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O nowej edycji krytycznej latopisów i kronik
Wielkiego Księstwa Litewskiego
ЛЕТАПІСЫ І ХРОНІКІ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА (XV–XVII ст.).
Серия: Помнікі даўняга пісьменства Беларусі, рэд. калегія В.А. Чамярыцкі,
Мінск: Беларуская навука, 2015, ss. 479.
W serii Zabytki dawnego piśmiennictwa Białorusi wydawanej przez Centrum Badań nad Białoruską Kulturą, Językiem i Literaturą Akademii Nauk w 2015 r. ukazała
się interesująca praca poświęcona najstarszym, pochodzącym z XV–XVII wieku, starobiałoruskim latopisom i kronikom Wielkiego Księstwa Litewskiego (WKL). Teksty źródłowe przygotował do druku, opatrzył wstępem i komentarzami naukowymi
znany literaturoznawca, badacz historiografii Białorusi – Wiaczesław Czamiarycki.
W strukturze omawianej pracy, oprócz dwóch kluczowych rozdziałów prezentujących oryginalne teksty czterech źródeł historycznych i komentarze do nich znalazły
się istotne dla tego typu wydawnictwa elementy, jak: wprowadzenie oraz dwa indeksy (nazw osobowych i nazw geograficznych).
W obszernym wstępie Жывыя сведкі далёкай мінуўшчыны (s. 4–77) autor
przedstawił historię i stan badań nad latopisarstwem litewsko-ruskim, przywołując
prace historyków zajmujących się źródłami do dziejów WKL, począwszy od Macieja
Stryjkowskiego, autora Kroniki polskiej, litewskiej, żmudzkiej i wszystkiej Rusi1. Rolę
odkrywcy latopisów białoruskich W. Czamiarycki przypisał wileńskiemu historykowi, badaczowi statutów i źródeł do historii WKL – Ignacemu Daniłowiczowi. Na
podstawie rękopisu z 1519 r. odnalezionego w bibliotece monasteru supraskiego Daniłowicz opublikował w „Dzienniku Wileńskim” (1923 i 1924 r.) pełny tekst pierwszej redakcji latopisów (znanej dzisiaj jako Kodeks Supraski) wraz z komentarzami
naukowymi. W okresie późniejszym latopisy stanowiły przedmiot zainteresowań
wielu innych badaczy, wśród nich I. A. Tichomirowa2, J. Jakubowskiego3, T. Suszyc-

M. Stryjkowski, Kronika polska, litewska, żmodzka i wszystkiej Rusi, Królewiec 1582.
И.А. Тихомиров, О составе западнорусских, так называемых литовских летописей,
„Журнал Министерства народного просвещения” 1901, № 3, с. 1–36, № 5, с. 7–119.
3
J. Jakubowski, Studia nad stosunkami narodowościowymi na Litwie przed unią lubelską, Warszawa 1912.
1
2

