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W t. 37 „Studiów Źródłoznawczych" (2000) ukazała się retego, że od szeregu lat zbierałam dane do planowanego itineracenzja Piotra Węcowskiego Itineraria Jagiellonów (s. 153-163).rium tego króla, podjęłam się przygotowania skróconego itinePierwsza z recenzowanych prac (itinerarium Kazimierza Jagielrarium skonstruowanego pod kątem pracy nad Metryką Litewlończyka), opublikowana w Moskwie w 1989 r. podaje moje naską. Posłałam takie skrócone itinerarium, o ile dobrze pamięzwisko jako autorki. Czuję się w obowiązku wyjaśnić pewne
tam w 1985 r., kolegom rosyjskim, których prace nad Metryką
fakty dotyczące tej publikacji.
Litewską tego najbardziej potrzebowały. Itinerarium to zostało
bez mojej wiedzy opublikowane.
W latach 80-tych brałam udział w zespole historyków polskich, rosyjskich i litewskich przygotowujących publikację wpiNie ustosunkowuję się do szczegółowych zarzutów Autora
sów do ksiąg Metryki Litewskiej. Na zebraniu tego zespołu
recenzji, gdyż wyjaśnienie celu i charakteru tej pracy służy, jak
w 1983 r. poruszono kwestię trudności przy ustalaniu daty roczsądzę, za odpowiedź na zarzut niekonsekwencji i braków, które
nej dokumentów kancelarii W. Ks. Litewskiego, które, jak wiaw stosunku do pełnego itinerarium byłyby uzasadnione.
domo, jako datę roczną podają tylko indykcję. Fakt ten w długotrwałym okresie panowania Kazimierza Jagiellończyka wyIrena Suikowska-Kurasiowa
maga od wydawcy wyboru jednej z trzech możliwości. Wobec
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W opublikowanym w „Studiach Źródłoznawczych" t. 37
ra zapewne pozwoliłaby dopracować się optymalnych rozwią(2000) moim artykule O metodzie i podstawie wydania Annales zań edytorskich. Jej brak w jakiś sposób krępował też badaJana Długosza (s. 139-151) podczas druku został z nieznanych czy przed, od dawna odczuwaną potrzebą, dokonania oceny tej
przyczyn opuszczony jego końcowy akapit. Rzecz jasna nie wnosi
edycji z punktu widzenia założeń metodyki wydawniczej. W ten
on do tekstu nowych merytorycznych ustaleń lecz całość zamysposób prace nad wydaniem Annales były pozbawione konieczka ogólniejszą refleksją o sposobie wydawania dawnych zabynego zaplecza konsultacyjnego i recenzenckiego, bez którego
tków historiograficznych. Toteż proszę Redakcję o zamieszczeżadne dziś poważne przedsięwzięcie edytorskie nie może się
nie w kolejnym tomie opuszczonego fragmentu:
obejść. Największe dzieło polskiego średniowiecza niewątpliwie
zasługuje na szczególną troskę ze strony wydawców. Należy ono
„Zaprezentowana tu opinia dotyka tylko niektórych probdo szacownych pomników naszej kultury, a jednocześnie wciąż
lemów związanych z edycją Annales Jana Długosza, i choć nie
jest pożądanym obiektem i niewyczerpanym źródłem badań hiformułuje ostatecznych i wiążących konkluzji, zwraca uwagę na
storyków różnych specjalności".
potrzebę przemyślenia dotychczasowych założeń jej realizacji.
Żałować należy, że już na samym początku prac nad tą edycją
nie podjęto szerszej, z udziałem wielu środowisk naukowych,
Piotr Dymmel
dyskusji nad metodą i techniką obecnego wydania Annales, któ(Lublin)
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