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H i l d e b r a n d a — „Die Chronik Heinrichs von Lettland. Ein Beitrag zu Livlands Historiographie und Geschichte" 
— ukazał się w Berlinie w 1863 r. Zaledwie cztery lata później kronikę przełożył E. P a b s t. W tymże samym roku wydano 
pierwszy rosyjski przekład dokonany jednak nie zjęzyka oryginału, ale z niemieckiej wersji E. Pabsta. We wspomnianym jużroku 
1867 wydrukowano również drugi przekład rosyjski zamieszczony w pierwszym tomie wydawnictwa „Sbornik materiałów i statei 
po istorii Pribaltijskogo kraja". Drugie tłumaczenie zawiera jednak wiele błędów, a tłumacz często wręcz opuszczał bardziej 
zawiłe fragmenty. 

Rok 1874 przynosi dwa wydania Henrici  Chronicon Livoniae przygotowane przez W. Arndta. Jedno ukazało się 
w Monumenta Germaniae Historica (Scriptores, t. 23), a drugie w Scriptores rerum Germanicarum. W okresie międzywojennym 
wydana została cenna praca L. A r b u s o w a pt.: „Die Handschriftliche  Überlieferung  des Chronicon Livoniae Heinrichs von 
Lettland" (Acta Universitatis Latviensis, Riga 1926, t. 15; 1927, t. 16). Omówione w niej zostały problemy związane 
z autentycznością  tekstu, terminologią  łacińską  i nazewnictwem topograficznym.  Na wydaniu W. Arndta i opracowaniach L. 
Arbusowa oparli swe tłumaczenia J. К r i p e n s (łotewskie, 1937) i SA. A n n i n s к i j (rosyjskie, 1938). 

W okresie powojennym nadal nie słabnie zainteresowanie spuścizną  po Henryku Łotyszu. W 1955 ukazało się kolejne 
niemieckie wydanie kroniki L. Arbusowa i A. B a u e r a w Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum. Tenże sam A. 
Bauer cztery lata później wydał nowe krytyczne tłumaczenie niemieckie i tekst kroniki. W roku 1961 opublikowano pierwszy 
przekład angielski (The Chronicie of  Henry of  Livonia. A Translation with Introduction and Notes by James A. Brundage, The 
Uniwersity of  Wisconsin Press), a w 1990 pierwsze tłumaczenie estońskie. 

Wśród historyków niemieckich nie było zgody co do narodowości autora kroniki. Dla J.D. Grubera, A. Hansena i J.G. 
Arndta Henricus  de  Lettis  był Łotyszem, który na chrzcie otrzymał imię Henryk, a wykształcenie zdobył w niemieckim klasztorze. 
H. Hildebrand i E. Pabst uważali, że był Niemcem z Łotwy — Heinrich von Lettland. Tyle starsza literatura. 

Litewskie tłumaczenie kroniki dokonano na podstawie edycji J.D. Grubera (Lipsk i Frankfurt,  1740). Żałować należy, że 
tłumacz nie skorzystał z najnowszej krytycznej edycji tekstu dokonanej przez A. Bauera w 1959 г., a także z nowszych opracowań 
tematu. Imię, osobliwości języka, oczywiste stosunki zażyłości z Niemcami, wyraźnie niemieckie poczucie narodowe 
wskazywałyby jednoznacznie na niemieckie pochodzenie Henryka Łotysza. Kiedy przybył do Liwonii miał około 18 lat. Zimą 
1206 roku brał udział w akcji misyjnej wśród Liwów w okolicach Rygi. Latem 1215 r. towarzyszył biskupowi Filipowi von 
Ratzenburg na sobór do Lateranu. Od wczesnego lata 1225 r. do kwietnia 1226 r. widzimy go w otoczeniu legata papieskiego 
biskupa Wilhelma z Modeny. Umiera około 1259 r. (por. A. Bauer, 1959). Na podstawie analizy tekstu można wywnioskować, iż 
pracę nad kroniką  rozpoczął  najwcześniej w sierpniu 1224, a skończył najpóźniej w 1227 r. 

