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Fragmenty łacińskiego przekładu Kroniki tak zwa-

nego Dalimila w zbiorach Narodni knihovna CR
w Pradze (sygn. XII. E.17)

Gdy na początku marca 2005 roku w paryskim domu aukcyjnym pojawił się fragment XIV-wiecznego, bogato iluminowanego rękopisu, rozpoznany jako łaciński przekład Kroniki
tak zwanego Dalimila, Czechów ogarnęły zrozumiałe emocje.
Dzięki zgodnej współpracy rządu, licznych instytucji państwowych i komercyjnych oraz ofiarnemu zaangażowaniu niezliczonej rzeszy pojedynczych ludzi i firm udało się w ciągu zaledwie
dwóch tygodni doprowadzić do szczęśliwego zakończenia
transakcji opiewającej na niebagatelną kwotę 339 tysięcy euro,
a pozyskany rękopis został złożony w Bibliotece Narodowej,
gdzie uzyskał sygnaturę XII. E.17. Zainteresowanie nim opinii
publicznej było tak ogromne, że wbrew pierwotnym planom jego ekspozycji w późniejszym terminie, Narodni knihovna była
zmuszona zaprezentować go od razu. W dniach 1-15 kwietnia
w Kaplicy lustrzanej Klementinum w Pradze trwał pokaz iluminowanych fragmentów Kroniki wraz z innymi współczesnymi
cennymi rękopisami.
Odkryty rękopis obejmuje 24 pergaminowe karty dekorowane 10 całostronicowymi miniaturami oraz dalszymi ilustracjami połączonymi z tekstem i ozdobnymi inicjałami. Obejmuje łaciński przekład sześciu rozdziałów w całości (cap. 25-30)
oraz pięciu we fragmentach (cap. 39, 40, 42, 44 i 45). Jest datowany na lata 30.-40. XIV wieku i wiązany z pracownią iluminatorską w północnych Włoszech.
O ogromnym znaczeniu ujawnionego zabytku decyduje
nie tylko bogata dekoracja, ale język przekazu. Powstała około
roku 1310 wierszowana kronika, błędnie przypisana Dalimilowi z Mezirici, kanonikowi w Bolesławcu, była przeznaczona do
głośnego odczytywania przeważnie niepiśmiennym słuchaczom. Dlatego zachowane rękopisy w języku czeskim nie są dekorowane — wyjątek stanowi Lobkovicki rękopis z XV wieku
opatrzony kilkoma drobnymi ilustracjami. Do tej pory znane
były jedynie dwa przekłady na język niemiecki — wierszowany,
powstały w Czechach w latach 1342-1346 (ob. Archiv
Prazského hradu); oraz prozatorski, dokonany w Niemczech
w czasach husyckich, a zachowany w trzech rękopisach (biblioteki w Lipsku i Monachium). Co prawda filologowie podejrzewali istnienie przekładu łacińskiego, ale do czasu odkrycia paryskich fragmentów brak było chociażby świadectwa jego istnienia. Dlatego wydobycie na światło dzienne łacińskiego przekładu już u progu XXI wieku zostało okrzyknięte wydarzeniem
stulecia i największym odkryciem od czasów Frantiska Palackégo!
Z całą pewnością nad pięknymi kartami włoskiego — dziś
praskiego — rękopisu jeszcze przez długie lata będą pochylali
się badacze próbując zgłębić wszystkie jego tajemnice. Dziś
ostrożnie formułuje się hipotezę, że zamawiającym ten rękopis
był Karol Luksemburski, przebywający w Górnej Italii na początku lat 30. Jak sam pisze w swej autobiografii, w owych latach nie znał jeszcze języka czeskiego, a przez lekturę aktualnej kroniki mógł chcieć poznać tradycje kraju, w którym miał
objąć władzę. Czy zamówiony kodeks powstał, a zachowane
fragmenty są jego destruktem, czy też prace nad nim przerwano — to nurtujące czeską opinię pytanie czeka, jak wiele innych, na udokumentowaną odpowiedź.
1

Dalimilova kronika. Pafïzsky

zlomek latinského pfekladu.

