


Artykuły recenzyjne i recenzje 

Gildas.  The  Ruin of  Britain  and other documents,  edited and translated by Michael W i n t e r -
b o t t o m (History  from  the Sources.  General Editor: John M o r r i s ) , [First published 
1978] This edition: Phillimore, London and Chichester 2002, ss. VIII, 1621. 

Pierwszy raz Michael Winterbottom ogłosił drukiem opracowaną  przez siebie edycję dzieł Gildasa w r. 19782. Obecna 
— należałoby powiedzieć, druga —jest jej reprintem. 

Na początku  kilka słów godzi się powiedzieć o dziejopisie. Jak podaje, urodził się w roku bitwy pod Mount Badon3. To 
legendarne starcie, w którym Brytowie pokonali Sasów i na kilka dziesięcioleci zyskali supremację w ojczyźnie, historycy 
kładą  na rok c. 4904. Swe główne dzieło, De Excidio  Britanniae miał napisać czterdzieści cztery lata później, po co najmniej 
dziesięcioletnim okresie namysłu5. Urodzony na północy w królestwie Clyde skryba odebrał gruntowną  edukację w połu-
dniowej Walii, gdzie przypuszczalnie żył i tworzył. Annales Cambriae6  donoszą  o dwóch wydarzeniach z jego życia 
— w 565 r. miał odwiedzić Irlandię a pięć lat później zakończyć życie7. 

Niezwykła waga, datowanego na rok c. 540, De Excidio  wynika przede wszystkim z faktu,  iż jest ono najwcześniejszym 
znanym produktem erudycji insularnego pisarza. Określona przez Gildasa mianem epistola8,  napisana kunsztowną  łaciną, 
przesycona nawiązaniami  do Biblii opowieść oferuje  niezwykle skąpe  informacje  zarówno chronologiczne, jak i dotyczące 
ówczesnych władców Brytów. Rzeczona sytuacja często zostaje obrócona w argument krytyki dzieła i jego autora, lecz mi-
mo to pozostaje ono ważnym źródłem do dziejów wczesnośredniowiecznej Brytanii. Wartość przywołanej pracy została wy-
soko oceniona już w VIII stuleciu przez Bedę Czcigodnego, który w ukończonej w 731 r. Historii  Kościelnej  (I. 22) określił 
swego kolegę w dziejopisarskim fachu  mianem historicus. 

Recenzowana książka  oprócz De Excidio  oferuje  również Epistularum  Gildae  Deperditarum  Fragmenta  oraz Praefatio 
Gildae  De Poenitentia.  Już na kartach poprzedniej edycji wydawca zmienił tytuł pierwszego z dzieł, na lepiej jego zdaniem 
oddający  treść, podając  go za Geraldem z Walii jako De Excidio  Britonum9. Tekst źródła przytoczono w postaci ustalonej 
pod koniec XIX stulecia przez Theodora Mommsena10, który za podstawę swojej edycji przyjął  przekaz spisanego w X wie-
ku w Canterbury rękopisu „C" (British Library, MS. Cotton Vitellius A.6). Winterbottom dodatkowo zaopatrzył go w pod-
rozdziały. Ocena angielskiego przekładu, pochodzącego  od edytora należy do filologów.  Tekst oraz tłumaczenie Penitencja-
łu,  w opracowaniu Ludwiga Bielera, zostały przedrukowane z kolekcji zawartej w tomie serii Scriptores  Latini Hiberniae11. 

Różnice między omawianym wydaniem a jego poprzednikiem przedstawiają  się nad wyraz skromnie. Zarzuty — od 
nich bowiem zaczeniemy — jakie można skierować pod adresem recenzowanej publikacji, dotyczą  zarówno poziomu mery-
torycznego przedstawionych w niej informacji,  jak i edytorskiego. Otrzymujemy opracowanie oferujące  stan badań sprzed 
prawie ćwierćwiecza, któremu już wtedy daleko było do satysfakcjonującego. 

