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Książka  Andrzeja Cieńskiego powinna być z uwagą  studiowana przez historyków, zajmujących  się tym gatunkiem 
piśmiennictwa z perspektywy źródłoznawczej. 

Gerard  Labuda 

Magistri Vincentii dicti Kadłubek Chronica Polonorum. Ê didit, praefatione  notisque instrmdt 
Marianus P l e z i a. Monumenta Poloniae Histories n.s., t. XI. Âcademia Litterarum Polonica, 
Cracoviae 1994. Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska. Wydal, wstępem 
i przypisami opatrzył Marian P 1 e z i a. Pomniki Dziejowe Polski ser. П, t. XI. Polska Akademia 
Umiejętności, Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja", Kraków 1994 s. XXXIV, 213. 

Oczekiwane od bardzo wielu lat nowe wydanie krytyczne Kroniki Polskiej mistrza Wincentego w opracowaniu znakomitego 
mediolatynisty profesora  Mariana P 1 e z i ukazało się jako tom XI nowej (П) serii MPH, tym razem znów w macierzystej Polskiej 
Akademii Umiejętności reaktywowanej po trzydziestu ośmiu latach w dniu 16 listopada 1989 r. W pierwszym dziesięcioleciu 
powojennym zdołano opublikować w PAU trzy tomy nowej serii (Źródła arabskie, Anonim Gall, Kronika Piotra). Od tomu IV do 
X patronował serii zasłużenie Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą  w Warszawie i pracowniami w Krakowie i Poznaniu. 

Wychodząc  naprzeciw wielkiej potrzebie przybliżenia czytelnikowi i badaczowi wartości poznawczych średniowiecznych źródeł 
narracyjnych, opracowano w kilku publikacjach wytyczne wydawnicze dla tych źródeł, wychodzące  poza samą  technikę publikacji 
krytycznej źródeł historycznych. Położono nacisk na jak najwierniejsze oddanie tekstu i jego tradycji rękopiśmiennej, jak i na jego 
objaśnienie rzeczowe. Wspomnę tu - jako uczestnicząca  w tych pracach - z wdzięcznością  na współpracę z Pracownią  Edytorską 
PAN nieżyjących  już pań: Zofii  K o z ł o w s k i e j - B u d k o w e j , Marii F r i e d b e r g o w e j i Jadwigi К a r w a -
s i ń s к i e j, a także, również zmarłego Adama W o l f f a ,  który był autorem ogólnej Instrukcji wydawniczej dla źródeł 
historycznych. 

W kolejnym XI tomie nowej serii MPH przygotowanym starannie przez najwybitniejszego naszego latynistę wszystko 
zaskakuje. Najpierw bardzo zwięzły Wstęp wydawniczy (stron XXIX, dla porównania Wstęp do Kroniki Galla K. 
M a l e c z y ń s k i e g o w t. П liczył stron CIV, a Mariana Plezi Wstęp do Kroniki Piotra w t. III stron LXIII). Nie znajdzie 
więc tu czytelnik pełniejszej informacji  o przebiegu badań i status causae et controversiae nad tylokrotnie analizowanym dziełem 
Kadłubka. Wydawca odesłał czytelnika do bibliografii.  Sam przygotował swoje wydanie licznymi drobniejszymi artykułami, do 
których każe teraz sięgać osobno użytkownikowi nowej edycji (m.in. o imieniu i przydomku kronikarza, o podstawie 
rękopiśmiennej, szczególnie o podstawowym rękopisie tzw. Eugeniuszowskim, o dialogu jako formie  literackiej tej Kroniki, 
0 sztuce retorycznej, którą  popisał się autor, o podstawach jego umiejętności łacińskich). 

