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Tymczasem - jak wiadomo -przynajmniej w tym samym stopniu musimy liczyć się z tym, że w odpowiednich miejscach Aureliusz 
Wiktor i Historia  Augusta  korzystali z zaginionej EKG, w której istnienie - zwłaszcza po badaniach J. S c h l u m b e r g e r a 
- niepodobna dziś wątpić.  W związku  z tym nawet tak konsekwentny zwolennik teorii fałszerstwa  jak G. Alföldy  musiał ostatnio 
przyznać: es ist durchaus denkbar, dass der Verfasser  der Historia Augusta gleichzeitig sowohl auf  die „Kaisergeschichte" als 
auch auf  die von ihr abhängigen Breviarien zurückgriff  (Die Krise des Römischen Reiches. Geschichte, Geschichtsschreibung 
und Geschichtsbetrachtung. Ausgewählte Beiträge, Stuttgart 1989, s. 404 zu S. 393 ff.).  Oczywiście jest to „do pomyślenia", ale 
jak przeprowadzić odpowiedni dowód? 

Skoro jednak „rozstrzygający"  argument w rzeczywistości może być traktowany najwyżej jako możliwość, mniej ryzykowne 
wydaje się zaakceptowanie własnych wskazówek chronologicznych zbioru. Pewne stylistyczne lub tematyczne paralele między 
Historia  Augusta  a literaturą  powstałą  po 337 r. (o ile poprawnie ustalone, gdyż zupełnie ścisłej merytoryczno-stylistycznej 
paraleli nie dostrzegłem nigdzie) z łatwością  można wyjaśnić znajomością  naszego zbioru przez późniejszych autorów. 

Wbrew Lippoldowi nie widzę poważnych argumentów przemawiających  za jakąś  przeróbką  w dobie walentyniańs-
ko-teodozjańskiej, natomiast pewne interpolacje wydają  się niewykluczone. Jego datacja zbioru na lata 325-337 musi pozostać 
jeszcze sugestywną  hipotezą,  gdyż rozstrzygających  dowodów na razie brak. W pełni natomiast podzielam pogląd  Lippolda, że 
Historia  Augusta  trudno jest uznać za pismo propagandowe (zwłaszcza w interesie stronnictwa pogańskiego). Brak biografii 
czołowych cesarzy pogańskich: Dioklecjana, Galeriusza i Juliana Apostaty byłby w takim razie trudny do wytłumaczenia. Poza 
tym strona pogańska swobodnie wypowiadała się literacko aż po czasy historyka Zosimosa. 

Co się tyczy autorstwa Historia  Augusta,  sprawa jest ciągle  zagmatwana. Łippold przypuszcza, że biografie  zostały 
przygotowane pierwotnie przez różnych, nam nieznanych autorów i opracowane potem (niekonsekwentnie) przez jednego, znów 
nieznanego, autora i redaktora (coli. 696,721,722). W ten sposób sześciu znanych autorów Łippold zastępuje nieznanymi, co nie 
może przekonywać. Uważam zatem, że „konserwatywny" punkt widzenia w sformułowaniu  A. Momigliano (1954) w dalszym 
ciągu  ma najwięcej za sobą.  Łippold nie traktuje zresztą  wyników swych badań za ostateczne. Chyba słusznie. 

Jan  Prostko-Prostyński 

Wojciech D r e l i с harz, Wstęp do studiom źródłoznawczego „Rocznika Sędziwoja", w: Studia 
Historyczne, t. 35,1992, s. 291-306. 
Krzysztof  O ż ó g, Dopełnienie szamotulskie — Studium źródłoznawcze, w: Studia Historyczne, t 35, 
1992, s. 143-153. 