dziejów WKL, począwszy od Macieja Stryjkowskiego, autora Kroniki polskiej, litewskiej, żmudzk
wszystkiej Rusi1. Rolę odkrywcy latopisów białoruskich W. Czamiarycki przypisał wileński
historykowi, badaczowi statutów i źródeł do historii WKL – Ignacemu Daniłowiczowi. Na podst
rękopisu 180
z 1519 r. odnalezionego
w bibliotece
monasteru supraskiego Daniłowicz opublikowa
RECENZJE.
SPRAWOZDANIA
„Dzienniku Wileńskim” (1923 i 1924 r.) pełny tekst pierwszej redakcji latopisów (znanej dzisiaj
5
Kodeks Supraski)
z komentarzami
naukowymi.
W okresie
późniejszym
latopisystanowiły przed
kiego4, A.wraz
Szachmatowa
. W drugiej
połowie XX
w. badania
nad dziejopisarstwem
2
3
6 I. A. Tichomirowa
8
zainteresowań
innych badaczy,
wśród nich
, J. Jakubowskiego
WKLwielu
kontynuowali
m.in. J. Ochmański
, M. Jučas7, W. Czamiarycki
, N. Ułaszczik,9 T. Suszyckie
5
A. Szachmatowa
. W drugiej połowie XX w. badania nad dziejopisarstwem WKL kontynuowali m.i
i in.
6
7
8
9
w WKL
sięgają
XIV-XV
M. Jučaskronikarstwa
, W. Czamiarycki
, N.
Ułaszczik
i in.wieku. Zabytki te wyrosły z traOchmański , Początki
dycji latopisarskiej
dość wieku.
wcześnie
jednaktezaczęły
ujawniać
Początki
kronikarstwaśredniowiecznej
w WKL sięgająRusi,
XIV-XV
Zabytki
wyrosły
z tradycji latopisar
nowe
cechy,
odróżniające
je
od
utworów
średniowiecza.
Do
takich
cech
badacze
średniowiecznej Rusi, dość wcześnie jednak zaczęły ujawniać nowe cechy, odróżniające je od utwo
zaliczają
rozszerzenie
tematyki
dzieł, wykorzystywanie
materiałów,
średniowiecza.
Dom.in.
takich
cech badacze
zaliczają
m.in. rozszerzenienowych
tematyki
dzieł, wykorzystyw
stopniowe
odchodzenie
od
tradycyjnej
formy
zapisów
dorocznych
w
kierunku
narranowych materiałów, stopniowe odchodzenie
od tradycyjnej formy zapisów dorocznych
w kierunku nar
10
cji
literacko-historycznej
.
Zjawiskiem
charakterystycznym
stają
się
w
tym
okresie
10
literacko-historycznej . Zjawiskiem charakterystycznym stają się w tym okresie kompilacje, a ich ślad
kompilacje, a ich ślady w postaci wykorzystywania wczesnych źródeł staroruskich
postaci wykorzystywania wczesnych źródeł staroruskich odnaleźć można już w pierwszej redakcji latop
odnaleźć można już w pierwszej redakcji latopisów WKL. Nie brak odniesień do
WKL. Nie brak odniesień do tych zabytków również w ostatniej redakcji – Kronice Bychowca, w k
tych zabytków również w ostatniej redakcji – Kronice Bychowca, w której nieznana
nieznana zzwcześniejszych
wcześniejszych
odpisów
opowieść
o Mendogu
została interpolowana
z Kroniki hali
odpisów
opowieść
o Mendogu
została interpolowana
z Kroniki hawołyńskiejlicko-wołyńskiej
zamieszczonej zamieszczonej
w XIII-wiecznym
Latopisie
Ipatjewskim.
w XIII-wiecznym Latopisie Ipatjewskim.
Klasyfikacji
latopisów
białorusko-litewskich,
ichich
usystematyzowania
Klasyfikacji latopisów białorusko-litewskich,
usystematyzowaniananapodstawie
podsta- zachowan
często niepełnych
kodeksówczęsto
dokonał
już w 1969
r. redaktor
prezentowanej
W. Czamiarycki,
dz
wie zachowanych,
niepełnych
kodeksów
dokonał
już w 1969 pracy,
r. redaktor
preje na trzy zentowanej
grupy:
pracy, W. Czamiarycki, dzieląc je na trzy grupy:
do najwcześniejszych
zaliczył
Latopis
wielkichksiążąt
książątlitewskich
litewskich (Л
тописецъ великых кн
1) do 1)
najwcześniejszych
zaliczył
Latopis
wielkich
(Лѣтописецъ
великых
князеи
литовъскых)
przedstawiający
historię
Litwy
od
śmierci
Giedymina
литовъскых) przedstawiający historię Litwy od śmierci Giedymina oraz podziału ziem litewskich pomi
orazNajstarsza
podziału ziem
litewskich
jegozsynów.
Najstarsza opisuje
część latopisu,
po- wojny domo
jego synów.
część
latopisu,pomiędzy
pochodząca
lat 1382-1392,
szczegóły
chodząca z lat 1382–1392, opisuje szczegóły wojny domowej pomiędzy Kiejstutem
i Jagiełłą. Część druga, napisana w latach dwudziestych XV wieku, opowiada o mał1
M. Stryjkowski,
Kronika
polska,
litewska, żmodzka
i wszystkiej
Rusi,
Królewiec 1582.
żeństwie
Jagiełły
z Jadwigą
oraz jego
koronacji
w Krakowie,
główną uwagę koncen2
И.А. Тихомиров, О составе западнорусских, так называемых литовских летописей, „Журнал Министерства народ
trując
jednak
na
postaci
Witolda
oraz
jego
działaniach
prowadzących
do umocnienia
просвещения”1901, № 3, с. 1-36, № 5, с. 7-119.
3
państwa
Nieco
później dołączona
została
latopisu
część
trzecia1912.
– opoJ. Jakubowski,
Studialitewskiego.
nad stosunkami
narodowościowymi
na Litwie
przeddounią
lubelską,
Warszawa
4
T. Сушицький,
Захiдньо-руськiлiтописиякпам’яткилiтератури,
Kиїв 1930.
wieść
o
Podolu,
przedstawiająca
dzieje
tej
ziemi
w
drugiej
połowie
XIV
i
na
początku
5
A. A. Шахматов, Обозрение русских летописных сводов XIV-XVI вв., Москва-Ленинград 1938.
XV w. Na podstawie istniejących źródeł w 1446 r. powstała pierwsza redakcja latopi6
J. Ochmański, Nad „Kroniką Bychowca”, „Studia Źródłoznawcze”, XII, Warszawa-Poznań 1967, s. 155-163.
7
sów
białorusko-litewskich,
składająca
się zСборник
trzech części:
М.А. Ючас,
Хроника
Быховца, [в:] Летописи
и хроники.
статейogólnoruskiej,
1973 г., Mосквasmoleńskiej
1974.
8
B. Чамярыцкі,
помнікі
літаратуры,
Miнск 1969;
нашай
мінуўшчыны, [w:] Белар
oraz Беларускіялетапісы
Latopisu wielkich як
książąt
litewskich.
Redakcja
ta (wtenżeСведкі
historiografii
rosyjskojęлетапісы і zycznej
хронікі, Miнск
1997.
znana jako кpаткий cвод) sporządzona została, w opinii badaczy, w ośrodku
9
Н.Н. Улащик, Введение в изучение белорусско-литовского летописания, Москва 1985.
Por. H. Suszko, Latopis hustyński. Opracowanie, przekład i komentarze, Wrocław 2003, s. 14.