Praha 2005,

s. nlb. 28. Oprócz faksymilowych reprodukcji broszura zawiera wstęp
Vlastimila Jeżka, dyrektora Biblioteki Narodowej, oraz krótką charak-
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Praski rękopis został poddany digitalizacji i w tej postaci
zostanie szerzej udostępniony. Ale już teraz, wykorzystując falę ogromnego zainteresowania zabytkiem, Narodni knihovna
CR wydała we współpracy z wydawnictwem Gloriet broszurę

Dalimilova kronika. Parizsky zlomek latinského prekladu1 zawie-

rającą reprodukcję wszystkich 10 całostronicowych miniatur,
trzech dalszych, mniejszych rozmiarów, oraz 11 stron z tekstem
zdobionym inicjałami. Dzięki tej edycji każdy zainteresowany
może radować się urokiem włoskich miniatur, stanowiących
najstarszy cykl ilustrujący dzieje czeskie.
Puentując to niecodzienne odkrycie, a przede wszystkim
ogromne zaangażowanie społeczne w pozyskanie rękopisu,
można posłużyć się bardzo swobodną parafrazą słów św. Marka (Mt 22, 14): Wielu było zasłużonych, a wszyscy nagrodzeni!
Wojciech Mischke
Kraków

Spotkanie poświęcone nowej książce profesora Gerarda Labudy pt. Szkice historyczne X i XI wieku oraz
stuleciu wydania Szkiców historycznych XI wieku Ta-

deusza Wojciechowskiego — Poznań, 14 XII 2004 r.

[G. Labuda, Szkice historyczne Xi XI wieku. Z dziejów
organizacji Kościoła we wczesnym średniowieczu, Poznań 2004, ss. 487, il.; T. Wojciechowski, Szkice historyczne XI wieku, Poznań 2004, ss. 231]
Szkice historyczne XI wieku Tadeusza Wojciechowskie-

go wydane po raz pierwszy w roku 1904 do dziś wzbudzają dyskusję w środowisku historycznym. Ich kolejne wydania w roku
1925 (z wstępem Stanisława Zakrzewskiego, poszerzone o dwa
nowe szkice — X i XI), w latach 1951 i 1970 (jedenaście szkiców, ze wstępami Aleksandra Gieysztora) i najnowsze z roku
2004 (reedycja wydania z 1904 r., z wstępem Gerarda Labudy)
potwierdzają duże zainteresowanie czytelników tą pozycją wydawniczą. Poglądy T. Wojciechowskiego od stu lat poddawane
są ocenie i krytyce historyków, a największe kontrowersje budzą nieodmiennie szkice: I — o eremitach, których T. Wojciechowski zlokalizował w Międzyrzeczu, II — o Astryku-Anastazym i domniemanym klasztorze benedyktynów w Trzemesznie,
IV — dotyczący osoby arcybiskupa Bogumiła, VI — o koronacji Bolesława Śmiałego i o arcybiskupie Henryku, a także szkice VII, IX i XI poświęcone wydarzeniom związanym ze śmiercią biskupa krakowskiego Stanisława. Ze wszystkimi dyskutował profesor Gerard Labuda, a zaledwie cztery lata temu ukazała się jego książka pt. Święty Stanisław biskup krakowski, patron polski. Śladami zabójstwa — męczeństwa — kanonizacji

(Poznań 2000), która jest polemiką z budzącymi największe
kontrowersje szkicami VII, IX i XI. G. Labuda po części zrehabilitował uznanego przez T. Wojciechowskiego za zdrajcę
świętego Stanisława oraz przeciwstawił się tezie o rzekomej
współpracy ze spiskowcami królewskiego brata Władysława
Hermana. Wyniki dalszych dyskusji podejmowanych przez
G. Labudę z T. Wojciechowskim przez ostatnich kilkadziesiąt
lat zebrane zostały w jego nowej książce pt. Szkice historyczne
X i XI wieku. Z dziejów organizacji Kościoła we wczesnym śred-

