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Rok 2015 Rokiem Jana Dlugosza

Jan Dlugosz – kronikarz, wybitny polski historyk,
twórca nie mającego sobie rownych w owczesnej Europie
dziela „Historia”, został okreslony jako ojciec polskiej
historiografii i heraldyki.
Duchowny, geograf, dyplomata, wychowawca synow
Kazimierza Jagiellonczyka.

Projekt przypomina rowniez o najwiekszym dziele Jana
Dlugosza opisującym dzieje państwa polskiego „Roczniki
czyli kroniki slawnego Krolestwa Polskiego”.



Portret Jana Dlugosza z XVII w.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Jan_D%C5%82ugosz_111.PNG?uselang=pl



Jan Dlugosz (zyciorys)

Urodzil się w 1415 roku w Brzeznicy (dzis powiat
pajeczanski, województwo lodzkie), w sredniozamoznej
rodzinie szlacheckiej.
Matka – Beata, córka Marcina z Borowna.
Ojciec – Jan Dlugosz z Niedzielska, odegral wazna role
w bitwie pod Grunwaldem, gdzie pojmal komtura
krzyzackiego. W nagrode otrzymal bogate starostwo w
Nowym Miescie Korczynie.

Zrodlo: Sredniowiecze. Encyklopedia popularna, oprac. H. R. Loyn, Warszawa, Czytelnik, 1996. 



Jan Dlugosz (zyciorys)

Na poglady Jana Dlugosza wywarly wplyw wyniesione
z domu tradycje walk z Krzyzakami wspominane przez ojca.
W latach 1428-31 studiowal w Akademii Krakowskiej.
W 1431 dostal sie na dwor Zbigniewa Olesnickiego,
biskupa krakowskiego, gdzie pelnil funkcje notariusza,
potem sekretarza, a w koncu kanclerza.

Zrodlo: Sredniowiecze. Encyklopedia popularna, oprac. H. R. Loyn, Warszawa, Czytelnik, 1996. 



Jan Dlugosz (zyciorys)

Jednoczesnie dal sie poznac jako sprawny administrator
dóbr biskupich. Krol Kazimierz Jagiellonczyk wykorzystal
zdolnosci dyplomatyczne Dlugosza i w latach 1467 i 1469
powierzyl mu wazne misje w Czechach i na Wegrzech.
Zostal tez Dlugosz wychowawca synow krolewskich.
Pod koniec zycia, dzieki poparciu krolewskiemu zostal
mianowany na stanowisko arcybiskupa lwowskiego, jednak
nie zdolal go juz objac.
Byl fundatorem kosciolow, domow dla wikariuszy i bursy
uniwersyteckiej.

Zrodlo: Sredniowiecze. Encyklopedia popularna, oprac. H. R. Loyn, Warszawa, Czytelnik, 1996. 



Jan Dlugosz nominowany arcybiskupem lwowskim (1480) ,Jan Matejko malarz

http://polona.pl/item/20447113/0/



Wychowawca krolow

Kazimierz IV Jagiellonczyk został wybrany krolem
Polski w roku 1445 – rok po bitwie pod Warna, gdzie
zginał jego starszy brat Wladysław II, zwany
Warnenczykiem. Wnioskodawca był kardynał Zbigniew
Olesnicki, ktory pod Grunwaldem miał uratowac zycie
jego ojcu – Władyslawowi Jagielle.
Koronacja Kazimierza IV Jagiellonczyka odbyła się na
Wawelu 25.06.1447 r.



Wychowawca krolow

7 lat pozniej – 10 lutego 1454 r. krol pojał za zonę corkę
cesarza austriackiego Alberta II Elżbiete Rakuszanke z
Habsburgow, ktora w przyszlosci zyskała zaszczytny tytuł
Matki Krolow dajac mu 13 dzieci, w tym 6 synow, z
których 4 zostało krolami.
Wychowaniem krolewiczów zajmowali się od 1467 r.
kronikarz Jan Długosz oraz włoski humanista Filip
Kallimach.



Lekcja gramatyki (drzeworyt z XV w.)

/Rosik Stanislaw, Jan Olbracht i jego czasy, Wroclaw, Wydawnictwo Dolnoslaskie, 2003,  s. 3-4./ 



Wychowawca krolow

„Ojciec Jan Kazimierz Jagiellonczyk nie był dla synow
pobłazliwy. 1 pazdziernika 1467 r. oddał ich do szkoły
Jana Długosza. Oprocz Olbrachta znalezli się w niej 12-
letni Władysław, 9-letni Kazimierz i liczacy 7 lat
Aleksander.
Pod ręką kanonika Długosza krolewiczom łatwo nie
było. Zyli w skromnych warunkach, a dni upływały im
pracowicie, często z dala od stolicy, m in. w górzystych
okolicach Nowego Sacza.”

/Rosik Stanislaw, Jan Olbracht i jego czasy, Wroclaw, Wydawnictwo Dolnoslaskie, 2003,  s. 3-4./ 



Jan I Olbracht (1459-1501) 
– król Polski



Jan I Olbracht (1459-1501) 
– król Polski

„Słynny dziejopis formował Olbrachta w duchu szacunku
dla tradycji. Znakiem rozpoznawczym jego szkoły jest
wpojony młodym Jagiellonom styl pisma – gotycki.
Charakter pisma Olbrachta odbiegał jednak znacznie od
starej kaligrafii mistrza Jana. W parze z tym szło
zainteresowanie królewicza pierwszymi zwiastunami
renesansu w Polsce.”

