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Historia Brittonum „Nenniusza"?
Kilka słów o niewielkim dziełku budzącym wielkie kontrowersje
Historia Brittonum, znana również jako Kronika Nenniusza, jest dziełem, które niechętnie ujawnia
swe tajemnice 1 . Pierwszy raz ogłoszona drukiem przez Thomasa Gale'a w 1691 r. 2 była obiektem
badań wielu wybitnych historyków — wystarczy wspomnieć Theodora Mommsena 3 , Ferdinanda Lota 4 , Arthura W. Wade-Evansa5, czy ostatnio Davida N. Dumville'a6 — lecz mimo to liczne problemy
z nią związane nadal pozostają nierozwiązane.
Kontrowersje towarzyszące Historii wynikają przede wszystkim z faktu, iż wszelkie informacje dotyczące Nenniusza są niezwykle skąpe, zaś dzieje utworu niejasne i niejednokrotnie sprzeczne. Do
dnia dzisiejszego nie udzielono jednoznacznej odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące zarówno
jego osoby, udziału w procesie tworzenia kroniki, czy wreszcie tytułu i postaci dzieła7. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, iż — jak przyjęto uważać — nie dysponujemy pierwszą redakcją tekstu
kroniki, znając jedynie redakcje późniejsze.
Spośród znanych ponad trzydziestu manuskryptów8 zawierających przekaz Historii jedynie pięciu
towarzyszy prolog podający imię jej autora — Nenniusza (Nennius)9. Najstarszy ze wspomnianych
1
Na temat czasu powstania dzieła zob.: D. N. Dumville, Historia Brittonum: an Insular History from the Carolingian Age,
w: Historiographie im frühen Mittelalter, ed. A. Scharer, G. Scheibelreiter, Wien-München 1994, s. 406; idem, Some aspects
of the chronology of the Historia Brittonum, s. 440, 445; idem, „Nennius" and the Historia Brittonum, s. 78; idem, The historical value of the Historia Brittonum, s. 25; idem, Sub-Roman Britain: history and legend, s. 182. Artykuły Dumville'a, o ile nie
zaznaczono, pochodzą z: idem, Histories and Pseudo-histories of the Insular Middle Ages, Aldershot 1990; J. Morris ed.,
Nennius. British History and The Welsh Annals (dalej cyt.: HB), London and Chichester 1980, s. 1. Por. J. H. Todd ed., Leabhar Breathnach annso sis. The Irish Version of the Historia Britonum of Nennius (dalej cyt.: LBAS-Todd), Dublin 1848, s. 18;
A. W. Wade-Evans ed., Nennius's „History of the Britons" together with „the Annals of the Britons" and „Court pedigrees of
Hywel the Good", also „ The Story of the Loss of Britain", London 1938, s. 10; I. Williams, Notes on Nennius, „Bulletin of the
Board of Celtic Studies", 7, 4, 1935, s. 385, 387; W. P. Ker, Wczesne średniowiecze (zarys historii literatury), Wrocław 1987,
s. 280.
2
T. Gale ed., Historiae Britannicae et Anglicane Scriptores XX, t. 2, Oxford 1691, s. 91-139.
3
T. Mommsen ed., Historia Brittonum cum additamentis Nennii, MGH, Auctores Antiquissimi, t. XIII, Chronica Minora
saecIV. V. VI. VII, t. III, Berlin 1898, s. 111-222.
4
F. Lot ed., Nennius et l'Historia Brittonum. Etude critique suivie d'une edition des diverses versions de ce texte, 2 t., Paris 1934.
5
A. W. Wade-Evans ed., Nennius's „History of the Britons" together with „the Annals of the Britons" and „Court pedigrees of
Hywel the Good", also „ The Story of the Loss of Britain", London 1938.
6
Zob. prace D. N. Dumville'a wymienione w przyp. 1.
7
Por. J. Stevenson ed., Nennii Historia Brittonum, London 1838, s. V; L. Alcock, Arthur's Britain. History and Archeology
A. D. 367-634, Bath 2001, s. 29; C. Kingsford, Nennius, w: The Dictionary of National Biography, t. XIV, Oxford 1917-,
s. 217-221; N. K. Chadwick, Early Culture and Learning in North Wales, w: Studies in the Early British Church, ed.
N. K. Chadwick, K. Hughes, Ch. Brooke, K. Jackson, Cambridge 1958, s. 37-46.
8
Zob. T. Mommsen, op. cit., s. 112; Wade-Evans, op. cit., s. 11; J. Stevenson, op. cit., s. XXI-XXIX; C. Kingsford, op. cit., s. 220.
9
D. N. Dumville, „Nennius" and the Historia Brittonum, s. 78 n.; P. J. C. Field, Nennius and his History, „Studia Celtica",
30, 1996, s. 159; J. Stevenson, op. cit., s. VIII.
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manuskryptów, rękopis Corpus Christi College, Cambridge, MS. 139 10 , powstał w 1164 r. 1 1 w opactwie cystersów w Sawley12, w Yorkshire. W 1166 r. skopiowano z niego tekst Historii, który przepisano do rękopisu z Durham (Durham Cathedral MS. B. 2. 35) 13 . Z kolei z tego manuskryptu w 1381 r.
skopiowano tekst Historii, który włączono w przekaz MS. Burney 310 (British Library, Londyn) 14 .
Tekst kroniki pochodzący z kodeksu Corpus Christi zapisano na kartach pochodzącego z początku
XIII w. 15 kodeksu MS. Ff. I. 27 (Cambridge University Library) 16 . Prolog Historii wpisano również
w manuskrypt MS. 99 (St. John's College Library, Oxford)17.
Najstarsza znana nam redakcja Historii pochodziła z Chartres 18 . Rękopis, datowany w przybliżeniu na rok 900 19 , zawierał tekst kroniki spisany około 801 r. 2 0 Liczne opuszczenia, skrócenia bądź
dopiski mogą świadczyć o przetwarzaniu tekstu dla celów wiadomych jedynie redagującej go osobie,
bądź skopiowaniu z manuskryptu zawierającego niekompletny lub uszkodzony przekaz 21 .
Najobszerniejszą redakcję kroniki, przypuszczalnie w postaci, w jakiej powstała w roku 829/30,
zawiera tak zwany rękopis Harleiański (The Harleian MS. 3859, Londyn, British Library) 22 . To właśnie z tym przekazem tradycyjnie łączona jest osoba Nenniusza. Manuskrypt pozbawiony jest jednak prologu, który przyjęto za podstawę przy ustalaniu autorstwa Historii23, co więcej nie został on
również zaopatrzony w rubrykę z tytułem czy imieniem autora 24 . Zawarty w omawianym kodeksie