niowieczu. Pracę rozpoczyna artykuł, w którym autor przypoterystykę zabytku, pióra Zdenka Uhlira, kierownika działu rękopisów
i starych druków tejże biblioteki. Wielka szkoda, że zabrakło jakiegokolwiek opisu (czy choćby spisu) zreprodukowanych stron.
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mniał, wyniki dyskusji z wyżej wspomnianą koncepcją dotyczącą sprawy świętego Stanisława. Zasadnicza część książki
składa się z dwóch zbiorów szkiców — jak we wstępie napisał
sam autor — różnych „w układzie zarówno merytorycznym, jak
i chronologicznym" [G. Labuda, Szkice historyczne X i XI wieku, s. 14].
Pierwsza z nich obejmuje pięć artykułów będących wynikiem dogłębnych, źródłowych studiów G. Labudy nad wczesnymi dziejami chrześcijaństwa w Polsce w wieku X. W większości
są to reedycje poprzednich wydań z naniesionymi zmianami
i uaktualnieniami. Artykuł wstępny jest dyskusją G. Labudy
z przekonaniem niektórych historyków o tym, że Polska południowa objęta była misją świętego Metodego. Wskazał on na
brak przekonywających dowodów źródłowych, które mogłyby
służyć utrzymaniu powyższej hipotezy i udowodnił, że chrystianizacja Małopolski została przeprowadzona w drugiej połowie
wieku X w obrządku łacińskim, a nie w słowiańskim.
W drugim szkicu autor przedstawił pokrótce zarys zmian
stosunku Stolicy Apostolskiej do języka słowiańskiego wprowadzonego do liturgii przez Konstantego i Metodego. Następnie,
odnosząc do świętego Metodego zapisane w księdze brackiej
klasztoru benedyktynów w Reichenau imiona Methodius oraz
Methodios, dowiódł, że Metody wraz ze swymi najbliższymi
współpracownikami po skazaniu ich na synodzie w Regensburgu na wygnanie przebywał w Reichenau, a nie jak twierdzi
część historyków w Ellwagen.
Początki chrześcijaństwa łacińskiego na ziemiach polskich
to tematyka poruszana w kolejnym szkicu. Autor odrzucił tu
zarówno opisywaną wyżej hipotezę metodiańską, jak i koncepcję nadreńską głoszącą, że pierwsi misjonarze przybyli do Polski z Nadrenii z biskupem Jordanem na czele. Za jedyną popartą źródłowo, a także poświadczoną przez najstarszą polską
terminologię kościelną, uznał koncepcję bawarsko-czeską, według której Polska przyjęła chrzest za pośrednictwem Czech,
podlegających w tym czasie jurysdykcji diecezji ratyzbońskiej.
Według tej tezy biskup Jordan przybył do Gniezna w orszaku
księżnej Dobrawy i w roku 968 uzyskał od papieża sakrę jako
biskup misyjny w Polsce. Problematykę tę w pewnym stopniu
kontynuuje G. Labuda w czwartym szkicu, który podzielony
został na dwie części. W pierwszej ukazał on genezę organizacji diecezjalnej Kościoła w Polsce, początek i koniec rządów
czeskich na Śląsku i w Krakowie, a także wyprowadził dowód
na panowanie w Małopolsce Bolesława Chrobrego i jego żony Emnildy. W drugiej części artykułu zostały omówione dyskusyjne kwestie dotyczące początków chrześcijaństwa na ziemiach polskich — m.in. problem pochodzenia pierwszych biskupów krakowskich Prohora i Prokulfa, kwestia legendarnego
pobytu w Krakowie świętego Wojciecha, a także droga, jaką
chrześcijaństwo przybyło na ziemie polskie. Szkic ten zawiera również trzy ekskursy odnoszące się do: przywileju cesarza
Henryka IV dla biskupstwa praskiego z roku 1086; daty założenia biskupstwa praskiego oraz początków misji chrześcijańskiej
na Węgrzech w drugiej połowie X wieku.
Ostatni ze szkiców X wieku poświęcony został problemowi utworzenia metropolitalnej organizacji kościelnej na ziemiach polskich w roku 1000. Po przeanalizowaniu źródeł historycznych dotyczących zjazdu gnieźnieńskiego G. Labuda podkreślił, że w historiografii funkcjonują dwie wizje wydarzeń —
jedna oparta na przekazie Thietmara, podkreślająca znaczenie
pielgrzymki w planach Ottona III; druga wywodząca się z Kroniki polskiej Anonima Galla, która za ważny cel wyprawy uznała spotkanie cesarza z Bolesławem Chrobrym. Najistotniejsze

