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Parę słów trzeba powiedzieć o zastosowanej przez Swantona metodzie wydawniczej. Podobnie jak jego wielcy poprze-
dnicy pracujący  nad interesującym  nas dziełem — Benjamin Thorpe3, Charles Plummer4 czy wreszcie Garmonsway — za 
podstawę wydania przyjął  on przekaz najstarszy, (oznaczany zwyczajowo siglem) „A"5, oraz najpóźniejszy — „E"6. Podanie 
tekstów redakcji na sąsiednich  stronach sprawiło, że zarówno ich lektura, jak i umieszczonego poniżej obszernego aparatu 
krytycznego, nie nastręcza najmniejszych nawet problemów. Zaprezentowany układ zostaje czasem zakłócony przez poda-
nie przekazu kodeksu „F"7 oraz — od poziomu roku 900 — rękopisów „C"8 i „D"9, jedank Swanton wyraźnie oznacza po-
szczególne przekazy podając  w nagłówkach ich nazwy. Duża liczba redakcji sprawia, że od poziomu roku 990 (s. 126) z po-
wodu braku miejsca na stronie konieczne stało się dzielenie tekstów i przenoszenie ich na kolejne strony, co nieznacznie 
zaciemnia wykład. 

Dążąc  do wyeksponowania różnic w poszczególnych manuskryptach Swanton wyraźnie podkreśla konkurencyjne lek-
cje, oznacza kursywą  pojawiające  się wtręty łacińskie, czy wreszcie mniejszym drukiem znaczy późniejsze interpolacje. Nie 
ingeruje jednak w niejednokrotnie błędnie podane daty, ograniczając  się jedynie do stosownej korekty w nawiasach prosto-
kątnych. 

Jedynym poważniejszym zarzutem, jaki można skierować pod adresem omawianej publikacji, jest podanie w miejsce 
rzymskich liczebników ich arabskich odpowiedników. Powyższy zabieg dobitnie świadczy o braku wiary w rudymentalną 
wiedzę czytelnika. Z najwyższym uznaniem należy natomiast ocenić rozbudowany aparat krytyczny. Stanowi on znakomitą 
pomoc przy identyfikacji  osób, miejsc, rozwiązywaniu  dat, ustalaniu świąt,  czy przeliczaniu miar. 

Godzi się wreszcie powiedzieć o towarzyszącym  przekładowi materiale ikonograficznym,  w postaci kilkanastu fotogra-
fii.  Otrzymujemy również mapy ilustrujących  podział Wyspy na królestwa w czasach Anglo-saskich, rozmieszczenie bi-
skupstw w IX i XI wieku a nawet zasięg lasów i bagien. Narzędziem niezwykle przydatnym podczas lektury kroniki jest tak-
że kilkanaście tablic genealogicznych poszczególnych królestw. Następująca  dalej obszerna bibliografia  (s. 301-328) może 
stanowić doskonałe wprowadzenie do dalszych badań nad zabytkiem. Zamykające  pracę indeksy (s. 329-363) opracowano 
niezwykle starannie, podając  przy każdej pozycji oznaczenie rękopisu wraz z datą,  pod którą  znajdziemy poszukiwany ter-
min, imię czy toponim. 

Kończąc  krótką  prezentację książki  pozostaje jedynie wyrazić zadowolenie z faktu  ukazania się niezwykle wartościowej 
edycji, która z powodzeniem przybliży czytelnikom niełatwe przecież w lekturze dzieło, jakim jest Kronika  Anglo-Saska. 

Paweł Derecki 
Warszawa 

Die Register  Innocenz'  III.,  bearb. von Andrea S o m m e r l e c h n e r gemeinsam mit Othmar 
Hageneder, Christoph E g g e r, Rainer M u r a u e r und Herwig We i g l, Bd. 9: 9. Ponti-
fikalsjahr,  1206/1207. Texte und Indices (Publikationen des Historischen Instituts beim 
Österreichischen Kulturforum  in Rom, II. Abt.: Quellen, 1. Reihe), Verlag der Österreichis-
chen Akademie der Wissenschaften,  Wien 2004, ss. XC, 542, barwnych podobizn 6. 