Podstawę wydania stanowi 29 rękopisów zachowanych do dziś i pogrupowanych według miejsca ich przechowania, 
a niektórych według nazwiska pierwotnego właściciela. Wydawca oznaczył te egzemplarze nie stosowanymi dotąd  dla nich 
syglami literowymi: z dawnej biblioteki Baworowskich (dziś w Bibliotece Narodowej) B p B2, B3; z Biblioteki Czartoryskich 
Cj-C6; z dawnej Biblioteki Działyńskich (dziś Kórnickiej) D. Dwa rękopisy znajdujące  się w Oesterreichische Nationalbibliothek 
we Wiedniu wyjątkowo  nie otrzymały nowego symbolu jako wiedeńskie, tylko litery E dla Eugeniuszowskiego i F dla rękopisu 
Jana Fabra. Dalej stają  w kolejności rękopisy Biblioteki Jagiellońskiej jako Jj-Jg, natomiast rękopisy również krakowskie, ale 
przechowywane w Kapitule na Wawelu, jako K t i K2 , Rękopis Muczkowskiego z Biblioteki Śląskiej  w Katowicach otrzymał 
symbol M. Kolejne rękopisy z Biblioteki Narodowej w Warszawie zaszeregowane zostały pod literą  Nj i N2 . Rękopis paulinów na 
Jasnej Górze otrzymał znak P. Rękopis Tarnowskich z Dzikowa, dziś w Bibliotece Jagiellońskiej, literę T. Rękopis Zamoyskich, 
także w Bibliotece Narodowej w Warszawie, literę Z. 

Jak widzimy, pełnej konsekwencji w tym nazewnictwie zachować się nie dało. Rękopisy Biblioteki Narodowej są  tu rozbite na trzy 
grupy, Biblioteki Jagiellońskiej na dwie. Rękopis autograf  Jana z Dąbrówki  odnajdujemy z mozołem pod literą  Nx, chociaż w obiegu 
jest od dawna jego symbol D, podobnie też rękopis Rhedigera, wrocławski, znany jest pod syglą  Wr. Wydawca chciał oderwać się od 
mało czytelnego oznaczania egzemplarzy rękopiśmiennych cyframi  rzymskimi, które zastosował August В i e 1 o w s к i w MPH II. 
Za pomocą  małego „fortelu"  przejął  jednakże nomenklaturę rękopisu Kuropatnickiego, cyfrę  rzymską  I czytając  jako duże i. Rękopis 
1 został spalony w Warszawie w 1944 r. znamy tylko reprodukcję jednej jego strony w rozprawie Heleny H o f -
m a n - D a d e j o w e j o rękopisach Kroniki, a także odmianki wynotowane w ubiegłym stuleciu w edycji Bielowskiego. Trzeba 
wyrazić wielkie uznanie Marianowi Plezi za to, że wykorzystał te dane przy konstytuowaniu nowego tekstu krytycznego. 

Wydawca wyróżnił dwie rodziny rękopisów: „wulgatę krakowską"  z komentarzami Jana z Dąbrówki  i drugą,  której 
należałoby się miano „poznańskiej", na co Wydawca się nie zdecydował mimo dobrze uzasadnionych, także własnych badań. Ta 
druga (właściwie pierwotniejsza) rodzina wywodzi się z trzynastowiecznego odpisu z oryginału, wykonanego w pierwszej połowie 
XIII w. dla katedry poznańskiej przez jej kanonika, Mikołaja z Rogalina, plebana z Sielca. Ale nie ten odpis, lecz jego wierna 
kopia sporządzona  w początkach  XIV w. kilku rękami, a podpisana dwukrotnie tym samym imieniem Mikołaja, zachowała się 
do naszych czasów zdeponowana z księgozbioru księcia Eugeniusza Sabaudzkiego w dawnej bibliotece cesarskiej we Wiedniu. Za 
Aleksandrem P r z e z d z i e c k i m , wydawcą  Kroniki z tego rękopisu (1862) i Heleną  Hofman-Dadejową  przyjęło się 
nazywać go Eugeniuszowskim (E). Drugi rękopis wiedeński, znacznie późniejszy (1480) i nie polski, Jana Fabra (F) należy do tej 
samej familii,  podobnie też nie istniejący  już rękopis Kuropatnickiego, bliski archetypowi F. 

