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Michał z Dewolu (? – po 1118) 

 

Życie i twórczość autora było prawdopodobnie ściśle związane z Dewolem (ant. Selasoforis), 

miastem które już w IX w. stało się jednym z najważniejszych ośrodków panowania 

bułgarskiego nad zachodnimi Bałkanami. Już wtedy istniało tutaj biskupstwo, które po 1018 r. 

pozostało pod zwierzchnictwem arcybiskupów Bułgarii. Dewol od początku X w. pozostawał 

jednym z lokalnych centrów kultury bułgarskiej i bizantyńskiej, czego potwierdzeniem są 

m.in. informacje o działających w mieście i okolicach założone przez św. Klemensa i jego 

uczniów, umieszczone w greckim żywocie spisanym na przełomie XI/XII w.1 Michał jako 

ówczesny biskup Dewolu, wespół z arcybiskupem Teofilaktem mógł wywrzeć wpływ na 

narodziny tego tekstu ważnego dla średniowiecznej kultury bułgarskiej. Michał jednak lepiej 

jest znany jako autor aspirujący do rangi lokalnego kronikarza Bułgarii w czasach rządów 

władców z rodu Komitopulów oraz początkowych dekad po nastaniu pax byzantina w 1018 r. 

Zapiski Michała zachowały się w formie interpolacji do tzw. rękopisu wiedeńskiego (Cod. 

Vind. Hist. Gr. 74) kroniki Jana Skylitzesa (ok. 1040 – ok. 1101) zatytułowanej jako „Zarys 

dziejów”, sporządzonej prawdopodobnie w latach 70-tych jedenastego stulecia2. Uzupełnienia 

naniesione przez biskupa Michała w największym stopniu dotyczą lat 976-1019, w wypadku 

późniejszego okresu są już bardziej rzadsze jeśli. Dostarczają pewnych danych o przebiegu 

powstania Piotra Deliana w latach 1038-1040 czy o losach członków bułgarskiego rodu 

 
1 A. K(azhdan), Devol, [w:] ODB, t. 1, s. 616-617; П. Коледаров, О местонахождеии 

средневекового города Девол и пределах одновренной области, 

„Paleobulgarica/Старобъалгаристика”, 6, 1982, 1, s. 87-101, 6, (1982), 2, s. 75-90; И.Г. Илиев, 

Деволското книжовно и литературно средище от края на IX век – от свети Климент до 

Михаил Деволски, [w:] Европейският Югоизток през втората половина на X – началото на XI 

век. История и култура, София 2015, s. 552-567.  
2 Ioannis Synopsis historiarum, ed. H. Thurn, Berlin – New York 1973, której treść obejmuje 

dzieje Bizancjum w latach 811-857. Anonimową kontynuację „Zarysu dziejów” doprowadzoną do 

1079 r., przez część badaczy przypisywaną Skylitzesowi, sporządzono krótko przed 1081 r. 

Kontynuacja doczekała się dwóch wydań, zob. Zob. Hē synecheia tēs Chronographias tou Iōannou 

Skylitsē (Ioannes Skylitzes Continuatus), ed. Th. Tsolakēs, Thessalonike 1968; Byzantium in the Time 

of Troubles. The Continuation of the Chronicle of John Skylitzes (1057-1079), introduction, translation 

and notes by E. McGeer, prosopographical index and glossary of terms by J.W. Nesbitt, Leiden-

Boston 2020. Polski przekład: Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka, z. 6. 

Pisarze wieku XI, tłum. i kom. A. Kotłowska, współpraca A. Brzóstkowska, Warszawa 2013, s. 106-

287. Obydwa teksty były zresztą interpolowane przez Michała.  
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panującego w latach 1048-1057. Ostatnia chronologicznie interpolacja, ważna z racji 

ujawnienia tożsamości autora wpisów, pochodzi z kwietnia 1118 r.3 Uzupełnienia odnoszą się 

do rodziny Komitopulów, której kolejni potomkowie komesa Mikołaja: Samuel (ok. 990-

1014), Gabriel Radosław (1014-1015) i Jan Władysław (1015-1018) władali Bułgarią wkrótce 

po detronizacji starej cesarskiej dynastii w 976 r. Michał z Dewolu poprawia i uzupełnia 

przekaz „Zarysu dziejów”, uzupełniając narracje Skylitzesa o dodatkowe informacje 

prosopograficzne na temat kolejnych pokoleń nowej bułgarskiej dynastii oraz wspierających 

ją dygnitarzy, łącząc to z dobrą znajomością detali topograficznych ziem zachodnich 

Bałkanów. Wszystko to sprawia to, że zbiór interpolacji Michała z Dewolu do dzieła 

Skylitzesa można potraktować jako odrębny tekst historiograficzny pod wieloma względami 

przypominający tzw. „małą/krótką kronikę”, utwory nierzadko spotykane w literaturze 

bizantyńskich wieków średnich. Stanowią one zbiory krótkich, zwykle jednozdaniowych 

tekstów, poświeconych wydarzeniom rozgrywającym się w pewnym ciągu czasowym (od 

kilku lat do stulecia) w określonym środowisku geograficznym, instytucjonalnym czy 

rodzinnym4. 

 W notatkach biskupa Michała z Dewolu Własi pojawili się tylko raz, ale w 

okolicznościach które należy uznać za wyjątkowe. Własi  bowiem u zarania swoich dziejów, 

za sprawą incydentu w którym uczestniczyli, przyczynili się zmian w politycznym układzie 

sił w Bułgarii. Według interpolacji Michała jeden z braci Komitopulów, Dawid brat Samuela, 

został uśmiercony przez „jakichś wędrownych Wołochów między Kastorią a Prespą pod tzw. 