Podstawowa różnica pomiędzy edycjami polega na wprowadzeniu niezwykle lakonicznego, liczącego  dwie strony 
(s. VII-VIII), wstępu pochodzącego  od edytora — Michaela Winterbottoma. Znaczną  jego część — zgodnie z tytułem — 
zajmuje aktualizacja bibliograficzna  ukończonej w 1977 r., zaś ogłoszonej drukiem dopiero w dziesięć lat później, pracy 
Francois Kerlouegana poświęconej naszemu dziejopisowi12. Nieco dalej Winterbottom odsyła czytelnika do kolejnej, tym 
razem pochodzącej  z 1984 r., monumentalnej pracy zbiorowej o Gildasie pod redakcją  Michaela Lapidge'a i Davida N. 
Dumville'a13. Po dziś dzień pozostaje ona podstawowym kompendium wiedzy zarówno o osobie historiografa,  jego warszta-
cie, kluczowych problemach poruszonych na kartach dzieła, czy wreszcie czasach, w których żył i tworzył14. 

1 Recenzja powstała podczas pobytu autora w marcu i kwietniu 2005 r. na stypendium w Londynie przyznanym przez Fundację Lanckorońskich 
z Brzezia. 
2 Gildas.  The  Ruin of  Britain and  other documents;  edited and translated by Michael Winterbottom (History  from  the Sources.  General Editor: John 
Morris), London 1978. Zob. recenzję pierwszego wydania pióra E. A. Thompsona — „Britannia" 11, 1980, s. 451 n. W dalszej części pracy będziemy 
posługiwali się zwyczajowo przyjętymi siglami — DEB. 
3 DEB, 26.1, s. 98. 
4 Zob. s. 151 przyp. 26.1 omawianej edycji. 
5 DEB, I.2, s. 87. O powyższym fakcie  Morris nie wspomina ani słowem. Stosowną  informację  czytelnik znajdzie w przypisie na s. 5. 
6 Tekst Annales można znaleźć w: Nennius.  British History  and  The  Welsh  Annals, ed. J. Morris, London and Chichester 1980, s. 85-91 [dalej cyt. AC]. 
Na temat zabytku zob. 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; por. D. N. Dumville, The 
Welsh  Latin annals, w: idem, Histories  and  Pseudo-histories  of  the Insular  Middle  Ages, Aldershot 1990, s. 261-267. 
7 AC, s. 85: s. a. 565: +Navigatio  Gildae  in Hybernia  + ; s. a. 570: Gildas  +Britonus sapientissimus + obiit. 
8 DEB, I, s. 87. 
9 Zob. s. 6 przyp. 3 obecnego wydania. 
1 0 Gildae  Sapientis  de  excidio  et conquestu Britanniae, ed. T. Mommsen, Monumenta  Germaniae Historica,  Auctores Antiquissimi, t. XIII, Chronica Mi-
nora saec. IV.  V.  VI.  VII,  t. III, s. 25-88. Już na kartach poprzedniej edycji (s. 12) Winterbottom stwierdził, że badania Dumville'a, mogą  rzucić jasne 
światło na tekst Gildasa. Wtedy uznał jednak, że na razie trzeba korzystać z tekstu Mommsena. 
1 1 The  Irish  Penitentials.  Edited by L. Bieler. With an appendix by D. A. Binchy, Scriptores  Latini Hiberniae,  vol. 5, Dublin 1963, s. 60-65. 
1 2 F. Kerlouegan, Le De Excidio  Britanniae de  Gildas:  Les Destinees de  la culture  latine dans  l'île  de  Bretagne  au VIe  siècle, Paris 1987. 
1 3 Gildas:  New  Approaches, ed. M. Lapidge, D. N. Dumville, Woodbridge 1984. 
1 4 Zob. recenzję A. P. Smytha — „The English Historical Review" 103,1988, 406, s. 162 n. 
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Zamykając  skromny wstęp Winterbottom podaje garść pozycji bibliograficznych  mających  stanowić uzupełnienie im-
ponującej  literatury przedmiotu zawartej w podanej powyżej pracy. Niestety, jest to wybór wysoce subiektywny, a co gorsze 
nie zawiera kilku ważnych prac autorstwa Michaela Jonesa czy Nicholasa J. Highama, których listę podajemy w przypisie15. 