W 1967 r. wrocławski historyk Kazimierz Bobowski na łamach „Studiów Źródłoznawczych" zrecenzował pierwszy tom 
edycji krytycznej regestrów papieża Innocentego III (1198-1216)1. Najnowszy tom przynosi wyjątkowo  dużą  liczbę polo-
ników związanych  z pobytem arcybiskupa gnieźnieńskiego Henryka Kietlicza w Rzymie w styczniu 1207 r., dlatego celowe 
jest jego omówienie na tle innych międzynarodowych projektów w zakresie edycji papieskich źródeł dokumentowych. 

Sprzed pontyfikatu  Innocentego III w (Tajnym) Archiwum Watykańskim zachowały się jedynie dwa tomy regestrów 
papieży Jana VIII (872-882) oraz Grzegorza VII (1073-1085). Stąd  prace wydawnicze nastawione są  na systematyczne po-
szukiwania w archiwach odbiorców z uwzględnieniem informacji  pochodzących  ze źródeł narracyjnych. Działania te wspie-

3 The  Anglo Saxon Chronicle  according  to the several original  authorities.  Edited, with a translation by B. Thorpe, 2 vols, London 1861. 
4 Two  of  the Saxon Chronicles  Paralell.  With  Supplementary  Extracts  from  the Others. A Reviesd text edited, with introduction, notes, appendices, and 
glossary by Charles Plummer on the basis of  an edition by John Earle. Vol. I — text, appendices and glossary, Oxford  1892; Vol. II — introduction, 
notes and index, Oxford  1899. 
5 Parker  Chronicle,  Cambridge, Corpus Christi College, MS. 173. 
6 Peterborough  Chronicle,  Oxford,  Bodleian Library, MS. Laud Misc. 636. 
7 Londyn, British Library, MS. Cotton Domitian Aviii. 
8 Londyn, British Library, MS. Cotton Tiberius Bi. 
9 Londyn, British Library, MS. Cotton Tiberius Biv. 
1 K. Bobowski, rec. z Die Register  Innozenz  III  [recte: Innocenz' III., 1. Pontifikatsjahr,  1198/99. Texte], bearbeitet von O. Hagenader [recte: Hagene-
der] und A. Haidacher [gemeinsam mit H. Eberstaller, F. Eheim, H. Feigl, F. Grill-Hillbrand, G. Möser-Mersky, H. Paulhart, K. Peball, E. Popp, 
Ch. Thomas und G. Trenkler (Publikationen der Abteilung für  Historische Studien des Österreichischen Kulturinstituts in Rom, II. Abt.: Quellen, 
I. Reihe, 1)], Graz-Köln 1964, St. Źródł., 12,1967, s. 207-208. 
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rają  i koordynują  dwie — nieco konkurencyjne — instytucje: powołana do życia na mocy porozumienia protestanckiego hi-
storyka Paula Fridolina Kehra (1860-1944) z papieżem Piusem XI (1922-1939) w 1931 r. Piusstiftung  für  Papsturkunden 
und mittelalterliche Geschichtsforschung,  dzisiaj oficjalnie  zwana Pius-Stiftung  für  Papsturkundenforschung  lub potocznie 
Göttinger Papsturkundenwerk czy Papsturkundenwerk der Pius-Stiftung  z formalną  siedzibą  w Zurichu i małą  pracownią 
przy Akademii Nauk w Getyndze2 oraz Deutsche Kommission für  die Bearbeitung der Regesta Imperii przy Akademii 
Nauk i Literatury w Moguncji3. Czołowym osiągnięciem  pozostaje jednak opublikowanie poza tymi ramami organizacyjny-
mi korpusu dokumentów papieskich z lat 896-1046 przez Haralda Zimmermanna4. Prace edytorskie nad papieskimi źród-
łami dokumentowymi od pontyfikatu  Innocentego III prowadzone są  dwutorowo: z jednej strony, koncentrują  się na zacho-
wanej serii regestrów kancelaryjnych z (Tajnego) Archiwum Watykańskiego, wydawanych od pontyfikatu  Grzegorza IX 
(1227-1241) przez Ecole française  de Rome5, z drugiej, dążą  do inwentaryzacji oryginalnych dokumentów z archiwów od-
biorców z lat 1198-1417 w ramach tzw. Censimento6.  Z kolei materiał zawarty w regestrach kancelaryjnych papieża Inno-
centego III stał się głównym celem pracy edytorskiej austriackiego historyka Othmara Hagenedera7. W latach 1964 (indek-
sy 1968), 1979 (indeksy 1983), 1993 (indeksy 1994), 1995, 1997, 2001 i 2004 udało mu się wydać i opracować wraz ze zmien-
nym gronem współpracowników (m.in. Christoph Egger, Anton Haidacher, Werner Maleczek, John C. Moore, Rainer Mu-
rauer, Karl Rudolf,  Andrea Sommerlechner, Alfred  A. Strnad, Herwig Weigl) pierwszy, drugi, piąty,  szósty, siódmy, 
ósmy oraz — obecnie — dziewiąty  rok pontyfikatu  w regestrach kancelaryjnych Innocentego III (1198/1199, 1199/1200, 
1202/1203-1206/1207)8. Zaznaczyć tutaj trzeba, że nie zachowały się tomy z 4/5 trzeciego i całego czwartego, jak również 
siedemnastego-dziewiętnastego roku pontyfikatu  tego papieża. 

