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 S öndagen den första juni 1851 anlän-
de den mähriske historikern och 
benediktinprästen Beda Dudík till 

Stockholm. Han hade börjat sin resa 
i Brünn (Brno) i det österrikiska im-
periet, och färdades sedan via Breslau 
(Wrocław), Berlin och Stettin (Szczecin) 
innan han slutligen nådde Ystad och 
sitt mål Sverige. Föremålen för hans 
längtan, som han uttryckte det, var 
framförallt att besöka det svenska riks-
arkivet och det kungliga biblioteket. Där skulle 
han en gång för alla gå till botten med vilka bok- 
och konstskatter som Mähren hade för lorat till 
den svenska eliten under det trettioåriga krigets 
slutskede.¹ Dudík kom att spendera fyra månader 
i landet och han besökte då en rad platser och 
samlingar, som till exempel domkyrkobiblio-
teken i Västerås och Strängnäs, Skokloster slott 
och Uppsala universitetsbibliotek. Den rik aste 
guldgruvan visade sig dock vara Stockholm och 
det kungliga biblioteket, där Dudík fann och 
beskrev många handskrifter.² Han visste där-
till att flertalet handskrifter som hade tagits av 
drottning Kristina följde med henne då hon ab-
dikerade och lämnade kungariket för Rom 1654. 
Dudík kom således att fortsätta sitt sökande efter 
Mährens historia i Rom och Vatikanstaten 1852.³ 

Vad går då att lära av den arkivforskning som 
Beda Dudík genomförde i Stockholm och Rom 
under det tidiga 1850-talet? Under Dudíks livs-

emma hagström molin

Skattjakten

Beda Dudíks sökande efter Mährens historia i Stockholm och Rom 1851–1853

tid ökade historieskrivningens status 
lavin artat i Europa. Historismen, eller 
‘Histor ismus’ på tyska, växte fram i 
Preussen under 1830-talet som en onto-
logisk och metodologisk strömning 
vilken försåg europeiska historiker 
med nya vetenskapliga ideal. Nu blev 
kritiska studier av originalhandlingar i 
arkiven till historikerns mest centrala 
praktik och ämnet professionaliserades 
genom införandet av vetenskapliga se-

minarier. Historiker började resa, ibland mycket 
långväga, till arkiv, bibliotek och andra historio-
grafiska institutioner i större utsträckning än sina 
föregångare.4 Tidigare forskning om historismen 
har framförallt fokuserat på vad denna innebar 
som vetenskaplig idé, snarare än dess materiella 
förutsättningar. Men vad hände egentligen i ar-
kiven, de som med ens blivit så betydelsefulla? 
Dudíks forskning och publikationer belyser his-
torikerns jakt på, arbete med och relation till de 
autentiska källorna. Här kommer jag att foku-
sera på de unika handskrifternas innebörder för 
Dudík, och då specifikt hans klassificeringsarbete 
i Stockholm och Rom, tillsammans med några 
berömda historikers idéer om vad arkivforskning 
egentligen innebar.

Dudíks karriär och forskning
Beda Franciscus Dudík (1815–1890) var i en och 
samma person kyrkans, kejsarens och historieve-
tenskapens man. Han föddes 1815 i den historiska 
regionen Mähren (Morava), som idag är en del av Codex Gigas. KB HS A 148 52r.
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Tjeckien men som då tillhörde Österrike. Dudík 
studerade i Brünn och Olmütz (Olomouc), han 
prästvigdes 1840 och undervisade sedan i klas-
siska språk och historia från 1854. År 1855 blev han 
privatdocent tack vare den forskning som han 
hade bedrivit vid universitet i Wien, 1859 utsågs 
han till Mährens officiella rikshistoriograf och 
1865 gjordes han till ledamot av den kejserliga 
vetenskapsakademien i Wien. Mellan 1860–1889 
publicerades hans opus magnum, Mährens allge-
meine Geschichte, vilket behandlar regionens his-
toria fram till år 1350 i tolv volymer.5 