Kronika Hermana Wartberga została napisana już po podboju ziemi Liwów, Łotyszy i Estów, kiedy Zakon prowadził wojny 
z Litwą.  Łaciński tekst jest bardziej prosty i zwięzły niż język i stylistyka Henryka Łotysza. Po raz pierwszy tekst wydany był przez 
E. S t r e h l k e ' e g o wdrugim tomie „Scriptores rerum Prussicarum" (Lipsk 1863)na podstawie rękopisu przechowywanego 
w gdańskim archiwum i opatrzył go szerokimi komentarzami. Rok później ukazało się tłumaczenie niemieckie także E. 
Strehlke'ego (Die livländische Chronik Hermann's von Wartberge, Reval 1864) dokonane na prośbę barona R. T о 11 a. We 
wspomnianym już przeze mnie Sborniku opublikowano anonimowe tłumaczenie na język rosyjski z wersji niemieckiej (t. 2, Riga 
1879). Przyznać należy, że kronika Hermana Wartberga nie cieszyła się taką  popularnością  jak omówiona wyżej kronika 
Henryka Łotysza. Nie doczekała się żadnego wydania krytycznego. Również osoba autora wciąż  pozostaje bez swej monografii. 
Wiadomo tylko, że przy pisaniu kroniki korzystał z archiwum zakonnego, kroniki Henryka Łotysza i kroniki klasztoru 
w Dinamünde. W jednej z kopii dzieła Wartberga zamieszczono bardzo cenny dla nas dopisek: Conscripta  fuit  ante multos annos 
hec chronica per fratrum  Hermannum  de  Wartberge  capellanum magistri  per Livoniam. Bez wątpienia  kronika ta jest ważnym 
źródłem do poznania dziejów Litwy w XIV w. 

Wszystkie nazwy hydronimiczne, toponimiczne i osobowe oraz niektóre terminy oddane zostały najpierw w fonetycznej 
wersji litewskiej, a następnie w nawiasach w wersji oryginalnej. Prezentowana nam praca J. Jurginisa jest tłumaczeniem 
popularnym z ubogim raczej aparatem krytycznym (tylko jeden indeks). Nie wiadomo dlaczego tłumacz wybrał najstarsze 
wydania tekstu obu kronik jako podstawę dla swojej pracy. Brak także nowszych opracowań problemu (por. A. Bauer, 1959). We 
wstępie do kroniki Hermana Wartberga Jurginis przyznaje, że nie starczyło mu już sił na przetłumaczenie Kroniki Rymowanej, 
co byłoby bez wątpienia  zamknięciem zbioru „kronik liwońskich". 

Z żalem należy także zaznaczyć, że ciągle  jeszcze nie doczekaliśmy się polskiego przekładu tychże kronik. 

Rafał  Witkowski 

Verzeichnis der Originale spätmittelalterlicher Papsturkunden in Österreich, 1198-1304. Ein Beitrag 
zum Index Actorum Romanorum Pontificum  ab Innocentio III ad Martinum V electum. Bearbeitet von 
Wolfgang  H i 1 g e r, Fontes rerum Austriacarum, Diplomataria et Acta, 83. Band. Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften,  Wien 1991, ss. XXXIV + 444. 

