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1 Kodeks HM 1036, Huntington Library, San Marino (Kalifornia, USA), fol. 206v (reprodukcja:
http://dpg.lib.berkeley.edu/webdb/dsheh/heh_brf?description=&callnumber=hm+1036);
cf Guide To Medieval and Renaissance Manuscripts in the Huntington Library, e-publikacja
http://sunsite.berkeley.edu/scriptorium/hehweb/HM1036.html; E. SKIBIÑSKI Epitafium Bo-
les³awa Chrobrego. [w:] Studia epigraficzne. T. 2, pod red. J. Zdrenki. Zielona Góra 2006, s. 73 - 77.

2 B. KÜRBIS Epitafium Boles³awa Chrobrego. Analiza literacka i historyczna. �Roczniki Histo-
ryczne�, R. 55/56: 1989/1990 [druk: 1990], s. 95 - 132; przedruk [w zbiorze prac autorki:] Na
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Nota wydawnicza
Anonimowy utwór, okre�lany jako Epitafium Boles³awa Chrobrego, by³

umieszczony na gotyckim sarkofagu w³adcy w nawie g³ównej katedry
poznañskiej. Grobowiec ten po po³owie XVIII wieku (pomiêdzy 1755 � 1766)
przeniesiono do kaplicy bocznej, gdzie � w wyniku katastrofy budowlanej �
w 1790 roku uleg³ zniszczeniu. Tumba Boles³awa Chrobrego znana jest
z nielicznych �wiadectw ikonograficznych (którymi zajmê siê na innym
miejscu), natomiast umieszczony na niej napis doczeka³ siê wielu odpisów.
Ostatnio ich korpus powiêkszy³ siê o kolejny przekaz, odkryty we w³oskim
kodeksie z I po³owy XV wieku przechowywanym w Huntington Library
(San Marino; Kalifornia), w którym z folia³u 206v usuniêto tekst, wpisuj¹c
w jego miejsce wiersz s³awi¹cy Piusa II1. Jednak¿e niestarannie wykonana
razura pozwala odczytaæ pierwotny zapis, bêd¹cy najstarszym z zachowa-
nych odpisów Epitafium.

Z biegiem czasu inskrypcja na p³ycie grobowej ulega³a niszcz¹cym proce-
som, co powodowa³o, ¿e odczytanie jej tre�ci stawa³o siê coraz trudniejsze.
Dlatego poszczególne odpisy daj¹ odmienne wersje Boles³awowych leoninów.
Ale to nie jedyna trudno�æ rekonstrukcji napisu. Zapewne ju¿ rze�biarz
b³êdnie przeniós³ tekst na kamieñ zmieniaj¹c kolejno�æ wersów. Dyskusja
nad rekonstrukcj¹ Epitafium trwa od pocz¹tków XIX wieku, ale nie tu miej-
sce na przegl¹d opinii. Epitafium przytaczamy w wersji zaproponowanej
przez Brygidê Kürbis2. Uk³ad ten zaakceptowa³a Teresa Micha³owska w swej
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 monumentalnej monografii literatury polskiego �redniowiecza3 oraz Kazi-
mierz Liman w antologii polskiej poezji ³aciñskiej4. Sam tekst zosta³ skory-
gowany w oparciu o przekaz z Huntington Library, wyzyskany ju¿ przez

Edwarda Skibiñskiego5.

Brygida Kürbis przywróci³a Epitafium wczesno�redniowieczn¹ metry-
kê dopuszczaj¹c jego powstanie wkrótce po �mierci monarchy, co zosta³o
zaakceptowane w najnowszej literaturze6.  Jedynie Josef �emlièka neguje
te ustalenia, nadal obstaj¹c przy szerokim datowaniu powstania utworu,

siêgaj¹cym XIV wieku7.

Przek³ad Epitafium na jêzyk polski by³ ju¿ wielokrotnie dokonywany,
budz¹c o¿ywione polemiki. Listê translatorów otwiera Joachim Lelewel na

³amach redagowanego przez siebie �Tygodnika Wileñskiego�8, za nim
1856, s. 292 - 293 oraz osobne odbicia; 3° - wyd. broszurowe: Grobowy napis Boles³awa
Wielkiego... Poznañ 1857, s. 15 - 16.

9 M. WISZNIEWSKI Historya literatury polskiej. T. 1. Kraków 1840, s. 430 - 440, ad rem: s. 431.
10 I. L. RYCHTER Rozbiór nagrobka Boles³awa Chrobrego przez I [...] L [...] R [...]. �Biblioteka

Warszawska�, R. 1841, t. 3, s. 101 - 103; zaw. edycjê tekstu, przek³ad M. Wiszniewskiego oraz autora.
11 D. SZULC O prawdziwo�ci napisu grobowego Boles³awa Chrobrego. �Pamiêtnik Religijno-

Moralny�, R. 1841, s. 323 - 334, ad rem: s. 333 - 334; przedruk: [w:] Pisma Dominika Szulca.
Warszawa 1854, s. 264 - 275, ad rem: s. 273 - 275 (zaw. przedruki przek³adów Joachima
Lelewela i Ignacego Lojoli Rychtera � odpowiednio: w pierwodruku s. 325 - 326, w wydaniu
ksi¹¿kowym s. 267).