Men Dudík skrev inte bara historia, han orga-
niserade den också. På uppdrag av Tyska ordens 
högmästare i Wien, ärkehertig Maximilian Josef 
av Österrike-Este, inrättade Dudík ordens arkiv 
och bibliotek mellan åren 1853–1859, och 1865 pre-
senterade han ett inventarium över dess skatt-
kammare. Arbetet med ordens samlingar be-
skrev Dudík själv som det mest omfattande och 
svåraste uppdrag han dittills hade haft.6 Dudík 
skrev även samtidshistoria, som när han 1866 följ-
de kejsarens fälttåg i Italien i samband med kri-
get mot Preussen, eller 1869, när kejsaren tog med 
Dudík till det som då kallades Orienten – Kon-
stantinopel (Istanbul), Aten, Palestina och slut-
ligen Egypten – för att där bevittna Suezkanalens 
officiella invigning.7 

Sammantaget hade Dudík en minst sagt impo-
nerande karriär, och han gynnades utan tvekan 
av sina goda relationer till hovet i Wien. Han 
tycks inte ha haft några problem med att vara 
trogen kejsaren och imperiets elit samtidigt som 
han uttryckligen tjänade och intresserade sig för 
Mährens förflutna, det som var hans ‘Heimath’, 
hembygd, och fadersland. Mähren befann sig 
alltid i skuggan av Böhmen och huvudstaden 
Prag, och därför var det inte konstigt att ban-
den till Wien var desto starkare. Dudík publice-
rade sina forskningsresultat på tyska, och inte på 
tjeckiska. Detta är en viktig omständighet med 
tanke på att han verkade i en tid då språk poli-
tiserades allt mer, och inte minst tyska började 
anses vara överhetens modersmål bland central-
europeiska lärda.8 En samtida kollega till Dudík, 
även han född i Mähren, hette František Palacký 
(1798–1876). Han valde till skillnad från Dudík 
tjeckiskan då han publicerade sitt opus magnum 
Dějiny národu českého w Čechách a w Morawě 
(Den tjeckiska nationens historia i Böhmen och 

Mähren) som publicerades mellan 1836–1867. 
Palcký hade utbildats i en tysk skola men sökte 
sig senare till Prag på grund av sitt intresse för 
just den tjeckiska litteraturen och historien. 1848 
blev han erbjuden medlemskap i en tysk histo-
risk kommitté, vilket han avböjde under drama-
tiska former med motiveringen att han var tjeck 
och inte tysk. Palackýs ställningstagande ledde 
till att den tjeckiska nationens faktiska existens 
uppmärksammades, och han blev en nyckelfigur 
för tjeckernas nationa listiska rörelse. Men precis 
som Dudík var även Palacký trogen en multiet-
nisk österrikisk stat, som tjeckerna skulle vara 
en självbestämmande del av. För Palacký var det 
heterogena Österrike en nödvändig motkraft till 
det tyska enandet som skrämde honom och som 
utspelades i hans och Dudíks samtid.9 

Vetenskapliga praktiker och metaforer
Den politiska utvecklingen kunde alltså påverka 
vilket språk som historikern valde att kommuni-
cera sin forskning på, och vilken stad eller region 
han valde att verka i. Detta var inte det enda sätt 
som historieskrivning och samtid flätades sam-
man på. Vetenskaplig historieskrivning, det vill 
säga den som grundas på källkritiska studier av 
primärkällor och som eftersträvar objektivitet, 
kan sägas ha uppfunnits av den Berlinbaserade 
forskaren Leopold von Ranke (1795–1886). Ranke, 
som ursprungligen var skolad som filolog, är tvek-
löst en av de mest berömda och inflytelserika 
historikerna genom tiderna. Genom att tillämpa 
språkforskningens komparativa metoder i sina 
läsningar av historiska dokument kom han att 
skapa en källkritik som stod i djup skuld till filo-
logernas då nydanade sätt att studera klassiska 
texter på. För Ranke och hans efterföljare hade 
historievetenskapen ett särskilt syfte. Med hjälp 
av historisk forskning kunde både den enskilde 
individen och nationen lära sig att hantera den 
moderna världens kaos.¹0 

