


Marian PLEZIA 

Kodeks Mikołaja z Rogalina plebana z Sielec 

Najstarszy znany nam przekaz rękopiśmienny kroniki mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, 
przechowywany w Bibliotece Narodowej we Wiedniu (Lat. 480, pergaminowy, z pierwszej połowy XIV w.), 
zawiera na jej końcu (karta 227v) następujące  słowa (kreski pionowe oznaczają  końce linijek pisma): Finit 
cronica siue originale  regum et principum polonie j édita  permagistrum  Vineeneium  Cracouiensem episcopum 
\scripta per manum Nicolai  pozn(aniensis)  canonici et plebani de  sydce.  Do tegoż Mikołaja odnosi się 
w literaturze zapiskę figurującą  na czele kodeksu, a mianowicie na początku  Żywotu  Aleksandra  Wielkiego, 
stanowiącego  pierwszy człon całego zbioru utworów kodeks ten wypełniających1  (karta lr): Incipit  vita 
Alexandri  Regis scripta per manus Nicolay  d'  (następujący  po d'ostatni w wierszu wyraz zatarty). Ponieważ 
nie znamy w Wielkopolsce miejscowości o nazwie Sydce  (lub Sidce),  poprawiono ten zapis na Sielce 
(Syelce),  powołując  się na podobieństwo liter eli d  W piśmie XIII w. Odszukano też w kapitule poznańskiej 
w połowie XIII w. kanonika Mikołaja z Rogalina (występuje w materiale dyplomatycznym w latach 
1243-1256) i jemu przypisano autorstwo rękopisu, który posłużył za wzór kopiście, a raczej kopistom 
kodeksu wiedeńskiego, bo ten ostatni pisany jest kilku rękami. To wszystko są  poglądy  od dawna w nauce 
znane i przyjęte2; rzecz jednak w tym, czy i co można powiedzieć o samym kodeksie owego Mikołaja? 

Na wstępie trzeba się zastrzec, że nie mamy całkowitej pewności, czy cytowany rękopis wiedeński, 
zwany potocznie od swego sławnego posiadacza, Eugeniusza ks. sabaudzkiego (1663-1736), kodeksem 
Eugeniusżowskim (É), jest bezpośrednią  kopią  owego kodeksu Mikołaja, czy może pomiędzy nimi 
istniało jeszcze jakieś ogniwo pośrednie. Ponieważ o istnieniu takiego ogniwa nic pozytywnie nie 
wiadomo, a wiek XIV nie był jeszcze okresem, kiedy kronikę Kadłubka intensywnie powielano, jak to 
miało miejsce później w XV stuleciu3, przyjmujemy za najprawdopodObniejsze, iż to właśnie kodeks 
Mikołaja bezpośrednio posłużył za wzór kodeksowi Eugeniuszowskiemu. W przeciwnym razie 
poniższe uwagi odnosiłyby się do owego hipotetycznego egzemplarza pośredniego, którego istnienie 
zdaje się jednak mało godne brania pod uwagę. 

1. Otóż Dadejowa4 wskazała słusznie, że kodeks Mikołaja był rękopisem źle oprawnym, z którego 
wypadały karty (jeśli w ogóle był oprawny, a nie pozostał tylko w składkach, tak jak przez czas pewien 
sam kodeks Eugeniuszowski). Naprowadza nas na takie przypuszczenie fakt,  że w obrębie kroniki 
Wincentego, ale także w innych znajdujących  się tam utworach, znajdujemy przerzucone ustępy, 
odpowiadające  mniej więcej rozmiarom jednej karty. Słuszną  tę uwagę można wszelako uzupełnić 
dalszymi, o których będzie mowa poniżej . 

1 M. P I e z i a, Zawartość rękopisu tzw. Eugeniuszowskiego kroniki mistrza Wincentego, w: Ciiltus et cognifio.  Studia 
z dziejów średniowiecznej kultury, Warszawa 1976, s. 436 i 440. 

2 Al. P r z e z d z i e c k i w Bibliotece Warszawskiej 1 (1852), s. 330n; H. H o f  m a n - D a d é j o w a, Studia nad 
rękopisami mistrza Wincentego, Lwów 1924, s. 21nn; M. Plezia, Zawartość rękopisu, s. 441. 