Recenzowany wolumen składa się z obszernego wstępu (s. VII-XC), edycji krytycznej dziewiątego  roku pontyfika-
tu z regestrów Innocentego III (s. 1-458), wykazów i indeksów (s. 459-535) oraz poprawek i uzupełnień do tomu 8 
i 9 (s. 537-542). We wstępie został omówiony pergaminowy kodeks, który zawiera ósmy i dziewiąty  rok pontyfikatu  w rege-
strach kancelaryjnych Innocentego III (sygn. Reg. Vat. 7) oraz krótko przypomniano zasady edycji. Dalej w tabelach zosta-
ły ujęte: zbiory dekretałów z listów Innocentego III, pisarze i rubrykatorzy inskrypcji (adresu) dziewiątego  roku pontyfika-
tu, konkordancja numerów z edycją  Migne'a w Patrologia  latina,  wykaz odbiorców bądź  nabywców (Impetranten)  wraz z da-
tacją  listów w brzmieniu źródłowym i rozwiązaną.  Po nich podano skrócone w tekście regestrów zwroty formularzowe  wy-
stępujące  w przywilejach i listach. Wstęp zamyka obszerny wykaz wielojęzycznej literatury uwzględniający  najnowsze publi-
kacje polskie (s. LIII-XC). Edycja zawiera 269 pozycji, wydanych według kolejności ich występowania w pergaminowym 
kodeksie (k. 70r-147v). Wśród nich, aż 25 związanych  jest z Polską.  Są  to nr 174 (175), 214 (216) — 234 (236), 236 (238), 
237 (239), 239 (241), a odpowiadają  im regesty zamieszczone w Bull. Pol. I, nr 57-72, 74-83. Dzięki pełnemu tekstowi w so-
lidnej oprawie krytycznej udało się wychwycić zdublowaną  pozycję w Bull. Pol. I, nr 58 = 75 (nr 216 [218] z datą:  10 I 1207). 
Z ogólnej liczby 71 dokumentów Innocentego III dla odbiorców z Polski — 15 przetrwało w oryginałach (= 21,1%), 48 wpi-
sano do regestrów (= 67,6%), 8 dalszych znanych jest z późniejszych kopii bądź  wydań (= 11,3%), z czego na sam dzie-
wiąty  rok pontyfikatu  przypada 26 listów (= 36,6%), por. Bull. Pol. I, nr 39-113, z wyłączeniem  nr 39, 58, 84, 93. Natomiast 
zaledwie jeden list znany był przed II wojną  światową  zarówno z oryginału jak i wpisu w regestrach Innocentego III 
(Bull. Pol. I, nr 76). Wielka dysproporcja między materiałem zachowanym w archiwum wystawcy a odbiorcami polskimi nie 
jest reprezentatywna dla innych regionów chrześcijańskiej Europy. Paul Rabikauskas a za nim Othmar Hagender na bazie 
cząstkowo  zrealizowanego projektu Censimento  szacują,  że wpisy w regestrach kancelaryjnych tego papieża obejmują  prze-