Ranke såg sig själv som en upptäckare, och 
menade att arkivens mörker skulle utforskas på 
samma sätt som sjuttonhundratalets orädda upp-
täcktsresande hade tagit sig an främmande geo-
grafier i Afrika och Mellanöstern. Hans historiker 
var tvungen att gå bortom det tryckta ordet och 
ägna sin fulla uppmärksamhet åt de original-
källor som arkiven gömde och som fortfarande 
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återstod att uppdaga.¹¹ Arkiven var därmed en vit 
fläck på kartan, en orörd geografi som tvunget 
skulle erövras, och Rankes metaforer visar hur 
hans vetenskapssyn påverkades av den europe-
iska imperialismen. Nära sammankopplat med 
uttryck för kolonial dominans var de sexistiska 
liknelserna. Artonhundratalets historiker kunde 
beskriva arkivbestånd som prinsessor vilka skulle 
räddas, eller som harem vilka de stod redo att 
äntra. I privata brev kunde Ranke själv likna källor 
vid kvinnor som han älskade med och den veten-
skapliga objektiviteten uttrycktes därmed ofta ge-
nom användandet av erotiska metaforer.¹² 

Beda Dudík beskrev sitt arbete med att lokali-
sera källor över hela Europa i flera publikationer. 
Resor till arkiv, bibliotek och andra platser skild-
rades tillsammans med de upplevelser, mot gångar 

och framgångar som han erfor när han väl fors-
kade i dem. Sammantaget ger hans böcker värde-
full kunskap om historikerns praktiska arbete 
och han reflekterade även över den historiska 
forskningens natur. Den vetenskapliga objektivi-
teten, den som genom Ranke hade blivit så cen-
tral, liknade Dudík vid en tavla. De färger som 
hon hade – för objektivitet har feminint genus på 
tyska – återgavs subjektivt, precis som i alla andra 
målningar.¹³ När Dudík reflekterade kring histo-
rikerns arbete i arkivet gjorde han det med hjälp 
av metaforer hämtade från geologins, närmare 
bestämt paleontologins, och gruvnäringens värld. 
Han beskrev historien som ett schakt, i vilket det 
var viktigt att kunna skilja värdefull fossil från 
värdelös gråsten. Dudík menade alltså att det 
gäll de att lokalisera och studera rätt källor, att 
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kunnigt skilja det värdefulla från det värdelösa. 
På så sätt var han uttryckligen värderande i sitt 
arbete.¹4 Att det kungliga biblioteket beskrevs 
som en guldgruva, eller ordagrant en ‘fyndgruva’ 
(‘Fund grube’) på tyska, hade en dubbeltydig inne-
börd. I det tyska språket är en ‘fyndgruva’ precis 
vad det låter som: en plats där en värdefull metall 
påträffas. Men ända sedan 1400-talet har ordet 
även haft en metaforisk betydelse, och kunde an-
vändas för att beteckna en bok, en plats eller en 
samling där lärdom och kunskap går att finna.¹5 I 
‘fyndgruva’ ryms på så sätt både det materiellt 
och intellektuellt värdefulla, och det kungliga bib-
liotekets samlade skatter hade knappast kunnat 
beskrivas med ett mer träffande ord.

Gemensamt för Ranke och den i jämförelse 
mindre berömde Dudík var att de båda använde 
metaforer där historisk forskning handlade om 
att gå från mörker till ljus, att arkivforskning 
var något äventyrligt och viktigast av allt – det 
var ytterst mödosamt att gräva i arkiven. Dudíks 
symboliska grävande i historiens schakt visar hur 
historieskrivning härstammade från handfasta 
praktiker. De filologiska, komparativa närläs-
ningar som Ranke pläderade för, och som Dudík 
var väl skolad i, var centrala. Men historisk kun-
skap skapades därtill på särskilda platser, i speci-
fika rum och med hjälp av unika föremål. Forsk-
ningen krävde resor till arkiv i olika länder, till-
sammans med lokalisering och klassificering av 
källmaterial. Historien var tvungen att hanteras 
innan källkritiken kunde ta vid. Benediktineror-
den hade sedan tidigmodern tid en tradition av 
att resa, upptäcka och forska.¹6 Många av de prak-
tiker som kom att känneteckna den moderna 
historievetenskapen hade alltså sedan länge sys-
selsatt benediktinerna och överlag var det van-
ligt att präster bedrev historisk forskning under 
arton hundratalet.¹7 I Dudíks fall är det tydligt 
att hans dubbla yrkesidentitet som historiker och 
präst var fördelaktig, i vilken nya vetenskapliga 
ideal och ordens tradition kunde förenas.