12 A. BIELOWSKI Nagrobek Boles³awa Chrobrego, rozpoznany przez Augusta Bielowskiego.
�Gazeta Lwowska�, R. 46: 1856, �Dodatek tygodniowy�, T. 6, nr 14 z 5. 04., s. 53 - 55; nr 15
z 12. 04., s. 57 - 59; nr 16 z 19. 04., s. 61 - 63; nr 17 z 6. 04., s. 65, ad rem: s. 57; przedruk:
�Biblioteka Warszawska�, R. 1857, t. 2, s. 1 - 18, ad rem: s. 8 - 9.

13 M. GUMOWSKI Pami¹tki po Boles³awie Chrobrym. [w:] Boles³aw Chrobry 1025 - 1925. W dzie-
wiêæsetnê rocznicê koronacji Boles³awa Chrobrego. Sokoli rok Chrobrowski. S. l. et a. [War-
szawa 1925], s. 49 - 91, ad rem: s. 59.

14 J. BIRKENMAJER Napis na dawnym grobowcu Boles³awa Chrobrego. Hic iacet in tumba prin-
ceps, generosa columba... �Kurjer Poznañski�, R. 27: 1932, nr 142 z 26 marca, wyd. wieczor-
ne, s. 4; przedruk: �Przegl¹d Klasyczny�, R. 1: 1935, nr 2, s. 84.

15 [W:] T. MICHA£OWSKA op. cit., s. 67.
16 Cf adaptacjê Ryszarda Gansiñca (R. GANSINIEC Nagrobek Boles³awa Wielkiego. �Przegl¹d

Zachodni�, R. 7: 1951, t. II, nr 7/8: Lipiec - sierpieñ, s. 359 - 537, ad rem: s. 421).
17 Cf M. PLEZIA Najstarsza poezja polsko-³aciñska (do po³owy XVI wieku). Wroc³aw 1952, s. 3 - 4 (s. v.

Napis na grobie Boles³awa Chrobrego). «Biblioteka narodowa», ser. I, nr 141, a tak¿e komen-
tarz we Wstêpie, s. XVII - XVIII.

pod¹¿a Micha³ Wiszniewski9 i jego krytyk, Ignacy Lojola Rychter10, a dalej
Dominik Szulc11, August Bielowski12 , Marian Gumowski13 , Józef Birkenma-
jer14 , a ostatnio � w 1995 roku � Ewa Jolanta G³êbicka15 . Najtrwalszy okaza³
siê przek³ad Birkenmajera, choæ poddawany by³ daleko id¹cym kontamina-
cjom16 , ale tak¿e przejmowany tylko z niewielkimi zmianami17  lub jedynie
dostosowywany do kolejno�ci wersów rekonstruowanego orygina³u (Brygi-
da Kürbis i jej kontynuatorzy).

Poda³ do sieci
WOJCIECH MISCHKE

progach historii. T. 2: O �wiadectwach do dziejów kultury Polski �redniowiecznej. Poznañ
2001, s. 243 - 282.

3 T. MICHA£OWSKA �redniowiecze. Warszawa 1995, s. 66 - 67. «Wielka historia literatury pol-
skiej»; oraz liczne pó�niejsze wydania.

4 K. LIMAN �redniowiecze. Poznañ 2004, s. 78 - 79 i 178 - 179 (przypisy). «Antologia poezji
³aciñskiej w Polsce», pod red. I. Lewandowskiego, [t. 1].

5 E. SKIBIÑSKI op. cit.
6 T. MICHA£OWSKA loc. cit.; K. LIMAN loc. cit.; podobnie za tak¹ metryk¹ opowiedzia³ siê Andrzej

D¹brówka (A. D¥BRÓWKA �redniowiecze. Korzenie. Warszawa 2005, s. 18 - 22. «Ma³a Historia
Literatury Polskiej», red. nauk. A. Brodzka i E. Sarnowska-Temeriusz; cf tak¿e: http://www.me-
diewistyka.net/korzenie/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1. Autor ten w swej
analizie koncentruje siê na funkcji, jak¹ Epitafium mia³o do spe³nienia w XIV wieku, jego
preegzystencjê traktuj¹c jako kwestiê drugorzêdn¹ � s. 21).

7 J. �EMLIÈKA �Polská koruna� Vratislava II. aneb èím ho (ne)mohl obdaøit Jindøich IV. Glosy ke
støedovìké korunovaèní symbolice. �Èeský Èasopis Historický�, R. 106: 2006, nr 1, s. 1 - 46;
ad rem: s. 5.