10
Zob. D. N. Dumville, The Corpus Christi „Nennius", s. 369-380; idem, The sixteenth-century history of two Cambridge manuscripts from Sawley, s. 427-444; idem, „Nennius" and the Historia Brittonum, s. 79 n.; M. R. James, A descriptive Catalogue
of the Manuscripts of Corpus Christi College, t. 1, Cambridge 1909-12, s. 317-323. Zob. faksymile w: F. Lot, op. cit., t. 2,
fot. VII, VIII.
11
Rubryka na f. 51v została napisana we wrześniu tegoż roku — P. H. Blair, Some observations of the Historia Regum Attributed to Symeon of Durham, w: Celt and Saxon. Studies in the Early British Border, red. N. K. Chadwick, Cambridge 1963,
s. 78; zob. także: D. N. Dumville, „Nennius" and the Historia Brittonum, s. 79; por. idem, The Corpus Christi „Nennius",
s. 370 nn.; idem, Celtic-Latin Texts in northern England, c. 1150-c. 1250, s. 19 nn.; H. S. Offler, Hexham and the Historia Regum, „Transactions of the Architectural and Archeological Society of Durham and Northumberland", n. s. II, 1970,
s. 51-62.
12
Pochodzenie rękopisu ustalono dzięki, dziś widocznemu jedynie w ultrafiolecie, exlibrisowi z f. iir: Liber Sancte Marie de
Salleia — zob. faksymile w: D. N. Dumville, The Corpus Christi „Nennius", fot. II, 4.
13
Na stronach 235-249 (f. 129v-136r) manuskrypt zawiera tekst Historii Brittonum. W oryginalnej rubryce z imieniem autora dopisano Incipit res gesta a NENNIO sapiente composita — zob. D. N. Dumville, The Corpus Christi „Nennius", s. 372
przyp. 4, s. 374; R. A. B. Mynors, Durham Cathedral Manuscripts to the End of the Twelfth Century, Durham 1939, nr 47,
s. 41 nn. Zob. faksymile w: F. Lot, op. cit., t. 2, tabl. III, IV, V, VI.
14
Wersja zawarta w MS. Burney 310 pochodzi z dodatkowej karty wklejonej między strony 246 i 247 MS. B. 2. 35.
W 1381 r. swym piórem skreślił ją skryba imieniem Guillaume du Stiphel — D. N. Dumville, op. cit., s. 372 przyp. 5;
C. Kingsford, op. cit., s. 219.
15
Zob. D. N. Dumville, The Corpus Christi „Nennius", s. 371; por. N. R. Ker, Catalogue of Manuscripts containing Anglo-Saxon, Oxford 1957, s. 12.
16
Historia Brittonum zawarta jest na stronach 14-40 rękopisu. Podobnie jak w Corpusie Christi (f. 168v) prolog zaczynał
się od Ego Ninnius, lecz później zapis zmieniono na Ego Nennius — zob. D. N. Dumville, op. cit., s. 372.
17
Zob. D. N. Dumville, „Nennius" and the Historia Brittonum, s. 78 n.
18
Manuskrypt w 1944 roku uległ zniszczeniu — D. N. Dumville, Historia Brittonum, s. 415; idem, „Nennius" and the Historia Brittonum, s. 93 przyp. 2; A. W. Wade-Evans, op. cit., s. 9; F. Liebermann, Nennius the Author of the Historia Brittonum,
w: Essays in Medieval History presented to Thomas Frederick Tout, ed. A. G. Little, F. M. Powicke, Manchester 1925, s. 29.
Tekst rękopisu można znaleźć w: F. Lot, op. cit., t. 1, s. 227-231 (faksymile w t. 2, fot. I, II); E. Faral ed., La Legende arthurienne: Etudes et documents, Les plus ancient textes, t. 3, Paris 1929, s. 4-28.
19
Por. H. Samsonowicz, Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość, Wrocław 1991, s. 67 oraz idem O „historiiprawdziwej". Mity, legendy i podania jako źródło historyczne, Gdańsk 1997, s. 46.
20
Jako podstawę datacji przyjęto następujące zdanie: Et in tempore Guorthigirni, regis Britanie, Saxonesperuenerunt in Britanniam, id est, in anno incarnacionis Christi, sicut [S]libine, abas Iae, in Ripum ciuitate inuenit uel reperit, ab incarnacione
Domini anni. D. usque a[d] kl. Ian. in XII luna ut a[i]unt alii intis [itis]. CCC. annis a quo tenuerunt Saxones Britanniam
usque ad annum supradictum; Sleibine był biskupem Iony w latach 752-767, wspomniane odkrycie miało miejsce w roku
753 — zob. A. W. Wade-Evans, op. cit., s. 9 n.; F. Lot, op. cit., t. 1, s. 228; F. Liebermann, op. cit., s. 30, 33; C. Kingsford,
op. cit., s. 218 n.; K. Harrison, The Framework of Anglo-Saxon History to A. D. 900, Cambridge 1976, s. 99 n.
21
Por. A. W. Wade-Evans, op. cit., s. 11.
22
D. N. Dumville, Historia Brittonum, s. 406; idem, Sub-Roman Britain: history and legend, s. 176; A. W. Wade-Evans, op.
cit., s. 13; J. Morris, op. cit., s. 1; P. J. C. Field, op. cit., s. 159; L. Alcock, op. cit., s. 30 nn. Znajduje się on w zawierającym
również pochodzące z St Davids Annales Cambriae, obejmujące lata od 445 do 977 roku, oraz listę królewskich genealogii
datowanych na drugą poł. X w.
23
D. N. Dumville, „Nennius" and the Historia Brittonum, s. 78; J. Stevenson, op. cit., s. V, XV.
24
D. N. Dumville, op. cit., s. 78, 94.
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tekst kroniki spisano przypuszczalnie w 829 r. 25 , natomiast manuskrypt pochodzi dopiero z roku
110026. John Morris przypuszcza, że może to być druga redakcja Historii, zawierająca tekst pochodzący z zaginionego archetypu 27 . Istotnie, czas powstania rękopisu Harleiańskiego od orientacyjnego czasu spisania zawartego w nim przekazu dzielą niemal dwa stulecia. Co więcej, postać tekstu zawartego w rękopisie z Chartres, może sugerować istnienie przed końcem VIII wieku nie znanej redakcji Historii, która została przyjęta za podstawę przez osobę opracowującą kolejną edycję kroniki 28 . Moment spisania utworu można przesunąć poniżej 801 r. — na rok 796. Powyższa data wiąże
się z ostatnim wydarzeniem z kroniki, które możemy bezwzględnie datować, tj. z rządami Ecgfritha
z Mercji 29 . Hipotetycznie możliwa jest następująca sytuacja: Nenniusz, opierając się na jakimś pierwowzorze, nakreślił swym piórem dzieło, które przechował rękopis z Chartres 30 a później kilka innych jego redakcji, wśród nich tę z roku 829/30, zachowaną w XII-wiecznym rękopisie Harleiańskim. Są to jednak wyłącznie niepoparte dowodami przypuszczenia.
Do umieszczenia Nenniusza na początku IX w. przyczynił się zapis z prologu, w którym dziejopis
określa się mianem ucznia Elfoddwa (Eluodugi discipulus)31 oraz tak zwany Alfabet Nemniuusza
(Nemniuusa)32 — będzie o nim mowa poniżej. Według Annales Cambriae33 w roku 768 Elfoddw był
odpowiedzialny za przyjęcie przez kościół walijski tablic paschalnych (Pasca commutatur apud Brittones + super dominicam diem + emendante Elbodugo homine Dei)34, natomiast pod rokiem 809
umieszczono zapis o jego śmierci jako arcybiskupa Bangor (Elbodug archiepiscopus Guenedotae regione migravit ad Dominum)35.
Należy jeszcze powiedzieć, iż Nenniusz nie był jedyną osobą, której dawniej przypisywano autorstwo Historii. Niektóre z rękopisów łączono bowiem z Gildasem 36 , inne — z żyjącym w IX w. biskupem Markiem 37 . We wspomnianej redakcji kroniki z przekazu Corpus Christi College natrafiamy
natomiast na wzmianki o bliżej nie znanym nam Beulanie, Samuelu oraz Eubenie, którzy — jak
25

Zob. D. N. Dumville, Some aspects of the chronology of the Historia Brittonum, s. 439; J. Morris, op. cit., s. 3; por.
P. J. C. Field, op. cit., s. 159.
D. N. Dumville, Historia Brittonum, s. 406; A. W. Wade-Evans, op. cit., s. 13; P. J. C. Field, op. cit., s. 159; por. C. Kingsford, op. cit., s. 220; L. Alcock, op. cit., s. 30; J. Stevenson, op. cit., s. XXI n.
27
J. Morris, op. cit., s. 1; C. Kingsford, op. cit., s. 220; por. P. J. C. Field, op. cit., s. 159.
28
J. Morris (op. cit., s. 2) powątpiewał, aby czas pierwszej redakcji Historii był znacznie wcześniejszy niż rok 800; podobnie
C. Kingsford (op. cit., s. 218); A. W. Wade-Evans, op. cit., s. 10; J. Stevenson, op. cit., s. X. A. Herbert jako dolną granicę
powstania Historii przyjął rok 822 — J. H. Todd, op. cit., s. 18; por. W. P. Ker, op. cit., s. 280.
29
HB, c. 60, s. 78; J. Morris, op. cit., s. 2; A. W. Wade-Evans, op. cit., s. 10; C. Kingsford, op. cit., s. 218.
30
I. Williams (op. cit, s. 387) uważał, że nawiązanie w przekazie z Chartres do roku 801 potwierdza obecność Nenniusza
około roku 800; por. C. Kingsford, op. cit., s. 218; W. Gunn ed., The „Historia Brittonum", commonly attributed to Nennius;
from a manuscript lately discovered in the library of the Vatican Palace at Rome, edited in the tenth century, by Mark the Hermit.
With an English version, facsimiles of the original, notes, and illustrations, London 1819, s. XIX; W. P. Ker, op. cit., s. 54.
31
Zob. D. N. Dumville, „Nennius" and the Historia Brittonum, s. 90.
32
Znajduje się on w walijskim manuskrypcie MS. Auct. F. 4. 32, znanym jako Liber Commonei bądź Oxoniensis Prior, Oxford, Bodleian Library, MS (S. C. 2176), f. 20 r. Faksymile kodeksu wydał R. W. Hunt, St. Dunstan's Classbook from Glastonbury, Amsterdam 1961; zob. I. Williams, op. cit., s. 380 nn.; D. N. Dumville, „Nennius" and the Historia Brittonum, s. 91.
33
K. Hughes, The Welsh Latin chronicles: Annales Cambriae and related texts, „Proceedings of the British Academy", 59,
1973, s. 233-258; przedruk w: eadem, Celtic Britain in the Early Middle Ages, ed. D. N. Dumville, Woodbridge 1980,
s. 67-85; zob. D. N. Dumville, The Welsh Latin annals, s. 261-267.
34
J. Morris, op. cit., s. 1, 88; A. W. Wade-Evans, op. cit., s. 7 n., 94 n.; D. N. Dumville, op. cit., s. 90; C. Kingsford, op. cit.,
s. 218; K. Hughes, TheA-text of Annales Cambriae, w: eadem, Celtic Britain in the Early Middle Ages, s. 86-100.
35
J. Morris, op. cit., s. 88.
36
Powyższe powiązanie z pewnością wynika ze słów zawartych w rubryce rękopisu z około 1100 r.: Gesta Brittonum a Gilda
Sapiente. Głównym, a być może pierwotnym manuskryptem, zawierającym tę wersję przekazu jest przechowywany w Oxfordzie rękopis Bodleiański — Bodleian Library, MS. Bodley 163 (S. C. 2016). Zob. D. N. Dumville, Historia Brittonum,
s. 416 n.; idem, „Nennius" and the Historia Brittonum, s. 78; J. Stevenson, op. cit., s. X n.; C. Kingsford, op. cit., s. 221; J. H.
Todd, op. cit., s. 1; W. Gunn, op. cit., s. XV.
37
Powiązanie to wynika z zapisu: Incipit istoria Brittonum edita ab anachoreta Marco eiusdem gentis sancto episcopo — Paris, Bibliothèque Nationale, MS. latin 9768 + Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, MS. Reginensis lat. 1964, f. 47-93 —
zob. D. N. Dumville D. ed., The Historia Brittonum, t. 3: The Vatican Recension [dalej cyt.: HB Watykan], Cambridge 1988,
s. 24-29; idem, Historia Brittonum, s. 416; J. H. Todd, op. cit., s. 12; J. Stevenson, op. cit., s. XIII przyp. 4, XIV przyp. 4;
A. W. Wade-Evans, op. cit., s. 11 n. W początkowej rubryce przekazu z Chartes zapisano: Incipiunt exberta f[il]ii Urbagen
de libro sancti Germani inuenta et [de] origine et genealogia Brittonum. Zob. F. Lot, op. cit., t. 1, s. 227 (faksymile zamieszczono w t. 2, tabl. I); D. N. Dumville, Historia Brittonum, s. 415. Zob. A. W. Wade-Evans, op. cit., s. 11; F. Liebermann,
op. cit., s. 29; K. Jackson, On the Northern British Section in Nennius, w: Celt and Saxon. Studies in the Early British Border,
s. 49.
26
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ustalił David N. Dumville — około połowy XI w. brali udział w pracach nad redakcją powyższego
przekazu 38 .
Warto również zaznaczyć, że tytuł kroniki w postaci Historia Brittonum jest mianem tradycyjnym.
Mimo iż przyjął się doskonale w historiografii, to nie wiemy czy Nenniusz tak właśnie zatytułował
swą pracę, czy może pochodzi on od któregoś z późniejszych redaktorów 39 . Różnie radzono sobie
z nazwaniem naszego dziełka. Powstały przypuszczalnie w 944 r. w Glastonbury rękopis Watykański,
w początkowej rubryce ma zapis: Incipit historia Brittonum et de origine eorum necnon et expulsione 40 , zaś w końcowej: Explicit historia et genealogia Brittonum41. Część rękopisów należących do
tzw. „redakcji Harleiańskiej" została opatrzona tytułem Narratio de Brittonibus et de miraculis Britanniae42.
Naszą uwagę skupmy teraz na występującym w rękopisie Corpus Christi College prologu 43 . Jego
niezwykłe znaczenie bierze się przede wszystkim z faktu, iż znajdujemy w nim imię jego autora —
Ninniusz (Ninnius; w dalszej części rękopisu dwaj inni skrybowie zapisali je w postaci Nennio44
i Nemnii45) oraz listę wykorzystanych przez niego źródeł: prace Hieronima, Euzebiusza, Izydora
i Prospera, roczniki Irlandczyków, Sasów oraz traditio ueterum nostrorum. Co niezmiernie ważne,
odnajdujemy tu również fragment, w którym pisarz informuje o powodzie, dla którego podjął się
spisania dzieła: aliqua excerpta scribere curaui que hebitudo gentis Brittannie deiecerat, oraz określa
metodę pracy — coaceruaui omne quod inueni.
Przejdźmy teraz do datowanego na rok 817 46 lub 820 47 Alfabetu Nemniuusza (Nemniuusa). W otwierającym go zdaniu czytamy: Nemniuus istas reperit literas, uituperante quidam scolastico saxonici
generis quia brittones non haberent rudimentum at ipse subito ex machinatione mentis suae formauit
eas ut uituperationem et hebitudinem deieceret gentis suae:. de figuris et de nominibus dicens48. Dalej
zamieszczono oparty na staroangielskim języku futhork 49 alfabet, zawierający walijskie wyrazy przypisane każdemu znakowi50. Omawiane dzieło stanowi próbę obalenia zarzutu Sasów o niepiśmienności Brytów.
Występująca w Alfabecie fraza ut
hebitudinem deieceret gentis suae jest niezwykle podobna
do znanej nam z prologu que hebitudo gentis Brittanie deiecerat. Jak słusznie zauważył Ifor Wil-