W 1952 r. dyplomatyk włoski Franco В a r t о 1 o n i wysunął  projekt opracowania i wydania według jednolitej zasady 
regestów oryginalnych dokumentów papieskich z lat 1198-1417, rozproszonych po archiwach europejskich. Projektowi temu 
przyświecał cel uporządkowania  działalności kancelarii papieskich z okresu ich największej aktywności. Całemu temu 
olbrzymiemu przedsięwzięciu patronuje „Comission international de diplomatique", a stronę edytorską  koordynuje „Biblioteca 
Apostolica Vaticana", gdzie też sformułowane  zostały ujednolicone zasady edycji. Przedsięwzięcie wymagało koncentracji 
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dużych sił i środków, toteż dotychczas ukazało się zaledwie pięć tomów obejmujących  regesty oryginalnych dokumentów 
papieskich ze zbiorów Archiwum Narodowego w Paryżu (орг. В. Barbiche), Dolnej Saksonii (opr. В. Schwarz) oraz z wszystkich 
archiwów angielskich (opr. P.N.R. Zutshi). 

Prezentowany tom w opracowaniu W. H i 1 g e r a jest szóstym z kolei. Poza serią  wyszła edycja regestów W. 
Z б 11 n e r a odnoszących  się do arcybiskupstwa magdeburskiego ze zbiorów Państwowego Archiwum w Magdeburgu. Edycja 
„Censimento Austriaco" zawiera w sumie 633 regesty z oryginalnych dokumentów przechowywanych w zbiorach austriackich. 
Wyszły one z kancelarii 15 kolejnych papieży poczynając  od Innocentego III (1198), a kończąc  na Benedykcie XI (1304 г.). Jeśli 
chodzi o typy, to zdecydowanie przeważają  Litterae  cum serico (48,8%) i Litterae  cum filo  canapis (43,9%), a Bulle stanowią 
zaledwie 0,3%. Regesty z lat pozostałych 1305-1417 znajdą  się w kolejnym tomie. Najwięcej oryginalnych dokumentów 
papieskich zachowało się w archiwach wiedeńskich, jak również w zbiorach Grazu, Klagenfutu,  Salzburga i innych już 
mniejszych ośrodków. Tylko dwa dokumenty pochodzą  ze zbiorów prywatnych. W tym czasie 12 dokumentów zmieniło 
właściciela i z Państwowego Archiwum w Wiedniu przekazane zostały — w ramach rewindykacji—do archiwów b. Jugosławii, 
ale Wydawca nie podaje już bliższych szczegółów o miejscu ich aktualnego przechowywania. Były to dokumenty odnoszące  się do 
ośrodków kościelnych Słowenii, można więc tylko domyślać się, że znalazły się w Lublanie. 

Edycja austriacka jest pod każdym względem wzorowa. Czytelnik znajdzie tutaj nie tylko obszerne streszczenie 
niemieckojęzyczne, fragmenty  inscriptia i dispositio  oraz formuły  datacyjne. Dalej znajduje się krótka charakterystyka 
zewnętrzna, ogólna informacja  o pieczęci, miejscu przechowywania (nie zawsze podano sygnaturę), wreszcie informacje 
0 miejscu wydania pełnego tekstu, jak również zestawienie edycji dotychczasowych regestów. Zrezygnowano natomiast 
1 chyba słusznie z przytaczania pełnej bibliografii  o każdym z dokumentów. W edycji zaledwie nikły procent stanowią 
dokumenty dotąd  zupełnie nie znane. Zdecydowana większość była wielokrotnie nawet wydana drukiem lub znane są  z edycji 
regestów. Zdeponowanie ich w archiwach dzisiejszej Austrii nie oznacza, że treść dokumentów dotyczy wyłącznie  Kościoła 
austriackiego. Z racji bowiem historycznych powiązań  monarchii Habsburgów spora część dokumentów odnosi się do 
różnych kwestii kościelnych w krajach sąsiednich,  zwłaszcza ziem dzisiejszej Słowenii oraz Czech, a w mniejszym stopniu 
Chorwacji lub Węgier. Dokument z 1273 r. (nr 480) dla arcybiskupa Ostrzyhomia Filipa jest o tyle istotny, że nie był dotąd 
znany nawet z regestu. Wyłącznie  zaś z przestarzałej edycji D. F a r l a t i e g o znany jest dokument Innocentego IV z 22IV 
1252 r. (nr 242) odnoszący  się do głośnego konfliktu  jurysdykcyjnego między arcybiskupstwami dubrownickim i barskim 
(Stari Bar w dzisiejszej Czarnogórze). Z bliżej nie wiadomych powodów został on pominięty w dyplomatariuszu 
T. S m i ć i k l a s a . 

