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Rocznik świętokrzyski  nowy — rocznikiem mansjonarskim 
czy andegaweńsko-jagiellońskim? 

Wielokrotnie wyrażane było przez uczonych przekonanie, że w kancelarii królewskiej Władysława 
Jagiełły prowadzono zapiski o charakterze rocznikarskim i łączono  je z osobą  podkanclerzego Miko-
łaja Trąby1.  Dyskusja nad historiografią  uprawianą  w kancelarii rozwinęła się w toku dociekań nad 
nieznanymi źródłami Długosza, nad itinerarium królewskim i tzw. obszerną  Kroniką  konfliktu2.  Za 
miejsce jej powstania uważa się kancelarię. Niektórzy badacze jej autorstwo przypisują  Mikołajowi 
Trąbie,  inni skłaniają  się ku autorstwu Zbigniewa Oleśnickiego. Ale powstanie Kroniki, to jeden 
z kolejnych etapów XV-wiecznej historiografii  jagiellońskiej. Dla jej rozwoju ważny był początkowy 
okres panowania nowej dynastii w Polsce, czyli ostatnie 15-lecie XIV w. Z okresem tym związane 
jest powstanie głównego zrębu Rocznika świętokrzyskiego  nowego obejmującego  okres do 1399 r., 
nazywanego też Rocznikiem mansjonarzy katedry  krakowskiej3.  Pierwsi wydawcy Rocznika4  nadali mu 
nazwę świętokrzyski od domniemanego miejsca jego powstania, nawiązując  do początkowych  wiado-
mości Rocznika  o klasztorze benedyktyńskim na Łyścu, obdarowanym przez św. Emeryka relikwią 
Krzyża. Zastrzeżenie co do miejsca powstania Rocznika  i jego nazwy wysunęli Jan Dąbrowski  i Gerard 
Labuda, nazywając  go Rocznikiem mansjonarzy krakowskich5  i przypisując  jego powstanie środowisku 