38

A. W. Wade-Evans (op. cit., s. 10 przyp. 1) słusznie zauważył, że Samuel niejednokrotnie był mylony z Nenniuszem;
Osoby Beulana i Samuela są nieobecne w irlandzkiej redakcji Historii oraz przekazie Harleiańskim. Zob. D. N. Dumville,
„Nennius" and the Historia Brittonum, s. 89, 93 n.
39
D. N. Dumville, Historia Brittonum, s. 417.
40
Ibidem, s. 416; HB Watykan, c. 3, s. 62.
41
D. N. Dumville, Historia Brittonum, s. 416; HB Watykan, s. 105 przyp. 72 (c. 27).
42
London, British Library, MSS. Royal 15. A. XXII, f. 1-117 + Cotton Vespasian D. XXI, f. 1-17 + Royal f. 117A-119;
ibid., MS. Cotton Vespasian B. XXV; (bez zachowanego tytułu), ibid., MSS. Royal 15. B. XI, f. 1-66 + Cotton Vitellius
A. XIII, t. 2, f. 91-100 + Royal f. 67-69 — D. N. Dumville, Historia Brittonum, s. 416 przyp. 71.
43
Tekst prologu podaję za: D. N. Dumville, op. cit., s. 79 n. (f. 168v rękopisu Corpus Christi College); zob faksymile
w: F. Lot, op. cit., t. 2, tabl. VII. Incipit eulogium breuissimum Brittanie insule quod Ninnius, Eluodugi discipulus, congregauit.
Ego Ninnius, Eluodugi discipulus, aliqua excerpta scribere curaui que hebitudo gentis Brittannie deiecerat, quia nullam peritiam
habuerunt neque ullam commemorationem in libris posuerunt doctores illius insule Brittannie. Ego autem coaceruaui omne
quod inueni tam de annalibus Romanorum quam de cronicis sanctorum patrum (id est Ieronimi Eusebii Isidori Prosperi) et de
annalibus Scottorum Saxonumque, ex et traditione ueterum nostrorum quod multi doctores atque librarii scribere temptauerunt.
Nescio quo pacto difficilius reliquerunt an propter mortalitates frequentissimas uel clades frequentissimas bellorum. Rogo ut omnis lector qui legerit hunc librum, det ueniam michi quia +cuius+ sum post tantos hec tanta scribere quasi garrula auis uel quasi quidam inualidus arbiter. Cedo illi qui plus nouerit in ista peritia satis quam ego. Explicit eulogium.; por. J. Morris, op. cit.,
s. 50; J. Stevenson, op. cit., s. 1-4; LBAS, s. 24 nn.; A. G. Van Hamel ed., Lebor Bretnach. The Irish Version of the Historia
Britonum ascribed to Nennius [dalej cyt.: LBAS-Van Hamel], Dublin 1932, s. 1 n.
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liams 51 , mimo powyższych podobieństw teksty mają zupełnie inną wymowę — Alfabet został stworzony w celu obrony brytyjskich uczonych przed zarzutami umieszczonymi w prologu. Jeśli istotnie
tak było, to można uznać, że prolog powstał wcześniej, niż Alfabet52. Wskazane podobieństwo pomiędzy tekstami zostało przyjęte przez niektórych badaczy za podstawę twierdzenia, iż są one dziełami tej samej osoby 53 , jest bowiem wielce wątpliwe, by we wczesnych latach IX w. żyło dwóch Walijczyków równie wrażliwych na zarzut o hebitudo skierowany pod adresem Brytów, z których jeden
nosił imię Nenniusz, drugi natomiast Nemniusz bądź Nemniuusz 54 .
Zasłużony badacz Historii David N. Dumville uważa prolog za „imitację Alfabetu"55. Nie dysponujemy jednak żadnymi dowodami mogącymi poprzeć tezę o naśladownictwie, tym bardziej, że Alfabet przetrwał tylko w jednym manuskrypcie, co wyklucza zapoznanie się z ewentualnymi innymi
redakcjami tekstu. Gdybyśmy jednak chcieli przyjąć powyższe zdanie, to musimy również przyjąć,
że autor prologu usiłował przypisać imię twórcy Alfabetu autorowi Historii. Jeśli faktycznie tak było
— nie posiadamy jednak dowodów pozwalających stwierdzić błąd w zapisie imienia w Alfabecie —
to autor prologu z pewnością powinien próbować zapisać imię autora Historii jako rozpoczynającego się od Ne-, wobec czego Ni — z redakcji zawartej w rękopisie Corpus Christi musiałoby być błędem. Jeden element wspomnianej redakcji zdaje się jednak wskazywać, że ktokolwiek napisał prolog, zamierzał podać imię jego twórcy jako rozpoczynające się od Ne-. Są nim wspomniane wcześniej formy imienia Nennio oraz Nemnii występujące w dopiskach marginalnych rękopisu 56 . Warto
wspomnieć, iż Dumville uznał je za „niestabilność ortografii"57, wnioskując, że poprawna forma powinna brzmieć Ninniusz (Ninnius)58. Stwierdzenie to argumentował mówiąc, że powyższa lekcja występuje w „jedynej części tekstu najbliżej związanej z tym imieniem" w „jedynym manuskrypcie,
na którym tekstowo można polegać" a oprócz tego jest to „wiarygodna forma" 59 .
W rozważaniach dotyczących powyższej kwestii przychodzi nam z pomocą powstały przed 1072 r.
irlandzki przekład Historii (Lebor Bretnach), którego prolog podaje formę Nemnusz (Nemnus) bądź
Nemniusz (Nemnius)60. Świadectwo to, obok formy z Alfabetu, popiera brzmienie imienia pisanego
przez Ne — jako zapisu pierwotnego 61 . Powyższy fakt nie ma jednak dla Dumville'a większego znaczenia, gdyż całkowicie ignoruje on formy imienia występujące we wspomnianej redakcji kroniki,
mimo iż doskonale zna ich brzmienie 62 .
Godzi się przypomnieć zdanie Ifora Williamsa uważającego, że znaczne podobieństwo imion może sugerować błędny odczyt zapisu jednego z nich. Nie wykluczał on również możliwości pochodzenia obu tekstów ze wspólnego źródła 63 .
Nasze ustalenia obalają hipotezę postawioną przez niektórych uczonych — według której
imię Nenniusza nie było znane przed wiekiem XII, gdyż nie występuje ono w przekazach pochodzących sprzed tego okresu 64 — obniżając przy tym o ponad stulecie wyznaczoną przez nich granicę
czasową.
Spróbujmy teraz ustalić — na ile to możliwe — czy Dumville ma rację nazywając prolog „starannie skonstruowanym panegirykiem"65. Będziemy posiłkować się spostrzeżeniami autorstwa Petera
Johna Christophera Fielda.
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C. Kingsford, op. cit., s. 218.
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Jeśli faktycznie jest on „panegirykiem", to został stworzony z godną uznania starannością. Pamiętamy, że zawiera listę źródeł wykorzystanych przy tworzeniu Historii — przygotowanie jej wiązało
się ze znacznym ryzykiem, bowiem łatwo można było popełnić błąd demaskujący całe przedsięwzięcie. Pamiętamy również, że występująca w nim fraza zawierająca oskarżenie o hebitudo jest podobna do tej z Alfabetu, którego przypuszczalny czas powstania idealnie pasuje do zawartego w prologu stwierdzenia, iż został on napisany przez ucznia Elfoddwa.
Przedstawione fakty mogą popierać hipotezę Dumville'a, lecz z drugiej strony mogą zostać obrócone w element jej krytyki. Najważniejszym jest zupełnie różna wymowa tekstów — jak już wiemy
Alfabet został stworzony w celu obrony brytyjskich uczonych przed zarzutami umieszczonymi w prologu. Powyższy wniosek Dumville przyjął jako popierający jego twierdzenie o naśladownictwie66.
W tym miejscu należy się zgodzić z Peterem J. C. Fieldem, trafnie zauważającym, że byłaby to doprawdy dziwna imitacja, odwracająca wymowę dzieła, które miała naśladować. Możliwe natomiast,
że Nenniusz stworzył swe dzieło wystarczająco wcześnie, aby występujące w nim stwierdzenie o hebitudo Brytów stało się na tyle znane, że zostało użyte przeciwko niemu w roku 817 (bądź 820), zanim w 829 r. zredagowano przekaz Harleiański.
Dumville poszukując kolejnych argumentów popierających jego tezy stwierdza, że prolog został
później dodany do Historii, przypuszczalnie podczas redagowania jej tekstu przez Beulana 67 . Jako
orientacyjny terminus ante quem przyjmuje lata 1050-75 68 , który to okres sugerują przedstawione
przez niego liczne dowody lingwistyczne, zwłaszcza forma imienia Eluodugus69. Jeśli rzeczywiście
tak zwana „redakcja Nenniusza" została stworzona w wyżej wymienionym okresie, to dziwić może
jej wewnętrzny komput wskazujący datę 912 r. 7 0 Dumville — niestety — nie wyjaśnił powyższego
problemu, stwierdzając jedynie, że pracujący pod kierunkiem Beulana skryba Euben musiał przenieść niezmieniony komput z wersji, na której oparł swoją, a która później została przypisana Nenniuszowi71. Nie mogła to być jednak redakcja Harleiańska — a przynajmniej nie pochodził z niej
komput — gdyż ta zawiera komput z rokiem 831 72 . Jeśli osoby pracujące nad tekstem kroniki znały
czas życia Nenniusza, to nie zmieniając komputu zasugerowały czas powstania Historii późniejszy
o niecały wiek od faktycznego (przyjmujemy tu rok 829/30). Jeśli natomiast nie miały pojęcia, kiedy
żył Nenniusz, to nazywając go uczniem Elfoddwa umieściły go w okresie sugerowanym przez komput rękopisu Harleiańskiego.
Problem rozbieżności dat można jednak dość łatwo wytłumaczyć, przypominając zwyczaj kopiowania komputu, bez zwracania uwagi na zawartą w nim datę. Nie może on zatem stanowić w pełni
wiarygodnego elementu datującego 73 . Jako przykład posłużą nam tu rękopisy Historii Brittonum
błędnie łączone z Gildasem. Zawarty w nich komput podaje 831 r., lecz zamieszczony w nich tekst
powstał prawdopodobnie około roku 110074 — powyższy argument pozwala Dumville'owi ignorować datę zawartą w kompucie rękopisu Corpus Christi College.
Przedstawionych niejasności nie rozwiążemy przyjmując po prostu, że redagowanie tekstu pod
kierunkiem Beulana miało miejsce w 912 r., w tej bowiem sytuacji pracujący nad nią najprawdopodobniej bazowaliby na tekście zawierającym komput z rokiem 831 i wobec tego powinni zmienić go
na czas im współczesny75. Jeżeli jednak powyższe opracowanie tekstu miało miejsce w 912 r., zaś
Dumville ma rację datując prolog na okres 1050-1075, to pojawia się kolejne niezwykle istotne pytanie: jak wytłumaczyć modernizację wyrazów podanych przez niego za przykład? Jego argumenty
— przypomnijmy i podkreślmy — opierają się wyłącznie na kryterium językowym, ortograficznym.
66

