


R O Z P R A W Y I S T U D I A 

Gerard LABUDA 
Poznań 

Jeden czy dwa roczniki niemieckie u podstaw polskiego rocznikarstwa? 

I. Nowa faza  dyskusji 

W ostatnim czasie — po trzydziestoletniej prawie przerwie — nastąpiło  ożywienie badań nad 
genezą  polskich roczników. Do niedawna, biorąc  za punkt wyjścia fakt,  że najstarsze zapiski w rocz-
nikach polskich przeważnie dotyczą  dziejów niemieckich doby karolińskiej i ottońskiej, szukano 
odnośnych odpowiedników w tamtejszym stosunkowo obfitym  zasobie annalistycznym (Moguncja, 
Fulda, Korbea, Kolonia, Reichenau), dopuszczając  dla czasów nieco późniejszych pośrednictwo 
czeskiej Pragi. Stąd  wraz z księżną  Dobrawą  przyszło do Polski chrześcijaństwo, a wraz z nim koś-
cielne piśmiennictwo nie tylko jako przekaźnik treści liturgicznych, lecz także, niejako na margine-
sie tablicy paschalnej, dziejopisarskich. Na te związki  pierwszy zwrócił uwagę Georg Waitz, bliski 
współpracownik Georga H. Pertza przy wydawaniu kronikarskich i rocznikarskich pomników nie-
mieckich. W swojej wstępnej analizie dobrze rozpoznał odniesienia najstarszych zapisek tzw. kra-
kowskiego rocznika kapitulnego w rocznikach klasztornych Hersfeldu,  Reichenau (łacińska nazwa: 
Augia) i Korbei, które, jego zdaniem, zostały skompilowane w jedną  całość w Moguncji. Ta właśnie 
kompilacja „moguncka" miała dotrzeć koło r. 1012 do Pragi, a stamtąd  wzbogacona zapiskami czeskimi 
przeniesiona do Polski, miała dać początek  polskiej annalistyce. Zdaniem Stanisława Smolki pier-
wszy rocznik polski powstał w Krakowie rzekomo dopiero koło r. 10601. 

Idący  w ślad za nimi badacze polscy rozwijali i precyzowali ten udział zapisek niemieckich w pol-
skim rocznikarstwie. Wśród nich najważniejszy był głos Tadeusza Wojciechowskiego. Dokonał on 
rozbioru całego zachowanego do naszych czasów rocznika kapitulnego krakowskiego i doszedł 

1 Zob. G. Waitz, Verlorene  Mainzer  Annalen, w: Nachrichten  von der  königl.  Gesellschaft  d.  Wissenschaften  und  d.  Georg 
Augustus-Universität  zu Göttingen,  1873, s. 388. Z rozprawy S. Smolki, Polnische Annalen bis zum Anfange  d.  vierzehnten 
Jahrhunderts,  Lemberg 1873, s. 53, warto przytoczyć podstawową  tezę: „Vor allem muss man als feststehende  Thatsache 
betrachten, dass es ungefähr  bis zur Mitte des XI. Jahrhunderts keine eigentlichen polnischen Annalen gegeben hat. Die 
Anregung zu einer planmässigen Annalistik kam nach Polen aus Deutschland her; den Stamm, an den Aufzeichnungen 
über die Landesgeschichte angeschlossen wurden, hat eine Compilation gebildet, in der Bestandtheile von Corveier, 
Hersfelder,  Mainzer und Prager Annalen zu erkennen sind. Sie endigt zum Jahre 1012 mit der Notiz: Hermannus  dux  obiit; 
aus dem Einflusse  der Ann. pragenses lässt sich erkennen, dass sie aus Deutschland über Prag nach Krakau gekommen ist. 
Vollständig oder wenigstens am vollständigsten hat sie sich in den Ann. capituli Cracoviensis erhalten, wo sie mit der 
Notiz von dem Tod Bedas im J. 730 beginnt". Ale w toku dalszej analizy dokonanej przez Smolkę nad spuścizną  rocznikar-
ską  w Polsce doszedł on sam do wniosku, że starszy pokład zapisków annalistycznych znajdował się w Wielkopolsce, a więc 
że w kręgu Gniezna i Poznania wytworzyło się już wcześniej odrębne środowisko dziejopisarskie. 
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do wniosku, że rocznik ten jest tylko ekscerptem z rocznika krakowskiego kapitulnego dawnego. 
Pierwotny ten rocznik miał, jego zdaniem, składać się z dwu części: a) „niemieckiej" z zapiskami 
z lat 730-816 i 840-906, uzupełnionymi następnymi z lat 933-969 w Korbei, przywiezionej w tym 
czasie do Polski przez misjonarzy na tablicach paschalnych, oraz z kontynuacji b) rodzimej „pol-
skiej", spisanej zapewne ręką  brata św. Wojciecha, arcybiskupa Gaudentego w Gnieźnie po roku 
1000. Tę polsko-niemiecką  kompilację uwieźli w 1038 r. Czesi do Pragi wraz z relikwiami św. Woj-
ciecha, gdzie z kolei miała dać początek  annalistyce czeskiej2. Inny odpis tej kompilacji miano kon-
tynuować w Krakowie, gdzie koło 1090 r. uzupełniono ją  zapiskami krakowskimi z lat 1027-1082, 
w postaci rocznika kapitulnego krakowskiego, kontynuowanego aż do lat pięćdziesiątych  XIII wie-
ku. Wówczas po wyczerpaniu cyklu paschalnego na nowej tablicy założono koło 1266 r. istniejący  po 
dzień dzisiejszy rocznik kapitulny krakowski3. 

Mankamentem powyższej rekonstrukcji jest to, że nie udziela ona odpowiedzi, gdzie zapisywano 
nadal wiadomości rocznikarskie po uwiezieniu z Gniezna do Pragi w 1038 r. domniemanego rocz-
nika „frankońsko-polskiego"  i gdzie nadal zachował się w Polsce ów pierwotny rocznik doprowa-
dzony wraz z kontynuacją  do r. 1091 oraz dlaczego zaczęto pracować nad nim od tego czasu już 
w Krakowie. 

Toteż następny z kolei, jeden z najpoważniejszych badaczy polskiego rocznikarstwa, Wojciech 
Kętrzyński odwrócił kierunek ewolucji nakreślony przez poprzednika. Jego zdaniem rocznik kapi-
tulny krakowski nie był początkiem,  lecz raczej końcem nowego etapu rocznikarstwa polskiego. Na 
jego zredagowanie w roku 1266 miały się złożyć dość liczne istniejące  już w rozmaitych środowi-
skach pomniejsze roczniki, w szczególności tzw. Rocznik świętokrzyski  dawny  947-1122 (krakowski), 
krótki 965-1266, dalej kamieniecki 965?-1165, a także wielkopolski (w terminologii Wojciechow-
skiego: rocznik Czarnkowskiego) 730-1191, lubiński i inne4 W jednym obaj badacze się zgadzali, że 
autorem zapisek najstarszych był Radzim-Gaudenty, który, zdaniem Kętrzyńskiego, przywiózłszy 
do Gniezna tablicę paschalną  z wpisanymi do niej rocznikami niemieckimi: hersfeldzkimi  i augijski-
mi, dopisał wiadomości z lat 965-999, w tym wszystkie o św. Wojciechu i jego rodzie, a ten „rocznik 
Gaudentego" Czesi uwieźli w 1038 r. do Pragi, gdzie dał początek  rocznikarstwu czeskiemu. 

Słabą  stroną  wywodu Kętrzyńskiego było to, że nie potrafił  wyjaśnić, dlaczego w Czechach poja-
wiły się zapiski hersfeldzko-korbejskie  (mogunckie), a zniknęły augijskie5. 

Te propozycje badaczy polskich wywołały z kolei replikę dwu wybitnych mediewistów: Maxa Perl-
bacha, doskonałego znawcy dziejów polskiego średniowiecza, i Vaclava Novotnego, znakomitego 
autora najstarszego okresu Ceskych  dejin. 

Pierwszy z nich w zasadzie podtrzymał dawniejsze poglądy  Waitza o dotarciu kompilacji „mogun-
ckiej" do Polski przez Pragę (powołał się przy tym na zagadkowe wystąpienie  w roczniku polskim 
podwójnej zapiski o śmierci cesarza Arnulfa  pod r. 899 i 901). Dokonawszy dokładniejszej analizy 
32 zapisek obcych w roczniku polskim z lat 730-816, ustalił, że aż 20 ma proweniencję fuldajską, 
a 12 augijską,  po 840 r. występują  na przemian zapiski augijskie, znowu korbejskie (933, 934, 936, 
940), potem ponownie aż do r. 1012 fuldajskie;  co więcej, do zapisek obcych, w przeciwieństwie 
do Wojciechowskiego i Kętrzyńskiego, widzących  ich kres koło r. 970, zaliczył także zapiski pod r. 
1030, 1033 i 1048. I dopiero od roku 1012 miał się, wedle niego, zaczynać rodzimy rocznik krakow-
ski, uzupełniony dopiero teraz niektórymi zapiskami polskimi, poczynając  od r. 1016 (urodziny 
księcia Kazimierza). Do zapożyczeń z roczników czeskich zaliczył zapiski o św. Wojciechu, włącznie 
z zapiską  o translacji relikwii św. Wojciecha w r. 1038. Za autora tego rocznika polskiego uznał 
kapłana Sułę, późniejszego biskupa krakowskiego6. 

2 T. Wojciechowski, O rocznikach  polskich,  „Pamiętnik Akademii Umiejętności" 4, 1880, s. 157 nn. 
3 Obecnie najbardziej instruktywny opis podstawy rękopiśmiennej podała Z. Kozłowska-Budkowa w: Najdawniejsze  rocz-
niki krakowskie  i kalendarz,  w: MPH, s. n., t. 5, Warszawa 1978, s. VIII-XLII (cyt. dalej: Najd.  roczn. krak). 
4 W. Kętrzyński, O rocznikach  polskich,  RAU whf  34, 1897, s. 167 nn. 
5 Szczegółowe zestawienie zapisek augijskich i hersfeldzkich,  a także korbejskich, w porównaniu z rocznikiem kapitualnym 
krakowskim u W. Kętrzyńskiego, op. cit., s. 242-258, szczególnie s. 264-267. 
6 M. Perlbach, Die Anfänge  der  polnischen Annalistik,  „Neues Archiv d. Gesellschaft  f.  ältere deutsche Geschichtskun-
de" 24, 1899, s. 274-285; zob. też R. Dietrich, Die Geschichtsquellen  des  Klosters  Reichenau, Giessen 1897, s. 260-285. 
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Badacz czeski Novotny, nie zabierając  głosu w sprawie wymiany zapisek polsko-czeskich, zajął 
się wykazaniem istnienia oryginalnego, sięgającego  schyłku XI wieku „rocznika praskiego", zaginio-
nego, ale wykorzystywanego obficie  zarówno przez Kosmasa w jego Kronice  Czechów,  a także przez 
późniejsze roczniki czeskie, a więc przez Mnicha Sazawskiego, kontynuatora kroniki Kosmasa 
w XII w., roczniki gradowicko-opatowickie (AGO), a przede wszystkim przez zachowane do na-
szych czasów „roczniki praskie" (AP) w rękopisie z XIII w. i „roczniki czeskie" (AB) w rękopisie 
z XIV w.7 

W okresie międzywojennym, nie licząc  marginesowych wypowiedzi, na uwagę zasługuje pogląd 
Pierre'a Davida i recenzja Stanisława Zajączkowskiego;  pierwszy w zasadzie opowiedział się za te-
zami Perlbacha, a drugi podtrzymał tezy Wojciechowskiego i częściowo też Kętrzyńskiego. Zającz-
kowski, wypełniając  niejako pustą  przestrzeń pozostawioną  przez Wojciechowskiego i nawiązując 
do ustaleń Kętrzyńskiego, wysunął  przypuszczenie, że nawet po wywiezieniu głównego rocznika 
gnieźnieńskiego (Gaudentego) pozostały w Polsce samodzielne wypisy, przede wszystkim w Pozna-
niu i w Krakowie, które pozowalały kontynuować rodzimy nurt rocznikarstwa8. 

W ostatnim pięćdziesięcioleciu wraz z podjęciem prac nad ponownym wydaniem roczników pol-
skich w nowej serii Monumenta  Poloniae historica ożyła też dyskusja nad ich genezą,  rozwojem 
i zależnością  od rocznikarstwa krajów sąsiednich,  w tym przede wszystkim Niemiec i Czech. Do 
osiągnięć  najważniejszych z tego zakresu należy zaliczyć artykuł Zofii  Kozłowskiej-Budkowej o po-
czątkach  polskiego rocznikarstwa, a wtórował mu dyszkantem mój artykuł o tzw. roczniku poznań-
skim I, w którym zachowana rękopiśmiennie część pierwsza obejmowała lata 929-10799. 

