
A R T Y K U L Y I S T U D I A M A T .E R I A L O W E 

ANDRZEJ FELIKS GRABSKI 

NOWE SWIADECTWO O BENEDYKCIE POLAKU I NAJEZDZIE 
TATAROW W 1241 ROKU 1 

W 1957 r. biblioteka amerykanskiego uniwersytetu Yale zakupila 
w Loindynie r�koipis Sipeculum historiale Wincenteg,o _z Beauvais, w kt6-
rym znalazly si� dwa :nie 'Zna:ne dotychczas, a niezmiernie i.interesujqce 
zr6dla, mianowicie: 1. ma.pa swiata, na kt6rej przedstawione z·01staly m. in. 
Islandia, Grenlandia i „Vinlanda insula" �raz 2. Historia Tartarorum. Zo
staly one opracowane i wydane pr .;Z R. A. Skeltona, T. E. Marstona 
i G. D. Paintera w obszernej pubrnka,cji pt. The Vinland Map and the 
Tartar Relat1oll1, ogl,oszo1nej w 1965 r. 2 Dnia 11 .pazdziemi\ka tegoz roku 
bibliote'ka uniwersytetu Yale wy:stawila map� na widolk pwbliczny, a jej 
odkryciu nada111io olbrzymi rozglos, wydiawcy bowiem u:znali, ze j est to 
najwezeooiejsza mc11pa, na jakiej zazinaczono lqid 1amerykan,ski przed od
kryciami Kolumba. 

Wspomniane wydawnictwo otwiera kr6tki wst�p A. 0. Vietora, 
kustosza dzialu kartografii (Curator . of Maps) biblioteki · uniwersytetu 
Yale (s. V-VII), kt6ry .w oparciu o bada'nia wydawc6w :stwierdzil 

· m. in., ze „mapa winlandzka zawiera najstarsze znane i niewqtpliwie
kartograficzne przedstawienie cz�sci Ameryki oraiz wyobrazenie Gren
landii tak scisle dokladne, ze zdaj e si� byc ono aparte o, doswiadcze
nie" (s. V). Nast�uje teraz zwi�zle studium T. E. Marstona The Manus

cript: History and Description (s. 3-16), w kt6rym autor twierdzi, ze 

1 Skladam serdeczne podzi�kowanie p. E. Schnaydrowi z BibliO'teki Jagiellon
skiej za laskawe zwr6cenie mi uwagi na wykorzystane w tym art.1kule zr6dlo 
oraz 0. drowi C. C. Baranowi za udost�pnienie zebranych przezen material6w. 

2 R. A. S k e 1 t o n, T. E. Ma r s  t o n, G. D. P a  int e r, with a Foreword 
by A. 0. Vietor, The VinLand Map and the Tartar ReLation, New Haven-London, 
Yale University Press, ss. 291. W niniejszym artykule posluguj� si� nast�pujqcymi
skr6tami: VM - mapa winlandzka

1 
TR - relacja o Tatarach, obie w wyzej wy

mieilli-OIIlym :Vydawnicit-wli,e; C - relacj.a Ca11pini,ego, w: A. v:ain den W y n g a er t 
(ed.), Sinica Franciscana, t. I: Itinera et relati,ones Fratrum Minorum saeculi XIII 
et XIV, Ad Claras Aquas 1929, s. 144-258. 

1 - So bötka 1/68 
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r�köpis powstal dkolo 1440 r. w G6rnej Nadrenii 3, byc moze w Bazylei, 
znanej w nauce europejskiej jako osrodek kopiowania. i kolportazu 
ksicig, zwlaszcza w latach soboru, co najmniej od czas6w badan P. Leh
mana 4• Po pracy T. E. Marstona w publikacji zamieszczono doskonale 
reprodukcje mapy oraz r�kopismie·nnego zapisu relacji o Tatarach, 
po czym znalazlo si� obszerne studium G. D. Paintera The Tartar Rela-

tion, na ktore zlozylo si� opracowanie zr6dla (s. 21-52), jego edycja 
z komentarzem i drukowanym paralelnie przekladem na angielski 
(s. 54-101) oraz dwa szczeg6lowe ekskursy (s. 102-106). Z kolei znany 
brytyjski historyk kartografii R. A. Skelton w pracy The Vinland 

Maw (s. 107-239) zajcil si� analizci mapy. Zawiera ona sporo wiado
mosci o Europie srodkowowschodniej, zazn.acz·olilio lbowiem na niej 
Prusy (Apusia = Apruska TR), Wrodaw (Bl\yslaua), ziemie ru:skie 
(Rusij habent imperium contiguum ex parte Orientis Mongalor'Um Tar
tarorum ... ), co wynika z okolicznosci, ze mapa stänowi w tej cz�sci 
jakby dokumentacj� kartograficznci do relacji o Tatarach i jest od tejze 
zalezna. Gl6wna uwaga R. A. Skeltona skupila si� jednak na wiado
mosciach VM o Islandii, Grenlandii i Vinlandii. Badacz · doszedl do 
wniosku, ze VM powstala z dw6ch „prototyp6w", dzis juz · nie istnie
jcicych, z kt6rych pierwszy, obejmujcicy Stary Swiat, ipochodzil z ostat
nich dziesi�cioleci XIV lub z poczcitku XV w., drugi, dotyczcicy Atlan
tyku, kraj6w ip6lnocnego Zachodu i Zachodu byl zapewne nieco starszy 
i powstal w XIII lub w poczcitku XIV w. Mapy lciczy w sobie dwie tra
dycje kartograficzno-geograficzne, stanowi najstarsze kartograficzne 
przedstawieni.e podr6zy Carpiniego do Mongol6w. W VM tnajdujemy 
„jedyne znane kartograficzne przedstawienie kraj6w amerykanskich 
przed odkryciami Kolumba i Ca!bofa" (s. 233). Maipa wedlug R. A. Ske
tona j,eist jednym zachowanym swiadectwem gr.aficznym o podr6zach 
Skandynaw6w na Zach6d, zawierajcicym element doswiadczenia (s. 239), 
potwierdza wi�c hipotezy o prekolumbij1skim odkryciu Ameryki. Calosc 
wydawnictwa zamyka podsumowanie G. D. Paintera The Ta-rtar Rela

tion and the Vinland Map: An Interpretation (s. 241-262), w kt6rym 
autor ujmuje wnioski w szesnascie pünkt6w. 