1 J. Krzyżaniakowa, Kancelaria  królewska  Władysława  Jagiełły  jako ośrodek  kultury  historycznej,  St. Źródł. 18, 1973 [dalej: 
J. Krzyżaniakowa, Kancelaria],  s. 82-84. Tezę o Annales Mikołaja Trąby  wysunął  już dawniej J. Dąbrowski,  Les sources du 
Livre X  de  l'histoire  de  Dlugosz,  „Bull. Intern. de l'Academie pol. des sciences et des lettres", 1930, nr 7-10, s. 156-160; 
J. Wiesiołowski, Kolekcje  historyczne w Polsce średniowiecznej  XIV-XV  w., Wrocław 1967, s. 45, przyp. 40, uważa, że teza ta 
znalazła uzasadnienie i rozwinięcie w późniejszych pracach, np.: K. Pieradzka, Studia  nad  źródłami  do  XI  i XII  Księgi 
Annales Jana  Długosza  głównie  w latach 1411-1480, VIII Powsz. Zjazd Historyków Pol., Historia Polski do poł. XV w., 
Warszawa 1960, s. 183-187; taż, Wstęp  do: Rozbiór krytyczny  Annalium Poloniae Jana  Długosza  z lat  1385-1444, t. 1, 
Wrocław 1961, s. XXIV-XXIX n; J. Dąbrowski,  Dawne dziejopisarstwo  polskie,  Wrocław 1964, s. 230-233. 
2 K. Pieradzka, Rozbiór krytyczny,  s. XXIII-XLIX; J. Krzyżaniakowa, Kancelaria,  s. 67-96; A. Gąsiorowski,  Długoszowe 
itineraria  królewskie,  Rocz. Hist. 36, 1970, s. 109-126: J. Dąbrowski,  Dawne dziejopisarstwo,  s. 229-230; S. M. Kuczyński, 
Rozbiór krytyczny  roku  1385 „Dziejów Polski"  Jana  Długosza,  St. Źródł. 3, 1958, s. 213-254; tenże, Wielka  wojna z zakonem 
krzyżackim  w latach 1409-1411, Warszawa 1987, s. 46-47. 
3 J. Dąbrowski,  Dawne dziejopisarstwo,  s. 57-60; G. Labuda, Gdzie  pisano najdawniejsze  roczniki  polskie,  Rocz. Hist. 23, 
1957, s. 79-97, zwłaszcza, s. 90 przyp. 34; tenże, Zaginiona  kronika  z pierwszej połowy XIII  wieku w Rocznikach Królestwa 
Polskiego  Jana  Długosza,  Poznań 1983, s. 191, 120-121; J. Wiesiołowski, Kolekcje,  passim wg indeksu; M. Derwich, Jeszcze 
0 klasztorze  łysogórskim,  Rocz. Hist. 50, 1984, s. 165-180; K. Ożóg, Kultura  umysłowa w Krakowie  XIV  wieku,  Wrocław 
1987. s. 60-68; M. Derwich, Polska  legenda  o świętym Emeryku,  Przegl. Hist. 81, 1990, z. 3-4, s. 423-446; J. Krzyżaniakowa, 
Kancelaria,  s. 83 n.; W. Kętrzyński, O rocznikach  polskich,  Kraków 1896, s. 121, nazywa Rocznikiem mansjonarzy tylko 
rocznik XVI-wieczny, wyd. MPH t. 5, s. 890-896; tenże, Kilka  uwag nad  Rocznikiem świętokrzyskim,  „Przewodnik Naukowy 
1 Literacki" 11, 1883, z. 1, s. 85-96. 
4 Jako Annales s. Crucis  Polonici wydali go R. Roepell, W. Arndt w MGH SS Bd. 19, Hannoverae 1866, s. 677-678; 
A. Bielowski, we wstępie do wydania w MPH t. 3, Lwów 1878. s. 53 n, nazywa rocznik świętokrzyskim  nowym. 
5 G. Labuda, Gdzie  pisano, s. 79-97, 90 przyp. 34; tenże, Główne linie rozwoju rocznikarstwa  polskiego  w wiekach średnich, 

Studia Źródłoznawcze, t. XXXVII, ISSN 0081-7147, ISBN 83-7181-174-8 



50 Maria Błaziak 

mansjonarzy katedry krakowskiej, z powodu noty pod rokiem 1379 (zamiast 1381), o założeniu kole-
gium mansjonarskiego przez biskupa krakowskiego Zawiszę z Kurozwęk. Jan Dąbrowski  podkreślał 
między innymi, że w przeciwieństwie do wcześniejszego okresu przedstawionego w Roczniku,  czasy 
Ludwika Węgierskiego i królowej Jadwigi są  opisane dokładniej, aż po rok 1399, na którym kończy 
się główny zrąb  Rocznika.  Określenie — Rocznik mansjonarzy krakowskich  i datę jego powstania 
w latach 1381-1399 przyjęli późniejsi badacze: Jacek Wiesiołowski6, Jadwiga Krzyżaniakowa7, Krzy-
sztof  Ożóg8, Marek Derwich9, jednak wydaje się, że przyjęcie i tej nazwy nie zostało dostatecznie 
uzasadnione. 

Zdaniem Krzysztofa  Ożoga10 nieznany annalista mansjonarski korzystał z zaginionych dziś no-
tat historycznych prowadzonych przy katedrze krakowskiej od schyłku XIII i przez pierwszą  część 
XIV stulecia. To niezachowane źródło, którego fragmenty  przechował Rocznik  — „stanowi jeszcze 
jeden dowód na trwanie i ciągłość  zainteresowań historiograficznych  w kręgu umysłowym katedry 
w XIV wieku". 