Egzemplarzem przewodnim jest dla Wydawcy rękopis E - rzecz najzupełniej oczywista od czasu ukazania się studium 
Heleny Hofman-Dadejowej  (1924). Inne, głównie kodeks I (Kuropatnickiego) i archetyp rodziny krakowskiej, autograf  Jana 
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z Dąbrówki  (1434), tuN,, dostarczyły materiału dla korekt i kontroli (Wstęp, s. XXV), „wulgata" krakowska zachowała bowiem 
miejscami lepsze lekcje, które wydają  się bliższe zamierzeniu autorskiemu w zaginionym oryginale dzieła. Aż się prosi pójść 
tropem Plezi i Bielowskiego sprawdzając  lekcje przyjęte do tekstu i lekcje odrzucone. Tak np. w Prologu spomiędzy eollasciuire 
choris (E) a collasciuire  choris Dionis (NJ wybrałabym tę drugą,  w pierwotnym zapisie zapewne Dioneis, jak w pieśniach 
waganckich. Czyżby dopisano Wenus (Dionea) dopiero w XV wieku? 

Godna wielkiego uznania dokładność Wydawcy nie zaniechała tradycji pośredniej, tj. fragmentów  Kroniki mistrza 
Wincentego wpisanych do Kroniki Mierzwy (Dzierzwy), do Kroniki polsko-śląskiej  i do Kroniki Wielkopolskiej. Na drodze 
konstytuowania tekstu krytycznego znalazły się także powołania autorów starożytnych łącznie  z justyniańskim Corpus iuris. Tu 
rodzą  się wszak wątpliwości,  czy wolno korygować redakcję Wincentego za pomocą  właściwie odtworzonego brzmienia cytatów 
z tych autorów, a także z Biblii. Czy nie byłoby właściwiej utrzymać w ustalanym tekście krytycznym „błąd"  czy przekręcenie 
wyrazów lub sensu i objaśnić tę usterkę w przypisie? Mógł przecież średniowieczny pisarz posługiwać się jakąś  wtórną  lub 
niedokładnie zapamiętaną  formą  będącego  w obiegu wersetu. Tak postępując  zbliżalibyśmy się do realiów, wśród których pisał 
autor. 

Marian Plezia jednak o nich pamięta na odcinku grafïi  i interpunkcji, starając  się wydobyć ze współczesnych Wincentemu 
dokumentów ówczesną  praktykę. Również na linii przybliżenia tekstu możliwie wiernego leży zastosowanie numeracji 
rozdziałów zgodnie z średniowiecznymi „epistolae", którymi oznaczano kolejne kwestie dialogujących  biskupów Jana 
i Mateusza i na które dzielono także niedialogową  czwartą  księgę. W zasadzie przyjęta numeracja odpowiada rozdziałom 
zastosowanym przez Bielowskiego. Wydawca podaje na wewnętrznych marginesach publikacji strony MPH II, na zewnętrznych 
zaś numery rozdziałów wzbogacone podziałem na mniejsze „paragrafy",  których rękopisy nie znają.  Jest to praktyka stosowana 
powszechnie przez edytorów literatury starożytnej. Czy okaże się to ułatwieniem czy utrudnieniem dla korzystających  z nowego 
wydania - to wykaże czas. 

Zupełnie odmiennie niż dotychczasowa praktyka w MPH s.n. Wydawca rozmieścił aparat erudycyjny w przypisach pod 
tekstem. Najwyższe piętro zajmują  cytaty z autorów, Kodeksu i Biblii. Niżej znajdują  się warianty rękopisów, jeszcze niżej 
krótkie objaśnienia rzeczowe. Wydawca zaniechał przypisów „pod gwiazdką",  którymi w poprzednich tomach nowej serii 
informowano  o glosach marginalnych obrazujących  recepcję tekstu w minionych wiekach, przeważnie jeszcze w średniowieczu1. 