Z największym ukontentowaniem należy odnotować fakt,  że w Krakowie, podtrzymując  piękne tradycje Władysława 
S e m k o w i c z a i niezapomnianej Zofii  K o z ł o w s k i e j - B u d k o w e j , pojawili się młodzi badacze, którzy zajęli się 
następnym po Roczniku kapitulnym krakowskim pokładem miejscowej annalistyki, którą  Stanisław Smolka, pionier studiów 
nad tą  generacją  roczników, określił lapidarnie: Annales Polonorum  i datował ich powstanie około roku 1270, a które 
reprezentują  najlepiej cztery redakcje Rocznika Małopolskiego i Rocznik Traski, a w czasach późniejszych Rocznik Sędziwoja 
(ob. Studia Źródł. t. 27(1983) s. 227—229; tamże, t. 29(1985) s. 201—203; przy okazji prostuję lapsus calami, jakoby istniejące  dane 
przemawiały za czeskim pochodzeniem Marcina Polaka; zdanie powinno brzmieć: mocniejsze dane przemawiają  za tą  drugą 
tezą",  to jest polskim pochodzeniem). 

WojciechD r e l i c h a r z szczegółowo zajął  się Rocznikiem Sędziwoja z Czechia (MPH,t. l is . 871-880); w druku jest cały 
cykl jego rozpraw o tym roczniku. Zdamy więc o nich sprawę, gdy już zostaną  ogłoszone w komplecie. Jednakże już omawiana 
tutaj rozprawa daje pewne pojęcie z jednej strony o pilnej potrzebie ponownego zajęcia się tym rocznikiem, zwłaszcza po 
kierujących  nas na mylny trop propozycjach interpretacyjnych Wojciecha K ę t r z y ń s k i e g o (1897), z drugiej o wzorowej 
metodzie przeprowadzonej już analizy. Autor przede wszystkim przyjrzał się samemu rękopisowi rocznika zachowanego tylko 
w jednej wersji w tzw. Kodeksie Sędziwoja z Czechia, opisanym szczegółowo przez J. W i e s i o ł o w s k i e g o (1967) i ustalił, 
że jego trzon został spisany jedną  ręką  i że następnie druga ręka innym piórem i innym atramentem dokonała w nim zarówno 
wielu poprawek, jak i też dopisków. Na podstawie innych zapisów w Kodeksie Autor dochodzi do całkiem pewnego wniosku, iż 
poprawki i dopiski zostały sporządzone  ręką  samego Sędziwoja (s. 295-296). 

W drugiej części swej rozprawy Wojciech Drelicharz zajął  się ustaleniem źródeł, które pozwoliły autorowi sporządzić 
kompilację rocznika przypisywanego Sędziwojowi. Rysuje się zatem możliwość odróżnienia pisarza głównego tekstu od pisarza 
interpolatora—pewne sugestie w tym kierunku wysunął  już W. К ę t r z y ń s к i (1897) — i przypisania temu pierwszemu, lub 
komukolwiek innemu, autorstwa zrębu rocznika, oraz zredukowania udziału Sędziwoja do roli dopełniacza. 

W wyniku drobiazgowej analizy poszczególnych zapisek Autor doszedł do wniosku, że Rocznik Sędziwoja jest kompilacją 
rocznikarską,  której głównym źródłem były wspomniane wyżej symbolicznie „Annales Polonorum", wywodzące  się z kolei 
w swoim podstawowym trzonie z zaginionych roczników kapitulnych krakowskich dawnych (tj. Annales regni Polonorum 
deperditi  wg. nomenklatury zaproponowanej przez Kozłowską-Budkową  i zastosowanej w „Nowym Potthaście"), ale która 
została wzbogacona kilku innymi ważnymi tekstami kronikarskimi i zabytkami hagiograficznymi,  jak Vita  maior sancliStanislai, 
Vita  sanctae Salomeae,  kronika mistrza Wincentego i kronika węgiersko-polska, a także jeden ze starszych katalogów biskupów 
krakowskich. W rezultacie należy odróżniać redakcjępierwotnąR.  Sędziwojaod tej, której sam Sędziwój nadałostateczny kształt. 

Drugą  wartościową  rozprawę zawdzięczamy Krzysztofowi  O ż o g o w i, który w toku swoich wszechstronnych studiów 
nad środowiskiem intelektualnym Krakowa u schyłku średniowiecza, zwróciłuwagęnatzw. Dopełnienie szamotulskie,  uchodzące 
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za kontynuację rocznika małopolskiego, które w rzeczy samej raczej jest kroniką  niż rocznikiem, opisującą  wydarzenia 
w przeciągu  lat: 1370-1426 w stylu anegdotycznym. Mieści się ona w kodeksie sporządzonym  na zlecenie kasztelana 
poznańskiego Piotra z Szamotuł. В i e 1 o w s к i ogłosił ją  (MPH, II, s. 861-871) z wydania sporządzonego  przez Gotfryda 
L e n g n i c h a (1749), ponieważ rękopis ów zwany już to heilsberskim już to szamotulskim uznany był wtedy za zaginiony. 
Odnaleziony przez Karola M a l e c z y ń s k i e g o w toku przygotowania nowego wydania kroniki Anonima Gaik (ob. 
Roczniki Historyczne, t. 10, 1934, s. 202 i п.), opracowany później w całości przez Jacka Wiesiołowskiego (1967), pozwolił 
obecnie dotrzeć do pierwotnego tekstu. 

Z analizy rękopiśmiennej: wynika przede wszystkim fakt  spodziewany, że wydanie Lengnicha zawiera sporo usterek, a zatem 
„kroniczka" ta wymaga krytycznego opracowania i ponownego ogłoszenia. Poprawne odczytanie tekstu pozwala przede wszystkim 
ustalić fakt  najważniejszy, że autorem DS był przez jakiś czas kanonik trzemeszeński pełniący  funkcje  plebana w Stodołach na 
Kujawach koło roku 1427. Autor kroniczki skupił swoją  uwagę na osobie króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi . Osobliwą 
wartość maj ą  relacje o bitwie pod Grunwaldem, przy czym zdumiewać musi u świadka wydarzeń sporo błędów faktograficznych 
(Ulryk von Jungingen nosiimię Piotra), azwłaszcza wiadomość jakoby wojska krzyżackie sięgały liczby 140 tysięcy wojowników. 

W świetle obu rozpraw jasno rysuje się postulat, że opracowanie całej; spuścizny rocznikar skiej po roku 1270 aż po czasy Jana 
Długosza musi być poprzedzone krytycznym wydaniem wszystkich tych zabytków. Na wydanie czeka od dawna przygotowany 
do druku przez A. P ł а с h с i ń s к ą  - R u t к о w s к ą  zespół roczników tzw. świętokrzyskich nowych. Miejmy nadzieję, że 
w osobach obu autorów omówionych tutaj rozpraw odnajdujemy wydawców całego cyklu roczników obejmowanych wspólnym 
mianem „roczników małopolskich", przypisywanych na ogół inicjatywie minorytów, a także roczników z nimi spokrewnionych 
lub z tego korzenia się wywodzących.  Zadaniem docelowym jest oświetlenie genezy roczników określonych przez Stanisława 
Smolkę mianem: Annales Polonorum. 

Gerard  Labuda 

Ryszard W a l c z a k , „ProtocoIIum" augustianina — eremity zwanego Angelusem ze Stargardu. 
O polsko-pomorskich związkach historiograficznych  w średniowieczu. Wydawnictwo Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Historycznej, T. XLII, Poznań 1991, ss. 304, 4 nlb. 

Znany i wykorzystywany w nowszej naucehistorycznej traktat, zwany przez jego autoraprotokołem, ProtocoIIum, powstały 
w połowie XIV w., nigdy dotąd  nie doczekał się pełnego i nowoczesnego opracowania. Tego zadania podjął  się Ryszard 
W a 1 с z a к, a praca jego zasługuje na baczną  uwagę ze względu przede wszystkim na powiązanie  i autora i dzieła z ważnymi 
problemami politycznymi swego czasu. Tej politycznej strony, właściwego tła, autor ocenianej pracy nie uznaje zresztą  za główny 
cel pracy, chociaż poświęca tym sprawom osobne rozdziały, chodzi, mu bowiem głównie o przeprowadzenie studium 
źródłoznawczegonad ProtocoIIum  jako źródłem historycznym. Stąd  konstrukcja pracy i rozdziały: 1. Dzieje recepcji, 2. Autor, 3. 
Tradycja rękopiśmienna, 4. Rozbiór treści, 5. Historyczne okoliczności wystąpienia  Angelusa, 7. RozbiÓT podstawy źródłowej. 
Wnioski końcowe zawarte są  w rozdziale ostatnim, zatytułowanym: Konkluzje. Jak widać ze spisu rozdziałów, okoliczności 
historyczne powstania dzieła zamykają  się w ramach tylko jednego rozdziału i to niezbyt dużego, bo liczącego  około 30 stron. 
Stąd  rzeczywiście uznać trzeba pracę przede wszystkim za studium źródłoznawcze, główny jej cel. Niemniej właśnie z uwagi na 
znaczenie ProtocoIIum  dla dziejów politycznych, a zwłaszcza dla stosunków Księstwa Zachodniopomorskiego do Polski chcemy 
tej części pracy poświęcić większość niniejszego omówienia. 

W części krytyczno-źródłowej na uwagę zasługuje najpierw sprawa właściwego imienia autora, które dawniejsi wydawcy 
i historiografia  odczytywali jako Angelus, stwierdzenie, którego podstawą  był skrót Ang. Walczak odczytał go jednak i uzasadnił 
jako Aug, co paleograficznie  wydaje mu się poprawniejsze i stąd  jego korektura na Augustinus.  Wywód autora w tej sprawie 
całkowicie przekonuje, ze względu jednak na tradycję, która mówiła wyłącznie  o Angelusie, używamy tu wersji podwójnej 
Angelus-Augustyn. 

Osobie autora Protokollonu poświęcił autor sporo miejsca, traktując  tę sprawę jako „wyjściową"  dla zrozumienia zarówno 
dzieła jak i jego politycznego światopoglądu.  Uważa go za Niemca lub zgermanizowanego Pomorzanina, skoro określenia „ze 
Stargardu" dodał do swojego imienia, a nie zakonu, do którego należał. Znał jednak język polski, okoliczność, z której autor 
dalej idących  wniosków nie wyciągał  jednak w pracy. W każdym razie tak szczegółowe curriculum vitae iróżnorodne powiązania 
wyjaśniają  wiele kwestii związanych  z dziełem i trzeba to zapisać na dobro pracy. Wiemy więc, że związany  był zarówno 
z ówczesnym biskupem kamieńskim jak i zksięciem szczecińskim Barnimem Ш . Przy czym. inspiracja obu tych czynników miała 
określić zasadniczą  koncepcję ProtocoIIum.  Biskupi kamieńscy prowadzili w połowie XIV w. otwartą  walkę z arcybiskupem 
gnieźnieńskim, który domagał się opłacania przez Kamień dziesięciny, podobnie jak to od dawna ciążyło  na wszystkich, 
biskupstwach polskich. Autor pracy wyciąga  z tego wniosek o negatywnym stosunku biskupów kamieńskich także do państwa 
polskiego, bo to ono właśnie objęte było obowiązkiem  dziesięciny. Wniosek ten wydaje się nam zbyt daleko idący. 

W tym samym duchu przebiegała polityka księcia Barnima, który również obawiał się zbytniego wzrostu wpływów polskich 
w swoim księstwie, a nie były to obawy płonne, skoro Polska Łokietka i Kazimierza Wielkiego prowadziła politykę łączenia 
w jedną  całość wszystkich: ziem, należących  kiedyś do Polski. Logicznym następstwem tych obaw miał być wzrost sympatii 
proniemieckich na Pomorzu. Księstwo pomorskie dzieliło się wówczas na dwie części, szczecińską  i wołogojsko-słupską.  Księżęta 
wołogojsko-słupscy byli bardzo blisko związani  z Polską,  panujący  tam Bogusław V ożeniony był w wnuczką  króla Kazimierza 
Wielkiego. Oba księstwa pomorskie dzieliła polityka: gdyjedno wiązało  się z Polską,  drugiemu bliższe były kontakty z Niemcami. 