Ibid., s. 91.
Ibid., s. 89, zob. przyp. 4, 5.
Ibid., s. 89, 93 n.; zob. D. N. Dumville, The historical value of the Historia Brittonum, s. 5 przyp. 7 — badacz proponuje tu
datę nieco wcześniejszą, niż lata '50 (nie podaje jednak o ile lat).
69
D. N. Dumville, „Nennius" and the Historia Brittonum, s. 92 n.
70
Ibid., s. 86 n., 93 n.
71
D. N. Dumville (op. cit., s. 94) użył formy Ninnius.
72
P. J. C. Field, op. cit., s. 163; por. D. N. Dumville, Some aspects of the chronology of the Historia Brittonum, s. 439.
73
D. N. Dumville, „Nennius" and the Historia Brittonum, s. 94.
74
Ibid., s. 94; D. N. Dumville, Historia Brittonum, s. 407.
75
P. J. C. Field, op. cit., s. 164.
67

68

Historia Brittonum „Nenniusza"?

7

Kolejnym dowodem pozwalającym mu zrównywać czas powstania prologu z działalnością Beulana jest nawiązanie tegoż prologu do annales Saxonum jako jednego ze źródeł. Według niego określenie to jest nieodpowiednie dla źródeł angielskich we wcześniejszej wersji Historii. Pasuje wyłącznie do tych zawartych w „redakcji Nenniusza" 76 .
Liczne pytania, jakie padły podczas naszych dotychczasowych rozważań, należy uzupełnić o dalsze — w jakim celu ktoś miałby zadać sobie tyle trudu, by autorstwo kroniki powiązać akurat z Nenniuszem? Przyjmując tezę o „fałszerstwie" musimy być świadomi, że w prologu fałszerz nie tylko podał dane przypuszczalnego autora, lecz także naśladował jego styl czy wreszcie wymienił listę wykorzystanych źródeł 77 . Jeśli jednak był aż tak skrupulatny, to dlaczego podał zły komput? I wreszcie,
w jakim celu miałby łączyć autorstwo Historii z zupełnie nieznaną osobą? O Nenniuszu nie posiadamy przecież żadnych informacji, oprócz wymienionych w prologu 78 . A może to Nenniusz usiłował
przypisac sobie autorstwo dzieła, które redagował, bądź do którego napisał jedynie prolog? 79 .
Wydaje się, że jedynym powodem, dla którego można przyjąć, że prolog nie stanowił integralnej
części Historii jest jego brak przy przekazie Harleiańskiem 80 . Nie znając faktycznych przyczyn tej sytuacji można przypuszczać, że albo zaginął on na którymś z etapów redagowania tekstu, w skutek
czego nie towarzyszył jego pierwotnej i kilku wczesnym redakcjom — co sugeruje Ferdinand Lot 8 1
— albo Nenniusz napisał kilka wersji swojej kroniki, dopiero do ostatniej, tak zwanej „redakcji
Nenniusza", dodając prolog 82 . Możliwe także, że prolog po prostu zaginął lub został celowo usunięty, ponieważ zawierał uszkodzony tekst, bądź był dla kogoś niewygodny83. Są to jednak wyłącznie
niepoparte dowodami przypuszczenia.
Naszą uwagę skupmy teraz na osobie Nenniusza 84 , o którym wiemy tylko tyle, ile nam przekazał
w swoim dziele. Kimkolwiek był ów tajemniczy pisarz prawdopodobnie pochodził z pogranicza anglo-walijskiego lecz przebywał na dworze Merfyna Frycha. Możliwe, że był osobą duchowną, może
nawet tłumaczem 85 . Prawie na pewno posługiwał się językiem staroangielskim i miał dostęp do anglosaskich, bądź anglojęzycznych źródeł, które umieścił w centrum swej opowieści. Z powyższych
powodów śmiało można określić go anglofilem86. O angielskiej tradycji Historii Henry Chadwick87
pisał na początku ubiegłego wieku, zwracając przy tym uwagę na podawanie nazw geograficznych
w dwóch językach — najpierw w mowie Anglów a następnie w języku Brytów (lingua nostra)88. Owa
kolejność jest nie bez znaczenia może bowiem świadczyć o zaczerpnięciu opowieści z angielskiego
źródła 89 . Oprócz ojczystego języka walijskiego Nenniusz dość dobrze znał łacinę i przypuszczalnie
władał językiem staroirlandzkim. Zbytnio jednak polegał na swoich źródłach, mimo iż z pewnością
dysponował wiedzą przynależną arystokracji90.
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Kilka słów należy poświęcić głównemu rękopisowi podającemu imię Nenniusza, czyli wspomnianemu na początku przekazowi Corpus Christi College. Zawarty w nim tekst, stanowiący tak zwaną
„redakcję Nenniusza", dodano do pierwotnego przekazu, łączonego z osobą Gildasa, w dopiskach
marginalnych i interlinearnych 91 . Dyskusyjna pozostaje kwestia, czy dodane materiały pochodziły
z kompletnej redakcji tekstu łączonej z osobą Nenniusza 92 , czy dysponujemy jedynie częścią przekazu, którą skryba wmontował w istniejący już manuskrypt 93 . Na zawartym w omawianym kodeksie
tekście, łączonym z osobą Gildasa, widnieją ślady ingerencji 10 rąk. W latach 1164-1166 trzy z nich
dokonały serii zmian 94 .
Dumville jest przekonany, że irlandzki przekład Historii jest bezcennym świadectwem kompletnego tekstu łacińskiego, znanego nam jedynie z interpolacji w rękopisie Corpus Christi. Owe dopiski
mogą — według niego — świadczyć o funkcjonowaniu w Sawley między rokiem 1164-1166 łacińskiego przekazu „redakcji Nenniusza" będącego inną kopią, która z Walii trafiła do Irlandii a następnie stała się źródłem dla Lebor Bretnach95.
Na fol. 177r kodeksu Corpus Christi natrafiamy na dopisek marginalny96, z którego wynika, iż
tekst, który po przetworzeniu dał tak zwaną „redakcję Nenniusza" zawierał staroangielskie listy genealogiczne oraz materiał z północnej Brytanii. Elementy te —jak ustalił Dumville — występują jedynie w manuskryptach zaklasyfikowanych do typu Harleiańskiego 97 . Omawianemu fragmentowi
towarzyszy interesujące zdanie, w którym nieznany z imienia skryba, przedstawiający się jako uczeń
Beulana, informuje o poczynionych w tekście zmianach:
Sed cum inutiles magistro meo (id est
Beulano presbitero) uise sunt genealogie Saxonum et aliarum genealogie gentium, nolui eas scribere;
sed de ciuitatibus et mirabilibus Brittannie insule, ut alii scriptores ante me scripsere, scripsi98.
Jak czytamy, Beulan mianem inutiles określił genealogie Saxonum et aliarum genealogie gentium.
Prawdopodobnie chodzi tu o 18 rozdział Historii — Brittones a Bruto99. Powyższe przypuszczenie
opiera się na fakcie, że omawianą sekcję znajdziemy w najstarszym z rękopisów Historii, czyli prze1 ПП