2 Por. R. Hiestand, Die Göttinger  Akademie  als Trägerin  eines internationalen  Forschungsunternehmens:  Das Papsturkundenwerk,  w: Die Wissenschaften 
in der  Akademie.  Vorträge  beim Jubiläumskolloquium  der  Akademie  der  Wissenschaften  zu Göttingen  im Juni  2000, hrsg. v. R. Smend u. H.-H. Voigt 
(Abh. der Akad. der Wiss. Göttingen, Philol.-hist. Kl., 3. F 247, Math.-physik. Kl., 3. F 51), Göttingen 2002, s. 321-341; tenże, 100. Jahre  Papsturkun-
denwerk,  w: Hundert  Jahre  Papsturkundenforschung.  Bilanz — Methoden  — Perspektiven.  Akten  eines Kolloquiums  zum hundertjährigen  Bestehen der  Re-
gesta Pontificum  Romanorum vom 9.-11. Oktober  1996 in Göttingen,  hrsg. v. R. Hiestand (Abh. der Akad. der Wiss. Göttingen, Philol.-hist. Kl., 
3. F 261), Göttingen 2003, S. 11-44. Wszystkie bieżące  projekty prezentowane są  w witrynie internetowej Internationale Papsturkundenforschung 
— Papsturkundenwerk der Pius-Stiftung  <http://www.geschichte.uni-erlangen.de/lehrstuehle/mittelalter/forschung/papsturkundenforschung.htm>. 
3 W języku polskim więcej informacji  podaję w rec. z Papstregesten  1124-1198, bearbeitet v. K. Baaken u. U. Schmidt, Tl. 1: 1181-1198, 
Lfg.  1: 1181-1184 (J. F. Böhmer, Regesta Imperii, IV, 4), Köln-Weimar-Wien 2003, Rocz. Hist. 69, 2003, s. 234-237. Wszystkie bieżące  projekty 
prezentowane są  w znakomitej witrynie internetowej Regesta Imperii <http://www.regesta-imperii.org>. 
4 Papsturkunden  896-1046,  bearb. v. H. Zimmermann, Bd. I: 896-996,  Bd. II: 996-1046,  Bd. III: Register  (Österr. Akad. d. Wiss., phil.-hist. Kl., Denk-
schriften,  174,177,198 = Veröffentlichungen  der Historischen Kommission, III, IV, V), Wien 1984,1985,1989 (Bd. I-II, wyd. 2 zrewidowane, Wien 
1988-1989), por. zbiorczą  rec. G. Röscha, Göttingische gelehrte Anzeigen 243,1991, s. 213-220, a w języku polskim rec. W. Swobody z 1.1, St. Źródł. 
30,1987, s. 199-201. 
5 Por. R. Fawtier, Un  grand  achèvement de  l'École  française  de  Rome. La publication des  registres  des  papes du  XIIIe  siècle, „Mélanges d'archéologie et 
d'histoire", 72, 1960, s. I-XIII; B. Galland, La publication des  registres  de  lettres  pontificales  par l'École  française  de  Rome, „Bibliothèque de l'École 
des chartes", 154,1996, s. 625-634. 
6 Zob. P. Nowak, rec. z Original  papal Documents in England  and  Wales  from  the Accession of  Pope Innocent  III  to the Death of  Pope Benedict  XI 
(1198-1304),  [compiled] by J. E. Sayers, Oxford  1999, St. Źródł. 40, 2002, s. 228-229. Przy okazji muszę sprostować, że jako pierwsza ukończyła opra-
cowanie tego projektu historiografia  szwajcarska z trzema tomami w opracowaniu Antona Largiadèra (1963,1968,1970), a nie — jak podałem — an-
gielska z dwoma tomami w opracowaniu P. N. R. Zutshi'ego (1990) i J. E. Sayers (1999). Ponadto zestawione przeze mnie recenzje z książki  Sa-
yers (s. 228, przyp. 1) warto uzupełnić o zapiskę krytyczną  Tilmanna Schmidta („Deutsches Archiv für  Erforschung  des Mittelalters", 57, 2001, 
s. 637-638). 
7 Zob. [H. Weigl], Bibliographie  Othmar Hageneder,  „Mitteilungen des Instituts für  Österreichische Geschichtsforschung",  95,1987, s. 314-321. 
8 Por. M. Bertram, Die Edition  der  Jahrgänge  5 bis 7 der  Register  Papst Innozenz'  III,  „Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bib-
liotheken", 78, 1998, s. 579-588; W. Maleczek, L'Edition  autrichienne des  registres  d'Innocent  III,  „Mélanges de l'Ecole française  de Rome, Moyen 
Âge", 112, 2000, s. 259-272. Projekt prezentowany jest również online <http://www.univie.ac.at/Geschichtsforschung/inn01.htm>. 