W swej rozprawie Kozłowska-Budkowa, idąc  jeszcze raz drogą  wytyczoną  przez T. Wojciechow-
skiego, dokonała szczegółowej analizy wszystkich zapisek z lat 965-1000 i wykazała w sposób nie 
budzący  wątpliwości,  że wszystkie one zostały zapisane współcześnie w Polsce i że dotyczy to 
w szczególności zapisek o św. Wojciechu i jego rodzinie, i dalej, że autorem tych zapisek mógł być 
tylko ktoś blisko związany  z tą  rodziną,  czyli najpewniej sam arcybiskup Radzim-Gaudenty. Bar-
dziej sceptyczna była Kozłowska-Budkowa co do pochodzenia zapisek obcych. W tej sprawie nie 
wyszła poza ustalenia dotychczasowych badaczy. Natomiast w sposób trwały wyjaśniła genezę zapi-
sek augijskich w najstarszym pokładzie roczników polskich, komentując  trzy zapiski z r. 1002: Otto 
imperator  obiit. Henricus  successit, 1009 Bruno episcopus martirizatus  est. 1012: Hermannus  dux  obiit, 
tłumacząc  ich pojawienie się wraz z tablicą  paschalną,  przywiezioną  w roku 1013 do Polski przez 
Rychezę, żonę Mieszka II. Ze względu na wagę tej hipotezy dla dalszego ciągu  dyskusji warto ten jej 
wywód przytoczyć w całej rozciągłości: 

„Przeciw współczesnemu zapisywaniu tych wiadomości w Polsce, a więc chyba na tablicy paschal-
nej gnieźnieńskiej, świadczy też brak ich w czeskich źródłach, chociaż to słaby argument ex silentio. 
W każdym razie zapiskę z r. 1012 można uznać jeszcze za import znad Renu. W takim razie trzeba 
przyjąć,  że jeżeli nie cały obcy rocznik, to przynajmniej główny jego zrąb  nadreński (którego inne 
odgałęzienie zawędrowało później do Dijon) zjawił się w Polsce wkrótce po tej dacie, najprawdopo-
dobniej, jak słusznie dowodzi Wojciechowski, na marginesie tablicy paschalnej. Dobra sposobność 
po temu nadarzyła się już w r. 1013 z wyprawą  siostrzenicy Ottona III i córki palatyna Renu, Ryche-
zy. Jeżeli mamy prawo przypuszczać, że przywiozła wspaniały psałterz malowany ongiś dla arcybi-
skupa Trewiru, Egberta, który potem stał się własnością  jej córki, to można ją  również posądzać 
o posiadanie tablicy paschalnej wskazującej,  kiedy obchodzić święta wraz z takim konspektem dzie-
jów cesarstwa i jej przodków. Na tej to tablicy któryś z kapelanów dworskich zaczął  prowadzić 
w formie  kontynuacji trzeci z kolei rocznik polski. Zapiska z r. 1013 o małżeństwie Mieszka, zacho-
wana w Roczniku kamienieckim i potwierdzona przez Fundacio  monasterii Brunwilarensis,  inna 

7 V.Novotny, Studien  zur Quellenkunde  Böhmens, „Mittheilungen d. Instituts f.  Oesterreichische Geschichtsforschung"  24, 
1903, s. 602-615. 
8P. David, Recherches sur l'annalistique  polonaise du  XIe  au XVIe  siècle, „Revue des Questions Historiques" 115, 1932, 
s. 5-58; tenże, Les sources de  l'histoire  de  Pologne  à l'époque  des  Piasts (963-1386),  Paris 1934, s. 3 i n. Recenzja S. Zającz-
kowskiego, Kwart. Hist. 48, 1934, s. 90-93. 
9 Z. Kozłowska-Budkowa, Początki  polskiego  rocznikarstwa,  St. Źródł. 2, 1958, s. 89 i n. 
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z r. 1015 — śmierć Włodzimierza Wielkiego — i zwłaszcza zapiska z r. 1016 o urodzinach Kazimie-
rza opatrzona datą  dzienną  i dobrze obliczonym wiekiem księżyca, uderzają  dokładnością.  Zapiska 
z r. 1025 nazywa Mieszka II tylko chrześcijańskim imieniem Lamberta, inaczej jak zapiska z r. 990. 
Wiadomość z r. 1026: Kazimirus  traditur  ad  discendum  ma charakter specjalnie dworski. Wiadomo-
ści kościelne — niezbyt obfite  — dotyczą  różnych stolic biskupich (1027, 1028, 1030). Wolno przy-
puszczać, że wszystkie te fakty  zanotowano na tej właśnie tablicy, skoro nie znalazło się ich śladów 
w Czechach. Około r. 1037 zapewne Rocznik znalazł się w rękach Suły, może, jak przypuszczam, 
kolegi Kazimierza ze szkoły klasztornej, który w nim zanotował swoją  ordynację na prezbitera. Być 
może to on zainteresował się tablicami paschalnymi: gnieźnieńską  i poznańską,  pościągał  z nich 
zapiski, które mógł zmieścić na przypuszczalnej tablicy Rychezy i ocalił je dla potomności, czy to 
wędrując  z owym kodeksem razem z Kazimierzem, czy też czekając  nań w kraju"10. 

Od pierwszej chwili nie miałem żadnej wątpliwości,  że hipoteza Z. Kozłowskiej-Budkowej, dość 
nieśmiało przez nią  wysunięta, wskazała właściwą  drogę do wyjaśnienia rozmaitych dylematów 
i pomysłów koło genezy najstarszej fazy  polskiej annalistyki i od razu dałem temu wyraz w toku 
własnej analizy rocznika poznańskiego. 

„Jak wiadomo, Rocznik Gaudentego może być uznany za wspólne źródło tylko do r. 1038, tj. do 
chwili wywiezienia go do Czech. Tymczasem wspólne zapiski [tj. z Rocznikiem poznańskim i kapi-
tulnym — GL] utrzymują  się nadal aż do r. 1079. Musielibyśmy założyć jakieś nowe wspólne źródło 
dla obu roczników. W tych warunkach, ponieważ Rocznik kapitulny krakowski (trzynastowieczny) 
posiada część wiadomości występujących  również w Roczniku poznańskim, nie pozostaje nam nic 
innego jak przyjąć,  że Rocznik kapitulny dawny był źródłem poznańskiego również w części pier-
wszej. Z tego wynika, że Rocznik Gaudentego jest identyczny z najstarszą  częścią  rocznika kapitul-
nego krakowskiego dawnego. Skoro zaś z drugiej strony znalezienie się całego zespołu wiadomości 
polskich w Czechach nie da się wytłumaczyć inaczej jak tylko tym, że jakiś rocznik polski przeszedł 
do Czech, to wynika stąd  jasno, że w Polsce istniały przed rokiem 1038 dwa roczniki o tej samej lub 
pokrewnej treści zapiskach"11. 

Jak widzieliśmy, cały kłopot hipotezy Wojciechowskiego o roczniku niemieckim polegał na tym, 
że przyjąwszy  koncepcję rocznika „fuldajsko-korbejskiego"  i odnajdując  jego obecność w roczni-
kach czeskich, nie potrafił  wyjaśnić, dlaczego w Czechach nie odnajdujemy śladu zapisek „augij-
skich", które razem z „korbejsko-fuldajskimi"  znajdują  się w roczniku niemieckim pozostałym 
w Polsce? W toku dalszych badań udało się wykazać, jak jeszcze zobaczymy, że ów rocznik augijski, 
przywieziony przez Rychezę do Polski, wykazuje pokrewieństwo z rocznikami kolońskimi i dlatego 
można zasadnie powiedzieć, że był to rocznik kolońsko-augijski, powstały w środowisku rodzinnym 
Rychezy w Niemczech12. 

Zupełnie inaczej genezę roczników polskich, a zwłaszcza wymianę i zapożyczenia polsko-czeskie, 
wyobraża sobie Dusan Trestik, który pierwszy po W. Novotnym dokonał szczegółowej analizy jed-
nych i drugich roczników13. Znowu oddajmy głos jemu samemu dla przedstawienia swoich tez: 

„Stare roczniki czeskie miały, oprócz zapisek czeskich, także liczne wzmianki o wydarzeniach 
w Niemczech i w Polsce, przejęte niewątpliwie  z roczników obcych. Zagadnieniem stosunków mię-
dzy rocznikami czeskimi a polskimi literatura zajmowała się niejednokrotnie, nigdy wszakże nie 
wykorzystano na raz wszystkich źródeł. Porównanie ogółu wspólnych wzmianek pokazuje, że zbież-
ności między starszymi rocznikami czeskimi a rocznikami polskimi nie sięgają  wyłącznie  do roku 
1038, ale dotyczą  właściwie roczników jako całości. Najstosowniejszym wyjaśnieniem tego stanu 

1 0 Ibid., s. 90. 
1 1 G. Labuda, Rocznik poznański,  St. Źródł. 2, 1958, s. 110-111. 
1 2 Zestawienie poglądów  na ten temat zob. G. Labuda, Główne linie rozwoju rocznikarstwa  polskiego,  Kwart. Hist. 78, 1971, 
s. 812-813. 
1 3 Zob. D. Trestik, Die Anfänge  der  böhmischen Geschichtsschreibung.  Die ältesten  Prager  Annalen, St. Źródł. 23, 1978, 
s. 1-36; krótkie streszczenie jego poglądów  znajdziemy też w dziele: D. Trestîk, Pocatky  Premyslovcü,  Praha 1997, s. 104-
-116. Mój pogląd  na genezę roczników czeskich przedstawiłem w haśle: Roczniki  czeskie,  w: SSS, t. 4, Wrocław 1970, 
s. 508-509, a także: Annalen-Böhmen, w: Enzyklopädie  zur Geschichte des  östlichen Europa (6-13.  Jahrhundert),  Greifswald 
1998, s. 132-133. 
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rzeczy wydaje się to, że obie grupy roczników oddziaływały wzajemnie na siebie w ciągu  dłuższego 
czasu i po kilkakroć. Mniej więcej w drugiej połowie XI w. dostał się do Polski ekscerpt ze „Starych 
roczników czeskich", który pozostawił w 1119 r. ślady w Roczniku dawnym  (tzw. świętokrzyskim  daw-
nym). Dalszy ekscerpt przybył do Polski przed połową  XIII w. i odbił się w Roczniku kapituły  kra-
kowskiej  (w 1253 r.). W tym czasie, jak się zdaje, znano w Pradze roczniki polskie, które znalazły się 
tu zapewne przy pośrednictwie franciszkanów,  mających  wspólną,  czesko-polską  prowincję. Roczni-
ków tych użył autor wspólnego wzoru Annales Bohemici (AB) i Annales Mellicenses  (AMell). Wyda-
je się także, że ponownie — najprawdopodobniej dzięki franciszkanom  — wykorzystano wówczas 
w Polsce „Stare roczniki czeskie", kompilując  wspólny wzór dla roczników małopolskich. Chodzi tu 
jednak w znacznej mierze o hipotezy, które będzie można sprawdzić dopiero po dokładnym opraco-
waniu rocznikarstwa polskiego, głównie jego grupy małopolskiej. Dokładniejsze w pewnym stop-
niu wnioski umożliwia badanie związków  między rocznikami czeskimi a niemieckimi. W rocznikach 
czeskich znajdujemy przede wszystkim wzmianki z roczników korbejskich, kwedlinburskich i hilde-
sheimskich. Z wyjątkiem  korbejskich zapiski te pochodzą  prawdopodobnie z zaginionych roczników 
hersfeldzkich,  a więc z ich opracowania oznaczonego HiQ, które było prawdopodobnie uzupełnione 
dodatkami z roczników korbejskich. Gdzie do tego połączenia  doszło, trudno powiedzieć. Być może 
stało się to dopiero w Pradze, której trzeci biskup Thiedag (998-1017) był mnichem korbejskim. 
Zapiski owe połączono  w Czechach z ekscerptami z Reginona, a do tej całości dodano niektóre ze 
starszych czeskich zapisek rocznikarskich. Śledząc  je, widzimy, że co do not z drugiej połowy X w. 
i pierwszej połowy XI w. chodzi niewątpliwie  o zapiski współczesne, natomiast zapiski dotyczące 
początków  dziejów czeskich w pierwszej połowie X w., od chrztu Borzywoja (894) aż po translację 
św. Wacława (932), są  niewątpliwie  późniejszą  kombinacją,  która powstała jako wynik refleksji  nad 
niektórymi ekscerptami z Reginona. Tak więc „Stare roczniki czeskie" powstały prawdopodobnie 
gdzieś około połowy X w. jako kompilacja starszych zapisek czeskich (w których daje się zaobserwo-
wać wpływ klasztoru brzewnowskiego) z rocznikami niemieckimi. Kontynuowano je potem aż do 
połowy XIII w. Czerpali z nich niemal wszyscy autorzy kronik czeskich tego czasu, sporządzono 
z nich liczne ekscerpty, które zachowały się tak w rocznikach czeskich, jak i polskich"14. 

Do tych podstawowych roczników czeskich: AP i AB oraz AMell doszedł dodatkowy zabytek 
z XIV w. włączony  do kroniki Benesa Minoryty, zachowany w dwu rękopisach: praskim z XV w. 
i w Wolfenbüttel  z XVI w., zawierający  sporo zapisek z dziejów polsko-czeskich, pokrywających  się 
w dużym stopniu z tamtymi poprzednimi. Wszechstronnej ich analizy dokonał Ladislav Duśek. Nie 
ma potrzeby bardziej szczegółowo przedstawiać wyników tej pracy, gdyż co się tyczy zależności 
roczników polsko-czeskich, to podziela on całkowicie poglądy  D. Treśtfka15.  Ustosunkujemy się 
więc do nich łącznie. 

Hipotezy badaczy czeskich znalazły obecnie pełną  akceptację Tadeusza Wasilewskiego, który 
w obszernej rozprawie przedstawił swoją  wizję annalistyki polskiej, częściowo nawiązując  do poglą-
dów T. Wojciechowskiego i W. Kętrzyńskiego o kompilacyjnym charakterze tzw. Rocznika kapitulne-
go krakowskiego,  a częściowo występując  z hipotezą  istnienia od zarania dwu innych roczników: 
poznańskiego Jordana i Ungera wraz z ich kontynuacją  późniejszych biskupów poznańskich, pełnią-
cych, jego zdaniem, funkcję  biskupów dworskich (a więc mającego  znamiona rocznika dworskiego), 
oraz drugiego, małopolskiego, krakowsko-tynieckiego, który miał być dostępny kronikarzowi Kos-
masowi. Zgodnie z propozycjami Treśtfka  za fakt  dowiedziony uznał Wasilewski egzystencję roczni-
ków brzewnowskich, które stanowiły podstawę starszych pokładów annalistyki czeskiej, a w nich 
między innymi miały się mieścić wszystkie wiadomości o rodzie Sławnika i o św. Wojciechu16. 