Historiens skatter 
Vid sidan av arkivforskningen var som nämnts 
det vetenskapliga seminariet en viktig del av his-
torievetenskapens professionalisering. Men om 
seminariet var en exercis i källkritik, ett nytt aka-
demiskt sammanhang där vetenskaplig metod 

lärdes ut, var det som hände i arkiven det mot-
satta. Arkivforskning var historikerns äventyr 
där han tillät sig att vara mycket känslosam. Den 
amerikanska historikern Bonnie G. Smith har 
visat att det var just denna paradox, denna spän-
ning mellan vetenskaplig precision å ena sidan 
och omåttlig fascination för och fetischering av 
de historiska föremålen å andra sidan, som gjorde 
artonhundratalets historievetenskap nydanade.¹8 
Genom arkivforskningen kastades allt ljus på käl-
lorna som undersöktes. Det handlade inte bara 
om texter som lästes, utan om historiska föremål 
som uppleves. Både Ranke och Dudík kunde ge 
stumma ting metaforiskt liv i sina publikationer. 
Ranke menade till exempel att ting talade till 
människan med tusen olika slags röster.¹9 När 
Dudík besökte Skokloster slott 1851 beskrev han 
på ett liknande sätt hur ett par porträtt, förestäl-
lande helgonen Franciskus av Assisi och Frans 
Xavier, talade till honom på ett hemtamt vis.²0 
Vare sig det rörde sig om tavlor, handskrifter eller 
arkivhandlingar så kallade Dudík dem alla rätt 
och slätt för ‘skatter’, just för att markera före-
målens dyrbarhet, deras höga intellektuella och 
materiella värden. 

Det var inte bara vetenskapliga förändringar 
som satte fokus på vad som fanns i arkiven och 
biblioteken under artonhundratalet. Dudík ver-
kade i en tid då imperiebygge, krig, revolution 
och nya geografiska gränsdragningar ständigt po-
litiserade historiska föremål och sam lingar. Den 
franska revolutionen 1789 och de oroliga tider som 
följde hade förvandlat arkiven och dess historiska 
handlingar till politiskt sprängstoff. Under Napo-
leonkrigen fördes konfisker ade arkiv handlingar, 
boksamlingar och konstföremål från hela Europa 
till Paris. När den franske kejsaren hade besegrats 
hamnade föremålen i fokus. Nationalstaternas 
framtida öden tycktes framförallt vara samman-
flätade med förmågan att kontrollera arkiven och 
den historia som de rymde. I detta sammanhang 
blev arkiven och biblioteken med sina veten-
skapliga skatter särskilt åtråvärda.²¹ Kring 1850 var 
det europeiska minnet av Napoleons härjningar 
i allra högsta grad fortfarande vid liv, dessutom 
bara ett par år efter revolutionsåret 1848 då folket 
i både Ungern och Böhmen revolterade mot den 
österrik iska överheten. Dudík själv nämnde de 
skatter som Napoleon så våldsamt hade fört bort, 
och poängterade att dessa lämnades tillbaka, om 
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inte till sina rättmätiga enskilda ägare så åtmin-
stone till länderna där de tagits.²² Restitutionerna 
gjorde att föremålen försågs med en nationell till-
hörighet som de inte hade haft tidigare.²³ På grund 
av krig och revolution kom alltså föremål och sam-
lingar, precis som vetenskapen och dess språk, att 
nationaliseras för första gången i historien. 