http://www.geschichte.uni-erlangen.de/lehrstuehle/mittelalter/forschung/papsturkundenforschung.htm
http://www.regesta-imperii.org
http://www.univie.ac.at/Geschichtsforschung/inn01.htm
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ciętnie 18% zachowanych w oryginałach dokumentów Innocentego III9. Ponadto w globalnej skali znanych przywilejów i li-
stów Innocentego III wskaźnik dla Polski jest znikomy — 71 z 5458 dokumentów (= 1,3%)10. Po edycji krytycznej dodano 
do recenzowanego tomu wykazy: incipitów listów (s. 461-464), zapożyczeń dosłownych i parafraz  z Biblii (s. 465-469), de-
kretałów pochodzących  z listów dziewiątego  roku pontyfikatu  (s. 470-471), odbiorców (s. 472-476), skorowidz nazw geo-
graficznych  i osób (s. 477-534), wreszcie wykaz miejsc datacji (s. 535). Na końcu tomu została dołączona  kredowa wklejka 
z barwnymi reprodukcjami sześciu kart pergaminowego kodeksu Reg. Vat. 7, z uwzględnieniem aż 9 publikowanych polo-
ników na tabl. V (nr 218 [220] — 223 [225]) i tabl. VI (nr 232 [234] — 234 [236]). 

W naszej historiografii  właściwie nie prowadzi się badań z zakresu dyplomatyki papieskiej11. Bez wątpienia  ujemny 
wpływ na to zjawisko ma niedostateczny zasób w polskich księgozbiorach nowszych wydawnictw źródłowych wraz ze specja-
listyczną  literaturą  zachodnioeuropejską.  Z pewnością  cena 150€ za recenzowany tom nie sprawi, że ta wartościowa edycja, 
aczkolwiek wydana w miękkiej i klejonej oprawie, łatwo trafi  do powszechnego obiegu naukowego w Polsce. 

Przemysław  Nowak 
Instytut  Historii  PAN 

Warszawa 

Kosmova  kronika  ceska, preklad Karel H r d i n a a Marie B l a h o v a , uvod Duśan 
Treśtik, komentare Petr Kopal, seznam rukopisù, vysvëtlivky a poznamky Marie 
Blahova, rejestnky Jan V i 1î m, Paseka, Praha-Litomyśl 2005, ss. 304. 

Równo w trzydzieści lat po poprzedniej edycji Kroniki  Czechów  Kosmasa (1975) ukazało się jej wydanie w nowym 
opracowaniu. W swym podstawowym zrębie oparte jest na przekładzie Karela Hrdiny z 1929 r., który na początku  ósmej 
dekady ubiegłego wieku poddała weryfikacji  Marie Blâchovâ. Nowy jest wstęp Dusana Trestika (O  Kosmasie  i jego kronice, 
s. 5-16), wybitnego znawcy twórczości kronikarza, nowy komentarz Petra Kopali (Kosmas  i Czesi,  s. 214-269), zaś wykaz rę-
kopisów, objaśnienia i przypisy w oparciu o wcześniejsze wydania przygotowała Marie Blâchovâ (s. 270-272, 273-284, 
285-287). Niestety, na ocenie tomu cieniem kładzie się jego strona edytorska, choć zastrzeżenia można sformułować  nie 
tylko do niej. Książce  najwyraźniej zabrakło kompetentnego redaktora, który zapanowałby nad jej kształtem. Tekst Kroniki 
nie został w tomie wyodrębniony, jej poszczególne księgi w spisie treści (s. 302) zostały zrównane ze współczesnymi dodat-
kami, a spis zawartości Komentarzy  niespodziewanie znalazł się wewnątrz  tomu (s. 269). 

Ujęcie wprowadzenia Dusana Trestika wskazuje na popularyzatorskie założenia publikacji, z czym pozostaje w dyso-
nansie sposób prezentacji tekstu źródła. Przekład Karela Hrdiny jest wierną  translacją  edycji Bertolda Bretholza (MGH 
SS s. n., t. II; teraz dostępna także w wersji elektronicznej: http://www.dmgh.de/), który amplifikacje  wprowadzone w po-
szczególnych przekazach tekstu zawarł w przypisach. Utrzymanie takiego układu nie wydaje się być rozwiązaniem  szczęśli-
wym. Dla szerszego kręgu czytelniczego bardziej zrozumiała byłaby narracja ciągła,  z ewentualnym wyróżnieniem doda-
tków i odmian stopniem lub krojem czcionki. 

Komentarze rzeczowe zostały rozdzielone pomiędzy trzy części. Najobszerniejsze są  objaśnienia Petra Kopali — usze-
regowane tematycznie glosy do poszczególnych fraz  Kroniki.  Zamyka je fragmentaryczne  zestawienie edycji źródła i litera-
tury, do którego trzeba zgłosić zastrzeżenia. Przede wszystkim nie ma żadnego uzasadnienia rozdzielenie listy wydań Kroni-
ki  (tu — s. 266 — ograniczonej do edycji Bretholza bez odnotowania jej wznowień, jednego z przekładów czeskich — 
z 1972 r. — wcale nie ostatniego, i komplementowanego przekładu polskiego), a w szerszym zestawieniu zaprezentowanej 
przez Marie Btóchovą  6 stron dalej. Ponadto opinia autora, że dla oceny Kosmasa jako literata pozostaje niezastąpionym 
dzieło Ernsta R. Curtiusa, wydaje się być hiperbolą  wobec faktu,  że indeks do polskiego wydania tej klasycznej monografii 
czeskiego kronikarza w ogóle nie notuje (E. R. Curtius, Literatura  europejska  i łacińskie  średniowiecze,  tłum. i oprac. A. Bo-
rowski, Kraków 1997). Wypada też sprostować nazwisko polskiej bohemistki, tak blisko z Czechami związanej:  Krzemień-
ska (a nie Krzenieńska, jak wydrukowano na s. 268). 

Drugą  grupę stanowią  Objaśnienia opracowane przez Marie Btóchovą  — alfabetycznie  uszeregowany zespół haseł 
o niejasnych kryteriach doboru. Obok pojęć mitologicznych, kościelnych i postaci starotestamentowych występują  antyczne 

9 Por. P. Rabikauskas, rec. z Bull. Pol. I, „Archivum Historiae Pontificiae",  21, 1981, s. 306-307; O. Hageneder, Die Register  Innozenz'  III.,  w: Papst 
Innozenz  III.  — Weichensteller  der  Geschichte Europas. Interdisziplinäre  Ringvorlesung  an der  Universität  Passau, 5.11.1997 — 26.5.1998, hrsg. 
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