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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. 
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Parę słów trzeba powiedzieć o zastosowanej przez Swantona metodzie wydawniczej. Podobnie jak jego wielcy poprze-
dnicy pracujący  nad interesującym  nas dziełem — Benjamin Thorpe3, Charles Plummer4 czy wreszcie Garmonsway — za 
podstawę wydania przyjął  on przekaz najstarszy, (oznaczany zwyczajowo siglem) „A"5, oraz najpóźniejszy — „E"6. Podanie 
tekstów redakcji na sąsiednich  stronach sprawiło, że zarówno ich lektura, jak i umieszczonego poniżej obszernego aparatu 
krytycznego, nie nastręcza najmniejszych nawet problemów. Zaprezentowany układ zostaje czasem zakłócony przez poda-
nie przekazu kodeksu „F"7 oraz — od poziomu roku 900 — rękopisów „C"8 i „D"9, jedank Swanton wyraźnie oznacza po-
szczególne przekazy podając  w nagłówkach ich nazwy. Duża liczba redakcji sprawia, że od poziomu roku 990 (s. 126) z po-
wodu braku miejsca na stronie konieczne stało się dzielenie tekstów i przenoszenie ich na kolejne strony, co nieznacznie 
zaciemnia wykład. 

Dążąc  do wyeksponowania różnic w poszczególnych manuskryptach Swanton wyraźnie podkreśla konkurencyjne lek-
cje, oznacza kursywą  pojawiające  się wtręty łacińskie, czy wreszcie mniejszym drukiem znaczy późniejsze interpolacje. Nie 
ingeruje jednak w niejednokrotnie błędnie podane daty, ograniczając  się jedynie do stosownej korekty w nawiasach prosto-
kątnych. 

Jedynym poważniejszym zarzutem, jaki można skierować pod adresem omawianej publikacji, jest podanie w miejsce 
rzymskich liczebników ich arabskich odpowiedników. Powyższy zabieg dobitnie świadczy o braku wiary w rudymentalną 
wiedzę czytelnika. Z najwyższym uznaniem należy natomiast ocenić rozbudowany aparat krytyczny. Stanowi on znakomitą 
pomoc przy identyfikacji  osób, miejsc, rozwiązywaniu  dat, ustalaniu świąt,  czy przeliczaniu miar. 

Godzi się wreszcie powiedzieć o towarzyszącym  przekładowi materiale ikonograficznym,  w postaci kilkanastu fotogra-
fii.  Otrzymujemy również mapy ilustrujących  podział Wyspy na królestwa w czasach Anglo-saskich, rozmieszczenie bi-
skupstw w IX i XI wieku a nawet zasięg lasów i bagien. Narzędziem niezwykle przydatnym podczas lektury kroniki jest tak-
że kilkanaście tablic genealogicznych poszczególnych królestw. Następująca  dalej obszerna bibliografia  (s. 301-328) może 
stanowić doskonałe wprowadzenie do dalszych badań nad zabytkiem. Zamykające  pracę indeksy (s. 329-363) opracowano 
niezwykle starannie, podając  przy każdej pozycji oznaczenie rękopisu wraz z datą,  pod którą  znajdziemy poszukiwany ter-
min, imię czy toponim. 

Kończąc  krótką  prezentację książki  pozostaje jedynie wyrazić zadowolenie z faktu  ukazania się niezwykle wartościowej 
edycji, która z powodzeniem przybliży czytelnikom niełatwe przecież w lekturze dzieło, jakim jest Kronika  Anglo-Saska. 

Paweł Derecki 
Warszawa 

Die Register  Innocenz'  III.,  bearb. von Andrea S o m m e r l e c h n e r gemeinsam mit Othmar 
Hageneder, Christoph E g g e r, Rainer M u r a u e r und Herwig We i g l, Bd. 9: 9. Ponti-
fikalsjahr,  1206/1207. Texte und Indices (Publikationen des Historischen Instituts beim 
Österreichischen Kulturforum  in Rom, II. Abt.: Quellen, 1. Reihe), Verlag der Österreichis-
chen Akademie der Wissenschaften,  Wien 2004, ss. XC, 542, barwnych podobizn 6. 

W 1967 r. wrocławski historyk Kazimierz Bobowski na łamach „Studiów Źródłoznawczych" zrecenzował pierwszy tom 
edycji krytycznej regestrów papieża Innocentego III (1198-1216)1. Najnowszy tom przynosi wyjątkowo  dużą  liczbę polo-
ników związanych  z pobytem arcybiskupa gnieźnieńskiego Henryka Kietlicza w Rzymie w styczniu 1207 r., dlatego celowe 
jest jego omówienie na tle innych międzynarodowych projektów w zakresie edycji papieskich źródeł dokumentowych. 

Sprzed pontyfikatu  Innocentego III w (Tajnym) Archiwum Watykańskim zachowały się jedynie dwa tomy regestrów 
papieży Jana VIII (872-882) oraz Grzegorza VII (1073-1085). Stąd  prace wydawnicze nastawione są  na systematyczne po-
szukiwania w archiwach odbiorców z uwzględnieniem informacji  pochodzących  ze źródeł narracyjnych. Działania te wspie-

3 The  Anglo Saxon Chronicle  according  to the several original  authorities.  Edited, with a translation by B. Thorpe, 2 vols, London 1861. 
4 Two  of  the Saxon Chronicles  Paralell.  With  Supplementary  Extracts  from  the Others. A Reviesd text edited, with introduction, notes, appendices, and 
glossary by Charles Plummer on the basis of  an edition by John Earle. Vol. I — text, appendices and glossary, Oxford  1892; Vol. II — introduction, 
notes and index, Oxford  1899. 
5 Parker  Chronicle,  Cambridge, Corpus Christi College, MS. 173. 
6 Peterborough  Chronicle,  Oxford,  Bodleian Library, MS. Laud Misc. 636. 
7 Londyn, British Library, MS. Cotton Domitian Aviii. 
8 Londyn, British Library, MS. Cotton Tiberius Bi. 
9 Londyn, British Library, MS. Cotton Tiberius Biv. 
1 K. Bobowski, rec. z Die Register  Innozenz  III  [recte: Innocenz' III., 1. Pontifikatsjahr,  1198/99. Texte], bearbeitet von O. Hagenader [recte: Hagene-
der] und A. Haidacher [gemeinsam mit H. Eberstaller, F. Eheim, H. Feigl, F. Grill-Hillbrand, G. Möser-Mersky, H. Paulhart, K. Peball, E. Popp, 
Ch. Thomas und G. Trenkler (Publikationen der Abteilung für  Historische Studien des Österreichischen Kulturinstituts in Rom, II. Abt.: Quellen, 
I. Reihe, 1)], Graz-Köln 1964, St. Źródł., 12,1967, s. 207-208. 