Wydawca zarzucił stosowane powszechnie w naszych wydaniach literowe oznaczenia odsyłaczy (do aparatu tekstowego) 
i cyfrowe  (do komentarza rzeczowego), a to „w przekonaniu, że Kronika mistrza Wincentego jest dziełem literackim zarówno jak 
historycznym, a odrywanie czytelnika od jego brzmienia jest gwałtem zadanym jego intencji. Odsyłaczy takich nie stosuje się od 
dawna przy wydaniach autorów starożytnych" (s. XXVI). Mamy tymczasem inne doświadczenie. Drobna literka w górnej frakcji 
zwraca uwagę, że lekcja wybrana nie jest w tradycji rękopiśmiennej jedyna lub że podlega emendacji. Podobnie drobna cyferka 
kieruje czytelnika ku objaśnieniu treści. W praktyce wydawców dzieł starożytnych funkcję  literki lub numerka przejmuje wyraz 
lub fragment  zdania powtórzony pod tekstem. Uwadze czytelnika nie od razu przeto sygnalizowane są  miejsca emendowane lub 
objaśniane. Czytelnik odnajdzie je tylko własnym wysiłkiem. Pytanie, jak osiągnąć  komfort  gładkiej lektury tekstu literackiego 
skomponowanego w odległym średniowieczu po łacinie? Czytamy go wszak tak jak muzykolog słucha symfonii  patrząc  na zapis 
nutowy: śledzimy wykonanie artystyczne i literackie jednocześnie z warsztatem pracy twórczej lub przetwórczej. To dopiero 
tworzy komfort  odbioru i rozumienia dzieła. Czytamy tak czy tak łącznie,  i tekst i komentarze. Czy na prawdę przeszkadzają 
temu literki i cyferki  (byle drobne!) przypisów? 

Wszystkie powyższe uwagi dotyczą  strony formalnej  i technicznej nowego wydania Kroniki mistrza Wincentego, które 
wypada nam zaakceptować. Obraz ten uzupełniają  indeksy: nominum propriorum oraz auctorum. Ten drugi obejmuje aż 
dziesięć stron odnalezionych w tekście powołań (s. 202-212). W wykazie tym - poza Dekretem Gracjana i Kroniką  Anonima 
Galla - nie ma utworów średniowiecznych. Można to zrozumieć, bo Wydawca zestawił tylko cytaty pewne (=) albo bardzo 
zbliżone (~). Istotnie nie wiadomo, czy kronikarz definicję  cnoty wziął  z komentarzy Wilhelma z Conches czy z Alana z Lille. 
Marian Plezia widzi w niej nawiązanie  do doktryny Arystotelesa przejętej przez autorów rzymskich, z różnych zaś źródeł mógł się 
z nią  zapoznać Wincenty (II, 24,5; s. 69). W rezultacie o tym przejątku  indeks nie informuje  wcale. Podobnie wykład Wincentego 
o cnotach politycznych i oczyszczających,  które „e Plotino per Macrobium ad Vincentium manavit" (1,5,5; s. 139) nie otrzymał tu 
komentarza wychodzącego  poza starożytność, chociaż nawiązanie  do Polikratyka Jana z Salisbury w tym miejscu jest 
niewątpliwe.  W tej edycji, jakby przeznaczonej dla klasyków, Wydawca wykazał jednakże długą  listę przysłów średniowiecznych, 
dosłownie odnalezionych w znanej publikacji Hansa W a l t e r a , Lateinische Sprichwörter des Mittelalters i trzech Walterowi 
nie znanych (s. 208-209). Czytelnik wdzięczny będzie za tę „niekonsekwencję". 

Tu małe przypomnienie. Jedno z obiegowych w średniowieczu przysłów Femina  raro bona sed  quae bona digna  corona 
(Walter nr 9192) kronikarz wielkopolski przytoczył bezpośrednio za sporym fragmentem  dosłownie wypisanym z Kroniki 
Wincentego (rozdz. 31; Winc. 111,27). Wydaje się wielce prawdopodobne, że przysłowie to było w archetypie kopiowanym 
w Poznaniu i Kronika wielkopolska podaje tu lekcję pominiętą  w rękopisie E i w rękopisach krakowskich. 

Przyjmując  wszystko to, co w życiorysie Wincentego utrwalił współczesny zapis źródłowy z lat 1189-1223, Marian Plezia 
z różnym stopniem przekonania odniósł się do będących  w obiegu hipotez. Za słuszne przyjął  datowanie jego urodzin na około 
1150 г., a wykształcenia na lata przed 1189 г., kiedy pojawił się wśród świadków dokumentu Kazimierza Sprawiedliwego. 
Kronikę rozpoczął  niebawem na wyraźne zlecenie księcia, jeszcze za jego życia (przed 1194 r.) i redagował aż po ostatnie 