1 4 D. Treśtik, Die Anfänge,  s. 37. 
1 5 L. Duśek, Kronika  tzv. Benese Minority  a jeji pokraèovani,  „Minulosti zapadoceského kraje" 26, 1990, s. 62-65 (tutaj 
użyteczne zestawienie wszystkich wspólnych zapisek polsko-czeskich z lat 902-1222); z tego zestawienia widać wyraźnie, że 
po roku 1038 są  to same zdawkowe wiadomości o znaczeniu tak ogólnym, iż o zależności bezpośredniej roczników polskich 
od czeskich w tym czasie mowy być nie może. 
1 6 T. Wasilewski, Dwa utracone roczniki:  Rocznik biskupów dworu  polskiego  i Rocznik tyniecki  (starszy),  Rocz. Hist. 54, 1988, 
s. 1-59. Ustosunkowanie się do propozycji Wasilewskiego wymaga osobnej rozprawy; tutaj wystarczy stwierdzić, że za-
równo hipoteza o roczniku dworskim (poznańskim), jak i o roczniku tynieckim ma w dużym stopniu charakter dedukcyjny, 
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W tym samym duchu wypowiedział się ostatnio T. Jasiński, który, dokonawszy ponownej analizy 
czesko-polskich zapisek w Roczniku poznańskim  w porównaniu z ich zasobem w kronice Kosmasa 
i w najstarszych rocznikach czeskich: AP i AB, podkreśla „zdumiewającą"  zbieżność między zapi-
skami Rocznika poznańskiego  i Kosmasa w zapiskach z lat: 894-1039, w szczególności zaś uderzyła 
go zgodność między stylistyką  zdania o chrzcie księcia Mieszka I pod r. 965. I tak: „Gdy spojrzymy 
na tę samą  zapiskę w Roczniku praskim,  wówczas zrozumiemy, że zapiska ta jest paralelna do wpisu 
o chrzcie Mieszka w Roczniku poznańskim.  Świadczy o tym identyczne słownictwo, te same zwroty 
(baptizatus  est; primus christianus, uxor; qua natus est), jak też identyczny układ zdania: książę-mał-
żonka księcia-syn księcia. Podobieństwo to można wyjaśnić tylko w ten sposób, że zapiska o Mie-
szku z Rocznika poznańskiego  powstała na podstawie zapiski o Borzywoju z Rocznika praskiego. 
Mianowicie autor Rocznika poznańskiego  wypisywał z Rocznika praskiego  zapiski dotyczącej  polskiej 
historii i zainspirowany zapiską  o Borzywoju zredagował w jej miejsce analogiczną  zapiskę dotyczą-
cą  chrztu księcia polskiego"17. 

Jeszcze wyraziściej swój akces do hipotez Trestika T. Jasiński zgłosił w następnej rozprawie „o po-
czątkach  polskiej annalistyki", w której zreferowawszy  dotychczasowy tok dyskusji nad tym zagad-
nieniem, uzasadnił odejście od obowiązującej  dotąd  dość powszechnie w polskiej historiografii  do-
ktryny o przejściu polskich zapisek rocznikarskich do Czech w r. 1038. 

„Otóż sugestywne argumenty T. Wojciechowskiego o powstaniu tych zapisek w Gnieźnie i prze-
wiezieniu ich następnie przez Brzetysława do Pragi zostały zaakceptowane przez większość history-
ków. Nie mogło zresztą  być inaczej, gdyż T. Wojciechowski w swojej argumentacji mógł się wesprzeć 
na nie budzącym  w tym wypadku żadnych wątpliwości  przekazie Kosmasa o przewiezieniu przez 
Brzetysława relikwii i skarbów gnieźnieńskich do Pragi. Zwolennicy argumentów T. Wojciechow-
skiego nie spostrzegli jednak pewnej przeszkody, która całkowicie wyklucza przyjęcie hipotezy i prze-
wiezieniu tych wszystkich zapisek do Pragi w czasie najazdu Brzetysława"18. 

I oto ta „przeszkoda", którą  Jasiński przejął  od Trestika, którą  przytaczam tym razem w nieco 
szerszym kontekście: 

„Man kann ... nicht sagen, dass die gemeinsame Vorlage der böhmischen und polnischen Anna-
len bis zum Jahre 1039 in Polen entstanden sei. Mit der gleichen Wahrscheinlichkeit konnten sie 
auch in Böhmen entstehen. Jedenfalls  mussten in Krakau irgendwelche böhmische Annalen noch 
vor dem Jahre 1119 existieren. In den polnischen Annalen ist nämlich auch eine Erwähnung über 
die Translation Adalberts im Jahre 1039 (unter dem fehlerhaften  Datum 1038) erhalten geblieben, 
die Labuda als letzte Eintragung in ein Gnesener Jahrbuch einreiht. Hier handelt es sich allerdings 
um einen Irrtum, die Nachricht musste nach dem Ereignis eingetragen worden sein, also nach 
Heimkehr der Expedition, die den Körper Adalberts nach Prag gebracht hat. Diese Expedition 
hätte jedoch laut Labuda auch die polnische Chronik mitbringen sollen. Weil sich denn die Na-
chricht in beinahe identischer Form in den böhmischen und polnischen Annalen befindet,  musste 
sie auch in ihrer gemeinsamen Vorlage vorhanden sein. Diese jedoch endet mit einer in Prag und 
nicht in Gnesen geschriebener Eintragung. Aus all dem, was zuletzt über die Schicksale der polni-

czyli do założonej z góry tezy, jak u W. Kętrzyńskiego, dokonano stosownej selekcji istniejących  w wielu rocznikach zapi-
sek. O roczniku tynieckim w ogóle brak poświadczenia. 
1 7 T. Jasiński, Rocznik poznański.  Ze  studiów  nad  annalistyką  polską  i czeską,  w: Aetas media  — aetas moderna.  Księga 
pamiątkowa  ku czci Henryka  Samsonowicza w 70-lecie urodzin,  Warszawa 2000, s. 667. Ten sposób dochodzenia zależności 
Rocznika poznańskiego  byłby bardziej nośny, gdyby autor rocznika przytoczył odnośną  zapiskę Annales Pragenses  o chrzcie 
Borzywoja. Trudno natomiast przyjąć  sugestię, jakoby autor Rocznika poznańskiego  pod wpływem tej zapiski wystylizował 
swoją  pod r. 960(?)-967, skoro treść jest całkiem banalna (primus  christianus, uxor, natus). O wiele ważniejsza jest różnica 
między tymi zapiskami (tam chrzest Borzywoja: cum uxore sua, tutaj: tradita  est in uxorem; powszedni też był w XIII w. 
zwrot: primus christianus, upowszechniony przez kronikę Anonima Galla). O wiele ważniejsza jest oczywista zależność 
Rocznika poznańskiego  od zaginionego rocznika kapitulnego krakowskiego: 931 sanctus Ambrosius obiit; 947 inuencio 
sancti Stephani  martiris;  wspólna z rocznikiem kamienieckim data urodzin Bolesława Mieszkowica pod r. 967, której prze-
cież nie ma w roczniku praskim. Wszystkie zapiski „czeskie" znajdowały się w polskim zasobie rocznikarskim; nie było 
potrzeby sięgania do Pragi. 
8 T.Jasiński, Początki  polskiej  annalistyki,  w: Nihil  superfluum  esse. Studia  z dziejów  średniowiecza  ofiarowane  Profesor 

Jadwidze  Krzyżaniakowej,  pod red. J. Strzelczyka i J. Dobosza, Poznań 2000, s. 135. 
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schen Annalen festgestellt  wurde, ergibt sich klar, dass im Jahre 1039 in Polen kein Jahrbuch 
existiert hat, worin das Ereignis hätte eingetragen werden können, mit Ausnahme dieses Jahrbu-
ches, das Bretislav nach Prag gebracht haben sollte. In das Jahrbuch Kasimirs konnte die Notiz erst 
nach 1040 eingetragen werden, als jenes sich wieder in Krakau befand.  Dann wäre es aber unerklär-
lich, dass ihre Form dieselbe blieb, wie in den böhmischen Annalen"19. 

Sposób rozumowania przyjął  Tomasz Jasiński, pisząc: 
„Trzeba przyznać rację D. Treśtfkowi,  że zapiska z 1038 r. (lub 1039) o translacji relikwii św. 

Wojciecha z Polski do Czech, zachowana w bardzo zbliżonej formie  w rocznikach polskich i cze-
skich, całkowicie wyklucza hipotezę T. Wojciechowskiego. Gdybyśmy bowiem przyjęli, że czescy 
rocznikarze wykorzystali „Rocznik Gaudentego", przywieziony przez Brzetysława, to wówczas nie 
potrafilibyśmy  wyjaśnić, skąd  w polskich i czeskich rocznikach wspólna zapiska o translacji relikwii 
św. Wojciecha. Tej ostatniej bowiem zapiski nie mógł Brzetysław wywieźć z Gniezna, gdyż mogła 
ona powstać dopiero po czeskim najeździe. Musielibyśmy zatem przyjąć,  iż najpierw Brzetysław 
uwiózł „Rocznik Gaudentego", a dopiero później ta jedna zapiska osobno dotarła do Czech. Hipo-
teza taka jest jednak trudna do zaakceptowania, gdyż zapiska ta, jak zauważyła Z. Budkowa, 
a wsparli ją  inni historycy, ma czeską  proweniencję"20. 

Istotnie, gdyby tak było, co mi przypisuje Duśan Treśtfk,  to byłby to szkolny błąd  interpretacji. 
Łatwo sprawdzić, iż nie twierdzę, jakoby zapiska o translacji relikwii św. Wojciecha znajdowała się 
w „Roczniku Gaudentego", uwiezionym w r. 1038. Twierdzę całkiem co innego. 

Najpierw dokonajmy analizy „faktów  źródłowych", a następnie przejdźmy do ustalenia „faktów 
historycznych". Łatwo sprawdzić, iż w mojej rozprawie o Roczniku poznańskim  dokonałem najpierw 
zestawienia polsko-czeskich roczników w tymże roczniku (s. 105-106), a następnie stwierdziłem, że 
Rocznik kapitulny  może być uznany za wspólne źródło dla nich nie tylko do roku 1038, lecz nadal aż 
do roku 1079, a skoro nie widać podstawy dla poglądu,  jakoby dla tego drugiego okresu należało 
przyjąć  istnienie jakiegoś nowego rocznika, to należy sądzić,  że dla Rocznika poznańskiego  i dla 
Rocznika kapitulnego  krakowskiego  po roku 1038 był nadal rocznik krakowski zaginiony (s. 110-
-111). Natomiast nawiązując  w tym miejscu do hipotezy Z. Kozłowskiej-Budkowej o sprowadzeniu 
do Polski tablicy paschalnej z rocznikiem niemieckim przez Rychezę i uzupełnieniem jej wypisami 
z rocznika Gaudentego, a następnie jego kontynuacją,  przechodzącą  w Rocznik kapitulny  krakowski, 
stwierdzam tylko fakt  istnienia w Polsce zapiski o translacji św. Wojciecha. Mamy tu więc do czynie-
nia z nadinterpretacją  moich poglądów. 

II. Analiza faktów  „źródłowych" i „historycznych" 

A teraz przejdźmy do zanalizowania zapiski z roku 1038. Kozłowska-Budkowa przyznała polskim 
zapiskom z Rocznika kapitulnego  krakowskiego  i Rocznika poznańskiego  „proweniencję czeską".  Jest 
to wniosek nie wynikający  z ich porównania z ich odpowiednikami czeskimi. Zestawmy je: 

1 9 Zob. D. Treśtik, Die Anfänge,  s. 27. Zastrzeżenia zgłoszone w tej sprawie przez T. Wasilewskiego, op. cit., s. 9-10, jakoby 
hipoteza powstania zapiski o translacji w Krakowie nie wyjaśniała: „ani proczeskiej interpretacji wydarzenia, ani wystąpie-
nia jej pod r. 1039 w Roczniku praskim",  odpowiada tylko jego własnemu odczuciu, gdyż odnośna zapiska krakowska 
z r. 1038 jest prostym zapisem faktu  i nie można z niej wyczytać ani „polskiej", ani „czeskiej" proweniencji, natomiast ta 
sama zapiska w Roczniku poznańskim,  kończąca  się słowami: in Bohemiam, jest z całą  pewnością  pisana z polskiego punktu 
widzenia i prawdopodobnie w tej wersji zapisana była już w Roczniku kapitulnym  dawnym  (autor Rocznika kapitulnego 
z r. 1266 zapewne celowo pominął  miejsce wywiezienia relikwii św. Wojciecha), natomiast data translacji zapisana w An-
nales Pragenses  pod r. 1039 jest ewidentnie zapożyczona z Kroniki  Kosmasa, jak na to wskazuje stylistyka tej zapiski. 
2 0 T. Jasiński, Początki,  s. 136. 
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Rocznik kapitulny  krakowski 
MXXXVIII corpus sancti Adalberti translatum 
est21. 

Kosmas, Chronica  II, 5 
Facta est autem hec translatio beatissimi Christi 
martiris Adalberti anno dominice incarnationis 
MXXXIX kal. Septembris23. 

Rocznik poznański  I 
Anno domini MXXXVIII corpus sancti Adalberti 
translatum est in Bohemiam22. 

Annales Pragenses 
1039 Sanctus Adalbertus translatus est de Polonia 
in Boemiam per Brecizlaum ducem24. 
Annales Bohemici 
MXXXIX Brethizlaus dux vastauit Poloniam et 
transtulit corpus sancti Adalberti in Pragam25. 

Pominąwszy  słowa w takim zdarzeniu powtarzające  się materialnie (corpus,  translatus),  na pier-
wszy rzut oka widoczne jest, że autorzy roczników polskich mówili o przeniesieniu relikwii z pol-
skiego punktu widzenia (in  Bohemiam lub bez wymienienia miejsca przeniesienia), natomiast zapisy 
roczników czeskich są  zwykłą  trawestacją  notatki kończącej  obszerną  relację Kosmasa z wyprawy 
księcia Brzetysława w roku rzekomo 103926. 