10

4
5

1938.

T. Сушицький, Захiдньо-руськiлiтописиякпам’яткилiтератури,
Kиїв 1930.
1
A.A. Шахматов, Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв., Москва–Ленинград

J. Ochmański, Nad „Kroniką Bychowca”, „Studia Źródłoznawcze”, XII, Warszawa–Poznań
1967, s. 155–163.
7
М.А. Ючас, Хроника Быховца, [в:] Летописи и хроники. Сборник статей 1973 г., Mосквa
1974.
8
B. Чамярыцкі, Беларускіялетапісы як помнікі літаратуры, Miнск 1969; tenże, Сведкі
нашай мінуўшчыны, [w:] Беларускія летапісы і хронікі, Miнск 1997.
9
Н.Н. Улащик, Введение в изучение белорусско-литовского летописания, Москва 1985.
10
Por. H. Suszko, Latopis hustyński. Opracowanie, przekład i komentarze, Wrocław 2003, s. 14.
6

cko-historycznej . Zjawiskiem charakterystycznym stają się w tym okresie kompilacje, a ich ślady w
ci wykorzystywania wczesnych źródeł staroruskich odnaleźć można już w pierwszej redakcji latopisów
. Nie brak odniesień do tych zabytków również w ostatniej redakcji – Kronice Bychowca, w której
ana z wcześniejszych odpisów opowieść
o Mendogu
została interpolowana z Kroniki
RECENZJE.
SPRAWOZDANIA
181 halickońskiej zamieszczonej w XIII-wiecznym Latopisie Ipatjewskim.
Klasyfikacjismoleńskim
latopisów11.białorusko-litewskich,
usystematyzowania
podstawie
zachowanych,
Występuje ona w kilku ich
odpisach,
spośród którychna
najbardziej
znane
są
o niepełnych kodeksy:
kodeksówNikiforowski
dokonał już(najstarszy,
w 1969 r. redaktor
prezentowanej
pracy,
W.
Czamiarycki,
z końca XV w.), Supraski, Akademicki, Wileński dzieląc
trzy grupy: i Słucki.
2) Kronika Wielkiego
Księstwa
Litewskiego
i Żmudzkiego
тописец Bеликoгo
1) do najwcześniejszych
zaliczył Latopis
wielkich
książąt
litewskich (Л
(Лѣтописецъ
великых князеи
Kнязства Литовъскoго
и Жомоитъскогo)
uważana
za drugą
redakcję
latopiвъскых) przedstawiający
historię Litwy
od śmierci Giedymina
orazjest
podziału
ziem
litewskich
pomiędzy
sów
(tzw.
Пространный
cвод),
której
powstanie
datuje
się
na
lata
20.
XVI
w.
Autor
synów. Najstarsza część latopisu, pochodząca z lat 1382-1392, opisuje szczegóły wojny domowej
kroniki, korzystając z wcześniejszych latopisów, starał się skorygować dane z historii
Litwy zawarte w pierwszym odpisie, uwzględniając jednocześnie nowe źródła. Były
ryjkowski, Kronika
polska, litewska,
i wszystkiej
Rusi, Królewiec
1582. Litwinów, ale też Latopis
to głównie
legendyżmodzka
dotyczące
rzymskiego
pochodzenia
Тихомиров, О составе западнорусских, так называемых литовских летописей, „Журнал Министерства народного
Ipatjewski,
do5,którego
ещения”1901, №
3, с. 1-36, №
с. 7-119.kronikarz nawiązuje bezpośrednio w swoim tekście, określamianem narodowościowymi
„ruskoj krojniki”.naNowa
ubowski, Studiając
nadgostosunkami
Litwieredakcja
przed uniąpowstała
lubelską, przypuszczalnie
Warszawa 1912. w Wilnie
ушицький, Захiдньо-руськiлiтописиякпам’яткилiтератури,
Kиїв
1930.
w kręgach bliskich Gasztoldom. Znana jest z odpisów m.in.: Krasińskich, PatriarszeШахматов, Обозрение русских летописных сводов XIV-XVI вв., Москва-Ленинград 1938.