Podczas lektury omawianego tekstu można odnieść wrażenie, że Winterbottom przywołując,  pochodzące  ze znanej 
nam już pracy o Gildasie, słowa Dumville'a, podnoszącego  ubóstwo naszej wiedzy o dziejach opuszczonej przez Rzymian 
Brytanii16, niejako stara się wytłumaczyć niezwykłą  wręcz „szczupłość" faktograficzną  otwierających  książkę  wstępów — 
dwóch pochodzących  od niego oraz trzeciego, pióra Johna Morrisa. 

Fakt przedrukowania w niezmienionej postaci Historycznego  wstępu (s. 1-4) pióra Morrisa wprawia w niemałe zdumie-
nie. Naszkicowany przez niego obraz przedstawia co prawda kluczowe wydarzenia towarzyszące  utracie przez Rzym Bryta-
nii po prawie 400 latach od jej podboju17, zaś autor kreśli barwny obraz dziejów Wyspy aż po początek  VII stulecia, lecz 
niektóre z podanych informacji  budzą  żywe kontrowersje. Morris bez najmniejszego nawet wahania nie tylko precyzyjnie 
datuje przebieg podboju Wyspy przez Sasów (s. 2) lecz także rozwiązuje  problem lokalizacji bitwy pod Mount Badon, umie-
szczając  ją  w okolicach Bath (s. 151 przyp. 26. 1). 

Również Przedmowa  pióra Winterbottoma pozostawia uczucie niedosytu. Tekst, który otrzymujemy mógł satysfakcjo-
nować pod koniec lat siedemdziesiątych  ubiegłego wieku18. Dziś, gdy nasza wiedza zarówno o osobie Gildasa, jak i jego 
warsztacie jest dalece większa (co dowodnie wyraziła przywołana wcześniej poświęcona mu praca zbiorowa) należałoby 
gruntownie przeredagować szkic, więcej miejsca poświęcając  szerszemu omówieniu jedynie zarysowanych zagadnień. Win-
terbottom jasno zresztą  wyraża świadomość powyższej sytuacji (s. VII), nie wychodząc  jednak poza samo tylko stwierdzenie 
problemu. 

Poważne zastrzeżenia budzą  również informacje  podane w niektórych z zamieszczonych na końcu książki  przypisach. 
Dla lepszego naświetlenia problemu przytoczmy dwa przykłady. W przypisie 20.1 na s. 149 czytamy, że Aecjusz po raz 
czwarty pełnił urząd  konsula w roku 453. Osoba, o której mowa w źródle była konsulem jedynie trzykrotnie, ostatni raz 
w 446 roku. Morris nie tylko pomylił ją  z imiennikiem ze Wschodniego Cesarstwa, lecz na dodatek podał błędny rok 
w miejsce 45419. 