Anglosaski swiat naukowy bardziej zainteresowal si� odkryciem 
nowej ma1py niz relacjci o Tatarach. W slad za domesieniami o „najbar-

3 S. 16: "Also, all evidence points to the Upper Rhineland as the source of

origin of the manuscript, paper, binding, and paleography". 
4 P. L e h m a n n, Konstanz und Basel als Büchermärkte während der grnssen

Kirchenversammlungen (Zeitschrift des Deutschen Vereins für Buchwesen und 

Schrifttum, t. IV, 1921); I. Z a r� b s k i, Zur Bedeutung des Aufenthaltes von 

Krakauer Universititsprofessoren auf dem Basler Konzil für die Geistesgeschichte 

Polens (Vierteljahresschrift für Geschichte der Wissenschaft und Technik, t. V, 

1960, Sonderheft ·2, s. 7-23). 
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dziej ekscytujcicym odkryciu kartograficznym stulecia" i prasowq rek
lamci pocz�ly si� jednak pojawiac pierwsze naukowe krytyki. Jeszcze 
w koncu 1965 r. brytyjski historyk kartografii G. R. Crone wyrazil na 
lamach „The Geographical Joumal" poglcid, ze mapa pochodzi z okresu 
po pierwszej wyprawie Kolumba 5, w poczcitku zas 1966 r. zaproponowal 
on datowanie VM na okolo 1486 r. i uznal, ze jest wielce prawdopo...r 
dobne, iz mapa pochodzi z czas6w pokolumbijskich i jest swiadectwem 
zainteresowania dla sag skandynawskich, obudzcmego pod wplywem 
wiesci o N owym Swiecie, oraz podkreslil slabosc paleograficznych kry
teri6w datacji r�kopisu 6. Rozpocz�la si� wgorzala polemika 7, w kt6rej 
G. R. Crone wysuncil jeszcze mozliwosc datowänia zr6dla kartograficz
nego na okolo 1460 r. 8 Do dyskusji przystcipil takze uczony hiszpanski 
T. Luca de Tena, kt6ry wykazal zaleznosc VM od wczesniejszych legend,
eo mocno podwazylo koncepcj� R. A. Skeltona; nie zakwestionowal
on jednak daty powstania VM proponowanej przez wydawc6w i pozostal
przy 1440 r. ze znakiem zapytania 9

• 

Znany historyk sredniowiecznej geografii J. K. Wright recenzujcic 
omawiane wydawnictwo wyrazil · poglcid, ze nowo ogloszon'a relacja 
o Mongolach posiada stosunkowo wü:ksze znaczenie naukowe niz mapa:
,,I am inclined to regard it as of considerably greater historical signi
ficance than the Map" 10. Nie ulega Wqtpliwosci, ze kartograficzna dys
kusja usun�la w cien relacj�, kt6ra jest zr6dlem niezmiernie interesu
jqcym r6wniez i dla nauki polskiej. J·ej tez poswi�cimy teraz naszci
uwag�.

Historia Tartarorum powstala wczesniej niz dyskutowana mapa. 
Jej autora i informator6w pozna'jemy z dedykacji zawartej w c. 1: 

,,Reverendissimo patri fratri B o g  u s 1 a o ministro fratrum mino
rum in Boemia et Polonia degentium frater C. d e  B r  i d i a inter 
minores minimus filialis obediencie subiectionem tarn debitam quam 

5 G. R. Cr o n e, rec.: The Vinland Map ... (The Geographical Journal
2 

t. 131, 
1965, nr 4, s. 564-565).• 

G T e  n z e, The Vinland Map Carthographically Considered (The Geographical 
Journal, t. 132, 1966, nr 1, s. 75-80). 

7 Polemika G. R. Crone - R. A. Skelton w: ,,The Geographical J1ournal", t. 132, 
1966, nr 1, s. 177-178; nr 2, s. 336--339, 340; nr 3, s. 448-450. Polemika przekro
czyla lamy tego pis,ma. Informacje o innych glosach por.: ,,Referatiwnyj Zurnal", 
Geografija, Moskwa 1966, nr 7-8 i w wym. wyzej pr?cach. 

8 G. R. Cr o n e, Mr Crone Replies (The Geographical Journal, t. 132, 1966,
nr 2, s. 340). 

9 T. Lu c a  de T e  n a, The Influence of Literature on Cartography and the 

Vinland Map (The Geographical Journal, t. 132, 1966, nr 4, s. 515-518). 
10 J. K. W r i g h t, rec.: The Vinland Map... (Geographical Review, t. 56,

1966, nr 3, s. 452--454). 
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devotam perfecte obediencie hoc exposcit officium ut si quis in eo 
exercitari desiderat non solurn facilis verurn etiarn ardua sibi volenti 
aggrediatur snirno �ecundum sui superioris voluntatern. Vestre ipater
nitati quamvis supra vires ingenii rnei obaudiens que de T a  r t a r i s 
in t e 11 e x  i cum venerabilibus fratribus nostri ordinis, fratre videlicet 
Jo h a n n  e sedis apostolice legato ad omnes externas nationes pre
sipue tarnten ad Tartaros et fratre B en e d i c t o Po 1 o n o et fratre 
C e s  1 a o B o e m o s o  c i i s e i u s, breviter in scripto posui cavens 
faistidium lectorum et ut vestra haec arudiens dev,oUo que de terreni
cis novit utilia .elircere ex rniraibilibus dei omnipotentis iudiciis tarn 
occulti-s que in fine iam clarescunt saeculorurn ih quo appropinquat 
sanctorum redernpcio exurgat in laudern eius pariter et arnorern [pod
kreslenia moje - A. F. G.]" 11. 