decyzje synodu w Gnieźnie to przekształcenie misyjnej organizacji Kościoła polskiego w metropolitalną oraz przekazanie
księciu polskiemu prawa inwestytury i zakładania nowych biskupstw.
Na drugą część książki składa się pięć szkiców dotyczących
wieku XI, w których G. Labuda poddał krytyce niektóre z koncepcji T. Wojciechowskiego. W pierwszym artykule odrzucił
rozpowszechnione niegdyś w polskiej historiografii koncepcje
0 założeniu przez świętego Wojciecha klasztorów w Trzemesznie i Międzyrzeczu. Autor udowodnił, że sprowadzenie pierwszych benedyktynów i osadzenie ich najprawdopodobniej
w Łęczycy odnieść trzeba do pontyfikatu arcybiskupiego Radzima-Gaudentego. Eremici mieli natomiast przybyć do Polski
w roku 1002 na prośbę Bolesława Chrobrego i pierwotnie zostali osadzeni w Kaźmierzu pod Szamotułami. W 1003 roku
Pięciu Braci zostało zabitych i dopiero późniejsza, XV-wieczna, tradycja umieściła kult Pięciu Męczenników w Kazimierzu
Biskupim koło Konina. Do tego szkicu dołączone zostały także
dwa ekskursy: pierwszy dotyczy postaci Barnaby, który miał
być współtowarzyszem eremitów kaźmierskich, a drugi miejsca
klasztoru w pamięci mieszkańców Kaźmierza.
Ważnym obiektem dociekań naukowych G. Labudy od
wielu już lat był klasztor Benedyktynów w Tyńcu. W pierwszej
części szkicu poświęconemu tej problematyce przeprowadził
on szczegółową analizę dokumentów dotyczących genezy fundacji, a w drugiej i trzeciej poddał krytyce pozostałe źródła mówiące o początkach klasztoru. Ostatecznie wszystkie wnioski
wyciągnięte w tej sprawie przez T. Wojciechowskiego uznał za
chybione. Po pierwsze przekazu dokumentów tynieckich nie
można, jak chciał autor Szkiców historycznych XI wieku, potraktować jakby pochodziły z oryginału, po drugie T. Wojciechowski źle zinterpretował słowo „fundator", w wyniku czego
za założycieli klasztoru tynieckiego uznał Bolesława Śmiałego
1 jego żonę Judytę, podczas gdy z analizy źródłowej popartej tradycją wynika, iż jego rzeczywistym fundatorem był Kazimierz Odnowiciel.
Trzeci z kolei szkic, dotyczący początków klasztoru Benedyktynów w Mogilnie, był publikowany już w 1979 r., a w obecnym wydaniu został przez autora znacząco zmieniony. Rozpoczyna go szczegółowa analiza przekazu Jana Długosza oraz najstarszych dokumentów mogileńskich. W drugiej części G. Labuda, zadając pytania o fundatorów klasztoru w Lubiniu
i w Mogilnie zauważył, że mylna wydaje się koncepcja o fundowaniu klasztorów benedyktyńskich w Polsce przez Bolesława
Szczodrego. Król brał jedynie udział w uposażeniu opactwa tynieckiego, natomiast założycielem zarówno klasztoru w Tyńcu,
jak i w Mogilnie był najprawdopodobniej Kazimierz Odnowiciel. Podobnie przedstawia się sprawa z przypisywanymi Bolesławowi Śmiałemu fundacjami z Lubinia i Łysej Góry, które w rzeczywistości powstały z inicjatywy Bolesława Krzywoustego. Do tego artykułu dołączone zostały dwa ekskursy dotyczące zatargów Bolesława Śmiałego z Czechami i Pomorzanami oraz kwestii założenia biskupstwa płockiego.
Dyskusję z T. Wojciechowskim w sprawie osób arcybiskupa Bogumiła i biskupa Henryka podjął G. Labuda w czwartym
ze szkiców, dotąd nie publikowanym. W interpretacji autora