3 M. P1 e z i a, Tradycja rękopiśmienna kroniki Kadłubka, w: Ars historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski, 
Poznań 1976, s. 381 m. 

4 Por. przyp. 2. 
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Po pierwsze wydaje się, że kodeks Mikołaja pisany był w kolumnach, których poszczególne wiersze 
liczyły po około 35 liter. Świadczy o tym najpierw pewien urywek księgi 3, rozdz. 13 pod koniec (3,13, 
3; s. 118,22 P.)5, gdzie kodeks E pisze: quamvis coacta servicia Dominus aspemetur, quamvis non sit 
beneficium  quod  ingeritur  recusanti. Sepe tarnen invitis bénéficia  prestantur  пес sacrificium  quod 
exprimitur  invito. W ostatnim zdaniu sens wyraźnie ulega zakłóceniu. Zauważyli to kopiści spokrew-
nionych z E rękopisów Kuropatnickiego (I) oraz Fabra (F) i opuścili słowa: sepe tarnen — prestantur. 
Natomiast inne rękopisy (należące  do grupy krakowskiej6) podają  w tym miejscu odmienny porządek 
wyrazów, a mianowicie: beneficium  quod  ingeritur  recusanti пес sacrificium  quod  exprimitur  invito; 
sepe tamen eciam invitis bénéficia  prestantur.  Taką  wersję przyjęli też i wydawcy. 

Otóż jest rzeczą  oczywistą,  że w E przestawieniu uległy dwie grupy wyrazów: 
sepe tamen invitis bénéficia  prestantur 
пес sacrificium  quod  exprimitur  invito. 

Pierwsza z tych grup liczy 35, a druga 34 litery. Jeśli zatem we wzorze rękopisu E (w kodeksie Mikołaja) 
stanowiły one dwa osobne wiersze, to ich przedstawienie łatwo wyjaśnić wzrokową  omyłką  niedbałego 
kopisty. 

Obserwacja ta każe nam zwrócić uwagę na kilka innych miejsc, gdzie rękopis E opuszcza 
(nie przestawia) grupy wyrazów o podobnej liczbie liter, choć te same grupy zachowały inne 
kodeksy. Oto one: 

2, 19, 2 (s. 64, 17 P.) 
mulieres quoque male sibi conscie quedam  (35 liter), 
ferro  quedam  suspendio  vitam finiunt  (32 litery) 

3, 20, 8 (s. 128, 14 P.): 
quod  quantum facile  tanto minus conducibile  (38 liter) 

3, 30, 2 (s. 150, 3 P.): 
set ut consulentibus morem gerere  videatur  (37 liter) 
motum animi simulât  пес qualia potest  (32 litery). 

Tu ułatwiło omyłkę powtórzenie na początku  następnego wiersza wyrazu set (qualia  cogitur  etc.). 
I dalej: 4, 10, 3 (s. 181, 19 P.): 

ubi tam intemerabilis  illa  fidei  perhennitas (39 liter) 
4, 14, 5 (s. 189, 15 P.): 

illorum  dicta  prudenter  extenuat quedam  (35 liter). 
W tym wypadku znów mógł odegrać rolę powtórzony w najbliższym sąsiedztwie  wyraz quedam.  I na 
koniec: 

4, 19, 20 (s. 205, 15 P.): 
morbo incertum est extinctus an ueneno (33 litery). 

Na podstawie przytoczonych przykładów można by się domyślać, iż inne figurujące  w kodeksie 
wiedeńskim luki pochodzą  z opuszczenia jednego wiersza oryginału, lecz trudność stanowi fakt,  że liczą 
one zdecydowanie mniej lub więcej jak 35 liter. Trudność tę można wszakże ominąć  przypominając,  że 
w piśmie ręcznym litery i odstępy między nimi nie są  tak identycznej szerokości, jak w piśmie 
maszynowym czy w druku. Oto one: 

2, 29, 1 (s. 99, 13 P.): 
lapsa erigunt,  fatigata  réparant  (28 liter) 

3, 14, 8 (s. 119,4): 
instar montium ex inhumatis ossibus coaceruati (41 liter) 

3, 25, 2 (s. 135, 14 P.): 
prefer  si quis hoc ipsum dicat  репе nulli  debere  credi  (45 liter) 

4, 2, 26 (s. 161, 4 P.): 

5 Poniżej cytujemy urywki z Kadłubka wedle księgi, rozdziału i (wprowadzonego przez nas) paragrafu,  a nadto (w nawiasie) 
wedle paginacji wydania Przezdzieckiego, co ma dla nas tę dogodność, że oddaje (choć nie bez odchyleń) brzmienie jednego tylko 
rękopisu E. 