kazie z Chartres
91

, podczas gdy brakuje jej w „redakcji Gildasa", Nenniusza
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, czy rękopisie Cor-
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in Beornica; 14) c. 71: traxit ad se; 15) c. 73: ipse occidit eum ibidem; 16) c. 75: qui est in medio pelagi; 17) c. 76: margarite
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D. N. Dumville, op. cit., s. 94 n, idem, The Corpus Christi „Nennius", passim.
95
D. N. Dumville (Celtic-Latin texts in northern England, c. 1150-1250, s. 20) zakłada, że miało to miejsce w połowie XI w,
lecz jako skrajną granicę powstania irlandzkiego przekładu bezpieczniej jest przyjąć rok 1072, czyli przypuszczalny rok
śmierci osoby odpowiedzialnej za jego opracowanie — por. idem., „Nennius" and the Historia Brittonum, s. 87 (zwłaszcza
pi-zyp. 6 ) .
96
Ida filius Eubba tenuit regiones in sinistrali parte Humbri maris duodecim annis, et iunxit arcem (id est Din Gueirin) etgurd
Birnech que due regiones fuerunt in una regione (id est Deur a Bernech, anglice Deira et Bernicia). Elfled, filia Edwini, duodecimo die post pentecosten baptismum accepit cum innumerabi[li]bus hominibus de uiris et mulieribus cum ea; et hec prima baptizata est. Edwinus uero postea in sequenti pascha baptismum suscepit, et duodecim milia hominum in uno die baptizati sunt
cum eo. Si quis scire uoluerit quis baptizauit eos, sic mihi Renchidus episcopus et Elbobdus episcoporum sanctissimus tradiderunt: Run mep Urbeghen (id est Paulinus Eboracensis archiepiscopus) eos baptizauit, et per quadraginta dies non cessauit baptizare omne genus Ambrorum (id est Aldsaxonum), et per predicationem illius multi crediderunt Christo - - — D. N. Dumville,
„Nennius" and the Historia Brittonum, s. 81 n.
97
Inne zmiany klasyfikujące przekaz jako należący do grupy „Harleiańskiej" to: 1) genealogia w c. 17 została uzupełniona
o fragment filii Enohc, f. Iareth, f. Malaleel, f. Chainan, f. Enos, f. Seth, f. Adam, f. Dei uiui; 2) siódmy cesarz rzymski w Brytanii — prawidłowo nazwany Maximus w „redakcji Gildasa" — został zmieniony w całym tekście (c. 27, 29, 31) na Maximianusa; 3) zdanie z c. 29: Maximianus Uictorem filium suum consortem regni fecit dodano jak Satis dictum est de Gortigirno et
de regno suo et de genere eius (c. 49) oraz zdanie składowe dotyczące Artura, et in omnibus bellis uictor et de genere eius
(c. 56); 4) dwa ustępy z mirabiliów (c. 68, 69) — nieobecne we wszystkich przekazach z „grupy Gildasa" zostały uzupełnione — podaję za: ibidem, s. 81.
98
Ibid., s. 82; J. H. Todd, op. cit., s. 9 nn.
99
D. N. Dumville, op. cit., s. 82.
100
Zob. F. Lot, op. cit., t. 1, s. 228.
101
Powyższą sekcję zawiera rękopis Ff. I. 27, lecz Dumville uważa, iż pochodzi ona z tekstu typu „Watykańskiego" —
D. N. Dumville, op. cit., s. 82 przyp. 7.
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pus Christi College . Nie zawiera jej również irlandzka redakcja kroniki . Beulan oszczędził jednak mirabilia oraz listę miast Brytanii, choć również one mogły być narażone na usunięcie 104 .
Bardzo istotne w przytoczonym fragmencie jest nawiązanie do „magistra" pisarza, Beulana.
Prawdopodobnie kierował on skryptorium, w którym powstała powyższa wersja tekstu. Osoba ta pozostaje anonimowa, podobnie jak pojawiający się w dalszej części przekazu Euben, który mógł spisać poprawiony tekst 105 . Na fol. 169v natrafiamy na kolejny dopisek, tym razem dotyczący bliżej nieznanego Samuela przedstawiającego się jako syn Bulana: Sic inueni ut tibi Samuel (id est infans magistri mei, id est Beulani presbiteri) in ista pagina scripsi. Sed hec genealogia non scripta in aliquo uolumine Britannie sed in scriptione mentis scriptoris fuit106. Bardziej prawdopodobne jednak, że był on
po prostu jego uczniem 107 . Warto przypomnieć zdanie Charlesa Kingsforda, według którego między
rokiem 809 a 820 pisarz imieniem Samuel, przedstawiający się jako uczeń Beulana, sporządził kopię, lub raczej edycję, dzieła Nenniusza 108 .
Powróćmy do, przywołanego na początku, przybliżonego czasu powstania kroniki. Dziś — za
Davidem N. Dumvillem — przyjmuje się, że pochodzi ona z roku 829/30. Powyższą cezurę ustalono
na podstawie komputacji czasowej zamieszczonej w rozdziale szesnastym. Dowiadujemy się z niej,
że od przybycia Sasów do Brytanii do czwartego roku rządów króla Merfyna Frycha 109 minęło 429
lat 1 1 0 . Przyjęto uważać, że o czwartym roku panowania powyższego króla wspomniano tylko dlatego, gdyż przypuszczalnie tekst Historii został spisany w tym czasie 111 .
Roczna data intronizacji Merfyna nie jest znana 112 , lecz możemy ją obliczyć dzięki zapisowi z początku kroniki — od śmierci Chrystusa miało upłynąć 796 lat. Historycy 113 ustalili, że skryba dokonał tu obliczeń według systemu datacji Wiktoriusza z Akwitanii, wobec czego przekazany rok to
824. Według innego systemu datacji, zwanego od imienia jego autora systemem Dionizego, wspomniane wydarzenie miało miejsce w roku 829 114 .
Rok przybycia Sasów możemy natomiast obliczyć dzięki zapisowi z rozdziału 66, w którym
zrównano go z czwartym rokiem rządów króla Vortigerna oraz konsulatem Feliksa i Taurusa 115
(428 rok). Na szczęście Nenniusz kolejny raz prowadził obliczenia posługując się systemem Wiktoriusza, a zatem przekazany przez niego rok to 401. Jeśli postąpimy podobnie jak Dumville i otrzymaną datę przeniesiemy do rozdziału 16, po czym dodamy do niej wspomniane tam 429 lat, to jako
czwarty rok rządów Merfyna otrzymamy 830 116 .
102

Ibidem, s. 82; zob. D. N. Dumville, Historia Brittonum, s. 407.
Zob. D. N. Dumville, „Nennius" and the Historia Brittonum, s. 82, 88 n.
104
D. N. Dumville, Historia Brittonum, s. 407.
105
D. N. Dumville, „Nennius" and the Historia Brittonum, s. 86, 94; idem, Celtic-latin texts in northern England, c. 1150 —
c. 1250, s. 19 n.; J. Morris (op. cit., s. 3) był przekonany, iż spisał go Nenniusz.
106
Podaję za: D. N. Dumville, „Nennius" and the Historia Brittonum, s. 83 nn.
107
D. N. Dumville, op. cit., s. 85; F. Lot, op. cit., t. 1, s. 11; zob. J. H. Todd, op. cit., s. 11, 20; HB, c. 10, s. 61.
108
C. Kingsford, op. cit., s. 219.
109
HB, c. 16, s. 62 n.; D. N. Dumville, Some aspects of the chronology of the Historia Brittonum, s. 439 n.; A. W. Wade-Evans, op. cit., s. 10.
110
A primo anno quo Saxones venerunt in Brittanniam, usque ad annum quartum Mermini regis, supputantur anni
CCCCXXVIIII
— HB, c. 16, s. 62 n.; D. N. Dumville, Some aspects of the chronology of the Historia Brittonum, s. 439;
A. W. Wade-Evans, op. cit., s. 10.
111
D. N. Dumville, op. cit., s. 439, 445; idem, Historia Brittonum, s. 406, 411, 425; I. Williams, op. cit., s. 385, 387; por.
A. W. Wade-Evans, op. cit., s. 10.
112
J. E. Lloyd, A History of Wales from the Earliest Times to the Edwardian Conquest, t. 1, London 1939, s. 224 nn.;
D. N. Dumville, Some aspects of the chronology of the Historia Brittonum, s. 439.
113
A. W. Wade-Evans, op. cit., s. 43 przyp. 1.; D. N. Dumville, Some aspects of the chronology of the Historia Brittonum,
s. 440.
114
Oznacza to, że podany w kolejnym zdaniu czas narodzin Chrystusa błędnie zapisano w postaci 831 — zob. HB, c. 4,
s. 59: A passione autem Christi peracti sunt anni DCCLXXXXVI.
Ab incarnatione autem eius anni sunt DCCCXXXI.
Zob. również D. N. Dumville, op. cit., s. 439; A. W. Wade-Evans, op. cit., s. 36 przyp. 1; I. Williams, op. cit., s. 387; por.
P. J. C. Field, op. cit., s. 159.
115
HB, c. 66, s. 80; zob. I. Williams, op. cit., s. 387.
116
A. W. Wade-Evans (op. cit., s. 43 przyp. 3) wykazał, iż w drugiej części c. 16 (initium compoti
) starano się wyjaśnić
jego część początkową. Podobnie uważał I. Williams (op. cit., s. 386) — jego zdaniem w spisaniu 16 rozdziału brało udział
dwóch skrybów — jeden działający w czwartym roku panowania Frycha, natomiast drugi w 857 r.; D. N. Dumville, op. cit.,
s. 440.
103
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Z przedstawionych obliczeń wynika, że czwarty rok rządów wspomnianego króla 117 przypadał
w roku 829/30 wobec czego rok 826/7 będzie pierwszym rokiem jego panowania, którego początek
możemy umieścić w 826 r. Data ta zgadzałaby się z podaną w Annales Cambriae, gdzie przy roku 825/6 umieszczono zapis o śmierci jego poprzednika Hywela (Higuel moritur) 1 1 8 . Godzi się
wspomnieć, że w przeszłości jako czas powstania kroniki proponowano okres nieco późniejszy,
a mianowicie rok 858 119 . Wynikało to z komputacji zawartej w prologu, dołączonym do jednej redakcji tekstu 120 . Różnica czasowa została spowodowana zapisem o dwudziestym czwartym roku panowania króla Merfyna (według Annales Cambriae Merfyn panował do 844 r.) 1 2 1 . Wcześniejsza, odrzucona już w XIX wieku hipoteza, zakładała istnienie Nenniusza w VII wieku 122 . Przeciwko niej
świadczą jednak informacje zawarte w Historii — żadna z jej redakcji nie zawiera zapisu mogącego
sugerować, że powstała w tym czasie 123 .
Omówmy teraz krótko układ Historii 124 . Korpus kroniki tworzą opowieści 125 : 1) Hengest i Horsa
i primus adventus Saxonum. Porozumienie Sasów z Vortigernem 126 ; 2) Vortigern 127 i św. German 128 ;
3) Dinas Emrys/Ambrozjusz129; 4) św. Patryk 130 ; 5) Artur 1 3 1 .
Fabuły czasem przeplatają się, czasem „stykają", lecz zawsze łączą je stosowne passusy 132 . Prowadzi to do powstania powierzchownej ciągłości narracji, spowodowanej zapewne lukami w wiedzy
i materiałach autora, bądź po prostu słabością jego warsztatu. Spośród wymienionych składników
narracji jedynie dwa zawierają historyczne informacje: angielskie materiały tworzące ramę opowieści o Vortigernie i historia św. Germana 133 .