go, Rumiancewa, Archeologicznego, Poznańskiego (Raczyńskich), Ewreinowa oraz
hmański, Nad „Kroniką Bychowca”, „Studia Źródłoznawcze”, XII, Warszawa-Poznań 1967, s. 155-163.
polskojęzycznego
Olszewskiego.
Ючас, Хроника
Быховца, [в:] Летописи
и хроники. Сборник статей 1973 г., Mосквa 1974.
амярыцкі, Беларускіялетапісы
помнікі літаратуры,
Miнск 1969; tenżeСведкі
нашай
мінуўшчыны,
[w:] Беларускія
3) Kronika як
Wielkiego
Księstwa Litewskiego,
Żmudzkiego
i Ruskiego
(Kronika
ісы і хронікі, Miнск
1997. stanowi odpis trzeciej (ostatniej, znanej jako полныйcвод) redakcji laBychowca)
Улащик, Введение в изучение белорусско-литовского летописания, Москва 1985.
topisów
białorusko-litewskich.
Nazwę
otrzymała
od nazwiska
H. Suszko, Latopis
hustyński.
Opracowanie, przekład
i komentarze,
Wrocław
2003, s. 14.posiadacza rękopisu,
szlachcica z okolic Wołkowyska, Aleksandra Bychowca. Jak większość zabytków
1
dziejopisarskich tego okresu Kronika jest utworem kompilowanym, wykorzystującym wcześniejsze redakcje litewsko-białoruskie oraz staroruskie, m.in. wspomniany Latopis Ipatjewski. Znaczny fragment zabytku stanowi jednak część oryginalna,
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kwestia czasu oraz miejsca powstania zabytku. Za dominujący należy uznać pogląd,
według którego Kronika została zredagowana w otoczeniu książąt słuckich Olelkowiczów w latach 30. XVI w.12
Latopis ten pod nazwą Kronika Litewska został opublikowany przez T. Narbutta w 1846 r. w serii Pomniki do dziejów litewskich. Wzmianka o rękopisie Kroniki
znalazła się potem w sporządzonym w 1851 r. katalogu biblioteki Narbutta, po czym
oryginał zaginął, a jego losy po dzień dzisiejszy nie są znane. Fakt zaginięcia latopisu wkrótce po jego wydaniu stał się przyczyną podejrzeń niektórych historyków,
np. K. Chodynickiego, J. Tazbira, że Narbutt dokonał fałszerstwa historycznego. Autentyczność zabytku została jednak w ostatnim czasie zweryfikowana dzięki odkryciu przez litewskiego badacza K. Gudmantasa nieznanego dotychczas cyrylickiego
kodeksu reprezentującego trzecią redakcję latopisów rusko-litewskich. Od miejsca
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Praca W. Czamiaryckiego zawierająca nową edycję źródeł do historii WKL, uzupełnionych krytycznymi komentarzami, wzajemną filiacją tekstów, stanowi udaną
i wartościową próbę ukazania historii latopisarstwa Białorusi na podstawie najbardziej reprezentatywnych dla tego gatunku zabytków. Można przypuszczać, iż prezentowana książka, znajdzie wielu odbiorców wśród historyków zainteresowanych
problematyką WKL (jak też współczesnych krajów wchodzących niegdyś w skład
tego organizmu państwowego), literaturoznawców i kulturoznawców badających bogatą spuściznę piśmiennictwa WKL oraz językoznawców, w szczególności badaczy
historii języków zachodnioruskich i ich dialektów oraz ukształtowanej na substracie
języka białoruskiego polszczyzny północnokresowej.
Lilia Citko