Jak wiadomo, w cytowanej zapisce Kosmasa pewna jest tylko data roczna: 1030, natomiast od 
dawna sporna jest występująca  po niej liczba IX. Współcześni historycy opowiadają  się za przynależ-
nością  IX do daty rocznej, natomiast w dawniejszej historiografii  czesko-niemieckiej już to opowia-
dano się za datą  najazdu na Polskę w r. 1038 (w czwartym roku objęcia przez Brzetysława tronu 
książęcego,  tj. właśnie w r. 1038), już to zostawiano tę kwestię jako otwartą.  Z samych słów kroni-
ki Kosmasa wynika jednoznacznie, iż IX oznacza datę dzienną:  9 Cal.  Septembris,  to jest dzień 
24 sierpnia, kiedy faktycznie  wniesiono, jak to jasno wynika z przekazu samego Kosmasa, relikwie 
św. Wojciecha, Gaudentego i 5 Braci Męczenników do Pragi27. Krótko mówiąc,  w dostępnych Ko-

2 1 Najd.  roczn. krak.,  s. 47. 
2 2 MPH, t. 5, s. 880. 
2 3 Cosmae Pragensis, Chronica Boemorum, ed. B. Bretholz, MGH SS rer. Ger., n. S., t. 2, Berlin 1923, t. 2, cap. 5, s. 91. 
2 4 Fontes  rerum Bohemicarum (dalej cyt.: FRB), t. 2, Praha 1874, s. 377. 
2 5 Ibid., s. 381. 
2 6 Roczniki polskie mają  prawidłową  datę translacji w 1038 r., natomiast roczniki czeskie przejęły nie tylko opis wyprawy 
na Polskę z kroniki Kosmasa, lecz, co ważniejsze, błędną  datę roczną  r. 1039. Nie zwrócono dotąd  dostatecznej uwagi na 
ekscerpty z pierwotnych Annales Pragenses  w jedenastowiecznej kompilacji rocznikarskiej: Annales Magdeburgenses  brevis-
simi, z zapiskami z lat 814-1039-1063, które zanotowały śmierć św. Wacława pod r. 929 i śmierć św. Wojciecha pod r. 997, 
ale którym nieznany jeszcze jest fakt  translacji jego relikwii z r. 1038 (zob. MGH SS, t. 30, s. 749; wrócimy do tego 
rocznika jeszcze w innym konktekście). 
2 7 Ostatnio bardzo starannej analizy omawianej formuły  datacyjnej w kronice Kosmasa (zachęcony zgłoszonym przeze 
mnie postulatem) dokonał P. Wojciechowski, Data wyprawy Brzetysława  do  Polski  w rękopisach  Kroniki  Czechów Kosmasa 
z Pragi,  Przegl. Hist. 89, 1998, s. 263-267 i wyjaśnił na podstawie wszystkich zachowanych rękopisów, w sumie 12, z których 
9 ma zapis: MMM  VIIII  (lub IX),  dwa (tj. wiedeński i drezdeński) mają:  MXXIX  (lub VIIII)  VIIIKal.  Septembris,  natomiast 
jeden (brzewnowski): Anno 1230 9 Cal.  Septembris.  Wojciechowski kończy swoją  analizę słowami: „Z przytoczonych tek-
stów wynika, że Prof.  Labuda słusznie postulował kontrolę powyżej przytoczonych fragmentów  rękopisów Kroniki  Kosma-
sa. Moim zdaniem — nie trzeba już dywagować na temat różnic w postaci zapisów daty końca wyprawy Brzetysława do 
Polski zawartej w rękopisach Kroniki  Czechów  Kosmasa. Wszystkie rękopisy — oprócz brzewnowskiego z XVI w. — datują 
wyprawę Brzetysława na rok 1039" (s. 267). Wniosek jest pochopny. Z analizy rękopisów wynika całkiem co innego. Autor 
rękopisu brzewnowskiego odczytał swoją  podstawę rękopiśmienną:  translacja (nie wyprawa) odbyła się w roku 1030, 9 Kal. 
Septembris,  a więc 24 sierpnia, natomiast 9 rękopisów podało, że translacja odbyła się: 1039, Kal.  Septembris,  czyli 1 
września, a dwa rękopisy, że translacja odbyła się: 1039, 8 Kal.  Septembris,  tj. 25 sierpnia. Odwołując  się do własnych słów 
Kosmasa łatwo sprawdzić, którego dnia dokonano translacji: Ventum  erat cum omni sacra sarcina in prosperitate  et leticia 
Boemiam, et in vigilia sancti Bartholomei  apostoli  [tj. 23 VIII] prope metropolim  Pragam, castra metati sunt circa rivulum 
Rokitnicam,  ubi lucrescente  die  [a więc następnego poranka] clerus et universa plebs cum processione occurit (a potem 
następuje opis uroczystego wniesienia relikwii do Pragi); Cosmae Pragensis, Chronica,  lib. II, cap. 5, s. 90. Sprawa ma się 
więc całkiem inaczej: 9 rękopisów ma tylko datę dzienną  9 Kal.  Septembris  i datę roczną  1030, jeden, brzewnowski: 1030 
i 9 Cal.  Septembris,  a tylko dwa: 1039 i 8 Kal.  Septembris.  I tu należy się liczyć z możliwością,  że ci dwaj inteligentniejsi 
skryptorzy, zapoznawszy się z tekstem kroniki, sami uzupełnili (błędnie zresztą)  datę dzienną:  VIII. Jak było naprawdę, 
moglibyśmy stwierdzić, gdyby zachował się oryginalny tekst samego kronikarza. Niepotrzebnie więc Piotr Wojciechowski 
poucza mnie, że „Gerard Labuda, zarzucając  pół strony wcześniej badaczom i wydawcom, że data roczna jest rezultatem 
własnego domysłu jego wydawców i interpretatorów »popełnił ten sam grzech, dając  się ponieść chęci poprawienia źródła, źle, 
przygotowanego do druku«" (s. 265). Łatwo stwierdzić, że mając  do dyspozycji opis rękopisów Bretholza, odwołałem się 
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smasowi źródłach nie było takiej zapiski, która by umieszczała ją  pod datą  roczną  1038. Prędzej czy 
później historycy czescy będą  musieli się pogodzić z takim faktem  źródłowym28. 

O„czeskiej proweniencji" zapiski translacyjnej w rocznikach polskich mowy być nie może. W tym 
wypadku Z. Kozłowska-Budkowa nie doceniła doniosłości faktotwórczej  swej hipotezy o „Roczniku 
Rychezy" jako drugim, obok „Rocznika Gaudentego", w ówczesnej Polsce. Czesi zabrali z Gniezna 
rocznik Gaudentego, natomiast w Polsce, konkretnie w Krakowie, pozostała w ręku prezbitera Suły, 
jak się słusznie domyślała Budkowa, tablica paschalna z zapiskami rocznikarskimi niemieckimi, 
kolońsko-augijskimi, i na tej tablicy Suła-Lambert zapisał fakt  wywiezienia ciała św. Wojciecha „do 
Czech". Do sprawy tej wrócimy jeszcze w innym kontekście. Tutaj wystarczy stwierdzić, iż tym 
samym upada „kamień węgielny" hipotezy Duśana Treśtfka,  jakoby przed 1119 r. znalazł się w Pol-
sce jakiś „Stary rocznik czeski". 

Z tym terminem, wprowadzonym przez Treśtfka  do dyskusji, przechodzimy do dalszej analizy 
„faktów  źródłowych". Przypomnijmy znowu podstawowe „fakty  historiograficzne". 

III. Analiza zapisek „polsko-czeskich" w rocznikach polskich i czeskich z X-XII wieku 

Na podstawie badań podjętych przez Georga Waitza wszyscy historycy, bez wyjątku,  zgadzają  się, 
że na początku  zwodów rocznikarskich, polskich jak i czeskich, znajdują  się zapiski proweniencji 
niemieckiej, obdarzone nazwami zaczerpniętymi z tamtych środowisk: hersfeldzkie,  korbejskie, mo-
gunckie, augijskie itd. 

Jeden z takich roczników zapisanych na tablicy paschalnej pojawił się w Polsce. Badacze niemiec-
cy oznaczali datę jego pojawienia się dopiero na rok 1012 i później, co pozwoliło im datować 
powstanie pierwszego rocznika polskiego na lata czterdzieste XI w. (Waitz, Perlbach, francuski 
mediewista David i in.), natomiast T. Wojciechowski i W. Kętrzyński doszli do wniosku, że odnośna 
tablica pojawiła się w Wielkopolsce już koło r. 970. Przemawiały za tym trzy względy: a) zaprowa-
dzeniu liturgii rzymsko-katolickiej po przyjęciu chrztu przez księcia Mieszka i powołaniu pierwsze-
go biskupa misyjnego w osobie Jordana (oni jeszcze uznawali go błędnie za biskupa poznańskiego), 
czemu towarzyszyło sprowadzenie do Polski ksiąg  kościelnych, a w tym przede wszystkim tablicy 
paschalnej regulującej  całoroczny kalendarz obrządków,  dalej b) pojawienie się już od roku zapisek 
rocznikarskich związanych  z dziejami polskimi lub dotyczącymi  osób związanych  z tymi najstarszymi 
dziejami (przybycie księżnej Dobrawy, chrzest Mieszka I, narodziny Bolesława Chrobrego, ordyna-
cja biskupa Jordana, cała seria zapisek o rodzie św. Wojciecha z lat 981-999, męczeństwo pięciu 
eremitów, śmierć biskupa Brunona z Kwerfurtu  itd. aż do 1038 r. i wraz z dalszą  ciągłością  po 
r. 1045, z głównym wydarzeniem zabójstwa św. Stanisława w r. 1079, następnie aż do roku 1122, 
co poświadcza tzw. rocznik świętokrzyski zachowany w oryginale z początku  XII w.), natomiast 
c) pojawienie się tego rocznika już koło r. 970 poświadcza fakt,  iż pod r. 968 zapisano śmierć 
arcybiskupa mogunckiego Wilhelma, a pod r. 969 śmierć arcybiskupa mogunckiego Hattona i ordy-
nację jego następcy Roberta, 970-975, a nie zanotowano już następcy Roberta Willigisa (975-1011). 
Do kwestii, gdzie zapisano wzmianki o rodzie Sławnikowiców wrócimy w odpowiednim miejscu. 

do rękopisu brzewnowskiego, a sam Bretholz, czego Wojciechowski nie zauważył, zwrócił uwagę na właściwości chronolo-
giczne kodeksu A 3b, czyli wiedeńskiego (s. LXIV i odnośne przypisy w edycji tekstu). Data wyprawy Brzetysława oznacza-
na na 1039 r. jest sprzeczna nie tylko z istniejącą  formułą  translacyjną,  jak wyżej, lecz z własną  informacją  Kosmasa, że 
wyprawa ta odbyła się w roku czwartym jego rządów,  czyli w r. 1038. 
2 Aktualny stan dyskusji nie postąpił  wiele ponad to, co przed wielu latami ustalił J. Loserth, Kritische  Bemerkungen  über 
einige Punkte  der  älteren  Geschichte Böhmens, „Mittheilungen des Vereins f.  Geschichte der Deutschen in Böhmen" 19, 
1881, s. 262-270. Ustalił więc, że: „Der Tag der Uebertragung der Gebeine des hl. Adalberts fällt  daher nicht auf  den 
1 September, auch nicht ... auf  den 25 September, sondern auf  den 24 August" (s. 268) oraz: „ist das Jahr 1038 in der That 
das vierte Jahr seiner herzoglichen Regierung und in dieses muss man den Beginn seiner Unternehmungen gegen Polen 
verlegen" (s. 270). Obszerniej G. Labuda, Mieszko  II,  król  Polski  (1025-1034),  Kraków 1992, s. 183-191. 
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Rocznik w swej strukturze bynajmniej nie jest podobny do szachownicy, na której można poszcze-
gólne zapiski i figury  posuwać w dowolnym kierunku, albowiem rządzą  nim stałe reguły następstw 
chronologicznych i zasięgi ludzkiej pamięci. Rocznik z reguły jest zapisem współczesności. Jeże-
li pod tym względem zdarzają  mu się opóźnienia, ułomności i potknięcia, to w dużej mierze są 
to usterki natury technicznej lub świadomej samowoli autora, która winna być za każdym razem 

• - • 29 

wyjaśniona . 
A teraz przejdźmy do „Starych czeskich roczników". W tej sprawie zarysowały się w historiografii 

czeskiej dwa sprzeczne stanowiska. W starszej wytworzyło się przekonanie, iż dwa reprezentatywne 
dla annalistyki czeskiej roczniki: Annales Pragenses  (AP) i Annales Bohemici (AB) swoje zapiski 
dotyczące  dziejów czeskich zaczerpnęły bezpośrednio lub pośrednio z Kroniki  Kosmasa30, natomiast 
we współczesnej dominuje pogląd  szczegółowo uzasadniony przez Waclava Novotnego, że wszystkie 
czeskie zwody rocznikarskie z XII-XIV w. w sposób bezpośredni, Kroniki  Kosmasa nie wyłączając, 
bazują  na niezachowanych Annales Pragenses deperditi,  którym współcześnie badacze nadali nazwę 
„Starych czeskich roczników"31. Zdaniem T. Wojciechowskiego i W. Kętrzyńskiego rocznik Gauden-
tego, złożony z zapisek korbejsko-fuldajskich  i polskich, przeniesiony w r. 1038 do Pragi, miał nie 
tylko dostarczyć wiele ze swych treści Kosmasowi do jego Kroniki,  lecz także stworzyć jedną  z pod-
staw annalistyki czeskiej32. Datą  probierczą  dla tej hipotezy jest zatem rok 1038. Można poddać ją 
weryfikacji  przez zestawienie odpowiednich zapisek polsko-czeskich z lat 894-1038: 

AP i AB = AP deperditi Annales Cracov.  vetusti/deperditi34 

894 Hoc anno baptizatus est Borivoi, primus chris-
tianus in Boemia cum uxore sua Ludmila, ex qua 
natus est Wratizlaus, pater sancti Wenceslai33 

899 Ungari in Italiam ingressi sunt. Arnolphus 
obiit. Loduicus filius  eius in regem elevatur. 

901 Arnolfus  imperator obiit 901 Arnulphus imperator obiit (ACb 899 i A. Mag-
deburgenses  brevissimi) 

910 Ludowicus pugnavit contra Ungaros 906 Ungri in Saxoniam venerunt 
911 Ludowicus rex obiit, cui Conradus successit 
(AH) i (ACb) 