117

Por. I. Williams, op. cit., s. 387.
J. Morris, op. cit., s. 89; I. Williams, op. cit., s. 385.
J. H. Todd, op. cit., s. 2, 10, 18; J. Stevenson, op. cit., s. V nn.; G. Anderson, The literature of the Anglo-Saxons, Princeton 1949, s. 215.
120
Chodzi tu o rękopis Fl. I. 27 — zob. J. Stevenson, op. cit., s. V, VII nn.; C. Kingsford, op. cit., s. 218 n.; J. H. Todd, op.
cit., s. 2 nn.
121
J. Morris, op. cit., s. 89: 844 an. CCCCMermin moritur.
122
Np. T. Mommsen, op. cit., s. 137 nn.; W. Bruchnalski, Piast, Kwart. Hist., 20, 1906, s. 652; por. F. Lot, op. cit., t. 1,
s. 78-80.
123
Zob. J. H. Todd, op. cit., s. 9; F. Liebermann, op. cit., s. 29 n.; por. C. Kingsford, op. cit., s. 218 n.; N. Davies, Europa.
Rozprawa historyka z historią, Kraków 1998, s. 257.
124
Zob. J. Morris, op. cit., s. 3 n.; A. W. Wade-Evans, op. cit., s. 13; C. Kingsford, op. cit., s. 218, T. Mommsen, op. cit.,
s. 113; A. G. Van Hamel, op. cit., s. V.
125
D. N. Dumville, The historical value of the Historia Brittonum, s. 9.
126
HB, c. 31, s. 66 n.; c. 36-38, s. 68 n.; c. 43-46, s. 72 n.; LBAS-Todd, c. XV, s. 74-79; c. XVII, s. 84-89; c. XX-XXI,
s. 98-103; XXIV, s. 108-113; LBAS-Van Hamel, XII. 26, s. 42 n; XIV. 29-32, s. 48-53; XVI. 39-40, s. 62-65; Zob.
J. E. Turville-Petre, Hengest and Horsa, „Saga Book of the Viking Society", 14, 1953-7, s. 273-290; H. Chadwick, op. cit.,
s. 33-50; P. Sims-Williams, Gildas and the Anglo-Saxons, s. 1-30; idem, The Settlement of Britain in Bede and the Chronicle,
s. 1-41, w: idem, Britain and Early Christian Europe, Aldershot 1995; N. Brooks, An English Origin Myth, s. 79-89; idem, The
Creation and Early Structure of the Kingdom of Kent, s. 33-60; D. N. Dumville, The chronology of De Excidio Brittanniae,
Book I, w: idem, Britons and Anglo-Saxons in the Early Middle Ages, Aldershot 1993, s. 61-84.
127
J. D. Bu'Lock, Vortigern and the Pillar ofEliseg, „Antiquity", 34, 1960, s. 49-53; C. A. Ralegh Radford, Vortigern, „Antiquity" 32, 1958, s. 19-24; J. H. Ward, Vortigern and the end of Roman Britain, „Britannia", 3, 1972, s. 277-289; D. Kirby,
Vortigern, „Bulletin of the Board of Celtic Studies", 23, 1968, s. 37-59.
128
HB, c. 39, s. 70, c. 47-50, s. 73 n.; LBAS-Todd, c. XVII, s. 89-91, XXI, s. 102-105; LBAS-Van Hamel, XIV. 32, s. 52 n.;
XVI. 40, s. 65 n.
129
HB, c. 40-42, s. 70-72; LBAS-Todd, c. XVIII-XIX, s. 90-99; LBAS-Van Hamel, XV. 33-38, s. 53-61; zob. M. B. Ogle,
The Discovery of the Wonder Child, „Transactions and Proceedings of the American Philological Association", 59, 1928,
s. 179-204.
130
HB, c. 50-55, s. 74-76; LBAS-Todd, c. XXIII, s. 106-109; LBAS-Van Hamel, XVII. 42, s. 68-70.
131
HB, c. 56, s. 76; LBAS-Todd, c. XXIV, s. 108-113; LBAS-Van Hamel, XVIII. 43, s. 70-74.
132
Zob. HB, c. 10, s. 60; c. 13, s. 61; c. 15, s. 62; c. 17, s. 63; c. 18, s. 63; c. 19, s. 63; c. 32, s. 67; c. 49, s. 74; c. 50, s. 74. Podstawowym studium omawiającym problem delimitacji tekstu pozostaje praca T. Dobrzyńskiej, Delimitacja tekstu literackiego, Wrocław 1974; zob. również: P. Bering, Struktury narracyjne w późnośredniowiecznych łacińskich kronikach regionalnych,
Gniezno 2001.
133
D. N. Dumville, The historical value of the Historia Brittonum, s. 12. Warto wspomnieć o interesującej hipotezie, zgodnie
z którą występujący w Historii German to nie biskup Auxerre lecz walijski święty Garmon — zob. W. Gunn, op. cit., s. 152
przyp. 74; M. Richards, Places and persons of the early Welsh Church, „Welsh History Review", 5, 1970/1, s. 333-349;
R. W. D. Fenn, Who was St Harmon?, „The Radnorshire Society Transactions", 36, 1966, s. 50-55. Zob. HB, c. 32-35,
s. 67 n.; LBAS-Todd, c. XVI, s. 79-85; LBAS-Van Hamel, XIII. 27-28, s. 44-47.
118
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Relację dotyczącą świętego, zbliżoną do spisanej przez Nenniusza, znajdziemy w Vita s. Germani
pióra Heryka. Na podstawie pracy Konstancjusza z Lyonu 134 opracował on dzieje Germana, a ponadto zestawił w dwóch księgach uzupełniony katalog cudów świętego 135 . Warto wspomnieć, że
opowieść zapisana przez Heryka nie należała do kanonu opowiadań o świętym, przekazanych przez
zabytki literackie i przypuszczalnie nie była znana na kontynencie. Z pewnością nie poznałby jej
również opracowujący między 876 a 877 rokiem 136 swe dzieło Heryk, gdyby nie została mu ona opowiedziana przez — wspomnianego na początku — biskupa Marka.
Ten podeszły wiekiem, pochodzący z Walii Bryt, educatus vero in Hibernia131, osiadł w klasztorze
św. Medarda i Sebastiana 138 . Nie tylko przekazał Herykowi swą opowieść, lecz także przysięgą poświadczył wiarygodność opowiadania, zapewniając, że zachowało się ono spisane w Brytanii 139 . Nie
wiemy, czy opowieść ta umiejscawiała dokładnie wydarzenia, bądź zaopatrywała w imiona jej bohaterów. Nieobecność wymienionych elementów w dziele Heryka może sugerować, że albo uznał je on
za nieistotne dla spisywanego wykładu, albo nie zostały mu one przekazane przez starca. W tym
miejscu należy zaznaczyć, że jeżeli w 876/7 roku Marek był w sędziwym wieku, to mało prawdopodobne, aby dożył do roku 944, czyli do przypuszczalnego okresu powstania łączonego z jego osobą
przekazu z rękopisu Watykańskiego140. Warto przy tym przypomnieć twierdzenie Algernona Herberta, uważającego, że Marek ukończył swe dzieło około roku 822, zaś około 858 zostało ono
udostępnione czytelnikom przez Nenniusza 141 .
Kolejnymi dziełami, w których natrafiamy na epizod z życia świętego bliźniaczy z zawartym w Historii jest Złota Legenda Jakuba de Voragine 142 oraz pierwsza księga Roczników Jana Długosza 143 .
Fabuła opowiadań o świętym została oparta na następującym schemacie: odrzuceni przez monarchę przybysze zostają przyjęci i ugoszczeni przez jego sługę. Dzięki temu czynowi gościnny poddany
zyskuje władzę, której tym samym niegodziwy monarcha zostaje pozbawiony. Należy wspomnieć, iż
na podobnym schemacie zasadza się również mit dynastyczny Piastów spisany piórem Galla 144 .
Powstałe na początku ubiegłego stulecia prace Wilhelma Bruchnalskiego 145 i Józefa Feliksa Gajslera 146 wskazały na znaczne podobieństwa między fragmentem żywota św. Germana, a historią Piasta przekazaną przez Galla. Badacze sugerowali nieoryginalnośc legendy Anonima i jako jej źródło