Brat Boguslaw, kt6remu relacja jest dedykowana, jest postaciq 
dobrze znainq j,ako iprowincjal francisz1kan6w na Czechy i Polsk� w latach 
1247-1251 12. Nie wiemy natomiast niczego o C. de Bridia. autorze 
zr6dla. Nie ulega wcttpliwosci, ze · jest franciszkaninern, w jakis spos6b 
zaleznym od wladzy Boguslawa, wedle wszelkiego prawdopodobien
stwa wi�c franciszkaninern prowincji czesko-polskiej, :nieilmniecznie 
jednak - jak sctdzil G. D. P_ainter - byl on sekretarzerri Boguslawa 13_ 

Mozna, jak si� zdaje, przypuszczac, ze C. de Bridia dzialal na zlecenie 
Boguslawa i ze relacja powstala z inicjatywy tego ostatniego. Wydawca 
zr6dla wyrazil przypuszczenie, podsuni�te mu przez L. Wittena, ze 
„Bridia" moze nie odnosic si� do zadnej z \Ilazw rniejscowych w Europie 
zachodniej (takich jak Brescia, Brie w Szampanii itp.), ale mozna by 
jq zidentyfikowac z Brega - Briga, tj. Brzegiem nad Odrq. Poniewaz 
nasze zr6dlo zachowane jest w XV-wiecznej kopii, kt6ra zawiera wiele 
pomylek, mylka kopisty nie jest tu wykluczona. Klasztor fran.cisz
ka:nski w Brze,gu nad Odrq powstal dopiero w 1272 r. 14, nie jest wi�c 
mozliwe, by C. de Bridia ( o ile Bridia = Brzeg) byl w nim zakonni
kiem w 1247 r., a raczej mozna by przypuszczac, ze stamtctd pochodzil. 
Domysl ten idzie niewcttpliwie bardzo daleko, w kazdym jednak razie 
nie mozna wykluczyc, ze zagadkowy C. de Bridia jest Slqzakiem. Do
tychczasowe nasze poszukiwania nie doprowadzily nas na slad jakiej
kolwiek ipostaci, kt6rct mozna by zidentyfikowa-c z zagadkowym auto
rem TR. 

11 The Vinland Map ... , s. 55.
12 K. Kant a k, Franciszkanie� poLscy, t. I, Krakow 1937, s. 414; C. C. Bar an, 

Sprawy narodowosciowe u franciszkan6w stqskich w XIII w., Warszawa 1954. 

s. 29 nn., 51 nn., 83.

13 The Vinland Map ... 
1 

s. 40.

14 B a r a n, op. cit., s. 35.
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Sposr6d os6b, wymienionych w cytowanym ust�pie jako informa
torzy autora relacji, dwie Sq dobrze znane. Pierwszq z nich jest Giovanni 
de Plano Carpini, kt6rego nazwisko zwiqzane jest przede wszystkim 
ze slynnq misjq do Tatar6w z lat 1245-1247, drugq jego towarzysz, 
franciszkanski zakonnik z klasztoru wroclawskiego Benedykt Polak 1s.
Trzeci informator, kt6ry takze byl towarzysze� Carpiniego, Czeslaw 
Czech jest osobq nieznanq. Wiadomo, ze trzecim franciszkaninem, kt6ry 
wraz z Carpinim wyruszyl w podr6z na Wsch6d, byl niejaki Stefan, 
nazywany w. zr6dlach raz Czechem, kiedy indziej W �grem 16. Poniewaz 
jednak odlqczyl si� on po drodze od podr6znik6w, nie jest mozliwe, 
aby m6gl byc informatorem autora TR o sprawach tatarskich, skoro 
do ich kraju nie dojechal. Nalezaloby wi�c upatrywac w Czeslawie 
jakiegos innego, nie znanego z imienia towarzysza wyprawy Carpi
niego i Benedykta. 

TR zostala zakonczona dnia 30 VII 1247 r., co zostalo podane w jej 
zakonczeniu 17• Poniewaz C&rpini i Benedykt w poczqtku czerwca znaj
dowali si� jeszcze w Kijowie, dopiero w pierwszych dniach pazdzier
nika dojechali do Kolonii, wypada zgodzic si� z G. D. Painterem, ze 
relacja powstala w wyniku spotkania si� jej autora z podr6zni'kami 
najpewniej na terenie Polski albo Czech 18. 

Z zakonczenia szerszej �redakcji relacji Carpiniego wiadomo, ze pod
czas przeja2'du iprzez Polsk�, Czechy, Niemcy i inne ikraje podr6znicy 
udost�pniali nie ukonczony jeszcze opis po�r6zy zainteresowanym oso
bom 19• Udost�pnianie to nie ·zawsze polegalo na dostarczeniu r�kopisu 
do skopiowania; zr6dlo rkolonskie podaje, ze Benedykt Polak podczas 
swego pobytu w tym miescie ustnie opowiadal o przebiegu podr6zy, 
fra Salimbene de Adam poswiadcza zas, ze w podobny spos6b infor
mowal ch�tnych - w naszym wypadku samego kronikarza - legat 

15 O Benedykcie podstaw,owq literatur� · podaje (nie bez bl�d6w): Bibiiografia 

Literatury poLskiej „Nowy Korbut" (Pismiennictwo Staropolskie, t. II, Warszawa 
1964, s. 20-22). Z nowszych prac wymieniam tu tylko: A. S t  r z e 1 e c k  a, Brat 

Benedykt franciszkanin (Slqs'k, t. I, 1946, nr- 5-6 s. 21, 23-24); B. S z c z � s n i a k, 
Benoit Le PoLonais, dit Le VratisLavien, et son r6Le dans L'union de La Ruthenie de 
Halicz avec Rome en 1246 (Antemurale, t. I, 1954, s. 39-50); t e n z e, The Mission 
of Giovanni de Plano Carpini and Benedict the Pole of Vratislavia to Halicz (The 
Journal of Ecclesiastical History, t. VII, 1956, s. 12-20); ,t e n z e, Benedykt Polak 
z Wrodawia. Srodowisko, zycie i legenda (Dus2Jpasterz Polski za granicq, Rzym 
1951, nr 1-2, s. 181-196). 