8 J. LELEWEL Grobowy napis Boles³awa Wielkiégo w Poznaniu. �Tygodnik Wileñski�, R. 1816,
t. 1, nr 18 z 19. 03., s. 286 - 294 i nr 19 z 26. 03., s. 502 - 512, ad rem: s. 291; szkic przedrukowy-
wany pod zmienionym tytu³em Grobowy napis Boles³awa Wielkiego w Poznaniu, tudzie¿
grobowiec Boles³awa �mia³ego w Ossjaku i w ka¿dorazowo rozszerzanej wersji: 1° - w zbio-
rze pism autora: Polska wieków �rednich czyli Joachima Lelewela w dziejach narodowych
polskich postrze¿enia. T. 2. Poznañ 1847, s. 313 - 339, ad rem: s. 319 - 320; 2° - ditto. Poznañ
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Epitafium Boles³awa Chrobrego

W tym grobie spoczywa wódz � szlachetna go³êbica

Zwano ciebie Chrobrym, po wieki b¹d� b³ogos³awionym
Choæ z ojca pogana, lecz matk¹ tw¹ chrze�cijanka
Krople �wiêtej wody sprawi³y, ¿e� s³ug¹ bo¿ym
Gdy ciê postrzy¿ono, w Rzymie twe w³osy z³o¿ono
Odt¹d po�ród wa�ni ty� by³ Chrystusa zapa�nik
Zwyciê¿a³e� ziemie walk i wojen czyni¹c wiele

Imiê twoje w s³awie, wiêc chwa³a ci Boles³awie
Tak królestwo S³owian, Jaæwingów, a tak¿e Polan
Cesarz wyniós³ wy¿ej, by� ksiêciem ju¿ nie by³ d³u¿ej
Za to ty� z wdziêczno�ci hojnych mu darów nie sk¹pi³
I jakie sam chcia³e�, z rado�ci¹ ofiarowa³e�
By przydaæ ci s³awy Otto koron¹ obdarzy³

Za czyny wspania³e oby� zbawiony by³. Amen.

Uk³ad przek³adu polskiego
EL¯BIETA ZECHENTER-SP£AWIÑSKA

Epitaphium Chabri Boleslai*

Hic iacet in tumba princeps generosaa columba

Ch[r]abrib tu es dictus sis in evum benedictus
Perfido c-patre tu es-c, sed credula matre
Fonte sacro lotus servus Domini puta totus
Precidens comam septenod tempore, Romam
Tu possedisti velut verus adletae Cristi
Vicistif terras faciens bellasg quoque guerras

Incliteh dux tibi laus, strenue Boleslaus
Regni Sclavorum Gottorumi suej Polonorum
Cesar precellens a te ducalia pellens
Plurima dona sibi que placuere tibi
Hinc detulisti quia divicias habuisti
Ob famamque bonam tibi contulit Otto coronam

Propter luctamen k-sIt tIbI l-saLVs-kl Amen

� �

* Edycja wed³ug rekonstrukcji Brygidy Kürbis (EADEM Epitafium Boles³awa Chrobrego. Analiza literacka
i historyczna. �Roczniki Historyczne�, R. 55/56: 1989/1990 [druk: 1990], s. 95 � 132, ad rem: s. 121;
przedruk [w zbiorze prac autorki:] Na progach historii. T. 2: O �wiadectwach do dziejów kultury Polski
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�redniowiecznej. Poznañ 2001, s. 243 � 282, ad rem: s. 270; dalej cyt. edycja ksi¹¿kowa, w przypisach
oznaczona syglem K) z wykorzystaniem emendacji Edwarda Skibiñskiego (idem Epitafium Boles³awa
Chrobrego. [w:] Studia epigraficzne. T. 2, pod red. J. Zdrenki. Zielona Góra 2006, s. 73 � 77, ad rem:
s. 76; w przypisach oznaczone syglem HL).
Numeracja wersów wed³ug kolejno�ci w przekazach staropolskich, przyjêtej w starszych edycjach
(cf Nagrobek Boles³awa Chrobrego. [w:] Monumenta Poloniae historica. T. 1. Ed. A. Bielowski. Lwów
1864 [reprint: Warszawa 1960], s. 319 - 322, ad rem: s. 320.
Przypisy nie sygnowane pochodz¹ od Brygidy Kürbis.

a albo gloriosa   b albo Gloriosus    c-c HL; K: [tunc] patre natus  d HL; K: septenni     e HL; K: athleta
f albo Adicisti  g HL; K: bellum  h HL; K: Inclyte    i = Getarum � emendacja zaproponowana
przez Kürbis (ibidem, s. 268 - 269) � przyp. WM  j HL; K: seu (w przypisie: albo: sive)
k-k Domniemywany przez Lelewela (Grobowy napis Boles³awaWielkiego w Poznaniu, tudzie¿
grobowiec Boles³awa �mia³ego w Ossjaku. [Wyd. 4, broszurowe.] Poznañ 1857, s. 33) chronostych
wskazuj¹cy na �mieræ króla w wieku 58 lat � przyp. WM     l-l albo laus quoque