Dudík i Stockholm 1851
Det var Mährens lokala rådsförsamling som 
hade gett Dudík uppdraget att resa till Sverige 
år 1851. Redan från slutet av sextonhundratalet 
hade österrikiska lärda, i synnerhet från Böh-
men och Mähren, kommit till Sverige för att 
försöka få till restitutioner av tidigare tagna by-
ten, eller åtmin stone för att få mer kunskap om 
dem. Det visade sig dock vara svårt eftersom de 
svenska arkivarierna och bibliotekarierna inte 
alltid tycktes veta så noga vad som egentligen 
fanns i samlingarna. Men myten om alla dessa 
förmodade krigsbyten försvann inte, utan växte 
sig snarare starkare sek lerna igenom. År 1850 pub-
licerades uppgift er i Brünner Zeitung om att det 
kunde finnas så mycket som 7 000–8 000 volymer 
av litterära skatter från Böhmen och Mähren i 
svenska samlingar, ja att det till och med stod kis-
tor med ouppackade krigsbyten i den före detta 
svenskstaden Stralsund som bara väntade på att 
återupptäckas. Dudíks uppdrag bestod i att ut-
reda sanningshalten i dessa uppgifter, kartlägga 
och bedöma det historiska värdet som skatterna 
hade samt inleda förhandlingar om dessas åter-
lämning, eller åtminstone se till att materialet 
blev tillgängligt för utländska forskare. Att vara 
kunnig i slaviska språk ansågs vara en grundför-
utsättning för uppdragets genomförande, och 
uppfattningen hos både svenska bibliotekarier 
och mähriska lärda var att det slaviska materialet 
inte hade något värde för svenska arkiv och bib-
liotek.²4

När Dudík besökte det kungliga biblioteket 
var samlingarna belägna i en stor sal på Stock-
holms slott. Han blev omhändertagen av överbib-
liotekarie Adolf Iwar Arvidson, som hade varit 
ansvarig för biblioteket sedan 1843. Det var bara i 
det kungliga biblioteket som Dudík fann vad han 
kallade för böhmiska handskrifter, vilket innebar 
att de var skrivna på tjeckiska. Detta var den kate-
gori som han värderade allra högst och som han 

presenterade som kategori ‘a’ i sin publikation 
Forschungen in Schweden für Mährens Geschichte. 
De tjeckiska handskrifterna klassificerades även 
med hjälp av underkategorierna teologi, historia, 
medicin och miscellanea, det vill säga blandat. 
Totalt rörde det sig om 21 nummer. Kategori ‘b’ 
var latinska handskrifter innehållande tjeckiska 
ord och satser (3 nummer), ‘c’ motsvarades av la-
tinska (5 nummer), ‘d’ av italienska, och slutligen 
kategori ‘e’ som bestod av tyska. Intressant var att 
de tyska handskrifterna, det vill säga de skrivna 
på den österrikiska elitens språk, kom allra sist. 
Till och med de italienska dokumenten kom före, 
och det var en kategori som bara upptog ett sam-
lingsnummer (‘Relationes Venetianae’), medan 
de tyska var långt fler till antalet (9). Totalt rörde 
det sig om 39 nummer som Dudík lokaliserade, 
klassificerade och beskrev.²5 

Utgångspunkten för Dudíks klassifikationsar-
bete var därmed en språklig hierarki, där tjeck-
iska värderades högre än alla andra språk. Den 
handskrift som Dudík gjorde till nummer ett 
i sin framställning är ett bra exempel på detta. 
Bible Lobkovická hade färdigställts år 1480 och 
fick sitt namn från familjen Lobkowitz som ägde 
den under 1500-talet. Något senare blev den en del 
av den Rosenbergska boksamlingen i Prag, och 
på så sätt en del av drottning Kristinas byte 1648. 
Dudík visade att bibeln fanns med i en katalog 
över Kristinas boksamling som hade gjorts 1649. 
Bible Lobkovická var språkhistoriskt mycket vik-
tig på så sätt att den, tillsammans med handskrift 
nummer två i framställningen, Bible Bockovská, 
låg mycket nära den första tryckta tjeckiska bibel-
utgåvan från 1488–89. Men för Dudík var det inte 
bara handskrifternas textinnehåll som räknades. 
Han var intresserad av deras livshistorier i egen-
skap av föremål: vem hade skapat dem, och vilka 
hade varit de tidigare ägarna? Och inte minst lade 
han stor vikt vid handskrifternas fysiska egen-
skaper. Gällande just Bible Lobkovická tog han sig 
tid att berätta om dess ursprungliga band, voly-
men hade varit klädd i röd sammet och smyckad 
med åtta mässingsbeslag. Det visste Dudík tack 
vare en tidigare beskrivning, nu var handskrif-
ten ombunden i ett modernt brunt läderband. 
Vidare var bibeltexten ytterst vackert skriven och 
utsmyckad med enastående miniatyrer.²6 