1s The Vinland Map .. . , s. 3'5-36; P. P e 11 i o t, Les Mongols et La papaute
(odbitka z „Revue de l'Orient Chretien", Paris 1923, s. 69, 86 nn., gdzie dalsza 
literatura). 

17 The Vinland Map .. . , s. 101. 
1a Tamze, s. 40. 
19 C, ,s. 129�130. 
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Carpini 20• Dodajr:ny wreszcie ze znana relacja Benedykta Polaika pow
stala wlaisnie z zapisu ustnej opowiesci polskiego podr6znika 21. 

C. de Bridia wykorzystal pierwszq relacj� Carpiniego, jak wska
zuje na to przeprowadzone przez wydawc� dokladne por6wnanie 
tekst6w; drugiej nie m6gl wyzyskac, 'Skoro powstala ona - jak wia
domo - dü1piero po przybyciu Jana de Plano Carpini do Lyonu. 
Powstaje jednak ,pytanie, w jaki spos6b korzystal on z relacji legata? 
Zauwazmy, ze w cytowanym ust�pie, w kt6rym powoluje si� na infor
mator6w, nie m6wi o zadnym wyzyskanym przez siebie opisie podr6zy 
do Tatar6w. Po drugie - jak zauwazyl G. D. Painter -. por6wnanie 
telkst6w TR i C wskazuje, ze C. de Bridia poslugiwal si� znacznie 
bardziej prymitywnym j�zykiem lacinskim niz ten, w kt6rym zostar 
spisany tekst C. G. D. Painter za wlasciwego autora pierwszej redakcji 
C uwaza Benedy,kta, kt6rego rola sprowadzala si� do spisania pod okiem 
legata rozdzial6w !-VIII; druga redakcja C jest juz opracowaniem 
samego Carpiniego. Wydawca wnioskuje, ze „that Benedict's text 
passed at some point through the medium of another language and 
was then retranslated back into Latin" 22• Domysl ten wymaga filolo
gicznego ·sprawdzenia na drodze specjalnego studium, kt6rego tutaj 
nie podejmujemy si� przeprowadzic. Godzimy si� jednak na cz�sc twier
dzenia G. D. Paintera, a mianowicie, ze C. de Bridia zapoznal si� z C za 
posrednictwem zywej mowy, hie zas lektury dziela, kt6re bylo mu albo 
odczytane, albo zreferowane. Poniewaz Carpini byl bqdz co bqdz lega
tem, Wqtpliwe jest, by osobiscie wsp6lpracowal z autorem TR, skoro 
mial wsp6lpracownik6w; zapewne wi�c jeden z nich, Benedykt lub 
Czeslaw, byl tym, kt6ry objasnial autorowi naszego zr6dla nie ukonczo
ny jeszcze opis C. Poniewaz w calym tekscie TR osoba Czeslawa wy
st�puje jeden jedyny raz w cytowanym ust�pie, Benedykt zas - jak 
zobaczymy - jest wspominany parokrotnie, a na jego konto mozna 
zapisac w ·TR szereg informacji uzupelniajqcych przekaz C, mamy 
:wszelkie prawo przyp4szczac, ze tym, kt6ry przekazywal C. de Bridia 
tresc C, byl polski podr6znik. Podobnie .sqdzi G. D. Painter, kt6ry 
uwaza, ze Benedykt opowiadal po polsku lub czesku, co C. de Bridia 
zanotowal nast�pnie po lacinie. 

Gdyby TR stanowila jedynie przer6bk� dobrze znanej relacji o Mon
golach, nie byloby powodu, aby zajmowac si� niq na tym miejscu. 
Jednakze w TR z'najdujemy informacje niezalezne od C, kt6Te wydawca 

20 MGH SS, t. XXII, s. 542; t. XXXII, s. 206 n.
21 Relatio Fr. Benedicti Poloni, [w:] A. van den W y n g a er t (ed.), Sinica 

Franciscana, t. I, s. 135 n. 
22 The Vinland Map .. . , s. 42. 
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skrupulatnie podkreslil kursywc:}. Na naszq uwag� zaslugujc:} przede wszy
stkim te teksty, w kt6rych autor TR powoluje si� na wiadomosci po
chodzc:}ce od Benedykta, zawarte w c. 7, 12, 18, 28. Pierwszy z nich 
powiada o drobnej przygodzie, jaka spotkala ipolskiego zakon·nika na 
Wschodzie, drugi swiadczy o zainteresowaniu Benedykta legendami 
o g6rze magnetycznej, trzeci o jego ciekawosci w sprawie owych
kobiet, kt6re fo w pewnym dalekim kraju mialy miast m�z6w utrzy
mywac psy, czwarty dotyczy najazdu Mongol6w na Slc:}sk w 1241 r.,
czym nasz zakonnik musial si� interesowac z najzupelniej zro:rumialych
powod6w.

W jedenastu rozdzialach autor TR powoluje si� na informacje po
chodzc:}ce od „naszych braci". K t6re z nich mogc:} pochodzic od Benedyka? 

Poniewaz w c. 7 i c. 18 TR cytuje polskiego podr6znika, a znalazly 
si� tu ciekawe filologiczno-etymologiczne wyjasnienia nazw wschod
nich, Benedykt zas byl tlumaczem wyprawy Carpiniego, mozna z duzym 
prawdopodobienstwem przyjc:}c, ze od nieg,o 1pochodzc:} ipozostale ainalo
giczne rozwazania zawarte w c. 3, c. 13, c. 19, c. 20, c. 21 i ic. 47. Ponie
waz Benedykt jest informatorem (inna sprawa, ze pewnie nie jedy
nym) rocznikarza z Kolonii o najezdzie Mongol6w na Polsk� i W�gry, 
bitwie legnickiej, smierci Henryka Poboznego, TR zas zawiera doklad
niejszy opis tych wydarzen, uzupelniajc:}cy szczeg6ly dotyczc:}ce smierci 
ksi�cia, po·niewaz wreszcie Benedykt byl franciszkaninem z klasztoru 
we Wroclawiu, w kt6rego kosciele pochowano cialo Henryka, mozna 
uznac, ze opis wypadk6w z 1241 r. w TR, -zawarty w c. 27 i c. 28, jest 
w calosci oparty na informacjach pochodzc:}cych od polskiego zakonnika, 
a 111ie tylko w tym 1szc1zeg6le, 1w odniesie111iu do kt6re.go jest 0111 ipowoly-· 
wainy w TR jaiko informatoT (c. 28). W ·zwüizku z tym moZ111a tez' wysu"'" 