Szkiców historycznych XI wieku w konflikcie Bolesława Śmiałego z biskupem krakowskim Stanisławem arcybiskup Bogumił
miał poprzeć króla za co w roku 1080 został zmuszony do złożenia sakry na rzecz przybywającego z Niemiec arcybiskupa
Henryka. Po szczegółowej weryfikacji źródłowej autor Szkiców
historycznych X i XI wieku uznał koncepcję T. Wojciechowskie-
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go za „bardziej artystyczną i literacką niż historiograficzną"
[G. Labuda, Szkice, s. 430]. W rzeczywistości wiadomo, że jedyny znany z wieku XI arcybiskup Bogumił piastował swój
urząd nieprzerwanie do roku 1092, a jego bezpośrednim następcą był Marcin. Nie ma żadnych dowodów na to, że biskup
„würzburski" Henryk zajmował stanowisko arcybiskupa gnieźnieńskiego. Postać ta jest według G. Labudy identyczna z osobą polskiego biskupa Henryka, wcześniej najpewniej opata w
Siegburgu.
Ostatni szkic poświęcony został listowi papieża Paschalisa
II do arcybiskupa polskiego z początku XII wieku. Autor zwrócił tu przede wszystkim uwagę na znaczenie tego źródła historycznego dla wiedzy o Kościele w Polsce w XI i XII wieku. Po
przeprowadzeniu podsumowania obszernej dyskusji historiograficznej nad listem G. Labuda zgodził się z wcześniejszą
koncepcją Mieczysława Gębarowicza, że list został napisany
około roku 1115-1116 i był skierowany do nieznanego z imienia arcybiskupa gnieźnieńskiego, który sprawował urząd pomiędzy arcybiskupami Marcinem (1092-1116?) a Jakubem ze
Żnina (1124?-1148).
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profesor Henryk Samsonowicz, stanęło u genezy Szkiców Gerarda Labudy, które jednak nie wydają się być, wbrew powszechnej opinii, „antyszkicami" T. Wojciechowskiego, a raczej są
polemiką i kontynuacją dyskusji nad tematami przez autora
pierwszych Szkiców poruszanymi. Ostatecznie profesor Samsonowicz uznał Szkice historyczne X i XI wieku za książkę, która będzie przynajmniej tak samo pobudzała do dyskusji, jak
jej, mająca już swoją nie gasnącą od stu lat legendę, poprzedniczka.
Następnie głos zabrał drugi z referentów — profesor Jerzy Kłoczowski. Wspominał on historię powstania Szkiców historycznych X i XI wieku Gerarda Labudy, a także wyjaśniał
skąd ich wydanie dopiero teraz, mimo że tak naprawdę przygotowane zostały już przed laty. Podkreślił symbolikę daty ukazania się książki, która nie mogła zostać wydana w czasach
PRL-u, a dziś dostaje się w ręce czytelników akurat w roku,
w którym Polska weszła do Unii Europejskiej. W drugiej części
swojej wypowiedzi profesor Kłoczowski skupił się na przedstawieniu pokrótce treści Szkiców Gerarda Labudy. Większą uwagę poświęcił obrazom z wieku X, jako tym mniej znanym, częściowo pozostawiając na boku polemikę autora z tezami T. WojUkazanie się Szkiców historycznych X i XI wieku profesora
Gerarda Labudy oraz setna rocznica wydania Szkiców histo- ciechowskiego. Na koniec postulował dołączenie do wydania
rycznych XI wieku Tadeusza Wojciechowskiego stały się okazją Szkiców, także wydanego wcześniej, w formie odrębnej książki
obszernego szkicu dotyczącego dyskusji nad factum świętego
do spotkania z autorem książki, które odbyło się 14 grudnia