6 Por. uwagi nasze w: Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU 54 (1989-1990) s. 4. 
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que accedens  et pro matronali  reuerentia  conquiniscens ait (51 liter). 
Jeśli jednak pominiemy nawet ostatnio przytoczone przykłady jako niezbyt pewne, to niewątpliwie  za 
wzrokową  opustę uznać musimy pominięcie dwu wierszy w sporze Wesołości ze Smutkiem po śmierci 
Kazimierza Sprawiedliwego: 

4, 20, 7 (s. 208, 22): 
uerba uerbis cur intricem 

oraz tamże w. 25: 
paranimphis licet  mille. 

Są  to w obydwu wypadkach wiersze ośmiozgłoskowe, którymi pisany jest cały spór; wypadnie zatem 
wnioskować, że utwór ten pisany był w archetypie takimi wierszami (jak w przeważnej części 
rękopisów), a nie jednym ciągiem  (jak w rękopisie E, choć nie w wydaniu Przezdzieckiego) i tylko 
kopista E omyłkowo przeskoczył dwa wiersze, po osiem głosek każdy. 

2. Wypadek przeciwny zachodzi wtedy, gdy kopista rękopisu E dodawał od siebie jedno — lub 
dwuwyrazowe uzupełnienia, których, jak tego dowodzą  inne rękopisy, nie znajdował w swym 
oryginale, a postępował tak, by uczynić tekst bardziej zrozumiałym. Są  to więc glosy, marginalne lub 
częściej zapewne interlinearne, wciągnięte  bez skrupułów do tekstu. Styl Kadłubka, pełen rzadkich 
wyrazów i ciemny, aż prosił się o takie objaśnienia. W rękopisach piętnastowiecznych znów spotkać je 
można bardzo często w postaci glos interlinearnych, ale widocznie pojawiły się już znacznie wcześniej, 
skoro w rękopisie E pochodzącym  z pierwszej połowy XIV w., spotykamy je już wciągnięte  do 
właściwego tekstu. Najbardziej oczywistym przykładem jest tu miejsce s. 217,17 (cytujemy w dalszym 
ciągu  paginację wydania Przezdzieckiego jako najbliższego rękopisu E). Miejsce to brzmi w rękopisie 
(Przezdziecki opuszcza pierwsze z przytoczonych słów): gergarius  vel gregarius  (miles).  Najwidoczniej 
kopista wzoru rękopisu E nie był pewny rozwiązania  pospolitego skrótu w kształcie wężyka, 
oznaczającego  litery -er- lub -re- i nie znał łacińskiego słowa gregarius  (miles), co znaczy żołnierz 
prosty, szeregowiec,  ponieważ umieszczony w rękopisie E na pierwszym miejscu wyraz gergarius 
w charakterze alternatywy — po prostu nic nie znaczy po łacinie. 

Takich uzupełnień jest znacznie więcej, a charakteryzują  się tym, że przynoszą  równoznaczniki 
wyrazu sąsiedniego  i że koło nich występują  niekiedy słówka uel lub id  est. Przytaczam: s. 1, 6: 
uenustate uel; s. 2, 5\fascitare;  s. 2, 12: nos; s. 7, 10: seu proditi;  s. 8, 3: ubi; s. 15, 26: regis; s. 29, 13: 
rivi; s. 32, 17: lançon; s. 41, 4: nascitur uel; s. 50, 9-10: flagellum  de  corio; s. 76, 12: aut conueniencia; 
s. 84, 21: alias cerebratus;  s. 113, 28: Hely;  s. 131, 17: uel acturum; s. 133, 4: dux;  s. 140, 21: id  est 
Kazimiw,  s. 171, 14: Kazimiro;  s. 173, 13: scilicet  Kazimiri;  s. 178, 13: continuis uel; s. 183, 20: hoc 
modo;  s. 190, 25: obsternit  uel; s. 199, 10: iterum; s. 200, 11: hoc sunt uersus; s. 204, 25: convivium; s. 
223, 23: granum uel. 

