lettis  był Łotyszem, który na chrzcie otrzymał imię Henryk, a wykształcenie zdobył w niemieckim klasztorze. 
H. Hildebrand i E. Pabst uważali, że był Niemcem z Łotwy — Heinrich von Lettland. Tyle starsza literatura. 

Litewskie tłumaczenie kroniki dokonano na podstawie edycji J.D. Grubera (Lipsk i Frankfurt,  1740). Żałować należy, że 
tłumacz nie skorzystał z najnowszej krytycznej edycji tekstu dokonanej przez A. Bauera w 1959 г., a także z nowszych opracowań 
tematu. Imię, osobliwości języka, oczywiste stosunki zażyłości z Niemcami, wyraźnie niemieckie poczucie narodowe 
wskazywałyby jednoznacznie na niemieckie pochodzenie Henryka Łotysza. Kiedy przybył do Liwonii miał około 18 lat. Zimą 
1206 roku brał udział w akcji misyjnej wśród Liwów w okolicach Rygi. Latem 1215 r. towarzyszył biskupowi Filipowi von 
Ratzenburg na sobór do Lateranu. Od wczesnego lata 1225 r. do kwietnia 1226 r. widzimy go w otoczeniu legata papieskiego 
biskupa Wilhelma z Modeny. Umiera około 1259 r. (por. A. Bauer, 1959). Na podstawie analizy tekstu można wywnioskować, iż 
pracę nad kroniką  rozpoczął  najwcześniej w sierpniu 1224, a skończył najpóźniej w 1227 r. 

Kronika Hermana Wartberga została napisana już po podboju ziemi Liwów, Łotyszy i Estów, kiedy Zakon prowadził wojny 
z Litwą.  Łaciński tekst jest bardziej prosty i zwięzły niż język i stylistyka Henryka Łotysza. Po raz pierwszy tekst wydany był przez 
E. S t r e h l k e ' e g o wdrugim tomie „Scriptores rerum Prussicarum" (Lipsk 1863)na podstawie rękopisu przechowywanego 
w gdańskim archiwum i opatrzył go szerokimi komentarzami. Rok później ukazało się tłumaczenie niemieckie także E. 
Strehlke'ego (Die livländische Chronik Hermann's von Wartberge, Reval 1864) dokonane na prośbę barona R. T о 11 a. We 
wspomnianym już przeze mnie Sborniku opublikowano anonimowe tłumaczenie na język rosyjski z wersji niemieckiej (t. 2, Riga 
1879). Przyznać należy, że kronika Hermana Wartberga nie cieszyła się taką  popularnością  jak omówiona wyżej kronika 
Henryka Łotysza. Nie doczekała się żadnego wydania krytycznego. Również osoba autora wciąż  pozostaje bez swej monografii. 
Wiadomo tylko, że przy pisaniu kroniki korzystał z archiwum zakonnego, kroniki Henryka Łotysza i kroniki klasztoru 
w Dinamünde. W jednej z kopii dzieła Wartberga zamieszczono bardzo cenny dla nas dopisek: Conscripta  fuit  ante multos annos 
hec chronica per fratrum  Hermannum  de  Wartberge  capellanum magistri  per Livoniam. Bez wątpienia  kronika ta jest ważnym 
źródłem do poznania dziejów Litwy w XIV w. 

Wszystkie nazwy hydronimiczne, toponimiczne i osobowe oraz niektóre terminy oddane zostały najpierw w fonetycznej 
wersji litewskiej, a następnie w nawiasach w wersji oryginalnej. Prezentowana nam praca J. Jurginisa jest tłumaczeniem 
popularnym z ubogim raczej aparatem krytycznym (tylko jeden indeks). Nie wiadomo dlaczego tłumacz wybrał najstarsze 
wydania tekstu obu kronik jako podstawę dla swojej pracy. Brak także nowszych opracowań problemu (por. A. Bauer, 1959). We 
wstępie do kroniki Hermana Wartberga Jurginis przyznaje, że nie starczyło mu już sił na przetłumaczenie Kroniki Rymowanej, 
co byłoby bez wątpienia  zamknięciem zbioru „kronik liwońskich". 

Z żalem należy także zaznaczyć, że ciągle  jeszcze nie doczekaliśmy się polskiego przekładu tychże kronik. 

Rafał  Witkowski 

Verzeichnis der Originale spätmittelalterlicher Papsturkunden in Österreich, 1198-1304. Ein Beitrag 
zum Index Actorum Romanorum Pontificum  ab Innocentio III ad Martinum V electum. Bearbeitet von 
Wolfgang  H i 1 g e r, Fontes rerum Austriacarum, Diplomataria et Acta, 83. Band. Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften,  Wien 1991, ss. XXXIV + 444. 

W 1952 r. dyplomatyk włoski Franco В a r t о 1 o n i wysunął  projekt opracowania i wydania według jednolitej zasady 
regestów oryginalnych dokumentów papieskich z lat 1198-1417, rozproszonych po archiwach europejskich. Projektowi temu 
przyświecał cel uporządkowania  działalności kancelarii papieskich z okresu ich największej aktywności. Całemu temu 
olbrzymiemu przedsięwzięciu patronuje „Comission international de diplomatique", a stronę edytorską  koordynuje „Biblioteca 
Apostolica Vaticana", gdzie też sformułowane  zostały ujednolicone zasady edycji. Przedsięwzięcie wymagało koncentracji 