nc:}c przypuszczenie, ze i inne teksty zwi,qza'ne z opisem zawartym 
w c. 27 i c. 28, dotyczc:}ce mianowicie :najazdu Tatar6w na Rus maz 
W�gry (c. 25-27, 29-30), nie majc:}ce swych odpowiednik6w w C, po
chodzq od Be�edy,kta; nie wykluczone, ze jemu tez zawdzi�czal c;. de 
Bridia ciekawc:} informacj� o bitwie nad rzekq Kalke} (c. 20) 23

. Z duzym 
prawdopodobienstwem mozna tez przypisac Polakowi informacj� po-
p.anq w c. 4 o tym, ze pewne ludy wschodnie „parum differunt se sicut 
Boemi et Poloni et Rutheni vel sicut Romani Lumbardi et de Foro 
Iulii aut sicut Australes Turingi et Suevi seu Saxones Flamingi et 
Westfalii", wska�Ujc:}Cc:} na filo1ogiczine zainteresowania informatora 
i wlc:}Zc:}Cc:} si� z jego znajomoscic:} j�zyk6w, w tym slowianskich. 

23 Tamze, s. 73-75, gdzie podano miejsce bitwy w poblizu rzek „Cak" i „Co
niuzzu", trudne do zidentyfikowania na mapie. Por.: K. V. Ku d r j a  s e v, 0 me

stopoLotenii reki Kalki (Voprosy Istorii, 1954, nr 9, s. 118-119). 
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G. D. Painter zauwazyl, ze Benedykt b��c tlumaczem musial nie
Wqtpliwie znac lacin�, j�zyki slowian·skie, zapewne niemiecki, obce 
mu jednak byly j�zyki wschodnie, skoro podr6znicy poslugiwali si� 
w krajach Wschodu miejscowymi Uumaczami. Rozmawial z nimi Bene
dykt, on wi�c posrednio - przez Uumacza - rozmawial z Mongolami 
po czym Uumaczyl eo nalezalo Carpiniemu. TR cytuje sporo swego 
rodzaju „wywiad6w" z przedstawicielami lud6w wschodnich i wydaje 
si�, ze zawdzi�czamy je nie komu innemu jak polskiemu zakonnikowi 
(c. 12, C. 14, C. 17, C. 18, C. 20, C. 22, C. 28, C. 35, C. 42) 24. 

Rozwazania nasze prowadzq nas do wniosku, ze Benedy'kt byl bodaj 
czy nie najwazniejszym {poza C, przy powstawaniu kt6rej udzial jego 
jest takze niewqtpliwy) informatorem autora TR. On to najpewniej 
zapoznal go z opisem C i uzupelnil swoim komentarzem, jezeli wrE:cz 
nie wsp6lpracowal przy pisaniu TR. 

W znanym nam materiale ·zachodrüoeuropejskich tekst6w dotyczq
cych najazdu Mongol6w na Europ� srodkowo-wschodniq w 1240--
1241 r. 25 nie natkn�lismy si� na zaden tekst, kt6ry bylby w wyrazny 
spos6b zalezny od TR. Istnieje jednak slad swiadczqcy, ze informacje 
zanotowane r6wniez

° 

w TR, a nie z'nane zadnej z redakcji C, byly 
w XIII w. kolportowane w Europie. Jeszcze w 1875 r. W. Studemund 
zwr6cil uwag� na niepelnq kopi� tekstu C w jednym z kodeks6w 
luksemburskich z XIII w. i na nast�pujqcq po nim noaatk�. Ma ona 
tytul rubro: Quot Bela rex Hungarorum velut dominlllls paipa nuntios 
ad Thartaros direxit", i zawiera informacj�, ze kiedy Bela IV dowie
dzial si� o powrocie posl6w papieskich od Tatar6w, porozumial si� 
z nimi, pragnqc uzyskac wiadomosci. Udzielil ich brat Jan - niewqt
,pliwie · Carpini - nie wiemy, czy osobiscie, czy za czyims (napewniej 
Benedyktowym) posredrtictwem. Por6wnajmy ust�p notatki z frag
mentem TR: 

Tempore illo, quando Tartari ... Pol

loniam et Hungariam debellarunt, Occo

day can ipsorum eorum in terra sua 

a sorore sua male potionatus interfectus 

est. Habebat enim illa filium, quem re

gnare cupiebat ... 26 

24 The Vinland Map .. . , s. 44-45. 

[TR, s. 30] Bati vero in Hungaria exis

tens percepta morte Occoday can qui 

impocionatus periit a sorore et sepultus 

est cum divite in inferno statim rediit 

Comaniam, quem etiam viderunt fra

tres ... 27 

25 Por.: A. F. G r a b s k i, Polska w opiniach obcych X-XIII w., Warszawa 

1964, s. 281 n. List� zr6del podanq w tym miejscu moglibysmy dzis nieco toz
szerzyc. 