908-928 

912 Ungari Franciam vastaverunt (AH) 
929 Sanctus Wenceslaus martirisatus est. Consec-
ratio ecclesie sancti Viti a Tutone episcopo Ratis-
ponensi (per Boleszaum fratricidam) 

929 beatus Wenceslaus martirizatur (APn) 

931 Translatio sancti Wenceslai de Boleszau in 
Pragam (AB: 933) 

932 translacio sancti Wenceslay (APn) 

933 Ungarorum exercitus a Henrico interfectus 
est (AQ: devictus) 

Hungarorum exercitus ab Henrico interfectus  est 
(ACb: interfectus) 

934 Henricus rex Danos subiecit 934 Hinricus Danos subegit (ACb) 

2 9 Warto zapoznać się w tej sprawie z uwagami Z. Budkowej o technice zapisywania not rocznych na tablicach paschal-
nych (Początki  annalistyki,  s. 30). 
3 Zależność tę zaznaczono w komentarzu do wydania tych roczników w FRB (zob. wyżej przyp. 24-25). 
3 1 Zob. wyżej przyp. 14. 
3 2 Zob. wyżej przyp. 3 i 4. 
3 3 Zb. FRB, t. 2, s. 376 (AP), natomiast odnośny tekst w AB (FRB, t. 2, s. 380) pod r. 894: Borzivoy, dux  Boemie baptisatur 
a Methudio,  episcopo Moravie,  cum uxore sua Ludmilla  jest wystylizowany według tekstu kroniki Kosmasa (Chronica,  I, 10, 
s. 22: Borivoy, qui primus dux  baptizatus est a venerabili Metudio  episcopo in Moravia). 
3 4 Skróty używane w poniższym zestawieniu oznaczają:  APn=Annales Poznanienses; R. kam.=Rocznik  kamieniecki; 
ACb=Annales Corbeienses;  ACol.=Annales Colonienses;  AAug.= Annales Augienses; AQ=Annales Quedlinburgenses; 
AH=Annales Hildesheimenses;  HiQ=Annales  Hildesheimenses-Quedlinburgenses  (wspólny tekst). 
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935 Henricus rex obiit 936 Hinricus rex obiit. Otto filius  eius successit 
(ACb: Oddo regnavit) 

939 Sol visus est minutus 937-939 
941 Comete apparuerunt 940 hiemps valida. Comete vise sunt 
945-950 951-962 

965 Dubrouka venit ad Meskonem 
966 Mesco dux Polonie baptizatur 
967 Bolezlaus Magnus natus est (R. kam.) 

966 ob. niżej 974 (AB) 960 (?) Mesco dux Polonie, primus christianus Po-
lonus, baptizatus est, cui 965 Dambrouca filia  du-
cis Boemorum tradita est in uxorem, de qua 967 
natus est pius Boleslaus35 

968 Polonia cepit habere episcopum (AB), zob. ni-
żej 982 (AB) 

968 Item anno domini 968 Iordanus primus episco-
pus in Polonia ordinatus est, et obiit (984)36 

968 Iordanus primus episcopus Poznaniensis (Po-
loniensis?) ordinatus est (APn)37 

972 obiit dux Bolezlaus, occisor sancti Vencezlay, 
cui succedit filius  eius Bolezlaus cognomine pius 
(AB)38 

968 Wilihalmus archiepiscopus obiit, Hatto succes-
sit 

969 Hatto archiepiscopus obiit, cui Robertus suc-
cessit 

966 [974] Hoc anno constitutus est Pragensis epi-
scopus, Dethmarus, primus Pragensis episcopus 
(AP)39 

971-980 

974 Pragensis ecclesia cepit habere episcopum no-
mine Dithmarum (AB) 

974 ecclesia Pragensis prima cepit habere episco-
pum Dethmarum nomine, ex ammonicione Do-
bravce (Rk Traski)40 

968 Sanctus Adalbertus secundus Pragensis episco-
pus (AP ob. 982) 

973 sanctus Adalbertus uenit Poloniam vocatus 
per pium Boleslaum (APn) 

981 Slaunic, pater sancti Adalberti obiit 981 Zlaunyk pater sancti Adalberti obiit 
982 sanctus Adalbertus in Pragensem episcopum 
consecratur (AB) 

982-986-987 Dambrouca mater pii Bolezlay obiit 
(APn) 

3 5 Annales Poznanienses (MPH, t. 5, s. 878). Przy interpretacji tych trzech zapisek rocznych trzeba pamiętać, że zostały 
połączone  w jedną  całość dopiero przez autora kompilacji ze schyłku XIII w.; trzeba też zauważyć, że autor APn musiał 
mieć dostęp do rocznika kapitulnego zaginionego, gdyż w roczniku zachowanym pominięta została notatka o urodzeniu 
Bolesława Mieszkowica, którą  z kolei wypisał autor R. kam. (MPH, t. 2, s. 777). K. Jasiński, zgodnie z O. Balzerem, jest 
przekonany, że jest to zapiska autentyczna (Rodowód  pierwszych Piastów, Warszawa-Wrocław 1992, s. 81 i 90-91). Nie 
może być zatem wątpliwości,  że zapiska APn w swym obecnym kształcie jest własną  kompozycją  autora APn i nie ma 
potrzeby poszukiwania jej treści w annalistyce praskiej. 
6 Zob. MPH, t. 3, s. 42. Wprowadzona przez A. Bielowskiego nazwa: Spominki  gnieźnieńskie,  zastąpiona  później, nie 

wiadomo na jakiej podstawie, na: Rocznik kapituły  poznańskiej,  jest słuszna (co w innym kontekście postaram się wykazać). 
3 7 MPH, t. 5, s. 878. Podstawą  tej zapiski (pominiętej ze zrozumiałych względów przez krakowski rocznik kapitulny) była 
z pewnością  zapiska, zachowana w oryginalnym brzmieniu przez cytowane wyżej Spominki  gnieźnieńskie;  że w tej zapisce 
pierwotnie figurowała  nazwa Polonia, świadczy zapiska AB: Polonia cepit habere episcopum. Toteż dopiero autor kompilacji 
APn u schyłku XIII w. zamienił pierwotne Polonia — na Poznaniensis; zob. G. Labuda, Studia  nad  początkami  państwa 
polskiego,  t. 2, s. 456-460. 

8 FRB, t. 2, s. 381; jak wiadomo, Kosmas w swej kronice przesunął  datę śmierci Bolesława I na rok 967 (Cosmae, 
Chronica,  I, 21, s. 41), aby jego następcy przypisać zasługę utworzenia biskupstwa praskiego, którego początek  także 
przesunął  z r. 974 na r. 968, aby z kolei po śmierci pierwszego biskupa praskiego w r. 969 promować pod tą  datą  św. 
Wojciecha jako drugiego w Pradze. 
3 9 Zob. FRB, t. 2, s. 376; zależność tej zapiski od Kosmasa jest bezsporna; por. Cosmae Pragensis, Chronica,  I, 24, s. 46. 
4 0 Zob. MPH, t. 2, s. 828. 
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984 984, 989 Bolezlaus Magnus duxit uxorem (R-k 
kam., poprawiam datę z 984 na 989)42 

987 Strezslaua mater sancti Adalberti obiit 987 Strezislaua mater sancti Adalberti obiit (APn: 
985) 

990 Professio  sancti Adalberti. Nemcis perdita 
est41 

990 Mesco filius  Bolezlai nascitur (R-k kam., jak 
w y ż e j ) 

990 sanctus Adalbertus episcopus Rome ad san-
ctum Alexium monachus niger effectus  est (AB) 

990 professio  sancti Adalberti cum fratre  Gauden-
cio (APn: et fratris  Gaudencii) 
992 dux Mesco primus christianus in Polonia obiit 
(SpGn)43 

994 per sanctum Adalbertum monasterium in 
Brevnov fundatum  est et dedicatum (AB)44 

995 festiva  die furtim  irrumpunt urbem Lubic [...] 
quatuor fratribus  sancti Adalberti. decollatis 
[...] Interfecti  sun t . in urbe Lubic quinque fra-
tres sancti Adalberti a. D. 995, quorum nomina 
sunt hec: Sobebor, Spitimir, Bobrazlaus, Porey, 
Cazlau (Cosmae, lib. I cap. 29)45 

997 Sanctus Adalbertus martirizatus est 997 Passio sancti Adalberti (także APn) 
998 sanctus Adalbertus, Boemorum secundus epi-
scopus, martirio coronatus est, cui Theogadus suc-
cessit (AB) 
998 Tyadagus tertius episcopus successit 
999 Eodem anno Gaudentius, qui et Radim, frater 
sancti Adalberti, ordinatus est episcopus ad titu-
lum Gnezdensis ecclesie (Cosmae, lib. I cap. 34) 

999 ordinacio Gaudencii in episcopum (także 
APn) 

1000 1000-1001 
1001-1016 1002 Otto imperator III obiit Henricus successit 
1004 Benedictus cum sociis suis martirizatus est 
[...] in partibus Polonie quinque fuere  monachi et 
heremite, veri Israelite, Benedictus, Matheus, Io-
hannes, Ysaac, Cristinus et sextus Barnabas (Cos-
mae, lib. I cap. 38)46 

1003 heremite in Polonia martirizati sunt 

4 1 Zapiska: Nemcisperdita  est znajduje się też w Kronice  Mnicha  Sazawskiego  (FRB, t. 2, s. 240) jako niewątpliwa  pożyczka 
z AP (ibid., s. 377). Trzeba ją  interpretować zgodnie z analogicznym znaczeniem: 995 Lubic perdita  est, czyli: Niemcza 
została zniszczona (a nie stracona, jak niektórzy suponują). 
4 2 Zob. MPH, t. 2, s. 773. Koło tej zapiski toczy się długotrwała dyskusja. Na ogół, obstając  przy poprawności przekaza-
nej w rękopisie daty: 984, odnosi się zapisane pod nią  małżeństwo Bolesława do nieznanej z imienia córki margrabiego 
miśnieńskiego Rygdaga (O. Balzer, Genealogia Piastów, Kraków 1895, s. 38). Gdy jednak zważymy, że rocznikarz pominął 
o wiele trwalsze małżeństwo Bolesława z księżniczką  węgierską,  z której miał syna Bezpryma, to oczywiste jest, że chodzi 
tu o małżeństwo trzecie z księżniczką  serbską  Emnildą,  z której urodził się Mieszko II. Jego urodziny zanotował roczni-
karz pod r. 990. Pomyłka rękopiśmienna jest łatwa do wytłumaczenia: pierwotne IX odczytano jako IV. Obszernie kwestię 
tę omawia K. Jasiński, Rodowód,  s. 83-85. 
4 3 MPH, t. 3, s. 42. 
4 4 FRB, t. 2, s. 381. Takiej wiadomości nie notuje AP, nie notują  jej żywoty św. Wojciecha, pośrednio tylko Kosmas, który 
pozostawał w zażyłych stosunkach z opatem brzewnowskim Klemensem, a więc notatka ta jest pochodzenia późniejszego, 
wywodząca  się z tradycji samego klasztoru; zob. niżej. 
4 O pochodzeniu tej zapiski z rocznika Gaudentego zob. G. Labuda, Święty  Wojciech  biskup męczennik,  patron Polski, 
Czech i Węgier,  Wrocław 2000, s. 79. 
4 6 Tę wiadomość Kosmas mógł zaczerpnąć  tylko z rocznika polskiego. W Czechach zainteresowano się nimi dopiero po 
uwiezieniu relikwii w roku 1038, co chyba jest oczywiste; zob. G. Labuda, Najstarsze  klasztory  w Polsce, „Archaeologia 
Historica Polona" 2, 1995, s. 33 nn. 



Jeden czy dwa roczniki niemieckie u podstaw polskiego rocznikarstwa? 19 

1003 heremite in Polonia martirizati sunt, mona-
chi de Kazimierz, fratres  Benedictus, Matheus, 
Ysaac et alii (APn) 

1003 quinque fratres  in Polonia martirisantur (AB) 1003 heremite in Polonia martirizati sunt in Ka-
zmir: Benedictus, Matheus, Christinus, Iohanes 
Ysaac (R-k kam., MPH, t. II, s. 777) 

1004-1038 (AB) 1004-1008 
1009 Bruno episcopus martirizatus est 
1010-1011 
1012 Hermannus dux obiit 
Wladimir dux Ruthenorum obiit 
1013 Mesco filius  Bolezlai primi duxit uxorem so-
rorem Ottonis tercii imperatoris (R-k kam. t. II, 
s. 777) 
1016 Kazimirus dux natus est VII kalendas Augu-
sti luna XVI 

1017 Tyadagus episcopus obiit, cui successit Hec-
cardus (Cosmae, lib. I cap. 39: III id. Iunii obiit Te-
gdagus, tercius episcopus Pragensis ecclesie [...] 
cui a. d. i. 1018 successit Ekkardus presul) 

1018 primus Bolezlaus Ruthenos superat et ter-
ram vastat 

1024 Heccardus quartus episcopus obiit, cui Izo 
successit quintus (Cosmae, lib. I cap. 40) 

1019-1024 

1024 IV id. Iulii obiit Henricus rex 
1025 XV kal. Iulii obiit rex Bolezlaus (Cosmae, 
lib. I cap. 41) 

1025 primus Bolezlaus rex Magnus obiit. Lamber-
tus filius  eius succedit (także APn) 
1026 Kazimirus traditur ad discendum 
Ypolitus archiepiscopus obiit. Bossuta succedit 
1028 Stepanus archiepiscopus obiit 

1030 Izo episcopus obiit. Severus sextus successit 1030 Romanus et Lambertus episcopi obierunt 
(1022) In Polonia facta  est persecutio christiano-
rum (Cosmae, lib. I cap. 40) 
1031 Tunc fuit  christianis persequntio facta  in Po-
lonia et succenderunt ecclesias et monasteria (Be-
nes Minoryta)47 

1031 Severus episcopus ordinatus est (Cosmae, 
lib. I cap. 41: Post hunc Severus presul successit) 
1031 sanctorum apostolorum in natalicio ordina-
tus est Severus episcopus a Magontino archiepis-
copo (Cosmae, l. c.) 