Stanisława.
2004 r., w sali Jana Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej pomysłodawcaProfesor Gerard Labuda w swoim wystąpieniu kończącym
mi byli dyrektor Wydawnictwa Poznańskiego dr Ryszard Wryk,
sesję przedstawił najważniejsze wyniki polemik, które podejdr hab. Józef Dobosz oraz dyrektor Instytutu Historii UAM
mował z koncepcjami autora Szkiców historycznych XI wieku.
profesor Bohdan Lapis, zaś JM Rektor UAM profesor StaniPodkreślił między innymi fakt, iż postać arcybiskupa Henryka,
sław Lorenc objął to spotkanie honorowym patronatem. Oba
którą za historyczną uznawał T. Wojciechowski nigdy nie istdzieła zgodzili się przedstawić profesorowie H. Samsonowicz
niała. Poruszył także sprawę arcybiskupa Bogumiła i nawiązał
oraz Jerzy Kłoczowski. Na spotkaniu nie zabrakło także władz
do swojej poprzedniej pracy dotyczącej świętego Stanisława,
uczelnianych, wydziałowych, licznie zgromadzonych przedstaprzypominając, że i na jej kartach prowadził polemikę ze Szkiwicieli poznańskiego środowiska historycznego oraz gości z cacami historycznymi XI wieku. W drugiej części swojej wypowiełej Polski.
dzi profesor Gerard Labuda nawiązał do historii powstania
książki, mówiąc jak został zainspirowany przez dzieło T. WojSpotkanie otworzył dr hab. Józef Dobosz witając wszystciechowskiego, jak ze względu na sytuację polityczną zmuszony
kich zebranych oraz przedstawiając zaproszonych referentów.
był schować swoje Szkice „do szuflady" i dopiero teraz, za naNastępnie głos zabrał prorektor UAM profesor Bogdan Walmową profesora Tomasza Jasińskiego i przy pomocy doktora
czak, który gratulował profesorowi Gerardowi Labudzie wydahab. Józefa Dobosza udało mu się wrócić do tamtych, odłożonia nowej książki w imieniu władz Uniwersytetu i dziękował
nych już tekstów i na nowo powołać je do życia. Na koniec promu za niezwykle aktywną działalność naukową. Pani dziekan
fesor Gerard Labuda wyraził nadzieję, że jego praca pobudzi
Wydziału Historycznego profesor Danuta Minta-Tworzowska
młode pokolenie do myślenia oraz dyskusji i może za sto lat
przedstawiła naukową drogę autora i podkreśliła znaczenie, jarównież jego dzieło, tak jak teraz książka T. Wojciechowskiego,
kie dla mediewistyki miała jego polemika z tezami T. Wojciedoczeka się reedycji. Swą wypowiedź zakończył słowami: „Wiechowskiego. Profesorowi gratulowali również prezes Poznańrzę, że imię Tadeusza Wojciechowskiego i Gerarda Labudy nie
skiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego profebędzie wzywane nadaremno".
sor Tomasz Schramm oraz dyrektor Wydawnictwa Poznańskiego dr Ryszard Wryk.
Wystąpienie autora Szkiców historycznych X i XI wieku zakończyło oficjalną część spotkania, a po niej zaproszeni goście
W dalszej części spotkania głos zabrał profesor Henryk
mieli czas na kuluarowe dyskusje wokół wydanych książek.
Samsonowicz. Podkreślił on znaczenie Szkiców Tadeusza Wojciechowskiego, które wzbudzając tak silne kontrowersje zarówno w środowisku historyków, filologów jak i teologów sprowoMagdalena Binias-Szkopek
kowały dyskusję, która doprowadziła do sprostowania szerePoznań
gu kwestii. Dzieło T. Wojciechowskiego, jak słusznie zauważył