26 W. St u d e m  u n d, Zu Johannes de ALta Silva De rege et septem sapien
tibus (Zeitschrift für Deutsches Altertum. t. XVIII, 1875, s. 224). Cala notatka za

mieszczonn jest tamze, s. 224-225. 
21 The Vinland Map. . . s. 83 
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1 

Informacja o otruciu wladcy mongolskiego przez siostr� nie jest 
znana z Carpiniego; w C IX, c. 36 bowiem przypisano ten czyn „amicac 
imperatoris" 28

. W dalszym ciqgu notatki czytamy o wycofaniu siq 
Mongol6w z W�gier. (o czym wspomina TR, c. 30, a takze C IX, c. 36) 
i ,o tym, ze nie mieli 0111i „cesarzia" ,przez 1prawie 10 lat. T� ostatniq wia
domosc mozna zestawic z TR, c. 33: ,,Mortuo igitur Occoday ca'n Tartari 
.caruerunt can VII annis"; nie ma ona swego odpowiednika w C . 
. z kolei notat'ka przynosi opis wyboru nowego wladcy, wyznaczony 
.pierwotnie na 25 lipca (wedle C IX, c. 32 ha 15 sierpnia), kt6ry odlozono 
z ,powodu, ze „cecidit grando mixta pluvie in tanta quan"titate, quod 
ex eius subita resolutione X Tartarorum cum multitudine pecorum 
mortui ·ceciderunt". Tekst ten posiada analogi� w TR, c. 35, oraz 
w C I, c. 5, gdzie mowa o gradzie i smierci ponad . . . 160 ludzi. Wia-
domosc o odlozeniu wyboru nowego wladcy, kt6ry 'ostatecznie mial 
odbyc si� - wedle notatki - 15 sierpnia, ,posiada blisk� analogi� 
w informacjach C IX, c. 32, _gdzie jako pierwotny termin podapo, jak 
wiemy, t� samq dat� 15 sierpnia, faktyczny wyb6r datowano na 24 sierp-

. nia. Mozna sqdzic, ze u podstaw informacji notatki legly dane zanoto
wane w C IX, c. 32, zapewne przekr�cone przy ustnym przekazywa
niu. Nast�pne zdanie notatki donosi, ze w dniu intronizacji wladcy 
„statim fuit vexillum erectum et expeditio edicta per XIX annos 
contra occidenta'les populos", eo ma swe analogie zar6wno w C VIII, 
jak i w TR, c. 33, gdzie czytamy jednak o 18 latach. Z kolei w notatce 
mowa o wyborze wojownik6w po trzech z 1kazdej dztesiqtki, eo po
krywa si� z danymi C VIII, c. 4. W swietle ipowyzszego pocr:-16wna:nia 
mozna wi�c przyjqc, ze ogloszona przez W. Studemunda notatka ezer
pala swe wiadomosci od podr6znik6w drogq ustnq. Sprzyjalo to ich 
deformacji; tlumaczy to anal,ogi,e mi�dzy nata:tkq a tresciq C i  TR. Po
niewaz jednak w dw6ch wypadkach notatka podala informacje znane 
jedynie TR, mamy podstaw�, by przyjqc, ze przynajmniej niekt6re z wia
domosci zawartych w utworze C. de Bridia, a nie znanych C, byly 
wsp6kzesnie kolportowa'ne. Poniewaz obi,2 te informacje, kt6re znalazly 
si� w notatc� i nie posiadajq odpowiednik6w w C, w TR znajdujq si� 
w ust�pach, kt6rych informatorem byl wedle wszeikiego prawdopodo
bienstwa Benedykt Polak, mozna przypuszczac, ze on to wlasnie byl 
tym, kt6ry z ,polecenia legata udzielal wyjasnien wyslannikom Beli IV. 

Udzial Benedykta Polaka w ,powstaniu TR wymaga niewqtpliwie 
dalszych jeszcze badan. Powyzsze rozwazania mialy jedynie na celu 

28 C, s. 1211. G. D. Painter (The VinLand Map . .. , s. 8'3) w przypisku wypowia
da ,poglqd, ze lekcja „amica" jest mylna i winno tu byc „amita". Gdyby obserwacja 
ta okazala si� sluszna,. oslabiloby to w niewielkim stopniu nasze rozumowanie. 
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uprawdopodobnienie tezy, ze relacja o najezdzie Mongol6w na Polsk�, 
jaka znajduje ,si� w TR, c. 27 i c. 28, oparta jest na informacjach nie 
kogo innego, lecz polskiego franciszkanina. Przytoczmy jq teraz in exten
so: 

c. 27. B a t i  v e r o  e xiv i t  ,i n  Ru sia c o ntr a B i l e r o s  i d
e s  t B u 1 g.a r i a m  M a g  n a m  e t  M o r d  u a n  o s et captis eis suo eos 
exercitui •subiugavit. E x t u n c p o s t e a p r o c e s  s i t c o n t r a P o  -
1 o n i a m  e t  H u n g a r  i a m, divisoque exercitu in metis terrarum cum 
foatre suo Ordu mi•s1it co:ntra Polo,niam decem miHa pug;na•torum, ex quibus in 

terre principio a Polanis Cracoviensis et Sandomericii ducatus perturbati 
plurimi in prelio ceciderunt. Verum quia invidia est fomentum viciorum 
plurimum ideo Poloni non foventes unitate mutua bonum quod ceperant 
ob fastum superbie invidentes invicem a Tartari� miserabiliter sunt per
cUJssi 29

• 

•c. 2,8. 'Dairtar,i vero ulteriius prooederntes :im Sl,estam cum Henrico duce
tune temporis christianissimo emsdem terre in prelio sunt congressi, et 
dum iam sicut ipsi fratri Benedicto referebant fugere voluissent, ex inspe
rato christianorum cunei ad fugam subito sunt conversi. Tune ducem Henri
cum capientes Tartari et totaliter <Spoliantes coram duce inortuo qui in 
SundomLer]ia occisus fuerat flectere genua preceperuht. Sicque caput eius 
velut ovis per Moraviam in Hungariam ad Bati detulerunt et inter cetera 
capita cad,�verum postmodum proiecerunt ao. 

Poczqtkowe wiersze c. 27 w niewielkiej tylko mierze zalezne Sq od 
informacji C V, c. 28-29 (tekst podkreslony). Wartosc relacji TR o wy
padkach 1241 r. jest tym wi�ksza, ze zawiera ona informacje uzyskane 

przez Benedykta od Mongol6w, kt6re wedle wszelkiego prawdopodobien
.stwa zlqczyl on z tym, eo wiedzial juz wczesniej, kiedy przebywal 
w 'klasztorze we Wroclawiu. 