1 Nie przedawnione pozostaje pod tym względem wydanie Aleksandra P r z e z d z i e c k i e g o (1862), który przedrukował nie tylko tekst, ale i glosy rękopisu 
Eugeniuszowskiego. Jest ich wiele i wpisała je niejedna ręka. Są cenne, gdyż rejestrują refleksje,  a chyba i potrzeby dydaktyczne jego niegdysiejszych użytkowników. Warto 
poświęcić im osobną publikaqjç, a szkoda, że wydaniu łacińskiemu nie mógł towarzyszyć aneks z tymi glosami. Czy ukażą się łącznie z zapowiadanym od lat wydaniem 
krytycznym komentarzy Jana z Dąbrówki? 
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wzmiankowane w Kronice fakty  (1205). Dość wyraźne potwierdzenie tej nie nowej już tezy przez Mariana Plezię, dzięki jego 
dogłębnej filologicznej  znajomości tekstu usunie chyba skutecznie z pola dociekań opinie tych, którzy pracę kr onikarza przenosili 
na jego późne lata spędzone w klasztorze po rezygnacji z biskupstwa. 

Do bliższej rekonstrukcji życiorysu mistrza Wincentego Autor odniósł się bardziej sceptycznie. Określenie magister w XII 
w. oznaczałoby tylko „nauczyciela" (pytanie, czy także w połączeniu  z episcopus?). Miejsce studiów poza Polską  pozostaje 
zdaniem Mariana Plezd nadal niepewne: Paryż a może i Bolonia, Francja i Włochy, „i tu i tam"2. Rodzaj pisarski - to gęsta, 
czyli że dzieło mistrza Wincentego mimo formy  dialogowej i licznych exempla wraz z sentencjami i morałami nie odbiegałoby 
od utworu Anonima Galla? Autor nie omówił w swoim krótkim wprowadzeniu ani mów, ani kwestii, których jest w Kronice 
tak wiele, że odbiega ona od dziejopisarskiej narracji, zmieniając  się w traktat, prawda, że nie oderwany od chronologii 
zdarzeń. 

Nieco „rozbujałym" od czasu ukazania się Oswalda Balzera Studyum o Kadłubku (1935) ambicjom poznawczym Marian 
Plezia przeciwstawił ascetyczne - rzec można - oblicze Kroniki Polskiej jako tekstu wypielęgnowanego przez jej autora na 
wzorach starożytnych. W innym miejscu, przy innych okazjach badacz ten zwracał uwagę na wpływ francuskiego  wzorca 
retorycznego (Alan z Lille), umniejszając  przy tym znaczenie bezpośrednich nawiązań  merytorycznych do erudytów 
średniowiecznych (M. Plezia, Związki  literatury polskiej z literaturą  francuską  w XII w., w: Pogranicza i konteksty literatury 
polskiego średniowiecza, Warszawa 1989, [referat  wygłoszony na sesji IBL PAN w lutym 1987] s. 67). 

Nie podzielałabym nb. pesymizmu Mariana Plezi co do trudności w dotarciu do sensu myśli naszego uczonego kronikarza. 
Nie są  one aż tak nieprzezwydężalne, byśmy go nie mogli odszukać w kontekście. Omatus difficilis  vel gravis zalecany przez 
współczesne Wincentemu poetrie (ars poëtica)  czyni zdaniem tego badacza tę lekturę mało strawną  ze względu na nadmiar 
przenośni, szyk przestawny i gęste cytaty. Szkoda, że nie wyposażono tej publikacji w bardziej szczegółowe wprowadzenie do 
języka i retoryki Kadłubka. 

Nowe wydanie krytyczne Kroniki mistrza Wincentego jest konsekwentnie bardziej edycją  tekstu niż źródła historycznego, 
chociaż dzięki przypisom rzeczowym ten aspekt pominięty być nie mógł. Dzieło to nie może jednak stać się jeszcze jednym 
zabytkiem, który ogląda  się od zewnątrz  ze względu na jego styl i formę.  Po jego surowej rewizji raz jeszcze wypadnie 
przezwyciężyć sceptycyzm poznawczy, by odkryć, co właściwie i w jakiej kondycji umysłu czy woli twórczej miał nam do 
powiedzenia nasz niezwyczajny dziejopis. 

Brygida  Kürbis 

Benedicti Minoritae dicti chronica et eius continuatio, edidit Ladislaus D u S e k, w: Franciszkanie 
w Polsce średniowiecznej, cz. 2 i 3: Franciszkanie na ziemiach polskich, Zakony franciszkańskie 
w Polsce, red. Jerzy K ł o c z o w s k i , LI, [Lublin]—Kraków 1989, s. 323-459. 

Żywa działalność edytorska dziewiętnastowiecznych badaczy w całej Europie spowodowała, że w naszym wieku niezmiernie 
rzadko wydobywa się źródła antyczne i mediewistyczne zupełnie nieznane (wyjątkiem  są  tutaj znane znaleziska z Qumran). 
Przeważnie nowe fakty  i wiadomości uzyskuje się na drodze bardziej starannych i krytycznych wydań zabytków już ogłoszonych. 
Osobne miejsce w tym katalogu źródeł zajmują  dzida bezpowrotnie zaginione. Ponieważ średniowieczni kronikarze i rocznikarze 
bezceremonialnie wcielali do swoich utworów już to prawie dosłownie, już to w postaci skróconej lub amplifikowanej  teksty 
swoich poprzedników, możemy niejednokrotnie z mniejszym lub większym powodzeniem rekonstruować owe ogniwa utracone. 
Do rzędu takich kompilacji można zaliczyć omawianą  tutaj kronikę, której wydawca nadał miano „Kroniki Benedyk-
ta-Minoryty", choć w rzeczywistości imię jej autora, jak i też imiona jej kontynuatorów nie są  znane (lepiej byłoby więc 
posługiwać się określeniem: Anonim-Minoryta). Skoro jednak kronika została puszczona w obieg pod imieniem Benedykta, 
trudno to będzie w przyszłości zmienić. 

Kronika Benedykta-Minoryty (=BM) zachowała się w dwu rękopisach, z których starszy z przełomu XV/XVI w. znajduje 
się w bibliotece uniwersytetu praskiego i zawiera wypisy rocznikarsko-kronikarskie  z lat 1346-1487, drugi w bibliotece książęcej 
w Wolfenbüttel  z końca XVI w. i zawiera wypisy z lat 894-1310 i 1343-1492; nie wiadomo, czy opustka z lat 1311-1342 
znajdowała się już w archetypie, czy też powstała w wyniku zatraty rękopisu. 

Tekst zachowany w rękopisie praskim ogłosił w roku 1779 Gelasius D o b n e r (Monumenta Historiae Bohemiae, t. IV, 
s. 23-78) i autorstwo jego przypisał żyjącemu  w połowie XIV w. Benedyktowi z Weitmilu, który napisał kronikę Czech, 
obejmującą  głównie czasy cesarza Karola IV (do r. 1374). Na istnienie drugiej obszerniejszej kopii BM zwrócił uwagę już 
Franciszek P a 1 а с к i, ale nikt nie pokwapił się do nowej edycji. Uczynił to dopiero w roku 1968 Ladislav D u ś e к, włączając 
tę edycję do swej pracy doktorskiej, poświęconej krytycznemu rozbiorowi kroniki. 

Swoje obecne wydanie opatrzył on krótkim wstępem, informującym  o rękopisach i charakteryzującym  konstrukcję i treść 
kromki, a także przypisami objaśniającymi  tekst. Niestety, możliwości wydawnicze, którymi rozporządzał  Prowincjał OO. 
Franciszkanów Konwentualnych i redaktor serii, poświęconej dziejom zakonów franciszkańskich  w Polsce, nie pozwoliły na 

2 O udzielaniu w Paryżu magisterium wraz z licentia doccndi ok. 1174r., gdy кал clerzem katedry Notre Dame byl Piotr Comestor, zob. ostatnio M. G r o t e n, Der 
Magistertitel und seine Verbreitung im Deutscher. Rei eh des 12. Jahrhunderts, Historisches Jahrbuch 113 (1993) z. 2, s. 21—40, zwŁ 23, gdzie powołano pracę Gaines Post, 
Alexander QI, the licentia docendi and the Rise of  the Universities, w: СЛ . H a s к in s , Anniversary Essays in Mediaeval History, wyd. СЛ. Taylor-J.L. La Monte, 
Boston 1929, s. 269. 