1033 Otto dux obiit 
1034 Mesko rex Polonie obiit 

4 7 Na temat tej zapiski, a zwłaszcza jej datacji zob. G. Labuda, Mieszko  II,  s. 73 nn.; odnosi się ona do wydarzeń z r. 1031-
-1032. 
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1036 Odalricus dux obiit, cui Bretizlaus filius  eius 
succedit (Cosmae, lib. I cap. 42 1037: Obiit dux 
Bolezlaus, quem Mesco lumine privarat. Eodem 
anno V id. Novembris dux Oudalricus... captat ce-
lestia regna) 

1037 ordinatus est Sula presbiter 
1038 Jaromyr dux cecus obiit 
1038 iustus vir, velut Dei martyr, dux Iaromir obiit 
a. d. i. 1038 II, non. Novembris (Cosmae, lib. 
I cap. 42) 
1038 corpus sancti Adalberti translatum est 1038 corpus sancti Adalberti translatum est in Bo-

hemiam (APn) 
1038 (1039) Stephanus rex Hungarorum obiit (tak-
że Apn) 

1030 (?) Facta est autem hec translatio beatissimi 
Christi martiris Adalberti a. d. i. 1030. IX Kal. 
Septembris (Cosmae, lib. II cap. 5) 
1039 Sanctus Adalbertus translatus est de Polonia 
in Boemiam per Brecizlaum ducem 
1039 Brethizlaus dux uastauit Poloniam et transtu-
lit corpus sancti Adalberti in Pragam (AB)48 

A. Polskie i czeskie zapiski w tzw. „Starych czeskich rocznikach" 

W powyższym wykazie zapisek rocznikarskich nietrudno rozróżnić ich przynależność do dziejów: 
a) niemieckich, b) czeskich i c) polskich. Odkładając  dokładniejszą  analizę zapisek niemieckich 
stosownie do ich pochodzenia środowiskowego, zajmiemy się najpierw tymi drugimi i trzecimi. 

Pomijając  w tej chwili niejasną  co do pochodzenia zapiskę z r. 894 o chrzcie księcia Borzywoja 
(nie wiadomo, z jakiego źródła zaczerpniętej: morawskiej czy praskiej), na szczególną  uwagę zasłu-
gują  zapiski z X stulecia, gdyż następna zaczyna się dopiero od r. 1017. Należą  tutaj następujące 
daty: 929, 932, 972, 974, 982, 998, dalej 1017, 1024, 1030, 1031 (?), 1031, 1031, 1036 (1034), 1037, 
1038 (Kosmas). 

Trzy z nich, a mianowicie: śmierć księcia Wacława (929), translacja jego ciała do Pragi (932) 
i założenie biskupstwa praskiego (974) znajdują  pełne potwierdzenie w rocznikach polskich. Doty-
czy to zwłaszcza wydarzeń z roku 929 i 932, których datację bez przekonującego  uzasadnienia źród-
łowego usiłują  podważyć niektórzy współcześni historycy czescy49. 

4 8 FRB, t. 2, s. 377 i 381; nie ulega wątpliwości,  że zapiski te zostały sporządzone  na podstawie kroniki Kosmasa, jak tego 
dowodzi datacja. 
4 9 Z argumentacją  taką  wystąpił  Z. Fiala, Dva kritické  prispévky  ke starym déjinam  èeskym,  „Sbornik Historicky" 9, 1962, 
s. 6-40; poglądy  jego w tej sprawie przejął  D. Trestîk, Pocatky,  s. 389 n. Nie mogę w tym miejscu dyskutować tego zagad-
nienia. Istota sporu sprowadza się do „faktów  źródłowych". Które są  wiarygodniejsze — czy „fakty  historyczne" dające  się 
zrekonstruować na podstawie współczesnych zapisów rocznika praskiego zaginionego, z którego wywodzą  się zapisy na 
tablicy paschalnej gnieźnieńskiej Jordana i Gaudentego, przeniesionego na powrót do Pragi w r. 1038, czy też ogólnikowa 
informacja  kroniki Widukinda (Rerum  gestarum Saxonicarum,  ed. H. E. Lohmann-P. Hirsch, lib. I, cap. 35, s. 50 i lib. II 
cap. 3), z której wcale nie wynika, że Wacław dożył do 935 r. Jest to tylko typowy „fakt  historiograficzny".  Z punktu 
widzenia metodycznego przewaga zapisów rocznikarskich, wymieniających  pod konkretnymi datami śmierć św. Wacława, 
a następnie translację jego ciała, nad dwuznaczną  relacją  korbejskiego mnicha Widukinda nie może podlegać dyskusji. 
Znajduje ona też pełne poparcie w zestawieniu z bezstronnie interpretowaną  tradycją  w legendach o św. Wacławie; zob. 
F. V. Mares, Das Todesjahr  des  hl. Wenzel  in kirchenslavischen  Wenzelslegende,  „Wiener Slavistisches Jahrbuch" 17, 1971, 
s. 192 nn. 
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Z całą  pewnością  rdzeń „najstarszego rocznika czeskiego" tworzyły zapiski dotyczące  daty zgo-
nów i daty kreowania biskupów praskich: 974, 982, 998, 1017, 1024, 1030. 

Na pierwszy rzut oka wyraźnie rysuje się sekwencja zapisek dotyczących  dziejów polskich: 965, 
966, 967, 968, 987 (Dobrawa), 989-990, 999, 1003, 1009, 1013, 1016, 1018, 1025, 1026, 1027, 1028, 
1030, 1031 (?), 1033, 1034, 1037, 1038. Trzy spośród nich zostawiły wyraźne ślady w kronice Kosma-
sa: 987 (Dobrawa), 1003 (eremici z Kazimierza) i 1025 (śmierć Bolesława Chrobrego); tutaj zapew-
ne należy też zapiska o utworzeniu biskupstwa w Polsce (968). Widoczny przede wszystkim jest 
punkt wyjściowy tych polskich zapisów, łączący  się z przybyciem księżnej Dobrawy i chrztem Polski 
za Mieszka I, a także utworzeniem biskupstwa misyjnego dla „Polski"50. 

B. Gdzie zapisywano wiadomości o św. Wojciechu i jego rodzie? 

W tej sprawie zarysowała się podstawowa i bezkompromisowa różnica zdań między historykami 
polskimi i czeskimi. Dla Wojciechowskiego i Kętrzyńskiego od początku  oczywiste było, że odnośne 
zapiski powstały w Polsce i że ich autorem był najlepiej z jej dziejami związany  i zdolny do ich 
sformułowania  brat Wojciecha, Radzim Gaudenty. Poparła to stanowisko stanowczo Z. Kozłow-
ska-Budkowa. Trudno się natomiast dziwić, że ostatni badacz annalistyki czeskiej, Duśan Treśtfk, 
pragnął,  by je wpisać w poczet „najstarszych czeskich roczników", aby im dodać nieco większej 
treści. Imiennie wskazał na klasztor w Brzewnowie założony w r. 992 przez biskupa Wojciecha 
i zrazu obsadzony prawdopodobnie także przez kilku mnichów z klasztoru św. Bonifacego  i Alekse-
go na Awentynie; zakłada on też istnienie od tego czasu osobnych „roczników brzewnowskich", 
a autorem odnośnych zapisek miał być jakiś „współcześnik"51. 

Tymczasem hipoteza ta nie stoi na zbyt mocnych nogach; wręcz przeciwnie, napotyka na zbyt 
wiele wątpliwości,  aby można ją  traktować równorzędnie z hipotezą  wysuniętą  przez badaczy pol-
skich. 

Jak już zauważyliśmy, w AP brak jakiejkolwiek wzmianki o klasztorze w Brzewnowie; zapiska 
0 jego założeniu pojawiła się dopiero w późnych AB pod r. 994, a więc wtedy, gdy legenda o tym 
klasztorze była już w pełni rozkwitu. Bardziej zastanawiające  jest całkowite milczenie o początkach 
fundacji  klasztornej św. Wojciecha w Brzewnowie w kronice Kosmasa, choć dobrze wiadomo, jak 
silny był jego związek  z tamtejszymi mnichami52. Latorośl posadzona przez biskupa Wojciecha nie 
cieszyła się poparciem księcia Bolesława II. Po ponownym odejściu Wojciecha w r. 995 do Rzymu 
1 po rzezi dokonanej na jego braciach jesienią  tegoż roku, konwent brzewnowski, jak wszystko na to 
wskazuje, uległ rozproszeniu. Bliski Wojciecha powiernik i wychowawca, Radła, zbiegł na Węgry 
i tam wstąpił  do klasztoru w Pannonhalma, drugi jego współpracownik, Astryk-Anastazy, towarzy-
szył Wojciechowi w roku 996 już jako biskupowi misyjnemu na Węgry i tam najpierw został opa-
tem w klasztorze Pécsvarad, a następnie został pierwszym arcybiskupem węgierskim w Ostrzyhomie 
(Esztergom). Natomiast, co jest najistotniejsze, pierwszy opat klasztoru w Brzewnowie, podobnie 
jak brat św. Wojciecha Sobiesław, udał się do Polski i jako opat klasztoru NMPanny pojawił się 
w Rzymie w r. 1001 (abbas  monasterii Sancte  Marie  Sclavanensis  provincie)53. W samej Pradze pano-
wała w stosunku do biskupa Wojciecha wroga atmosfera.  Prażanie, tj. książę  i jego otoczenie, zapy-
tani przez arcybiskupa Willigisa, czy przyjmą  go ponownie jako biskupa, odpowiedzieli odmownie, 
wyrażając  obawę, że zechce się mścić za wymordowanie braci54. Książę  Bolesław III założył w r. 999 

5 0 Zob. G. Labuda, Główne linie, s. 814 n.; tenże, Studia,  t. 2, s. 426 n. 
5 1 D. Treśtik, Die Anfänge,  s. 32. 
5 2 Zob. wyżej przyp. 44. 
5 3 Protokół z posiedzenia sądowego  papieża Sylwestra II i cesarza Ottona III z dnia 4 IV 1001 r., w którym między wielu 
innymi dygnitarzami kościelnymi i świeckimi występuje Anastasius abbas monasterii sancte Marie  Sclavanensis  provincie 
(Die  Regesten des  Kaiserreiches  unter Otto III  980-1002, neubearb. v. M. Uhlirz, Graz-Köln 1957, nr 1407, s. 795); ponieważ 
klasztor w Brzewnowie miał za patronów Benedykta, Bonifacego  i Aleksego, wezwanie NMP odnosi się do opactwa 
w Łęczycy; zob. G. Labuda, Najstarsze  klasztory,  s. 57-58. 
5 4 Więcej na ten temat: G. Labuda, Święty  Wojciech,  s. 178-179. O wrogim nastawieniu czynników rządzących  w Cze-
chach do św. Wojciecha zob. S. Adalberti  Pragensis  episcopi et martyris  Vita  prior, ed. J. Karwasińska, MPH, s. n., t. 4, fasc.  1, 
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klasztor w Ostrowie, ale zakonników sprowadził do niego z bawarskiego Niederaltaich, zrywając 
w ten sposób kontakt z benedyktynami na Awentynie55. Nie wiadomo więc, kto miałby w Pradze 
kontynuować tradycję Sławnikowiców. Wrogi stosunek do Sławnikowiców był możliwy w Pradze aż 
do r. 1038. 

Wprawdzie klasztor brzewnowski odrodził się za rządów  księcia Udalryka, ale do ponownego 
rozkwitu doszedł dopiero za czasów opata Meginharta (1035-1089); dopiero za jego czasów po-
wstały zaczątki  roczników brzewnowskich56. Ale, jak już wspominaliśmy, nic nie wie o nich Kosmas. 

Tymczasem Kosmas rozporządzał  „Żywotem św. Wojciecha", zawierającym  wiadomości w pew-
nych szczegółach odbiegające,  ale za to wiarygodniejsze niż inne wersje tego żywotu, a przede 
wszystkim bardzo szczegółowy wykaz braci św. Wojciecha wymordowanych w Libicach. W tym świe-
tle przypuszczenie Wojciechowskiego i Kętrzyńskiego, że zarówno ten żywot, jak i tablica paschalna 
Jordana, a także Gaudentego, z zapiskami o nim samym i jego rodzinie, przybyły do Pragi wraz 
z relikwiami Wojciecha i Gaudentego w 1038 r., wydaje się zasadne57. 

C. Drugi rocznik „niemiecki" w Polsce 

W toku naszej analizy zapisek czeskich i polskich w zapisach AP i AB wykazaliśmy, że tablica pa-
schalna z zapiskami „niemieckimi" proweniencji hersfeldzko-korbejskiej  lub, jeśli ktoś woli, „mo-
gunckiej" (Waitz), lub fuldajskiej  (Perlbach), otarła się o Pragę i jako wyposażenie Jordana, prezbi-
tera księżnej Dobrawy, została przywieziona do Gniezna. Pierwsze zapiski polskie pochodziły być 
może od samego Jordana58, ale dalsze od r. 981 były już najprawdopodobniej autorstwa Radzi-
ma-Gaudentego. Ta tablica, jak już wiemy, została uwieziona w r. 1038 do Pragi. Pozostały w kraju 
rocznik Rychezy stał się następnie podstawą  krakowskiego rocznika kapitulnego dawnego. Zawiera 
on także pewną  liczbę zapisek niemieckich proweniencji „augijskiej", jak to już zauważył Waitz. 
Tymczasem tych zapisek „augijskich" próżno by szukać w Czechach. Tę pozorną  niejasność wyjaśni-
ła bez reszty hipoteza o przywiezieniu do Polski drugiej tablicy paschalnej z zapiskami kolońsko-au-
gijskimi w r. 1013. 

Hipotezę tę częściowo zakwestionował Jarosław Wenta. Pisze on: „Z. Kozłowska-Budkowa, wy-
suwając  swoją  hipotezę, za podstawę wzięła tylko trzy zapiski: 

1002 Otto imperator  obiit. Henricus  successit 
1009 Bruno episcopus obiit (mylnie, jest: martirizatus  est) 
1012 Hermanus  dux  obiit 
Według Zofii  Budkowej mają  one obce pochodzenie. Według Gerarda Labudy natomiast obcą 

proweniencję zdradza tylko zapiska o śmierci Hermana III Dziecko, reszta zapisek mogła być odno-
towana w Polsce"59. 