Wiadomosc o podziale wojska mongolskiego u wr6t Polski znana jest 
z innych zr6del i nie potrzeba dowodzic jej wiarygodnosci 31

. Inaczej 

z informacjq o tym, ze Batu wyslal przeciwko Polsee Ordu wraz z 10 000 
ludzi. W literaturze przyjmowano cz�sto, ze wojska nieprzyjacielskie 
byly znacznie liczniejsze (ok. 30 000 ludzi), czemu niedawno sprzeciwil 

si� G. Labuda wysurwajqc hipotez�, ze na Polsk� mogl•o wyruszyc eo 

29 The Vinland Map . .. , •s. 81. Tekst r�kopisu jest s'kazony: czytamy tarn 
,,a Polini.s",, po czym nas·tE:puje skr6t, kt6ry mozna rozwiclzac „Cracouinis" (?). 
Zamiast przyjE:tego przez wydawcE: ,,Sanromericii" jest „Sundemericii". 

30 Tamze, s. 81. W rE:kopi,sie jest „Zlesiam" nie ,,Slesiam", srowo „Tartari" po 
,,·caipi,entes'"'. wp.iJsa1no na marginesie; wdawca przyjql mylnie ,in Sundomia", eo 
powstac moglo przez opuszczenie przez kopistE: skr6tu na „er". Oczywi•stym blE:
dem rE:k,opi,su jest lit'era „m" na koncu slowa „Sundomia" (wg naszej poprawki: 
Sundomeria), a takze „ovi" zamiast „ovis". 

31 S. Kr a k o w  s 'k i, Polska w walce z najazdami tatarskimi w XIII wieku,

WaTszawa 1956, s. 121; G. La b u d a, Wojna z Tatarami w roku 1241 (Przeglqd 
Historyczny, t. L, 1959, s. 202 n.). 
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najwyzej 8-10 000 wojska mongolskiego 32. TR calkowicie rpotwierdza 
· slusznosc takiego ustalenia. Inaczej ze sprawq dbw6dztwa. Na podsta

wie zr6del polskich i obcych przyjmuje si�, ze dow6dztwo naczelne sil
mongolskich idqcych na Polsk� spoczywalo w r�kach Pajdara (Bajda
ra), i poglqd ten posiada mocne uzasadnienie zr6dlowe 33. Informacj�
TR mozna by jedna�· wyjasnic, jezeli :przypuscilibysmy, ze Beinedykt
zetknql si� z jakims mongolskim informatorem, kt6ry wlasnie sluzyl pod
komendq Ordu, kt6rego udzial w kampanii polskiej je�t niewqtpliwy,
i stqid powstalo przypisanie Ordu naczelnego dow6dztwa. Z kolei TR
opowiada o bitwie stoczonej przez najezdzc6w z rycerstwem ziem kra
kow�iej i isandomierskiej „in terre iprincipio", w ikt6rej Mongolowie
zostali „perturbati" oraz wielu z nich poleglo. Mozna Sqdzic, ze mowa
tu o bitwie pod Turskiem 13 II 1241 r., kt6rej losy rzeczywiscie si� wa
zyly, a zwyci�stwo nie przypadlo Tatarom bez wysilku 34• Informacj�
o bitwie opatrzyl autor TR interesujqcym komentarzem swiadczqcym,
ze Benedykt uwazal, iz przyczynq kl�ski byl wynikajqcy z pychy Pola·
k6w brak jednosci i ich wzajemne niech�ci. Jest to niezmier·nie intere
sujqce swiadectwo m6wiqce o poglqdach naszego ipodr6.znika na aktual
ny uklad wewn�trznych stosunk6w politycznych w Polsee, swiadczc:ice
o krytycznym stosunku do f eudalnych was·ni i rozbicia politycznegö
lat czterdziestych XIII w.

Z wiadomosciq o bitwie mozna polqczyc informacj� z c. 28 o smierci 
jakiegos mongolskiego wodza w Sandomierzu. Mamy tu posredniq in
formacj� o walkach o Sandomierz, zdobyty - jak wiadomo - 13 II 
1241 r. 35, oraz nie znam1 dotychczas wiadomosc o smierci tarn jednego 
z mongolskich wodz6w. Nie ma podstaw, aby informacj� t� odrzucac nie 
tylko ze wzgl�du na to, ze mogli jej udzielic Benedyktowi Mongolowie, 
lecz r6wniez dlatego, · ze wiadomo, iz mieli oni zwyczaj chowania wy
bitniejszych poleglych w wyznaczonych do tego celu miejscach cmen
tarnych W swoim kraju 36. 

TR przechodzi w c. 28 do opisu wypadk6w na Slqsku, pomijajc:ic mil
czeniem wszystko, eo dzialo si� tymczasem. He:nryk Pobozny jest dla 
autora TR ksi�ciem arcychrzescijanskim, w czym dzwi�czy - jak si�. 
zdaje - nuta sympatii dla poleglego wladcy. Relacja przer.hodzi od 
razu do opisu bitwy stoczonej przez Mongol6w z armic:i dowodzonq przez 
Henryka, nie podaje ani jej miejsca, ani czasu, dostarcza jednak cieka-. 
wych informacji o jej przebiegu. Ot6z bitwa legnicka 9 IV 1241 r. mia-

32 L ab u d a, op. cit., s. 218, 2124, · tarn dawniejsza literatura przedmiotu. 
33 Kr a k o w  s k i, op. cit., s. 128 n.; Lab u d a, op. cit., s. 189-224. 