Ett annat nämnvärt exempel är den enorma Gi-
gas Librorum – Codex Gigas – ofta kallad Djävuls-
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bibeln, vilken Dudík beskrev först av de latinska 
handskrifterna. Enligt legenden skall en munk 
ha skapat Codex Gigas under en enda natt, och 
lyckades med detta tack vare djävulens hjälp. För 
Dudík var bibeln inte bara viktig som ett unikt 
och spektakulärt föremål, den var därtill särskilt 
betydelsefull eftersom den en gång hade tillhört 
hans moderstift, benediktinerklostret Brénov 
i Prag. I kejsare Rudolfs konstkammare hade 
denna gigantiska foliant intressant nog inte va-
rit en del av biblioteket, istället var den placerad 
tillsammans med kejsarens naturaliesamlingar i 
kammarens fjärde rum. Dudík nämnde flera tidi-
gare beskrivningar som hade gjorts av bibeln se-
dan den kommit till Sverige, den första från 1742. 
Han menade att dessa var både undermåliga och 
felaktiga, därför ville han göra ett eget bidrag. En 
uttömmande studie av volymen skulle dock ha 
krävt sin egen forskningsresa, och en egen bok. 
Dudík begränsade därför sin granskning till ett 
fåtal källor, samtidigt som han återgav det som 
han såg med sina egna ögon. Hans granskning 
började med Codex Gigas yttre, han beskrev se-
dan dess invecklade och mytomspunna historia 
och till sist dess innehåll. Trots begränsningar äg-
nade Dudík volymen dryga 27 sidor, vilket var en 
av de i särklass längsta beskrivningar han gjorde 
över ett enskilt objekt i Sverige.²7 Exemplet under-
stryker vikten av att se ett föremål, att vidröra och 
uppleva det på plats. Det var först när Dudík själv 
besökte det kungliga biblioteket och fick möjlig-
het att undersöka Codex Gigas med egen hand 
som han också kunde förstå föremålet och alla 
historier som det bar på.

Förlorad i Rom 1852–1853
Den trettionde oktober 1852 klockan tre på efter-
middagen passerade Beda Dudík Porta del Po-
polo, precis som drottning Kristina hade gjort 
omkring tvåhundra år före honom. Han var nu 
i Rom, centrum för den moderna kristenhetens 
historia, och enligt honom själv i staden som 
han hade drömt om sedan ungdomen.²8 Men 
att forska i Rom visade sig vara svårt. Under sin 
tid i Sverige hade Dudík knutit flera viktiga kon-
takter, och han fick snabbt tillåtelse att ta med 
handskrifter hem och kunde på så sätt förlänga 
sin arbetsdag. Detta ansåg han underlätta arbe-
tet något oerhört, och i Forschungen in Schweden 

tackade Dudík flera svenska ämbetsmän för de-
ras hjälp.²9 Väl i Rom stötte han på praktiska pro-
blem som han menade påverkade forskningen 
negativt, framförallt handlade det om bibliote-
kens och arkivens begränsade öppettider. Dudík 
klagade även på den misstänksamhet som riktades 
mot utländska forskare, samtidigt som han sade 
sig ha förståelse för den. Han såg och reagerade 
själv på den vårdslöshet som många historiker be-
handlade Roms skatter med.³0