134
Zob. E. A. Thompson, Saint Germanus ofAuxerre and the end of Roman Britain, Woodbridge 1984, s. 1-6; tam też literatura; I. Wood, The end of Roman Britain: Continental evidence and parallels, w: Gildas: New Approaches, ed. M. Lapidge,
D. Dumville, Woodbridge 1984, s. 9.
135
Herici monachi Miracula s. Germani episcopi Autissiodorensis (dalej cyt.: Heryk), w: Acta Sanctorum, t. 7, Julii (34),
s. 266-294; J. Stevenson, op. cit., s. 13 n.; A. W. Wade-Evans, op. cit., s. 11 n.; J. Banaszkiewicz, Podanie o Piaście i Popielu.
Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi, Warszawa 1986, s. 127 nn.; idem, Tradycje
dynastyczno-plemienne Słowiańszczyzny północnej, w: Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, ed. H. Samsonowicz, Kraków 2000, s. 266.
136
Heryk, c. 40-41, s. 192.
137
Heryk, I, VIII, 80, s. 283: Fertur unum famosum inter cetera, cujus ad nos notitia per sanctum senem Marcum, ejusdem
gentis episcopum decucurrit: qui natione quidem Britto, educatus vero in Hibernia
; J. Stevenson, op. cit., s. XIV przyp. 3;
Chadwick i Lot, źle odczytując przytoczone powyżej zdanie, z jednej osoby informatora stworzyli dwie — zob. N. Chadwick,
The British Heroic Age, Cardiff 1976, s. 114; F. Lot, op. cit., t. 1, s. 85; C. Kingsford, op. cit., s. 218 n.
138
Heryk, I, VIII, 80, s. 283:
post longa pontificalis sanctitatis exercitia, ultroneam sibi peregrinationem indixit. Sic traductus in Franciam, piissimique regis Caroli munificentia illectus apud beatorum Medardi et Sebastiani coenobium e anachoreticam exercet vitam, singularis nostro tempore unicae philosophus sanctitatis.
139
Ibid., s. 283: Haec ita apud Britanniam catholicis litteris contineri, praedictus mihi episcopus jurisjurandi interpositione firmabat
; A. W. Wade-Evans, op. cit., s. 12.
140
Por. J. Stevenson, op. cit., s. XIV n.
141
J. H. Todd, op. cit., s. 18; C. Kingsford, op. cit., s. 220.
142
Jacobi a Voragine Legenda Aurea, ed. T. Graesse, Vratislaviae 1890, c. CVII, s. 450.
143
Zob. Joannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, liber primus, liber secundus, ed. I. Dąbrowski, Varsaviae 1964, s. 164 n. Przekład polski — Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ed. J. Dąbrowski,
Księga pierwsza, księga druga, Warszawa 1962, s. 320 n.
144
Galli Anonymi Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum, wyd. C. Maleczyński, MPH, n. s., t. II, Cracoviae
1952, I, 1-2, s. 9-11. Przekład polski: Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przełożył R. Grodecki, przekład przejrzał, wstępem i przypisami opatrzył Marian Plezia, wyd. VII, Wrocław 1996, I, 1-2, s. 12-14.
145
W. Bruchnalski W., op. cit., s. 651-663.
146
J. F. Gajsler, Stosunek podania Gallusowego o Piaście do legendy o św. Germanie, Przegl. Hist., 6, 1908, s. 143-154.
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wskazywali historię o Germanie spisaną przez Heryka 147 . Powyższy osąd wynika przede wszystkim
z bezkrytycznie przyjętego zewnętrznego podobieństwa tekstów. Wspomniani autorzy nie przyjrzeli
się bliżej przekazom, gdyż zbytnio polegali na oczywistym dla nich dowodzie znalezienia źródła dla
relacji Galla. Gajsler napisał nawet, że podanie o Piaście wywodzi się z legendy o św. Germanie,
którą Gall z pewnością znał 148 . Badacz zacytował ponadto odpowiednie fragmenty Vita S. Germani
Heryka oraz rozdziału Złotej Legendy Jakuba de Voragine poświęconego Germanowi 149 .
Bruchnalski był lepiej przygotowany do prowadzenia badań nad interesującym go problemem.
Wiedział, iż opowiadanie o świętym, prawie identyczne z przekazem Złotej Legendy, podaje również
Historia Brittonum Nenniusza 150 . Przedstawione rozprawy zapoczątkowały dalsze, trwające do dnia
dzisiejszego badania nad powyższymi opowieściami 151 .
Następujący dalej żywot św. Patryka zbudowany został właściwie z urywków dzieł autorstwa Muirchu, Tirechana oraz z fragmentu Żywota Trójdzielnego152.
Dużo ważniejszą sekcją Historii jest kolejna, dotycząca Artura 153 . Jej znaczenie wynika z faktu, że
— jak to niegdyś ustalili Chadwickowie154 — wywodzi się ona z niedostępnego już dziś poematu będącego katalogiem bitew 155 . Z osobą Artura związane są także dwa spośród umieszczonych na końcu Historii mirabiliów. Pierwszym jest Carn Cabal, gdzie znajduje się kamień z odciskiem łapy psa
Artura, drugim natomiast grób syna Artura, Anira 156 . Umieszczenie ich wśród cudowności Wyspy
dobitnie świadczy o funkcjonowaniu imienia Artura w tradycji około 829/30 r. 1 5 7
Od opowieści o Arturze przenosimy się do tak zwanej „sekcji Północnobrytyjskiej"158. Jej granice
czasowe wytyczają lata 547 — 685 159 . Jak wykazał David N. Dumville za jej podstawę przyjęto materiały zachowane w angielskich manuskryptach 160 — przypuszczalnie Nenniusz posiadał więcej źródeł angielskich niż brytyjskich dotyczących powyższego okresu. Omawianej części towarzyszą listy
genealogiczne Northumbrii 161 , Kentu 162 , East Anglii 163 , Mercji 164 oraz Deiry 165 .
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Dochodzimy teraz do ostatniej już części Historii a mianowicie mirabiliów 166 . Większość z nich
jest ponadczasowa, zaś niektóre powtarzają się regularnie. Powstały one na początku dziejów, ale
nie mają końca — przy opisie jednego czytamy: Hoc faciunt ab initio mundi usque in hodiernum
diem167. Interesujące stwierdzenie wyszło spod pióra Felixa Liebermanna uważającego, iż Nenniusz
lubił podróżować i czujnie obserwował naturę 168 .
Warto wspomnieć o towarzyszącej mirabiliom liście 28 civitates169. Kronikarz wspomina je już na
początku Historii pisząc: In ea sunt viginti octo civitates170. Pozostają one w bliskim związku z zamieszczonym w kronice opisem geograficznym Brytanii 171 . Z pewnością wywodzą się one z dzieła Gildasa De Excidio et conquestu Britanniae172.
Spróbujmy teraz ocenić wartość kroniki. Warto przytoczyć przy tym opinie uznanych historyków,
gdyż — pomimo przeważającego niezwykle krytycznego tonu — można w nich znaleźć wiele trafnych spostrzeżeń.
Historykiem niezwykle krytycznie oceniającym zarówno metody pracy Nenniusza, jak i wartość
łączonego z nim dzieła, był Felix Liebermann. W artykule poświęconym Historii czytamy, że „wiele
niespójności, bądź sprzeczności szpecących pracę już na poziomie pierwotnego szkicu wynika z niskiego poziomu Nenniusza jako autora; jego głównym pragnieniem było zachowanie tradycji antykwarycznej dla potomnych. Nie usiłuje on godzić wniosków płynących z przemyśleń z pierwotnymi
koncepcjami, [lub] godzić sprzecznych materiałów, bądź wybierać bardziej prawdopodobną wersję
spośród dwóch [przekazów] opowieści, lecz skromnie przyznaje, że różne autorytety przekazały różniące się wersje. Bogactwo źródeł tłumaczy powtórzenia [występujące] na tej samej stronie. Nikłe
ślady krytycyzmu rzadko się pojawiają. Czasami zdaje się korzystać z chaotycznych fragmentów,
bądź z kolekcji dawno przeczytanych książek — dlatego wypacza imiona bądź postacie i miejsca,
łączy dwóch Marków w jednego [sic!], z jednej osoby tworzy dwie i przypisuje wydarzenie do niewłaściwego miejsca lub wieku. Mimo iż we wstępie i pod koniec oblicza liczne okresy czasu, i nie
podaje ani jednej daty w całym dziele, to jego chronologia dowodzi niepoprawności, pomimo najbieglejszej uczoności. Dla mitycznej oraz legendarnej części pracy daty nie istnieją, lecz Nenniusz
[nawet] nie korzysta z poprawnych roczników rzymskich. Wreszcie ulega [on] pokusie grożącej bezkrytycznym historykom: różne skrawki wiedzy będzie łączył tak, aby stworzyły spójną całość. W sumie jego skromny przykład rzymskiej historii, w którym roi się od błędów i przeoczeń, nie wnosi niczego do naszej wiedzy opartej na innych źródłach" 173 . Ta druzgocząca krytyka zdaje się nie zadowalać Liebermanna, który kontynuuje: „Ustaliliśmy, jak nieostrożny, niemetodyczny jest Nenniusz,
[jak] pozbawiony zmysłu krytycznego i skłonny do wypełniania luk [w materiałach] zwykłymi wymysłami — nie jak poeta lecz jak dobrze poinformowany zbieracz różnorakich tradycji antykwarycznych. Możemy jedynie przypuszczać, ile bredni możemy mu zarzucić w ustępach, w których odwołuje się do tradycji ustnej bądź zaginionych dzieł" 174 .
Podobne stanowisko zajął John Nowell Linton Myres, który w pierwszym tomie Oxford History
of England115 napisał, iż „Historia Brittonum została napisana lub opracowana na początku IX wieku
przez Walijczyka Nenniusza bądź Nemniusza, którego metodę pracy najlepiej opisują jego własne
słowa: coacervavi omne quod inveni
. Przyjęto traktować tę bezkrytyczną postawę Nenniusza za
główny zarzut wobec Historii Brittonum jako źródła dla opisywanego przez nią okresu
Jego ig166
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norancja i głupota zmusiły go do mieszania dobrych i złych materiałów bez stapiania ich w spójną
całość i każdy komentarz dotyczący rozwoju jego kuriozalnej pracy czyni bardziej możliwym odseparowanie różnych elementów, które połączył. Można jednak zgodzić się, że niektóre urywki w stercie są bardziej wartościowe od innych i dostarczają nieosiągalnych nigdzie indziej informacji. Jednakże z takiego materiału jak ten nie można stworzyć satysfakcjonującej historii".
Kilka lat później Frank Merry Stenton, w kolejnym tomie powyższej serii 176 wyraził nieco większą
wyrozumiałość wobec Nenniusza, stwierdzając: „dzisiaj nie ma generalnej zgody co do wartości różnych części dzieła funkcjonującego pod imieniem Nenniusza. Większość z tego, co zostało o nim napisane, jest hiperkrytyczne, ale pewne jest, że żadna część jego pracy nie powinna być traktowana
bez największej ostrożności i wielu zastrzeżeń. Dla anglosaskiej historii najbardziej wartościową
częścią tego dzieła są zapiski, głównie o historii Northumbrii, które Nenniusz, bądź ktoś inny, dodał
do angielskich królewskich genealogii. Zawierają one błędy, ale zdają się reprezentować autentyczną tradycję".
Połączone opinie autorytetów, jakimi bez wątpienia są Myres i Stenton, wywarły znaczący wpływ
na ogólnie przyjęte zdanie o Historii Brittonum. Widać jednak wyraźnie, że zaciążyło na nich zbyt
dosłowne traktowanie treści prologu, a zwłaszcza zapisu coacervavi omne quod inveni.
Poglądy poprzedników podzielał Leslie Alcock. Według niego: „Łatwo możemy zauważyć, iż Historia Nenniusza jest mieszaniną historycznych materiałów zebranych z różnych źródeł — prolog
jednego XII-wiecznego manuskryptu podaje: »Zebrałem wszystko, co znalazłem, z Roczników Rzymian, pism świętych ojców, roczników Irlandczyków i Sasów oraz tradycji naszych starszych«. Kontynuując metaforę możemy pójść dalej i powiedzieć, że sterta Nenniusza jest jak stos kamieni