34 K r a k o w s ik i, op. cit., s. 132 n.; Lab u d a, op. cit., s. 203 n. 

35 K r a k o w s k i, op. cit., s. 130 n.; Lab u d a, op. cit., s. 203 n. 
36 C III, c. 14, s. 44; TR, c. 47, w: The Vinland Map .. . , s. 93. 
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la miec z poczqtku przebieg niekorzystny dla Mongol6w, skoro ci, ,,jak 
sami opowiadali bratu Benedyktowi'>, zamierzali juz uciekac, kiedy szyki 
chrzescijan niespodziewanie rzucily siE: do ucieczki. Inne zr6dla po
twierdzajq tE: obserwacj� 37

• Z kolei TR przechodzi do informacji o poj
maniu ksi�cia Henryka, oblupieniu go przez Mongol6w, o tym, ze przy
muszano go, by_ oddal cz�sc cialu nie '2'nanego blizej wodza, lkt6ry polegl 
w Sandomierzu, wreszcie o odci�ciu glowy wladcy i przeslaniu jej przez 
Morawy na W�gry do Batu. W swietle TR Henryk nie zostal zabity 
w walce, ale uj�ty zywcem, eo nie wydaje si� nieprawdopodobne, zwa
zywszy, ze Benedyikt czerpal 1swe informacje od strony mongolskiej.
Okolicznosc, ze inne zr6dfa nie wspominajq o tym, mozna by wytlu
maczyc, skoro zwazymy, ze nie mialy one praktycznie prawie zadnych 
wiadomosci o tym, eo· dzialo .si� w armii nieprzyjacielskiej, oraz ze 
o wiele ch�tniej przyjmowano wiese o smierci ksü=:cia za wiar� z mieczem
w dloni, a wi�c wedle ustalonego rycerskiego schematu, niz rozbrojonego
i oblupionego przez pogan ... Nowym i prawdopodohnyrri ·szczeg6lem jest
naszym zdaniem wiadomosc o przymuszaniu Henryka do kl�kania przed.
cialem poleglego wodza, nie majqca swego odpowiednika w zadnym
z zachowanych zr6del. Wiadomosc o obci�ciu glowy Henrykowej znana
jest takze skctdincl'd, a wedle wszelkiego prawdopodobienstwa wlasnie
Benedykt opr6cz tego, ze informowal o tym autora TR, dostarczyl t�
wiadomosc rocznikarzowi z Kolonii 3s. Skoro Henryk zastal pochowany
w kosciele franciszkanskim we Wrodawiu, nie wykluczone, ze Benedykt,
kt6ry wedle wszelkiego prawdopodobienstwa przebywal w tamtejszym
klasztorze juz .w tym czasie, prz-ekonal siE: naocznie o obciE:ciu glowy
ksü=:ciu.

Nast�imy c. 29 TR przyrnosi opis wypadk6w na W�grzech, godny 
szczeg6lowego rozpatrzenia, w kolejnym (c. 30) mowa o wycofaniu siE=: 
najezdzc6w z te,go kraju. 

TR dostarcza cennego materialu o Benedykde Pola'ku, postaci wciqz 
jeszcze malo znanej rpomimo wysilk6w wielu badaczy. Zawarty w TR 

37 L a b u d a, op. cit., s. 220, gdzie dokumentacja. 
38 0 obci�ciu glowy Henryka m6wici: Annales S. Pantaleonis Coloniensis (MGH 

SS, t. XXII, s. 5315); K. S t r o n  c z y n s k i, Legenda obrazowa o sw. Jadwidze,

Krakow 1880, ryc. 7, wielokrotnie reprodukowana,' ostatnio w: T. W q s o  w i c z, 
Une legende silesienne: sainte Hedwige dans la tradition litteraire ei iconogra
phique du XIIJe siecle (Melanges Rene Crozet, t. II, Poitiers 1966, wklejka po 
s. 1876, ryc. 21); Dalimil (FRB, t. III, s. 174); Pulkawa (FRB, ,t. V, s .. 13'8, 2,96);
V Katalog biskup6w krakowskich (MPH, t. III, s. 358); D l u g o s z, Opera omnia,

t. VII, s. 27'7; niemiecki zywot sw. Jadwigi, MPH, t. IV, s. 563. Kiedy w 183,2 r.
otwarto trurnn� ksi�cia, przekonano si�, ze rzeczywiscie brakuje glowy. B. U 1 a
n o w s k i, 0 wspoiudziale templariusz6w w bitwie pod Lignicq (R4 U1 t. XVII,
1'884, s. 298, gdzie dalsze informacje).
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opis wypadk6w z 1241 r., aczkolwiek nie podaje wiadomosci na tyle re

welacyjnych, by kazaly nam one calkowicie zrewidowac ustalony w nau

ce przebieg wydarzen, przynosi · jednak par� nowych szczeg6l6w, a mia
nowicie: informacj� o liczbie wojsk, smierci mongolskiego wodz� w San
domierzu, losie ksi�cia Henryka podczas bitwy legnickiej. TR zasluguje 
tez niew4tpliwie na obszerniejszq analiz�, do 'kt6rej nie roscimy na 
tym miej scu pretensji. 

NEUE ZEUGNISSE ÜBER BENEDil{T POLAK UND DEN EINFALL 

DER TATAREN IM JAHRE 1241 

Anhang der Veröffentlichung R. A. SkeUon, T. E. Marston, G. D. Painter. 
with a Foreword by A. 0 . .Vietor, The Vinland Map and Tartar Relatio-n, 
New Haven-L·ondrnn, behaindelit der Verfas1s1er die Hainds,chrift Vilnze1nz von 
Beauvais, die die amerikanische Universität Yale im Jahre 1957 käuflich erwor
ben hatte. Der Verfasser beschäftigt sich nicht so sehr mit der für die ameri:

kanischen Wis'Senschaftler interessanten Weltkarte2 die sich in der genannten 
Haindschrift befindet, al.Js vilmehr m�t der ,ebenfalls dort enthaltenen Historia

Tartarorum. Er teilt J. K. Wright's Ansicht über den hohen Wert dieses Werkes 
und äussert die Vermutung, dass der Verfasser der Redaktion, C. de Bridia, 
eiu deutscher Schlesier war und aus Brzeg stammte. Dieser nennt als seine 
Informatoren neben dem Legat J. de Plano Carpini den Franziskaner Benedykt 
Polak aus Wrodaw u:nd Czesla,w Czech. Der wkhtigsfo Iinforma·tor war j,edoch 
Benedykt. Diese Ta.tsache ist in.s·orfern wichtig, als die besprochene Relation eine 
Reiche neue.r interessanter Einzelheiten zur genannten Problematik enthält. 