/Rosik Stanislaw, Jan Olbracht i jego czasy, Wroclaw, Wydawnictwo Dolnoslaskie, 2003,  s. 3-4./ 



Jan I Olbracht (1459-1501) 
– król Polski

„Około 1470 roku do Polski przybył włoski humanista
Kallimach. Po 2 latach właczył się w edukacje synów
królewskich, uzupełniajac ich wykształcenie znajomoscia
najnowszych trendow w literaturze, mysli politycznej i
dyplomacji. Stał się niejako drugim biegunem w
stosunku do Długoszowej szkoły. (..) Wykształcenie
królewiczów zdobyte pod reka obu mistrzow budziło
uznanie u obcych dyplomatow odwiedzajacych dwor.
Olbracht znał tez (oprocz łaciny) język niemiecki, a może i
węgierski. Edukacje szkolna zakonczył wraz ze starszym
o rok Kazimierzem w 1474 r.”

/Rosik Stanislaw, Jan Olbracht i jego czasy, Wroclaw, Wydawnictwo Dolnoslaskie, 2003,  s. 3-4./ 



Aleksander Jagiellończyk (1461-1506) 
– król Polski i wielki książę Litwy



Aleksander Jagiellończyk (1461-1506) 
– król Polski i wielki książę Litwy

„Aleksander, piate dziecko Kazimierza Jagiellonczyka,
kształcił sie wraz z bracmi pod czujnym i krytycznym
okiem mistrzow Jana Długosza i Kallimacha. Ich
wysilki nie na wiele sie jednak zdały. Uczen nigdy nie
osiagnał bieglosci w sztuce przemawiania, tak potrzebnej
uczonemu wladcy. Rowniez jego znajomosc laciny
pozostawiala wiele do zyczenia. Wazniejsze okazaly sie
pozniejsze lekcje sprawowania wladzy, pobierane u boku
ojca.”

/Wiszewski Przemyslaw, Aleksander i jego czasy, Wroclaw, Wyawnictwo Dolnosląskie, 2003,  s. 3./



Zygmunt I Stary (1467-1548) 
– król Polski i wielki książę Litwy



Zygmunt I Stary (1467-1548) 
– król Polski i wielki książę Litwy

„Od 7 roku zycia wzrastał pod okiem słynnych
pedagogow i nauczycieli – najpierw Jana Długosza i
Filipa Kallimacha, a od 1477 r. mniej znanych, ale
wybitnych profesorów Akademii Krakowskiej: filozofa i
medyka Jana Wellsa czy prawnika Jana
Boruchowskiego. Zygmunt niezle opanowal lacine i
niemiecki. Ale dbano nie tylko o jego rozwoj
intelektualny. Waznym elementem jego edukacji były
liczne podroze u boku rodzicow, uczestnictwo w zjazdach i
innych wydarzeniach państwowych.”

/Rosik Stanislaw, Zygmunt Stary i jego czasy, Wroclaw, Wydawnictwo Dolnosląskie, 2003, s. 3./



Ojciec polskiej historiografii

Jan Dlugosz, reprodukcja obrazu Antoniego Gramatyki 
– noworocznego prezentu dla Towarzystwa Przyjacioł Sztuk Pięknych w Krakowie w r. 1878

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_D%C5%82ugosz#mediaviewer/File:Jan_D%C5%82ugosz_1.PNG



„Roczniki czyli kroniki
slawnego Królestwa Polskiego”

Jan Dlugosz przez 25 lat pracowal nad najwazniejszym
dzielem swojego zycia „Dziejami Polski”, zwanymi tez
„Rocznikami czyli kronikami slawnego Królestwa
Polskiego”. Dzielo to było pierwsza wybitna synteza w
historiografii polskiej, zajmuje takze wazne miejsce w
sredniowiecznej historiografii europejskiej. Kronika to
chronologiczny zapis wazniejszych wydarzen, bez
wyjasnien, zdarza sie, ze autor zamieszcza swój
komentarz. Jan Dlugosz w 12 ksiegach opisal historie
Polski od czasów legendarnych do 1480 roku. Prace
rozpoczal w 1455 a trwaly do smierci Jana Dludosza.

http://www.edupedia.pl/words/index/show/564648_leksykon_postaci-jan_dugosz.
Ola Bednarska, Jan dlugosz jako historyk http://www.oeiizk.edu.pl/historia/bednarska/historyk



Obwoluta ksiazki



„Kazdy jest dluznikiem swojej ojczyzny… ”

Dzielo Dlugosza wzbudzilo podziw wsród znawców
interesujacach sie historia, na przyklad u slynnego
Kallimacha. W dziejach kultury polskiej Kronika Jana
Dlugosza zajmuje miejsce wyjatkowe poniewaz wplywala
na historyczna swiadomosc Polaków.
Dlugosz wyjatkowo cenil wyksztlcenie historycne,
poniewaz uwazal, ze dostarcza ono wzorców
zachowania,uczy rozrózniac miedzy dobrem
i zlem, ksztaltuje zasady wspólzycia miedzy ludzmi.
Mówil, ze „kazdy jest dluznikiem swojej ojczyzny w
takim stopniu w jakim sily jego umyslu pozwalaja mu
dlug splacic”.

Ola Bednarska, Jan dlugosz jako historyk http://www.oeiizk.edu.pl/historia/bednarska/historyk



Portret wykonal Walery Eljasz-Radzikowski

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_D%C5%82ugosz#mediaviewer/File:Jan_D%C5%82ugosz.PNG



koniec