— niejednolity, źle dopasowany, niedopracowany w spójną całość
; jako przykład sztuki rzemieślnika jest okropny. Lecz wśród wad posiada zaletę. Możemy zobaczyć poszczególne kamienie i w niektórych przypadkach ustalić skałę macierzystą, z której pochodzą oraz ustalić jej wiek
i postać" 177 .
Kolejnym ważnym głosem w dyskusji jest zdanie Antonii Grandsen 178 uważającej, iż „praca Nenniusza zawiera wiele prawdziwych informacji, częściowo dlatego, że nie łączył on jedynie swoich
materiałów, lecz stworzył narrację komponując wszystko, co usłyszał bądź przeczytał. Ewentualne
błędne dane, kiedy odniesiemy je do ich źródeł, stają się interesującymi informacjami" 179 .
Jak zatem ocenić metodę komplikacji zastosowaną przez Neniusza? W przeciwieństwie do innych
historyków, nie poddał on źródeł własnej interpretacji, lecz połączył jedynie posiadane materiały
w całość, nie czyniąc jej jednak spójną. Wybrane urywki poskładał w sposób mający według niego
odpowiadać ich właściwemu porządkowi chronologicznemu.
Wspomniana kompilacja została oparta na harmonizowaniu faktów (w Old Irish comuaimm —
łączenie razem 180 , czyli po prostu układanie w zgodną całość). Przytaczając słowa Eoina MacNeilla
„opowiadania nie mogły stać się historiami jeśli ich czas i pozostałe elementy nie zostały dopasowane
. Uczeni zatem zbierali wszelkie tradycje antyczne dotyczące narodu łącząc je w jedną
strukturę z datami i skorelowanymi wydarzeniami — —. Niezbędne było harmonizowanie opowieści i genealogii stanowiących szkielet historii" 181 . Waga powyższego stwierdzenia wynika z faktu, iż
zwraca ono uwagę na trudne do uniknięcia błędy czasowe wynikające z synchronizowania różnych
systemów czasowych182. Wieki Świata, Inkarnacja, Pasja, rzymskie datowanie konsularne czy listy
królów różnych ludów dostarczały wielu okazji do pomyłek, zwłaszcza jeśli same zawierały błędy.
Zabiegi te ukazują determinację autora starającego się umieścić historię Wyspy w większej całości
i nadać jej „współczesny" system datacji. Nie powinniśmy zatem zbyt krytycznie podchodzić do jego
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ewentualnych pomyłek. Niewykluczone, że Historia stanowi wczesny — jeśli nie pierwszy — przykład walijskiej „syntetycznej historii" 183 .
Analizując wartość Historii należy przytoczyć jeszcze jeden głos w dyskusji, tym razem pochodzący od Thomasa Charlesa — Edwardsa 184 przypominającego, że w pisarstwie historycznym wczesnego średniowiecza łączyły się dwa nurty: Historia gentis i Historia ecclesiastica. Zjawisko to występuje u Bedy i w Historii Brittonum. Zaczyna się ona Sześcioma Wiekami Świata, tematem odpowiednim dla historii kościelnej, przechodząc następnie do początków ludu Brytów. Owe origo gentis
nawiązuje do origo Franków z Kroniki Fredegara i Liber Historiae Francorum. Związki Vortigerna,
Germana i Hengesta z Historii Brittonum ukazują losy dwóch ludów: Brytów i Anglów, oraz proces
chrystianizacji Brytanii. Możemy zatem określić Historię Brittonum jako połączenie Historii gentis
i Historii kościelnej. Historyk słusznie stwierdza, że: „jeśli powyższe historie [tj. Historia Brittonum]
są ahistoryczne, to jako takie można określić główne historie wczesnego średniowiecza" 185 . Musimy
bowiem pamiętać, aby najpierw ustalać wartość i charakter wykorzystywanych źródeł oraz starać się
stwierdzić czy były one współczesne czasom przez nie opisywanym. Owa wartość źródeł pozostających do dyspozycji Nenniusza z pewnością znacząco zaważyła na jakości stworzonego przez niego
dzieła, bądź edycji za którą był odpowiedzialny, jeśli oczywiście przyjmiemy, że nie był on autorem
Historii.
Zestawmy teraz najistotniejsze wnioski dotyczące Historii Brytów. Jako czas jej powstania przyjmuje się rok 829/30, natomiast redakcja kroniki uznana za najpełniejszy posiadany przez nas przekaz znajduje się w pochodzącym dopiero z XII wieku manuskrypcie Harley 3859. Mimo długich badań nad Historią, ciągle nie zostało jednoznacznie ustalone jej autorstwo. Powiązanie go z osobą
Nenniusza — jak pamiętamy — zostało dokonane w oparciu o prolog towarzyszący niektórym
redakcjom tekstu. Pochodzi on jednak dopiero z wieku XI. Natomiast umieszczenie Nenniusza
w okresie uznanym za czas spisania Historii — czyli na początku IX wieku — zostało spowodowane
znacznym podobieństwem imion występujących w tak zwanym Alfabecie Nemniuusza oraz prologu Historii i zapisem w tymże prologu przedstawiającym go jako ucznia żyjącego na przełomie
VIII/IX wieku Elfoddwa.
W literaturze przedmiotu można spotkać diametralnie różne zdania na temat autorstwa Historii.
Według Davida N. Dumville'a osoba odpowiedzialna za przekaz zawarty w rękopisie Harleiańskim
pozostaje anonimowa 186 . Ferdinand Lot anonimowość pierwszej i kolejnych redakcji tłumaczył usunięciem, bądź po prostu zaginięciem towarzyszącego im prologu 187 .
Możliwe, że Nenniusz opublikował swe dzieło będąc w dość młodym wieku, prolog natomiast napisał przed śmiercią Elfoddwa, czyli przed 809 rokiem. Bez wątpienia tekst datowany na 829/30
(Harleian) jest jedną z redakcji Historii, natomiast wersja opuszczająca saskie listy genealogiczne
przypuszczalnie przedstawia późniejszą kopię sporządzoną po krytycznych uwagach Beulana. Kwestią dyskusyjną pozostaje, czy za spisanie tak zwanej „redakcji Nenniusza" odpowiedzialny był on
sam — jak chciał tego John Morris 188 , czy swym piórem spisał ją Euben — jak zakładał David
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N. Dumville 189 . Istnieje jeszcze inna możliwość, a mianowicie, że Nenniusz mógł napisać jedynie
prolog 190 .
Twierdzenie Dumville'a, że powyższa redakcja tekstu Historii została sporządzona przez Eubena
po uwzględnieniu krytycznych uwag Beulana 191 może wydawać się jak najbardziej słuszne, lecz musimy przy tym pamiętać o wspomnianych już różnicach czasowych między okresem sugerowanym
przez komput prologu a czasem, w których spisano powiązane z nimi przekazy. Powyższe niejasności znikną oczywiście, jeśli odrzucimy ustalenia Dumville'a dotyczące przypuszczalnego czasu ich
powstania i przyjmiemy daty proponowane bezpośrednio przez teksty.
Osoba autora nie jest jednak najważniejsza. Bardziej istotne są pozostałe informacje zawarte
w prologu, a zwłaszcza stwierdzenie coacervavi omne quod inveni, którego dosłowne znaczenie, zostało obrócone przez niektórych badaczy w główny argument krytyki Nenniusza. Cytowany passus,
a przede wszystkim metody pracy dziejopisa — zwłaszcza w oczach konserwatywnych i hiperkrytycznych historyków — stały się podstawą do uznania go za niekompetentnego prostaka bądź niezdarę.
Jeśli zgodzimy się z powyższym osądem, to możemy także powiedzieć o nim, że nie był w stanie
stworzyć inteligentnego dzieła historycznego, łącząc jedynie niezmienione źródła dla historii Brytanii od V do VII wieku 192 . Dopiero odrzucenie kłopotliwego zapisu z prologu pozwala wytrącić oręż
z rąk osobom krytykującym wartość Historii. Ciekawe, jak przedstawiałyby się ich zarzuty gdyby prolog nie zawierał przytoczonej frazy? Czy byłyby równie krytyczne?
Wydaje się, że określeniem najlepiej oddającym charakter kroniki jest „wybór źródeł". Połączono
je nie ingerując zbytnio w ich zawartość, co więcej dokonano tego w sposób, który nie uczynił powstałego materiału spójnym. Dzieło Nenniusza, niejednokrotnie określane mianem pełnej baśniowych elementów 193 „pseudohistorii" 194 , ma jednak niewątpliwy urok i co najważniejsze stanowi
przykład ambitnego pisarstwa historycznego. Jest ono niejako pomnikiem brytyjskiej historiografii doby Karolingów. Na jego wartości merytorycznej znacząco zaważyła zarówno jakość materiałów
wykorzystanych przez autora, jak i sposób ich opracowania. Nie bez znaczenia pozostają również zmiany w układzie oraz zawartości dzieła będące następstwem wielokrotnego redagowania
przekazów.
Mimo licznych słów krytyki, jakie padły pod adresem Historii Brytów, pozostaje ona ważnym pomnikiem historiografii celtyckiej. Dzięki niej poznajemy wersję mitu o Adventus Saxonum in Brittanniam, jakże inną od spisanych przez Gildasa, Bedę czy twórców Kroniki anglo-saskiej, obserwujemy
ewolucję opowieści o Ambrozjuszu, czy wreszcie możemy zapoznać się z ocaloną tradycją dotyczącą
Artura. Historia jest również świadectwem przetwarzania angielskiej tradycji dla potrzeb czytelnika
brytyjskiego oraz wyrazem wiary Brytów, że pewnego dnia pokonają agresorów i na zawsze wypędzą
ich z Wyspy — Nenniusz nie napisał jednak wprost, czy sądził podobnie.
Wśród wielu niejasności towarzyszących Historii Brytów jeden fakt zdaje się pozostawać poza
wszelkimi wątpliwościami — niezależnie, czy Nenniusz był osobą odpowiedzialną za stworzenie
pierwotnej wersji dzieła, czy zredagował jedynie niektóre z jego przekazów, to praca łączona z jego postacią jeszcze na długo — jeśli nie na zawsze — pozostanie dziełem budzącym liczne kontro195

wersje 195 .
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Nennius's History of the Britons
Some remarks on a small work which has aroused bitter controversy
Summary
The work known as Historia Brittonum or Chronicle of Nennius originated in Wales in the fourth regnal
year of Merfyn Frych of Gwynedd, A. D. 829/830. The primary text must be reconstructed, but a version very
close to it exists in manuscripts of c. 1100 and later. This is so called „Harleian Recension", named after its
principal witness MS. Harley 3859 (London, British Library).
Historia is a work which has loomed large in the study both of early British history and of early Welsh
literature. It presents the history of Latin writing in Wales and various aspects of the vernacular literary
tradition and is a major element in the developing picture of British historiography in the Middle Ages. In
particular its early and datable testimony to the varied development of the Arthurian legend has made it
a text of particular interest to a wide range of medievalists. It lightens the darkness of the fifth to seventh
centuries and offers many unexplored possibilities when we come to consider the history and culture of the
eight hand ninth centuries.
While the Historia has been widely used by European historians, there has been a large hiatus in the
detailed study of the text as a whole. The controversies over the work seem largely to have exhausted the
interested scholarly community. An uneasy consensus about how to approach the work has marked the
scholarship of the least generation. Moreover, work towards a new edition has necessarily reopened many of
the old issues.