Pięknymi Dębami (Kal£ˆ dràj)” ok. 976 r.5 To tragiczne wydarzenie stanowi jeden z etapów 

dochodzenia Samuela do jedynowładztwa nad Bułgarami. Z dwóch pozostałych braci, 

wkrótce Mojżesz zginie w boju z Bizantyńczykami oblegając Serres, natomiast Aaron 

 
3 B. Prokić, Die Zusätze in der Handschrift des Johannes Skylitzes codex Vindobonensis hist. 

gr. LXXI. Ein Beitrag zur Geschichte des sogenannten westbulgarischen Reiches, München 1906; H. 

Thurn, Enleitung, [w:] Ioan. Scylitz, dz. cyt., s. XXVI, XXX-XXXIII; И. Илиев, Добавки на епископ 

Михаил Деволски от 1118 г. към „Исторически свод” на Йован Скилица (XI в.), [w:] В. Гюзелев, 

Извори за средновековната история България (VII-XVв.) в австрийските ръкописни сбирки и 

архиви. Първи том. Български, други славянски и византийски извори, София 1994, s. 45-57.  
4 Zob. И.Г. Илиев, Деволското книжовно и литературно средище от края на IX век – 

от свети Климент до Михаил Деволски, dz. cyt., s. 561-562; J. Ferluga, John Scylitzes and Michael 

of Devol, [w:] tegoż, Byzantium on the Balkans. Studies on the Byzantine Administration and the 

Southern Slavs from the VIIth to the XIIth Centuries, Amsterdam 1976, s. 337-344; P. Schreiner, Die 

Chronik des Michael von Devol (1118). Eine neue Einschätzung der Wiener Skylitzes-Handschrift hist. 

gr 74, [w:] Laudator temporis acti. Studia in Memoriam Ioannis A. Božilov, vol. I. Religio, Historia, 

cur. I.A. Biliarsky, Serdicae MMXVIII, [Sofia 2018] s. 240-252.    
5 И. Илиев, Добавки на епископ Михаил Деволски от 1118 г. към „Исторически свод” на 

Йован Скилица (XI в.), dz. cyt. s. 45 [ = Ioan. Scylitz, dz. cyt., s. 329 79]; Jan Skylitzes, przekł. A. 

Kotłowska, dz. cyt., s. 193. Z relacji Skylitzesa wiadomo tylko o przedwczesnej śmierci Dawida, o roli 

Włachów w tym wydarzeniu milczy.   
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zostanie wraz z najbliższymi zamordowany z polecenia Samuela w Rametanicy w 987 lub w 

988 r., który wkrótce ogłosi się cesarzem Bułgarów6. Owe „Piękne Dęby”, które stały się 

miejscem śmierci Dawida, próbowano zlokalizować w różnych punktach górskich pasm 

przebiegających na północ od Kastorii. Ostatecznie przyjęto, że Wołosi zabili Dawida 

Komitopula nieopodal tego miasta, w bliżej niesprecyzowanym miejscu położonym w 

dzisiejszej północnej Grecji, prawdopodobnie pomiędzy wioskami Dendrohorion a 

Kroustallopygi7.  

Z przekazu biskupa Michała wynika, że zbrodniczy czyn został dokonany przez 

„wędrownych Wołochów (Bl£cwn Ðditîn)”. Niestety nie wiadomo, czy obecność owych 

zagadkowych wędrowców określonych greckim terminem „hóditai (Ðd‹tai)” w „Pięknych 

Dębach” była rezultatem wkroczenia bułgarskiego księcia na szlak sezonowych wędrówek 

Wołochów czy należy ją potraktować jako przypadkowy zbójnicki incydent w  niespokojnych 

czasach, kiedy na pograniczu bułgarsko-bizantyńskich ustawicznie dochodziło do utarczek. 

Próby dokładnego wyjaśnienia znaczenia terminu „hóditai” nie przyniosły definitywnego 

rozstrzygnięcia. Nie wiemy, czy w opisanych okolicznościach oznaczał on uzbrojonych 

pasterzy, włóczęgów, rozbójników czy wojskowych maruderów. Niewykluczone że do 

ówczesnych Włachów po trosze pasowała do nich każda z tych profesji. . Jednak z pewnością 

„hóditai” kojarzyli się biskupowi Dewolu z ludźmi luźnymi, nie uznającymi żadnej 

zwierzchniej władzy i skorymi do aktów gwałtu, powodującymi zamieszanie na pograniczu8.  

 

 

 

 

 
6. Zob. A. K(azhdan), Kometopouloi, [w:] ODB, t. 2, s. 1140-1141.  
7 T.J. Winnifrith, The Vlach. The History of Balkan People, London 1987, s. 19, mapy nr 11 i 

4, w oparciu o które hipotetycznie zrekonstruowano miejsce śmierci Dawida.  
8 E. Stănescu, Byzantinovlachica I. Les Vlaques à fin du Xe siécle – début du XIe et la 

restauration de la domination byzantine la peninsule balkanique, “Revue des études sud-est 

européennes”, 6, 1968, 3, s. 407-438, zwłaszcza 407-415, gdzie zamieszczono starszą literaturę 

dotyczącą tego incydentu.; A.G. Lazarou, L’Aroumain et ses rapports avec le Grec, Thessaloniki 

1986,  s. 68, przyp. nr 9.   