Syftet med resan till Rom var som redan fram-
gått att följa upp kartläggningen som han hade 
påbörjat i Sverige, och lokalisera de mähriska 
skatter som den abdikerade drottningen hade 
fört med sig till Rom. I sitt möte med Bibliotheca 
Reginae, drottning Kristinas handskriftssamling 
i Vatikanen, beskrev Dudík först och främst dess 
placering i biblioteket. Själva kodexarna, som 
Dudík kallade handskrifterna, var uppställda 
efter format i sexton manshöga kistor och varje 
kista rymde fyra rader med böcker. Kistorna var 
placerade i en mycket praktfull korridor, som 
vette mot den första bibliotekssalen. Tillsammans 
bildade de två utrymmena ett latinskt ‘T’. Dudík 
gick igenom samtliga handskrifter som en gång 
hade tillhört drottningen, till största del samlade 
i just Bibliotheca Reginae. Enligt Dudík rörde det 
sig totalt om 2 322 nummer, och han erkände att 
det var en mycket ansträngande uppgift. En sepa-
rat katalog över denna genomgång överlämnade 
han sedan till landsarkivet i Brünn.³¹

I sin redovisning berättade Dudík handskrif-
ternas historier och han beskrev deras materiella 
egenskaper, precis som han hade gjort i det kung-
liga biblioteket. Den stora skillnaden mot arbetet 
i Stockholm låg i den övergripande klassifikatio-
nen. Grupperingen av handskrifterna gjordes nu 
utifrån deras geografiska provenienser, och inte 
utifrån en språklig hierarki. Var handskriften ‘av 
definitiv mährisk eller böhmisk härkomst’? Eller 
var det bara sannolikt att den kommit från ‘vår 
hembygd’? Eller rörde det sig om handskrifter 
som kunde tjäna den mähriska och böhmiska 
historien? Här var det tydligt att Mähren och 
dess provenienser alltid kom före Böhmen, pe-
riferi före centrum, och de säkra provenienserna 
kom självfallet först. Totalt bedömde Dudík att 
47 nummer kom från eller troligen kom från 
Mähren eller Böhmen. Av dessa 47 var endast två 
handskrifter skrivna på tjeckiska.³²
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Den första handskriften som Dudík behandla-
de var även det äldsta fyndet som han gjorde i 
drottningens samlingar. Den innehöll de fyra 
evangelierna som kom från Nikolsburg (Mikulov) 
i södra Mähren. I sin beskrivning lade Dudík sär-
skild möda på att beskriva pikturen, eftersom 
den bekräftade handskriftens höga ålder. Han be-
 dömde både brödtextens lombardiska min us kel-
skrift, enligt honom ‘ren och bestämd’, tillsam-
mans med överskriftens ‘vackra uncial’ som ty-
piska för 900-talet. För Dudík var denna kodex 
inte bara en skatt, han benämnde den till och 
med som en ‘relik’, för att understryka bokens 
historiska och konfessionella värde. Den enorma 
mängd material som Dudík gick igenom i Vati-
kanbiblioteket får en att fundera över hur han 
egentligen hann med allt, och blev det alltid helt 
rätt? Just detta exempel visar att Dudík inte alltid 
var noggrann med detaljerna. Vid en jämförelse 
mellan hans transkribering av bokens proveniens-
anteckningar och den bevarade handskriften 
framkommer det faktiskt att Dudík missat något 
ord, och att han frångick originalets stavning här 
och var.³³

Inte nog med att Dudík gick igenom över 2 300 
handskrifter i Vatikanens bibliotek. Väl i Rom 
tycks han ha förlorat sig bland stadens samlingar 
och han besökte inte mindre än 12 andra arkiv 
och bibliotek samt klostret Monte Cassino om-
kring 13 mil söder om Rom. Hans forskningsresa 
handlande därmed inte längre bara om Mähren, 
utan blev även ett bidrag till påvarnas historia. 
Genom att kartlägga handlingar knutna till dem 
bidrog Dudík till en ‘universalhistoria’, som han 
uttryckte det. Han insåg själv att denna vänd-
ning gav arbetet i Rom och publikationen Iter 
Romanum en egendomlig karaktär, men det var 
en egendomlighet som han var beredd att för-
svara.³4 Möjligheterna till att upptäcka histori-
ens vita fläckar var helt enkelt för många och för 
lockande – oemotståndliga – i den eviga staden.

Skattjakten
Historieskrivningens segertåg under artonhund-
ratalet var beroende av det som dolde sig i arki-
vens och bibliotekens samlingar. Benediktinpräs-
ten och historikern Beda Dudíks resor till Stock-
holm och Rom i början av 1850-talet visar hur 
byten en gång tagna från Mähren och Böhmen 

var mycket betydelsefulla för honom och hans 
landsmän. Drömmen om dessa förlorade skatter 
var vid allra högsta grad vid liv, och Dudík skulle 
utforska dem en gång för alla. Vad var det då som 
hände när Dudík besökte arkiven och biblioteken 
i Stockholm och Rom?

Framförallt handlade båda forskningsresorna 
om att lokalisera och klassificera handskrifter, 
beskriva deras materiella egenskaper och textin-
nehåll samt redogöra för deras tidigare ägare och 
föremålens historiska förflyttningar. I Stock-
holm grundade Dudík sitt klassifikationsarbete 
på en språklig hierarki, men i Rom handlade det 
först och främst om att identifiera geografiska 
provenienser. Varför förändrades hans sätt att 
klassificera föremålen? Den enklaste förklar-
ingen ligger i det faktum att samlingarna helt en-
kelt innehöll olika saker. När Dudík kom till 
Kungliga biblioteket i Stockholm visste han re-
dan att det fanns tjeckiska handskrifter bevarade 
där. I Vatikanen däremot visade det sig bara fin-
nas två. Men om Dudíks opus magnum Mährens 
allgemeine Geschichte dessutom tas i beaktande, 
tillkommer andra tolkningsmöjligheter av dju-
pare politisk och nationell innebörd. Dudík 
skrev både för en tjeckisk och en tysktalande pu-
blik, och åberopade landpatriotism istället för en 
språklig och etniskt grundad nationalism.³5 I 
slutändan var det kanske mindre problematiskt 
för Dudík att utgå från geografiska provenienser, 
med tanke på att det tyska respektive det tjeckiska 
allt oftare ställdes mot varandra i hans samtid, 
och Mähren dessutom alltid stod i skuggan av 
Böhmen och dess centrum Prag. Samtidigt natio-
naliserade Dudík de byten som han kartlade just 
genom sin forskning, och han försökte hela tiden 
frigöra Mähren ifrån Böhmen genom att skilja 
provenienserna från varandra. Det som en gång 
hade tagits från slutna sammanhang under sex-
tonhundratalet – eliten eller olika munkordnar – 
blev nu till en angelägenhet för allmänheten i 
Mähren och Böhmen. Bytena var deras gemen-
samma förlorade historia. 

I arkiven menade Dudík att historikern var 
tvungen att kunna skilja det värdefulla från det 
värdelösa. Det handlade om att notera det språk-
vetenskapligt betydelsefulla, det spektakulära, 
det ålderdomliga såtillvida det rörde sig om rätt 
språk, rätt provenienser. Genom sin forskning i 
Rom visade han dock en oförmåga att begränsa 
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sin undersökning och hålla sig till sin ursprung-
liga plan. För Dudík var Roms historiska rikedom 
oemotståndlig, och hans publikationer illustrerar 
den tidstypiska spänningen mellan vetenskap-
lighet och affekt som Bonnie G. Smith har upp-
märksammat hos artonhundratalets historiker. Å 
ena sidan redovisade Dudík prydligt sina forsk-
ningsresultat i förteckningar över handskrifter 
och dokument av rätt härkomst. Å andra sidan 
gjorde han lidelsefulla beskrivningar av både 
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NOTER

handskrifter och talande porträtt, och därtill var 
han en flitig användare av utropstecken. Viktigast 
av allt var de vetenskapliga skatterna som dolde 
sig i arkiven och biblioteken: de som var före-
målen för hans längtan. Inför Beda Dudíks blick 
blev varje historiskt objekt till ett subjekt, och 
varje undersökt handskrift eller genomläst doku-
ment fick sin egen berättelse i hans framställning. 
Samtidigt ingick de i en helhet. Tillsammans var 
de Mährens historia.