Na podstawie szczegółowej analizy zapisek Rocznika kapitulnego  krakowskiego  dochodzi Wenta 
do wniosku, że zapiski dotyczące  dynastii stoją  u podstaw hipotezy, jakoby Rocznik kapitulny  kra-
kowski  był czymś na kształt rocznika dworskiego, natomiast o wiele bardziej uzasadnione jest przy-
puszczenie, iż zapiski te miały charakter „memoratywno-liturgiczny i służyły przede wszystkim po-
trzebom kościelnym". Nie kwestionując  liturgiczno-kommemoratywnego charakteru nie tylko na-
szego rocznika, ale i wielu innych, równie uzasadnione wydaje się zdanie, że chociaż pierwotnie były 
one wpisywane do tablic paschalnych, to ich cel historiograficzny  służył nie tylko potrzebom kościel-

Warszawa 1962, cap. 26, s. 39: Nolumus  eum, quia si ueniet, non uenit pro nostra salute,  sed  pro puniendis  malis et iniuriis, 
que fratribus  suisfecimus. 

5 Zob. J. Zeschick, Die Benediktiner  in Böhmen und  Mähren,  w: Tausend  Jahre  Benediktiner  in den  Klöstern  Brevnov, 
Braunau in Rohr, bearb v. P. J. Hofmann,  St. Otilien 1993, s. 5-6; D. Koutna-Karg, Die Anfänge  des  Klosters  Brevnov, ibid., 
s. 219 nn. 
5 6 D. Koutna-Kard, Die Anfänge,  s. 236. 
5 7 Zob. wyżej przyp. 3-4. 
5 8 Zob. G. Labuda, Główne linie, s. 815 nn. 
5 9 J. Wenta, Koncepcja  memoratywno-liturgiczna  funkcjonowania  zapisek w tablicy paschalnej a sprawa Rocznika Rychezy, 
w: Venerabiles,  nobiles et honesti. Studia  z dziejów  społeczeństwa  Polski  średniowiecznej,  Toruń 1997, s. 568. 
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no-liturgicznym, lecz także memoratywnym, i w tym przeznaczeniu zarówno Kościołowi, jak i dyna-
stii. Dopiero z czasem oderwały się one od tablic i stworzyły własny rodzaj piśmiennictwa. 

Nie zwalnia to nas bynajmniej od zbadania zasadności poglądu  Kozłowskiej-Budkowej, że wraz 
z tablicą  paschalną  Rychezy po pierwsze pojawił się w Polsce drugi obok rocznika hersfeldzko-kor-
bejskiego rocznik „obcy", po drugie, że ten to rocznik istotnie wywodził się z kręgu nadreńskiego, 
czyli kolońsko-augijskiego, oraz po trzecie, że pozostał on po najeździe czeskim w r. 1038 w Polsce, 
najpewniej w Krakowie, natomiast tylko tzw. rocznik Gaudentego został wywieziony do Pragi. 

Weryfikację  zaczniemy od wyjaśnienia genezy wciąż  enigmatycznej dotąd  dla niektórych badaczy 
zapiski o podwójnym zanotowaniu daty śmierci cesarza Arnulfa  zarówno w r. 899, jak i 901. 

Annales Cracovienses Annales Aug. Colon. 
Ungari in Italiam ingressi sunt Ungari Italiam ingressi multa mala fecerunt.  Ar-

nolphus imperator moritur. Et Ludowicus filius 
eius in regem elevatur60 

Arnulphus obiit, filius  eius in regem elevatur 
Annales Pragenses 

901 Arnulphus imperator obiit 901 Alfonsus  (!) imperator obiit 

Z tej konfrontacji  wynika jednoznacznie, iż w kompilacji hersfeldzko-korbejskiej  śmierć cesarza 
Arnulfa  była zapisana pod mylną  datą  901 i w tej postaci przeszła wraz z rocznikiem Gaudentego do 
Pragi, natomiast ekscerptator rocznika Rychezy zmylony brakiem pod r. 899 tytułu imperator  w jego 
własnej tablicy wpisał go ponownie jako „imperatora" do swego egzemplarza. Badacze wychodzący 
z założenia, że w Polsce znajdował się tylko jeden rocznik (Waitz, Perlbach i in.), błędnie interpre-
towali tę reduplikację. 

Jest też rzeczą  mało prawdopodobną,  aby w tablicy kolońskiej księżnej Rychezy znajdowały się 
dwie czeskie zapiski o śmierci i translacji ciała św. Wacława z r. 929 i 932. Natomiast zważywszy, 
jaką  rolę w Krakowie już u schyłku X i na początku  XI w. pełnił kult św. Wacława jako patrona 
kościoła katedralnego, aż się prosiło, aby tymi dwoma zapiskami znajdującymi  się niewątpliwie 
w kompilacji hersfeldzko-korbejskiej  uzupełnić rocznik Rychezy. Porównajmy dalej: 

Annales Cracovienses Annales Augienses 
937 monasteria sancti Galli et sancti Bonifacii 
comburuntur 

Monasteria sancti Bonifacii  et sancti Galii igne 
corruuntur61 

Z polskiej perspektywy nie wydaje się prawdopodobne zapisanie pożaru kościołów w Sankt-Gal-
len; wiadomość ta musiała tkwić w roczniku Rychezy jako zapiska współczesna wydarzeniu. 

Nie dokumentując  dalszych widocznych zależności Rocznika kapitulnego  krakowskiego  w jego 
obecnej wersji od kompilacji kolońsko-augijskiej62, przechodzimy teraz od razu do zakwestionowa-
nych przez Jarosława Wentę zapisek z lat: 1001, 1009 i 1012. Jakkolwiek poprzednio także wypowia-
dałem się za tym, że zapiska z r. 1002 mogła być zapisana w Polsce, to teraz zmieniam zdanie, gdyż 
przeoczyłem jej obecność w roczniku kolońskim, gdzie występuje ona w prawie identycznej postaci: 

1002 Obiit Otto imperator,  cui successit Henricus63. 

6 0 MGH SS, t. 1, s. 68 i 98. Sprawę przesądza  ostatecznie identyczna zapiska w Annales Magdeburgenses  brevissimi z dru-
giej połowy XI w. w brzmieniu: A. D. 901 Arnulfus  imperator  obiit (MGH SS, t. 30, s. 749), zaczerpnięta z rocznika Gauden-
tego, znajdującego  się od r. 1038 w Pradze. W roczniku Rychezy była odnośna zapiska (kolońsko-augijska) zanotowana 
pod r. 899, a potem w Polsce pomnożona o zapiskę hersfeldzko-korbejską  pod r. 901. 
6 1 MGH SS, t. 1, s. 69. 
6 2 Zostały one uwidocznione w mojej rozprawie: Główne linie, s. 817-818, 828. 
6 3 MGH SS, t. 1, s. 99 oraz w Annales Magdeburgenses  (MGH SS, t. 30, s. 749). 
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Nie ma natomiast wątpliwości,  że zapiska o męczeńskiej śmierci biskupa Brunona odnosi się do 
św. Brunona z Kwerfurtu  i z pewnością  została wpisana do tablicy w Polsce; ale skoro nie ma jej 
w Kronice  Kosmasa, jest prawdopodobne, że wpisu dokonał tylko autor rocznika Rychezy64. 

Natomiast nie może być wątpliwości,  że zapiska o śmierci księcia szwabskiego Hermana (1003-
-1012) nie została zredagowana w Polsce65' 

Charakter kommemoratywny, używając  trafnej  terminologii Jarosława Wenty, a nie liturgiczny, 
mają  dwie bardzo osobiste zapiski o księciu Kazimierzu, synu Mieszka II i Rychezy: 

MXVIKazimirus  dux  natus est VIII  kalendas  Augusti luna XVI 
MXXVI  Kazimirus  traditur  ad  discendum 
W tym wypadku nie może być żadnej niepewności co do tego, iż obie zapiski powstały z inspiracji 

księżnej Rychezy, co słusznie zauważyła Kozłowska-Budkowa. Zgłaszając  swego czasu akces do 
tego przypuszczenia, nie byłem jeszcze świadomy, że Mieszko II po swym małżeństwie z Rychezą 
w r. 1013 otrzymał własną  dzielnicę i osiadł w Krakowie, a tablica paschalna zgodnie ze swym prze-
znaczeniem znalazła się w ręku kapelanów książęcych  w katedrze św. Wacława na Wawelu; tutaj 
młody Kazimierz pobierał pierwsze nauki w szkole katedralnej66. Tutaj też zapewne zapisano wspom-
nienia o arcybiskupach gnieźnieńskich, Hipolicie i Bosucie-Stefanie,  o dwu biskupach Romanie 
i Lambercie (tym drugim zapewne biskupie krakowskim), a także datę śmierci księcia Ottona, syna 
Bolesława Chrobrego i Emnildy, dalej śmierć Mieszka II w r. 1034 z tytułem króla oraz wreszcie 
dwie znamienne zapiski o ordynowaniu Suły na prezbitera katedry krakowskiej i o translacji relikwii 
św. Wojciecha (do Czech). Jest oczywiste, że fakt  translacji zapisano z perspektywy Krakowa67. 

Z powyższego przeglądu  widać, że całość zapisek rocznika Rychezy z lat 1002-1038 odznacza się 
dwoma walorami: a) zapiski „obce" przeszły harmonijnie do polskich zapisek dworsko-kościelnych 
oraz b) z ich treści odsłonił się wyraźnie lokalny krakowski koloryt. Hipoteza Kozłowskiej-Budko-
wej ostała się w toku weryfikacji  hipotezy o drugim roczniku niemieckim jako najlepiej uzasadnio-
na; za trafną  w tym świetle należy też uznać hipotezę o przeniesieniu gnieźnieńskiego „rocznika 
Gaudentego" do Pragi w 1038 r. 

Nie znalazła odbicia w zapiskach z 894-1038 hipoteza o wpływie na roczniki polskie domniema-
nych „najstarszych czeskich roczników", potwierdziła się natomiast teza o przejęciu z kompilacji 
„hersfeldzko-korbejskiej"  (mogunckiej), przeniesionej z Pragi do Polski w latach 965-970 do Gnie-
zna, dwu całkowicie wiarygodnych zapisek o śmierci św. Wacława z r. 929 i translacji jego ciała w r. 
932 z Bolesławia do Pragi. 

D. Krakowska kontynuacja rocznika Rychezy po r. 1038 

W zapiskach Rocznika kapitulnego  krakowskiego  nic nie zapowiada, aby koło r. 1038 nastąpiła 
jakaś przerwa, wywołana wywiezieniem rocznika Gaudentego z Polski. Znamieniem ciągłości  jest 
pod każdym względem charakterystyczna zapiska: 

MXLVMesko  filius  ducis  Kazimiri  nascitur XVI  kalendas  Maii  (lub  XXV), 
przypominająca  swoją  urodą  analogicznie wystylizowaną  notatkę o narodzinach samego księcia 

Kazimierza w r. 1016. 
Także następująca  bezpośrednio za nią  zapiska: 
MXLVIII  Otto dux  obiit 
odnosi się z całą  pewnością  do księcia szwabskiego Ottona, brata królowej Rychezy68. 

6 4 W tym wypadku tylko zdanie Z. Budkowej, Początki,  s. 90 o „imporcie z Nadrenii" wydaje się właściwie uzasadnione; 
zob. też: Najd.  roczn. krak.,  pod r. 1012, przyp. 101, s. 45. 
6 6 Zob. G. Labuda, Mieszko  II,  s. 41 nn. 
6 7 Z niezrozumiałych dla mnie względów Z. Budkowa wyczytała z treści tej zapiski, jakoby „zredagowanie w tej formie 
wiadomości o wyprawie Brzetysława na Polskę wskazuje na przejęcie zapiski ze źródła czeskiego" (Najd.  roczn. krak.,  s. 47, 
przyp. 117). Wystarczy przyjrzeć się odnośnym zapiskom w AP i w AB, aby dojść do wręcz przeciwnego wniosku; w zapisce 
„krakowskiej" nie ma nawet najmniejszej aluzji do wyprawy księcia Brzetysława. 

Zob. komentarz: Najd.  roczn. krak.,  s. 48, przyp. 120; również i tutaj wątpliwości  Budkowej nie wydają  się uzasadnione. 
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Widoczne jednak jest coraz bardziej zacieśnianie się horyzontu autorskiego. Z pola widzenia 
znika prawie całkowicie Polska północna, natomiast coraz wyraźniej zarysowuje się zainteresowanie 
wydarzeniami z widnokręgu małopolskiego i śląskiego,  zarówno co się tyczy władców polskich, rezy-
dujących  po roku 1038 w Krakowie, jak i też biskupów zredukowanych do dwu siedzib: Krakowa 
(1059, 1061, 1071, 1072, 1079, 1082, 1101, 1104) i Wrocławia (1065, 1074). Do tych małopolskich za-
pisek kościelnych należy dodać wiadomość o fundacji  klasztoru benedyktynów w Tyńcu w r. 104469. 

Wszystkie zmiany na tronie panującym  skrupulatnie wynotował autor tzw. Rocznika świętokrzy-
skiego  dawnego  (teraz pod nazwą  Rocznika krakowskiego  dawnego),  co mu nadaje wyraz całkowicie 
rocznika dworskiego70. 

Mylił się Tadeusz Wojciechowski, gdy tworzył koło roku 1090 (do tej to daty dociągał  tak przez 
niego nazwany „rocznik frankońsko-polski")  nową  redakcję rocznika kapitulnego, która wtedy mia-
ła być hurtem uzupełniona o lokalne Notae  Cracovienses  (1027-1089). Ale jeszcze bardziej mylą  się 
entuzjaści poglądu  o rzekomym wpływie na rocznik kapitulny dawny „najstarszych roczników cze-
skich", gdyż jakby nie zauważyli faktu  podstawowego, że z owego czeskiego rocznika nie przeniknę-
ła do Polski ani jedna zapiska wykazująca  identyczność lub nawet tylko pokrewieństwo z rocznikami 
AP i AB. 