Przytoczone glosy są  przeważnie wyłączną  własnością  rękopisu E; wyjątkowo  tylko dzieli on je 
z innymi rękopisami; i tak glosa s. 2, 5: fascitare  występuje także w rękopisie Ib (tzw. rękopis 
Kuropatnickiego z końca XIV w., dziś zaginiony, lekcja utrwalona przez wydanie В i e 1 o w s -
k i e g o ) , albo s. 133,4: dux,  która występuje także w rękopisie Na (Biblioteka Narodowa w Warszawie 
nr 3002, tzw. rękopis Jana z Dąbrówki,  autograf  z roku 1434, najstarszy z rodziny krakowskiej). 

Glosy tego rodzaju wciągnięte  w tekst pojawiają  się także gdzie indziej, ale odmienne. Tak np. 
w cytowanym co dopiero rękopisie Na brzmią:  s. 51, 9 P.: reverencia vel; s. 94,1 P.: morum; s. 98, 6 P.: 
ita; s. 111, 9 P.: triumphum uel; s. 128,19 P.: Bo(leslai);  s. 129,11 P.: inter convivas; s. 134, 17 P.: toga, 
ciclas; s. 189, 12 P.: id  est cursorum; s. 190, 19 P.: id  est passerum; s. 190, 29 P.: id  est apro. 

3. Kodeksowi plebana Mikołaja wolno chyba przypisać jedną  jeszcze właściwość, którą  odziedzi-
czył po nim kodeks Eugeniuszowski, mianowicie interpunkcję punktuacyjną,  dość zresztą  w średnio-
wieczu popularną.  Stosuje ona tylko jeden znak przestankowy tj. kropkę, kładzioną  jednak nie tak, jak 
my to czynimy, na dolnej linii pisma, lecz w środku, pomiędzy dwiema jego linijkami. Kropka taka 
spełnia z naszego punktu widzenia dwojaką  funkcję:  umieszczona przed następną  dużą  literą, 
oznaczającą  początek  zdania, odgrywa rolę naszej kropki, czyli zamyka zdanie. Natomiast postawiona 
w środku zdania oznacza koniec jednego jego członu a początek  drugiego i dlatego znajdować się może 
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w pozycji dla nas nie do przyjęcia, np. przed spójnikiem współrzędnym et. Była to bowiem interpunkcja 
odmienna od dzisiejszej, nie logiczno-gramatyczna, lecz deklamacyjno-retoryczna wskazująca  czytają-
cemu (oczywiście głośno) miejsce zawieszenia głosu. 

Interpunkcję taką  posiadają  również dwa inne rękopisy, należące  do tej samej rodziny co E, choć nie 
będące  jego potomkami, mianowicie F (rękopis tzw. Fabra, dziś także wiedeński, Biblioteka Narodowa 
nr 3416) i rękopis Kuropatnickiego, z którego znamy obecnie tylko jedną  kartę w reprodukcji 
Fotograficznej  u Dadejowej7 (I). Należy więc sądzić,  że odziedziczyły ją  po autografie  i że stosował ją 
także rękopis plebana Mikołaja. Nie chcemy przez to powiedzieć, że kładł on kropki dokładnie w tych 
samych miejscach, gdzie obserwujemy je w rękopisie E; przykład kodeksów F i I poucza, iż mogło ich 
być mniej lub więcej, ale w każdym razie interpunkcja taka w kodeksie Mikołaja istniała i kładziona 
była między liniami pisma. Stosowano ją  zresztą  dość powszechnie i wcale nie była inowacją  polską. 
Spotyka się np. w bulli papieża Urbana III dla biskupstwa krakowskiego z 4 lutego 1186, którą  znamy 
z oryginału przechowywanego w kapitule krakowskiej8, gdzie dostępna być musiała samemu mistrzowi 
Wincentemu, który ją  zapewne stosował, a za nim kodeks plebana Mikołaja, niezbyt odległy w czasie 
od samego autografu. 

7 H. H o f m a n - D a d e j  o w à, Nad rękopisami, tabl, 1. 
8 Por. M. P 1 e z i a, Transmundus, w: Kultura średniowieczna ï staropolska. Studia ofiarowane  Aleksandrowi Gieysz-

torowi w pięćdziesięciolecie piracy naukowej, Warszawa 1991, s. 163. 