Z kolei w przypisie 23.1 na s. 150 w jednym zdaniu zawarto rozwiązanie  — szeroko od lat dyskutowanego — casusu 
„Vortigerna". Podane wytłumaczenie jest zbyt daleko idącym  uproszczeniem problemu. Szczegółowa prezentacja budzące-
go liczne kontrowersje zagadnienia, wykraczająca  poza ramy naszego tekstu, została przedstawiona w osobnym szkicu20. 
W tym miejscu dość powiedzieć, że wspomniane niejasności wynikają  z faktu,  iż część rękopisów De Excidio  osobę władcy 
określa jako superbus tyrannus, podczas gdy inne dodatkowo zaopatrują  je w imię Vortigern. Przekaz, na którym pracował 
Mommsen należał do pierwszej z grup. Z badań przeprowadzonych przez Dumville'a wynika, że rzeczownik Vortigern uży-
ty w funkcji  imienia własnego znajdziemy w dwóch przekazach omawianego dzieła — w pochodzącym  z końca XII w. ręko-
pisie „A" (MS. Avranches 162 — forma  Uortigerno;  Mommsen uznał go za uszkodzoną  redakcję) oraz powstałym na po-
czątku  kolejnego stulecia przekazie „X" (lekcja Gurthigerno)21.  Przedstawiona sytuacja sprawiła, że część badaczy uznała, iż 
podane przez historiografa  określenie jest łacińskim odpowiednikiem staroangielskiego terminu vertigernus  oznaczającego 
władcę22, podczas gdy inni stanęli na stanowisku, że zostało ono zastosowane jako imię własne23. 

Badacze usiłując  wytłumaczyć powyższą  sytuację niejednokrotnie posuwali się to stawiania ryzykownych hipotez. Żad-
na z propozycji nie wyczerpuje jednak problemu. Według Hectora Munro Chadwicka Vertigernus  na pewno był używany ja-
ko imię własne w czasach Vortigerna, a możliwe nawet, iż wcześniej24. David Kirby powątpiewał  natomiast, czy Gildas 
w ogóle słyszał o Vortigernie25. Nie wykluczał przy tym możliwości, iż dziejopis przedstawiając  władcę jako superbus tyranus 
wcale nie miał na myśli osoby imieniem Vortigern lecz nieznanego nam przodka jednego z władców potępionych na kar-

1 5 P. J. Casey, E. Jones, The  date  of  the letter  of  the Britons toAetius,  „Bulletin of  the Board of  Celtic Studies" 37,1990, s. 281-290; N. J. Higham, Gil-
das  and  „AgitiusA comment on De Excidio  XX,1,  „Bulletin of  the Board of  Celtic Studies" 40, 1, 1993, s. 123-134; idem, Gildas,  Roman Walls,  and 
British Dykes,  „Cambridge Medieval Celtic Studies" 22, 1991, s. 1-14; idem, Old  Light on the Dark  Age Landscape:  the description  of  Britain in the Ex-
cidio  Britanniae of  Gildas,  „Journal of  Historical Geography" 17, 4,1991, s. 363-372. 
1 6 Gildas:  New  Approaches, op. cit., s. VIII. 
1 7 Szerzej na ten temat zob.: I. Wood, The  end  of  Roman Britain: Continental  evidence  and  parallels,  w: Gildas:  New  Approaches, op. cit., s. 1-25; idem, 
The  Fall  of  the Western  Empire and  the End  of  Roman Britain, „Britannia" 18,1987, s. 251-262. 
1 8 E. A. Thompson, op. cit., s. 452. 
1 9 Zob. np. J. Campbell, The  Lost Centuries:  400-600, w: idem ed., The  Anglo-Saxons,  London 1991, s. 23 oraz pozycje podane w przypisie 13; podo-
bnie E. A. Thompson, op. cit., s. 451 n. 
2 0 P. Derecki, Superbus  tyrannus Vortigernus.  Sketch  to a Portrait  of  a Fifth-Century  Briton ruler  (Gildas,  Bede,  Nennius),  „Questiones Medii Aevi No-
vae" 10, 2005. 
2 1 D. N. Dumville, Sub-Roman Britian: history and  legend,  w: idem, Histories  and  Pseudo-histories  of  the Insular  Middle  Ages, op. cit., s. 183; 
Ch. A. Snyder, An Age of  the Tyrants.  Britain and  the Britons A. D. 400-600, Gloucestershire 1998, s. 102 przyp. 86. 
2 2 Ch. A. Snyder, op. cit., s. 106; H. M. Chadwick, Vortigern,  w: Studies  in the Early  British History,  ed. N. K. Chadwick, Cambridge 1954, s. 27 (szcze-
gólnie przyp. 1); J. H. Ward, Vortigern  and  the End  of  Roman Britain, „Britannia" 3, 1972, s. 277; C. A. Ralegh Radford,  Vortigern,  „Antiquity" 32, 
1958, s. 19. 
2 3 N. K. Chadwick, Bretwalda,  Gwledig,  Vortigern,  „Bulletin of  the Board of  Celtic Studies" 19,1960-62, s. 230; por. D. P. Kirby, Vortigern,  „The Bul-
letin of  the Board of  Celtic Studies" 23,1,1968, s. 40 przyp. 4. 
2 4 H. M. Chadwick, op. cit., s. 27. 
2 5 D. P. Kirby, op. cit., s. 40. 
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tach kroniki26. Badacz postawił również pytanie o słuszność identyfikacji  tyrana z Vortigernem dokonanej przez piszącego 
w VII stuleciu Bedę Czcigodnego27. W literaturze przedmiotu funkcjonuje  również opinia, zgodnie z którą  imię Vortigern 
na określenie tyrana w niektórych przekazach De excidio  zostało dodane jako glosa przez dziejopisów po lekturze Historii 
Bedy28. Z kolei Leslie Alcock dopuszczał ewentualność, iż rzeczony dziejopis posiadał przekazy, z których jeden podawał 
rzeczownik Vortigern  jako imię własne, inny natomiast jako tytuł zaś kronikarz połączył  je, tworząc  znany nam zapis29. 