W ekscerptach Jana Długosza występuje zapiska: 
1063 Suatochna  filia  Kazimiri  regis (z uzupełnieniem Długoszowym: duci  Wratislao  datur  in uxo-

rem), 
ale ta w tym sformułowaniu  wywodzi się z polskiego zasobu rocznikarskiego. Pod r. 1086 zapisa-

no śmierć matki Bolesława Krzywoustego, Judyty, księżniczki czeskiej, żony księcia Władysława 
Hermana, ale i ta zapiska należy do polskiego zasobu rocznikarskiego. 

Na tym, jak sądzę,  można zakończyć dyskusję nad zależnością  najstarszych roczników polskich 
i czeskich. Wprawdzie kilka wspólnych zapisek pojawia się jeszcze w pierwszej połowie XII w., ale 
ich ogólnikowa treść nie wskazuje, aby w rocznikach polskich były one zapożyczone z roczników 
czeskich71. 

IV. Wnioski 

1. Odpowiedź na pytania postawione w tytule jest krótka i jednoznaczna: w Polsce pojawiły się 
w niedługim odstępie czasu dwa roczniki niemieckie, spisane na tablicach paschalnych: a) pierwszy 
określany w historiografii  mianem „mogunckiego", a także „fuldajskiego",  zawierający  zapiski po-
chodzenia hersfeldzko-korbejskiego,  najpierw dotarł, zapewne przez Ratyzbonę, do Pragi w pier-
wszej połowie X w., tutaj zaś wzbogacony zapiskami czeskimi (z których najważniejsze dotyczą  śmierci 
św. Wacława w r. 929 i translacji jego ciała do Pragi w r. 932) został następnie wraz z wyposażeniem 
księżnej czeskiej Dobrawy, poślubionej w r. 965 przez księcia Mieszka I, przeniesiony do Gniezna, 
gdzie po dokonanej w r. 966 chrystianizacji kraju i utworzeniu w r. 968 biskupstwa misyjnego dla 
Polski, wspomniana tablica paschalna spełniała swe zwykłe zadania kalendarzowe w liturgii roku 
kościelnego. Natomiast b) drugi rocznik, także spisany na tablicy paschalnej, z zapiskami koloń-
sko-augijskimi doprowadzonymi do r. 1012 (Kolonia, Reichenau), znalazł się w Polsce w wyposaże-
niu księżnej Rychezy, poślubionej w r. 1013 przez księcia Mieszka II. 

6 9 Zob. MPH, t. 4, s. 10: 1063 Suatochna,  filia  Kazimiri  regis duci  Wratislao  Bohemiae datur  (stylistyka Jana Długosza), 
dalej: 1044 Fundatur  Thinciense  monasterium oraz 1083 Wladislao  duci  Polonie Iudith  filia  Wratislai  Bohemiae ducis  copula-
tur. 
7 0 Najd.  roczn. krak.,  s. 3-16; podtrzymuję swój pogląd,  że rocznik ten został sporządzony  na „zamówienie" księcia Włady-
sława II z chwilą  nadania mu dzielnicy własnej na Śląsku  w r. 1124. 
7 1 Przywiązuje  do nich wielką  wagę D. Trestlk, Die Anfänge,  s. 13, ale trudno podzielić z nim wniosek, iż te wiadomości 
miałyby świadczyć o zależności odpowiedników polskich od roczników czeskich. 
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2. Rocznik hersfeldzko-korbejski  był systematycznie kontynuowany i uzupełniany polskimi zapi-
skami państwowymi i dynastycznymi od r. 965 aż do momentu wywiezienia go z Polski do Czech 
wraz z relikwiami św. Wojciecha i arcybiskupa Gaudentego podczas wyprawy wojennej księcia cze-
skiego Brzetysława; wśród tych zapisek wyróżnia się dość znaczny ich zespół, dotyczący  rodu Sław-
nika, św. Wojciecha, a także osobiście Radzima-Gaudentego, brata św. Wojciecha, z lat 973-999; 
historycy polscy przypisują  ich autorstwo arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Gaudentemu i symbolicz-
nie cały ten rocznik nazywają  „rocznikiem Gaudentego". Historycy czescy anektują  odnośne zapiski 
do swego zasobu rocznikarskiego i wiążą  ich powstanie z klasztorem benedyktyńskim w Brzewno-
wie. Po wymordowaniu braci św. Wojciecha w Libicach przez drużynę księcia czeskiego Bolesława 
II w r. 995 i opuszczeniu w tym samym roku przez biskupa Wojciecha diecezji praskiej, nastąpiło 
przejściowe rozproszenie konwentu brzewnowskiego. Klasztor ten odrodził się dopiero w latach 
czterdziestych XI w., toteż dopiero od tego czasu można się liczyć z zaczątkami  annalistyki w tym 
klasztorze. W Pradze (po r. 995) nie było warunków do pielęgnowania pamięci o Sławnikowicach. 

3. Od r. 1013 książę  Mieszko II i jego żona Rycheza rezydowali w Krakowie jako stolicy dzielnicy 
wydzielonej im po zawarciu powyższego małżeństwa. W rocznikach Rychezy pojawiają  się w wybo-
rze te same zapiski, co w „roczniku Gaudentego", z pewnością  aż do r. 1025 (śmierć króla Bolesła-
wa Chrobrego), a zapewne także aż do r. 1034 (śmierć króla Mieszka II). Zwracają  uwagę dwie 
zapiski treści całkiem rodzinnej o narodzinach syna pary książęcej,  Kazimierza, pod r. 1016 i odda-
niu tegoż Kazimierza do szkoły w r. 1026. Charakter „prywatny" ma zapiska o ordynowaniu kapłana 
Suły na prezbitera kościoła katedralnego na Wawelu (późniejszego biskupa Suły-Lamberta) oraz 
wiadomość o translacji ciała św. Wojciecha do Czech w r. 1038. Nie ma żadnego uzasadnienia 
wypowiadane niejednokrotnie zdanie, jakoby zapiska ta zdradzała „pochodzenie proweniencji cze-
skiej". Na tym przypuszczeniu zasadza się mylna hipoteza, jakoby ta zapiska była zredagowana 
w Czechach i razem z jakimś rocznikiem czeskim pod symboliczną  nazwą  „Najstarszych roczników 
czeskich", wróciła do Polski, dając  początek  polskiej annalistyce. W Krakowie przetrwał po r. 1038 
tzw. rocznik Rychezy w zaginionym dziś roczniku kapitulnym krakowskim dawnym, częściowo za-
chowany w istniejącym  do dziś dnia Roczniku kapitulnym  krakowskim  (także w formie  zwartej 
w Roczniku krakowskim  dawnym  kończącym  się zapiską  z r. 1122), częściowo w innych polskich 
rocznikach, stając  się tym samym źródłem informacji  dla całej wczesnośredniowiecznej annalistyki 
polskiej. 

4. Historycy polscy utrzymują,  że rocznik Gaudentego, przeniesiony z Gniezna do Pragi, stał się 
z kolei zaczątkiem  nowej fazy  annalistyki czeskiej, o czym świadczą  m.in. pochodzące  z Polski zapi-
ski o św. Wojciechu i jego rodzie, a także obszerna notatka o pięciu męczennikach-eremitach oraz 
nota o śmierci króla Bolesława w Kronice  Kosmasa. Sami historycy czescy starszej generacji dowo-
dzili, że dwa reprezentatywne dla annalistyki czeskiej Annales Pragenses  (AP) i Annales Bohemici 
(AB) były w dużej mierze ekscerptami rocznikarskimi z Kroniki  Kosmasa. Dopiero Vaclav Novotny 
próbował wykazać, że istniało dla wspomnianych Annales, jak i późniejszych tego rodzaju zwodów, 
wspólne dla nich wszystkich źródło w postaci wspomnianych „najstarszych roczników czeskich", 
rozpoczynających  się w r. 894 zapiską  o chrzcie księcia czeskiego Borzywoja. Jednakże szczegółowe 
porównanie AP i AB z Kroniką  Kosmasa i z rocznikami polskimi wykazuje, że pominąwszy  niejasną 
co do swej genezy zapiskę z r. 894, ten zrekonstruowany „Rocznik" wykazuje dla całego X w. tylko 
pięć oryginalnych zapisek czeskich, z których dwie dotyczą  św. Wacława (929, 931), a trzy biskupów 
praskich (973, 982, 998), a następne z XI w. dotyczą  wyłącznie  ordynacji biskupów praskich (1017, 
1024, 1030, 1031). Z tegoż zbioru tylko dwie odnajdujemy w rocznikach polskich (929, 931). Na 
zapamiętanie zasługują  poza tym dwa spostrzeżenia ogólniejsze: a) w AP i AB występują  tylko 
zapiski proweniencji hersfeldzko-korbejskiej  (czyli wspólne z rocznikiem Gaudentego), natomiast 
widoczny jest całkowity brak zapisek proweniencji kolońsko-augijskiej, znajdujących  się w roczniku 
Rychezy oraz b) całkowity brak zapisek czeskich w rocznikach polskich w krakowskiej kontynuacji 
roczników kapitulnego i tzw. dawnego (tzw. Rocznika świętokrzyskiego  dawnego)  po r. 1038. Przekre-
śla to hipotezę o wpływie „najstarszych roczników czeskich" na analogiczne roczniki polskie. Poja-
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wiające  się sporadycznie wspólne zapiski polsko-czeskie po r. 1122 zawierają  treść tak ogólnikową, 
że albo są  zapożyczeniami późniejszymi (AB), albo powstały całkowicie od siebie niezależnie. 

Oryginalna annalistyka czeska, pod niewątpliwym  wpływem wielkiego dzieła rocznikarsko-kro-
nikarskiego kanonika Kosmasa, rozkwitła dopiero w XII i w XIII w. Odwrotnie niż w Polsce, 
gdzie annalistyka w XII w. przeżywa fazę  zastoju. I dopiero w drugiej połowie XIII w. przeszła 
w nową  fazę  bujnego rozkwitu, którego kresem jest imponujące  dzieło rocznikarsko-kronikarskie 
Jana Długosza. 

Ein oder zwei deutsche Jahrbücher liegen der polnischen Annalistik zugrunde? 

Der Genese der polnischen Annalistik liegen zwei deutsche Jahrbücher zugrunde, die nach Polen in Form 
von paschalischen Tafeln  gelangten. Das erste von ihnen, das annalistische Aufzeichnungen  enthält, die im 
Benediktinerkloster in Hersfeld  und in der Ortschaft  Korbea entstanden sind, gelangte zuerst nach Böhmen, 
wo es um ein paar böhmische Aufzeichnungen  bereichert wurde, und dann kam es im Jahre 965 nach Polen, 
zusammen mit Dobrawa, die mit dem polnischen Herzog Mieszko I. vermählt wurde. Das zweite deutsche 
Jahrbuch hingegen, das Aufzeichnungen  enthält, die aus Köln und Reichenau stammen, gehörte zur Ausstat-
tung der deutschen Herzogin Richeza, die 1013 von dem Sohn Bolesław Chrobrys, dem späteren König 
Polens — Mieszko II. geehlicht wurde. 

In das Jahrbuch, das von Dobrawa auf  der paschalischen Tafel  mitgebracht wurde, trug man in Polen 
staatliche und dynastische Aufzeichnungen  der Piasten ein sowie Aufzeichnungen,  die den hl. Adalbert sowie 
das Slavnik- Geschlecht der böhmischen Herzöge, aus dem der Heilige stammte, betrafen.  Der Verfasser 
dieser Aufzeichnungen  war der Bruder des hl. Adalbert und sein Gefährte  in Preußen, der spätere erste 
Gnesener Erzbischof  — Radzim-Gaudentius. Entgegen dem, was die tschechischen Historiker behaupten, 
gab es in Prag, das von den Premysliden, die an der Vernichtung des Slavnik-Geschlechts schuld waren, 
regiert wurde, keine Bedingungen, um Aufzeichnungen  zu machen. Dieses Jahrbuch wurde 1038 von dem 
böhmischen Fürsten Bretislaw als Kriegsbeute von seinem Feldzug nach Polen, zusammen mit den Reliquien 
des hl. Adalbert, die von Gnesen weggenommen wurden, nach Böhmen gebracht. Auf  diese Weise gelangten 
die den hl. Adalbert und das Martyrium der Fünf  Brüder in Polen betreffenden  Aufzeichnungen  nach 
Böhmen. 

In das Jahrbuch der Richeza hingegen wurden in Polen Aufzeichnungen  über den hl. Adalbert und das 
Slavnik-Geschlecht eingetragen, die aus der Feder von Gaudentius stammten, noch bevor dieses Jahrbuch 
nach Böhmen im Jahre 1038 gebracht wurde. Das Jahrbuch von Richeza wurde in Kraków fortgesetzt,  da 
dort der Herzog Mieszko II. mit seiner Frau Richeza zu Lebzeitens des Vaters — Bolesław Chrobrys zeit-
weise lebte. Dort auch wurde die Aufzeichnung  über die Geburt des Sohnes dieses herzoglichen Ehepaares, 
Kazimierzs, im Jahre 1016 sowie darüber, dass er 1026 in die Schule geschickt wurde wie auch über die 
Ordination des späteren Krakauer Bischofs  Suła-Lambert im Jahre 1037 eingetragen. Die Aufzeichnungen 
aus diesem Jahrbuch haben sich bis heute im Alten Krakauer  Jahrbuch  erhalten, das im Jahre 1122 endet 
sowie im Krakauer  Kapiteljahrbuch,  das sich auf  das verschollene alte Krakauer Kapiteljahrbuch stützte. 

In den polnischen Annalen fehlen  böhmischen Aufzeichnungen  aus der Zeit nach 1038, demnach kann von 
dem böhmischen Einfluss  auf  die polnische Annalistik nach diesem Zeitpunkt kaum die Rede sein. Die 
originale böhmische Annalistik erlebte im 12. und 13. Jh. ihre Blütezeit unter dem annalistisch-chronistis-
chen Einfluss  des Werks von Kosmas, während die Blüte der polnischen Annalistik erst Mitte des 13. Jh. 
erfolgte. 