Jeśli chodzi o nieliczne Polonica, to w regestach nie znajdujemy zaskakujących  materiałów. Dokument bowiem z 26 V1262 r. 
(nr 389) dla Władysława syna Henryka Pobożnego jest dobrze znany w naszej historiografii.  Na bliższą  uwagę może natomiast 
zasługiwać dokument z 1298 r. odnoszący  się do Bożogrobców miechowskich (nr 612a). Wydawca miał zresztą  pewne kłopoty 
z rozwikłaniem łacińskiej nazwy Miechowa, którą  hipotetycznie zrekonstruował jako Michov.  Dokument miechowski pochodzi 
—jako jeden z nielicznych w całej edycji — ze zbiorów prywatnych z Gumpoldkirchen i dopiero niedawno został opublikowany 
ale tylko w formie  regestu (Zwei Jahrtausende Postwesen, Vom cursus publicus zum Satelliten. Halbturn 1985, s. 37). Całość 
edycji regestów dokumentów ze zbiorów austriackich zamykają  szczegółowe indeksy. 

Jan  Leśny 

Акты социально-экономической истории Севера России конца XV—XVI в. Акты Соловецкого 
монастыря 1479—1571 гг. Сост. И. 3. JI и б e р з о и. Изд. „Наука", Ленинград 1988. 276 с. 
Акты социально- экономической истории Севера России конца XV—XVI в. Акты Соловецкого 
монастыря 1572—1584 гг. Сост. И. 3. JI и б e р з о н. Изд. „Наука", Ленинград 1990. 330 с. 

Obie omawiane publikacje są  zbiorem 885 dokumentów pochodzących  z archiwum klasztoru Sołowieckiego z lat 
1479-1584. Stanowią  w pewnym sensie kontynuację pracy Грамоты Великого Новгорода и Пскова (ред. С. H. В а л к, 
Москва 1949). Та ostatnia, jak wiadomo, została wydana z inicjatywy Б. Д. Г р е к о в а , który w 1916 r. na polecenie 
Komisji Archeograficznej  zbadał archiwum sołowiećkie, a następnie w 1917 r. przewiózł jego zasadniczą  część do Permu. Do 
tego zbioru włączono  wtedy 27 aktów sołowieckich z XV w., tj. z okresu niezależności politycznej Nowogrodu, w których 
klasztor Sołowiecki występuje jako jeden z kontrahentów, a także 14 dokumentów dotyczących  obszarów, w których posiadanie 
klasztor wszedł w latach późniejszych. Warto tu nadmienić, że jeden z aktów sołowieckich XV w. został opublikowany przez 
H.C. Ч а e в a". 

Obszerna trzytomowa publikacja aktów dotyczących  północno-wschodniej Rusi pod redakcją  Б. Д. Грекова, С. С. В. 
Веселовского i Л. В. Черепнина, Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца ХЗV — начала 
XVI в. (Москва 1964) nie zawierała dokumentów sołowieckich. 

Akty sołowiećkie z XVI w. faktycznie  nigdy przedtem nie były publikowane. Wydano jedynie niektóre dokumenty, głównie 
dotyczące  historii Karelii2, oraz teksty nadań carskich. W tomie zawierającym  dokumenty z lat 1479-1571 zamieszczono 428 

1 Северные грамоты XV в. — Летопоись занятий Археографической комиссии. Ленинград 1929, вып. 35, № 32. 
1 Материалы по истории Карелии ХП—XVI вв., Петрозаводск 1941. 