Czy hipotetyczne źródło może być jednak dowodem? I czy było to źródło powstałe przy kate-
drze? A może były to Annales Poloniae11, o których pisali autorzy Rozbioru krytycznego  Annalium 
Poloniae Jana  Długosza,  które miano prowadzić w kancelarii królewskiej po odejściu z niej Janka 
z Czarnkowa. Zwrócono przy tym uwagę na osobę Mikołaja Trąby  podkanclerzego w latach 1403-
-1412, który częściowo sam mógł prowadzić zapiski historyczne. Starano się uzasadnić tę tezę, 
wskazując  wydarzenia obszerniej opisane u Długosza, w których jednocześnie uczestniczył Mikołaj 
Trąba,  a potem Stanisław Ciołek. 

Antoni Gąsiorowski  uważa, że „fakt  przetrwania zapisek z czasów sprawowania kierownictwa 
kancelarii koronnej przez Mikołaja Trąbę  wydaje się zupełnie możliwe, a wiązanie  ich z osobą 
Mikołaja Trąby,  a potem Stanisława Ciołka, których zainteresowania historiograficzne  są  ogólnie 
znane, jest wysoce prawdopodobny"12. Badacz ten uważa je jednak za wynik indywidualnych zainte-
resowań poszczególnych pracowników kancelarii, oddzielając  twórczość historiograficzną  od kance-
larii jako urzędu. 

Irena Sułkowska-Kurasiowa13 odrzuca możliwość prowadzenia w kancelarii urzędowych zapisek 
typu kronikarskiego przypisywanych Mikołajowi Trąbie  i Stanisławowi Ciołkowi, twierdząc,  że po-
glądów  tych nie potwierdzają  żadne dane źródłowe. Popiera w tej kwestii stanowisko Gąsiorowskie-
go, ale nie odnosi się do wyrażonego przezeń przypuszczenia o wysokim prawdopodobieństwie 
sporządzania  zapisek przez Trąbę  lub Ciołka. Jednocześnie wysuwa zarzuty wobec pracy Jadwigi 
Krzyżaniakowej o kancelarii królewskiej14. 

Kwart. Hist. 78, 1971, z. 4, s. 836; tenże, Zaginiona  kronika,  s. 191, J. Dąbrowski,  Dawne dziejopisarstwo,  s. 57-60. 
6 J. Wiesiołowski, Kolekcje,  passim. 
7 J. Krzyżaniakowa, Kancelaria,  s. 82-84. 
8 K. Ożóg, Kultura  umysłowa,  s. 60-68. 
9 M. Derwich, Jeszcze  o klasztorze,  s. 165-168, Autor raz tylko używa nazwy Rocznik mansjonarzy krakowskich  (s. 170), 
wielokrotnie zaś posługuje się nazwą  Rocznik świętokrzyski  młodszy;  tenże, Polska  legenda,  s. 423-446. 
1 0 K. Ożóg, Kultura  umysłowa,  s. 65. 
11 W sprawie powstania Annales Poloniae w kancelarii Władysława Jagiełły zaznaczyły się niekiedy skrajne stanowiska 
uczonych. W toku badań nad Annales Długosza (Rozbiór  krytyczny,  s. XXIV-XXIX, XLVII n), wysunięto hipotezę o pro-
wadzeniu zapisek w kancelarii królewskiej. Miały one być inicjowane i kontrolowane przez kolejnych podkanclerzych, 
braliby w tym udział także sekretarze. Zbiór zapisek mógł nosić tytuł Annales Poloniae; J. Dąbrowski  (Dawne  dziejopisar-
stwo, s. 229-230), uważa, że na podstawie zapisek kancelaryjnych (częściowo Metryki  Koronnej),  Długosz konstruował 
itinerarium królewskie. Wcześniejsi badacze wskazywali także na Metrykę;  S. M. Kuczyński, Rozbiór krytyczny  roku  1385, 
wysunął  tezę o prowadzeniu diariuszy podróży królewskich (Rozbiór  krytyczny). 
12 A. