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nici; na k. 124 zamieszczono Prologus  et Epilogus  Bernarda z Composteli. Proweniencja rękopisu jest dość tajemnicza — na 
k. 1 znajduje się notka: „Ex libris imperialis monasterii S. Maximini", wskazująca,  że rękopis pochodzi z benedyktyńskiego 
opactwa św. Maksymina w Trewirze. Autorka nie rozwiązała  tej proweniencji, zaś na podstawie analizy inicjałów sugeruje, 
że rękopis powstał w północno-wschodniej Francji, wskazując  ostrożnie na Metz. Zdaniem autorki kodeks ten z czasem 
trafił  do biblioteki TPN w Warszawie, a w końcu XVIII w. razem z kolekcją  Załuskich do Petersburga. Kiselewa powołała 
się przy tym na cytowany już wyżej artykuł A. Vetulaniego. Jest to jednak informacja  nieścisła, zresztą  niezawiniona przez 
Vetulaniego; Biblioteka Załuskich została wywieziona do Petersburga w końcu XVIII w., a biblioteka TPN została skonfi-
skowana i wywieziona ponad 30 lat później, po Powstaniu Listopadowym. 

Drugi kodeks (Lat. Q. v. I.70, nr 21 katalogu, s. 131-135) zawiera kilka traktatów: Hildebertus Cenomanensis, Moralis 
philosophia de  honesto et utili,  Innocentius III, De contemptu mundi  sive de  miseria humanae conditionis,  Papiensis episco-
pus, Sermones,  Biblia: Liber proverbiorum Salomonis,  Liber ecclesiastes,  Albertanus Brixiensis (Albertan de Brescia) Opera 
(różne teksty) oraz Petrus Damiani, De omnibus ordinibus  (carmen  CCXXII).  Część tekstów mogła być przepisana w 1246 r. 
(kolofon  z datą  na k. 120v). Na podstawie pisma (włoska minuskuła gotycka — według autorki okrągła  gotyka — kruglaâ 
gotika),  oraz użytego pergaminu Kiseleva sugeruje włoskie pochodzenie rękopisu, być może z franciszkańskiego  klasztoru 
w Brescii. W XVIII w. kodeks znajdował się w bibliotece Załuskich, a stamtąd  trafił  do Petersburga. 

Na zakończenie parę uwag krytycznych. 
1. Układ katalogu jest przejrzysty, ale wyróżnione przez pogrubienie zostały tylko nazwy elementów opisu kodyko-

logicznego. W spisie zawartości rękopisu poszczególne tytuły dzieł i nazwisko autora oznaczone zostały tylko kursywą  (re-
szta opisu antykwą),  bez interlinii. W znakomity sposób zaciemnia to zarówno sam opis jak i utrudnia korzystanie z niego. 
Powinny być chociażby odstępy między poszczególnymi traktatami (w przypadku zbiorów) dla odróżnienia tekstów. 

2. Irytujące  są  również same odczyty tekstu — oznaczanie rozwijanych skrótów przez nawiasy kwadratowe np. 
t[em]p[or]is, D[o]m[inu]m, q[uod], filii  isr[ae]l — tym bardziej, że są  to skróty konwencjonalne i jeżeli czytelnik sięga do 
katalogu rękopisów XIII-wiecznych należy założyć, że zna system abrewiacji. 

3. Kwestia ilustracji: w książce  zamieszczono cztery ilustracje przedstawiające  karty rękopisów, czarno białe, dodatko-
wo słabej jakości. Ilustracje te przedstawiają  głównie zdobnictwo (inicjały, miniatury), z odwołaniem do starej sygnatury, 
podczas gdy interesujące  byłoby ukazanie pisma poszczególnych kodeksów z odwołaniem do pozycji katalogu (jako bar-
dziej czytelnego). 

4. Podobna uwaga dotycząca  odwołania do katalogu odnosi się również do indeksu incipitów (s. 281-284). W tym wy-
padku autorka zdecydowała się odwołać do numeru w katalogu, co w sytuacji klikustronicowego rozbudowanego opisu 
klocka, zmusza do przeglądania  całego opisu. Lepiej byłoby odnieść incipit do konkretnej strony. 

Książka  Ludmiły Kiselewej jest wartościowa nie tylko pod względem merytorycznym, ale przede wszystkim dlatego, że 
autorka udostępnia nauce kolejną  grupę rękopisów z Rosyjskiej Biblioteki Narodowej. W badaniach nad kulturą  europej-
ską  XIII w. okazać się może cenną  pomocą. 

Jerzy  Kaliszuk 

Staré  letopisy  ceské  (texty  nejstars(vrstvy),  Prameny dejin  ceskych, Nova rada, II. dfl,  Fontes  re-
rum Bohemicarum, vydali, Alena M. Cerna, Petr С o r n e j, Markéta Klosova, Naklada-
telstvî FILO SOFIA, Praha 2003, ss. XLIII, 322, il. 

W drugim tomie nowej serii Fontes  rerum Bohemicarum ukazało się wydanie najstarszych tekstów rękopiśmiennych 
czeskich roczników, wydanie, które w trudny do przecenienia sposób posuwa naprzód edycję podstawowej kategorii źródeł 
do historii późnośredniowiecznych Czech. Przygotował je zespół edytorski, składający  się z trzech osób: A. M. Cerna, na 
której spoczął  trud przygotowania edycji czeskich tekstów z krytycznymi komentarzami, P. Cornej, który napisał erudycyjny 
wstęp do wydania i historyczny komentarz, oraz M. Klosova, przygotowująca  łacińską  edycję wraz z krytycznym komenta-
rzem tekstów Chronicon Treboniense  (CT1), Chronicon Treboniense  II  (CT2) i przypisy do tekstu Q. 

Wydanie poprzedza erudycyjny wstęp (Pùvodni  vrstva Starych  letopisü ceskych)  pióra P. Corneja, znakomitego znawcy 
problematyki, mającego  w swym dorobku liczne prace poświęcone zagadnieniu rozwoju czeskiego rocznikarstwa, korygu-
jące  wiele dotychczasowych poglądów.  Charakteryzując  rolę, jaką  pełniły Staré  letopisy ceské  (SLC) w kontekście czeskiego 
dziejopisarstwa, historyk zwraca uwagę na ich przesłanie ideowe, stwierdza, że stały się one przewodnim źródłem dla całej 
czeskiej historiografii,  zajmującej  się okresem husyckim. Dotyczy to ponad 30 zachowanych rękopisów powstałych w latach 
1432-1527, które pisane były przez nieznanych z imienia autorów związanych  z utrakwistycznym Starym Miastem Praskim 
i Hradec Kralove. SLC stanowią  wyraz czeskiej historiografii  mieszczańskiej, ale zmierzały zarazem ke kronice  zemske, 
ci lépe receno, ceské  (s. VIII). Charakteryzuje je różnorodność stylistyczna, od prostych, lakonicznych zapisów najstarszych 
rękopisów, po reportâzne  pojatépasâze azpo emocionâlne zabarvené vypovedi  subjektivniho  charakteru  (ibid.). Petr Cornej 
dodaje również, że na przełomie XV/XVI w. zaczęła się rozwijać w Czechach tendencja, by stworzyć dzieło, ujmujące  naro-
dową  przeszłość, dzieła, które stałoby się tak poczytne, jak sławna Historia  Bohemica Eneasza Sylwiusza Piccolominiego, 
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choć ta charakteryzowała się wyraźnym ostrzem antyhusyckim. Cel ten osiągnięto  po 1530 r., gdy powstały dwie prace, od-
noszące  się do historii Czech (nie licząc  dzieła Bohuslava Bilejovskego, które stanowiło raczej obronę utrakwizmu): Kroni-
ka o zalozentzeme  ceské a prvntch obyvatelich jejtch pióra Martina Kuthena ze Spinsberka, która jednak ze względu na to, że 
właściwie streszczała wcześniejsze dzieła czeskiej historiografii,  roli swej nie spełniła, i ukończona w 1539 r., a wydrukowa-
na w 1541 r. Kronika  ceska  Vaclava Hajka z Libocan (s. XI). Te powstające  wówczas dzieła, reprezentując  inną  wizję cza-
sów najnowszych (Hajek był przedstawicielem umiarkowanego katolicyzmu) i dając  zwarty obraz przeszłości, mimo że od-
sunęły SLC na drugi plan, nie spowodowały jednak zmniejszenia ich znaczenia (s. XII). SLC nie wydawano wprawdzie, ale 
autorzy późniejszych dzieł korzystali z podawanych przez nie informacji. 

We fragmencie  rozważań poświęconym dotychczasowym wydaniom SLÈ P. Cornej przywołuje edycje G. Drobnera 
(wydanie rękopisu P1), F. M. Pelcla z jego dziełem Nové  kroniky  ceské  (w oparciu o rękopis M) i wydanym z J. Dobrovskym 
rękopisem A, przede wszystkim jednak charakteryzuje edytorską  działalność ojca czeskiej historiografii  F. Palackego z jego 
pomnikowym wydaniem Start  letopisové cesti od  roku  1378 do  1527 cili Pokracovani  v kronikach  Pribtka  Pulkavy  a Benese 
z Horovic  z rukopisù  starych vydané.  To epokowe wydanie było pracą  tyleż tytaniczną,  co bardzo kontrowersyjną.  Petr Cor-
nej opisuje (m.in. w oparciu o swe wcześniejsze, analityczne badania) podejście Palackego do zgromadzonego materiału 
(s. XVI-XVII), dając  następującą  konkluzję: Podrobna  analyza nekolika  vybranych pasazi vsak ukazala  Palackého  edici 
v jiném svetle.  Vydavatel  v rade  pnpadù  vytvoril  na podklade  existujicich zprav ponekud  odchylné  a v konkrétntch  textech nedo-
lozené znent. Ctenârùm  tak  mnohdy  predkladal  vlastm varianty, které  by v zachovanych rukopisech  marne hledali.  To  ale zdale-
ka nebylo vse. V  nekterych  partitch  Palacky  umele archaizoval jazyk do  podoby  odpovidajici  cestine druhé  poloviny 15. stoleti. 
Cinil  tak  tehdy,  pokud  text prozrazoval  jazykové  stopy starsi predlohy,  nekdy  ale i tam, kde  takovou  predlohu  pouze predpok-
ladal.  Tento  pfistup  pak u nékolika  udâlosti  (Zizkovo  vitezstvi  u Horic  v dubnu  1423, stretnuti  u Malesova  7. 6. 1424, bitva pred 
Ustim  nad  Labem 16. 6. 1426) vedl  k historicky  neadekvätmm  interpretacm  a v jednom  prtpade  (Zizkovo  tazem do  Uher)  do-
konce nadlouho  prispel k udrzent  ciré fikce.  Stejné  zasady  aplikoval  Palacky  i pri zverejnovänt  nekterych  pramenne vyznamnych 
listù na strankach  Archivu ceského  (s. XVII-XVIII). Dodać należy, że po ukazaniu się edycji Palackego poznano 14 następ-
nych rękopisów SLÈ. Kończąc  tę część rozważań, P. Cornej scharakteryzował późniejsze wydania (m.in. rękopisy R i G, 
Geschichtschreiber der husitischen Bewegung in Böhmen K. Höflera,  wydawnictwo Fontes rerum Bohemicarum) i przypo-
mniał zasługi J. Pekara, który w znacznej mierze w swym monumentalnym dziele o Ziźce dokonał doskonałej pracy krytycz-
nej poświeconej SLC, prostując  bardzo wiele błędów i zaniechań. Jego ustalenia, ze względów czysto ideologicznych, przez 
długie dziesięciolecia były jednak lekceważone (s. XIX-XXII). 

Po przedstawieniu celów nowej edycji (s. XXIII, XXVI-XXVIII), P. Cornej zwrócił również uwagę na trudności, jakie 
wiążą  się z chęcią  wydania wszystkich znanych tekstów SLC w pełnym ich brzmieniu, z krytycznym aparatem i komenta-
rzem historycznym. Całościowe wydanie wszystkich rękopisów SLC jest zamierzeniem, które mogłoby być zrealizowane 
w kilku tomach. W obecnej edycji znalazło się 9 tekstów, z których 7 pierwszych stanowi pierwotny rdzeń SLC (archetyp się 
nie zachował), dwa ostatnie zaś (X i CT2) miały z nim związek  raczej luźny. Pominięto dziełko Cronica Bohemorum (CB) 
z jej licznymi wariantami, z którego wyrasta najstarsza warstwa SLC, ponieważ edycja tego źródła z poświęconymi jej osob-
nymi badaniami zając  musiałaby osobny tom. Źródłami publikowanymi w recenzowanym wydawnictwie są  Chronicon Tre-
boniense (określone w wydaniu jako CT1, najbliższy archetypowi SLC tekst łaciński), teksty Q (czeski przekład najbliższy 
wersji CT1), A (dawniej uważany za czeski przekład najbliższy wersji CT1), a, V, D, Dac (jest to wersja zachowana w pa-
miętnikach Mikulasa Dacickego z Heslova), X, Chronicon Treboniense  II  (tekst łaciński określony w wydaniu jako CT2, za-
chowany w rękopisie A 10 archiwum trzebońskiego). Chronicon Treboniense  II  jest zarazem jedynym tekstem edycji, który 
przedstawiał wydarzenia rewolucji husyckiej z punktu widzenia katolickiego. Edycję (s. 1-209) poprzedziło erudycyjne 
wprowadzenie, charakteryzujące  poszczególne teksty (s. XXVIII-XLI). 

Obecne wydanie SLC wzbogaca Obrazova prüoha (s. 210-221), krytyczny komentarz do tekstów czeskich i łacińskich 
wraz ze spisem edytorskich skrótów (s. 223-227), komentarze do poszczególnych tekstów (s. 228-241), Diferencntslovntcek 
k ceskym  textùm  (s. 242-249), spis wykorzystanych edycji źródeł i literatury (s. 250-269), spis skrótów (s. 270-271) oraz dwa 
indeksy (osobni  i mistni, s. 272-322). 

W dalszej perspektywie planowane jest wydanie tekstów pozostałych rękopisów, choć — jak stwierdza P. Cornej — za-
leżeć to będzie od wielu czynników, łącznie  z tym najbardziej przyziemnym, tzn. możliwościami finansowymi.  Miejmy na-
dzieję, że w przyszłości nic nie stanie jednak na przeszkodzie temu ambitnemu, tak bardzo potrzebnemu zamierzeniu, 
i wkrótce do naszych rąk  docierać będą  w miarę sukcesywnie następne części nowej serii Fontes  rerum Bohemicarum po-
święcone kolejnym tekstom rękopiśmiennym SLC. Recenzowany tom zasługuje bowiem na największe pochwały. 
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