Ustalenia Dumville'a w istotny sposób poszerzyły wiedzę o zajmującym  nas problemie i — obok znakomitej pracy 
Kennetha Jacksona30 — pozostają  ostatnimi znaczącymi  dociekaniami na tym polu31. Badacz zaproponował, by pocho-
dzącą  z VI w. formę  Uortigerno  dołączyć  do frazy  consiliarii una cum superbo tyranno32. Konieczność realizacji powyższego 
postulatu poparły uznane autorytety w osobach Jacksona33 i Edwarda A. Thompsona34. Niestety, w interesującej  nas edycji 
nie został on zrealizowany. 

Parę słów należy wreszcie powiedzieć o zamykających  pracę indeksach. Pierwszy (s. 156-159) oferuje  zestawienie za-
pożyczeń z Biblii, Hieronima, Wergiliusza czy Sulpicjusza Sewera. Umieszczenie ich pod koniec książki,  a przede wszyst-
kim postać, w jakiej zostały podane, w znacznym stopniu deprecjonują  ich przydatność. Podobnie rzecz ma się z odmianka-
mi tekstowymi zebranymi przez Mommsena (s. 160). Jedynie indeks nazw własnych (s. 161-162) z powodzeniem spełnia 
swą  funkcję. 

Konkludując  trzeba wyrazić zdumienie faktem  wznowienia w niemal niezmienionej postaci popularnego opracowania 
niezwykle przecież ważnego źródła historycznego. Praca stanowi — niestety — przykład wydawnictwa pożytecznego jedynie 
dla czytelnika biegłego w sprawach wyspiarskiego dziejopisarstwa średniowiecznego. Poza tekstami źródłowymi nie oferuje 
bowiem praktycznie żadnych informacji  mogących  przybliżyć sylwetkę dziejopisa i jego dzieła, ograniczając  się w zasadzie 
do odesłania do często trudno dostępnych opracowań. 

Paweł Derecki 
Warszawa 

The  Anglo-Saxon  Chronicles.  Translated and edited by Michael S w a n t o n, Phoenix Press, 
London 2003, ss. 364, zdjêcia, mapy, tablice genealogiczne1. 

Najnowsze wydanie Kroniki  Anglo-Saskiej  autorstwa Michaela Swantona jest bez wątpienia  pozycją  godną  odnotowa-
nia. W pierwszym zdaniu Przedmowy  (s. ix) redaktor informuje,  że praca została pomyślana jako kontynuacja — opubliko-
wanej przeszło pół wieku temu — edycji pióra Normana Garmonsway'a2. Jest to zaiste śmiała deklaracja, bowiem przywo-
łane opracownie po dziś dzień pozostaje jednym z monumentów wyspiarskiego edytorstwa. 

Konstrukcja książki  została zdeterminowana przez przekonanie Swantona, że w ciągu  ostatnich dziesięcioleci oczeki-
wania czytelnika wobec edycji źródłowych uległy zasadniczym zmianom. Jego zdaniem, znajomość na przykład świąt  religij-
nych czy geografii  Brytanii nie jest dziś zbyt powszechna. W związku  z powyższym, wydawca postanowił możliwie dużo 
miejsca poświęcić na wyjaśnienie wszelkich zagadnień dotyczących  historii, kultury czy zjawisk społecznych (s. ix). Czytelnik 
zainteresowany problemami filologicznymi  został tym samym odesłany do bogatej literatury przedmiotu. 

Otwierający  pracę obszerny Wstęp  z powodzeniem zapoznaje odbiorcę z dziejami źródła. Wykład, przedstawiający 
ewolucję dzieła, począwszy  od zapisów marginalnych na tablicach paschalnych, dodatkowo zaopatrzono (s. xii-xiii) w faksy-
mile kart 134v — 135r przechowywanego w londyńskiej British Library rękopisu Cotton Caligula A. xv. Co niezwykle waż-
ne, Swanton nie tylko szczegółowo omówił poszczególne manuskrypty przekazujące  kolejne redakcje Kroniki  lecz również 
zestawił stemma codicum  (s. xxi-xxviii). Ponadto w interesujący  sposób zaprezentował problemy translatorskie związane 
z tak ważnymi terminami jak burh (s. xxxiii), minster (s. xxxiii), idiomem feng  to rice (s. xxxii) oraz pomniejszymi wyrazami 
— man (s. xxx-xxxi) bądź  fyrd  (s. xxxiii-xxxiv). 

Ocena wierności przekładu należy do filologów,  jednak nawet pobieżna lektura tekstu pozwala stwierdzić, że wydawca 
dołożył wszelkich starań, by pozostawał on wierny oryginałowi. 

2 6 Ibid., s. 40 n.; P. H. Blair (The  Origins of  Northumbria,  „Archaeologia Aeliana" 25,1947, s. 1-51) sądził,  że superbus tyrannus mógł bye Coel Stary. 
2 7 D. P. Kirby, op. cit., s. 44. 
2 8 Ibid., s. 41; J. D. Bulock, Vortigern  and  the Pillar  ofEliseg,  „Antiquity" 34,1960, s. 49. 
2 9 A. Leslie, Arthur's  Britain. History  and  Archeology  A. D. 367-634,  Bath 2001, s. 103. 
3 0 K. H. Jackson, Varia  II.  Gildas  and  the Names  of  the British Princes, „Cambridge Medieval Celtic Studies" 3,1982, s. 30-40. 
3 1 Zob. D. N. Dumville, op. cit., s. 183 nn. 
3 2 Ibid., s. 184. 
3 3 K. H. Jackson, op. cit., s. 35, 40. 
3 4 E. A. Thompson, Gildas  and  the History  of  Britain, „Britannia" 10,1979, s. 216 przyp. 69. 
1 Recenzja powstała podczas pobytu autora w Londynie na stypendium przyznanym przez Fundację Lanckorońskich z Brzezia (03/04.2005.). 
2 The  Anglo-Saxon  Chronicle.  Transleted with an introduction by G. N. Garmonsway, London-New York 1953. 


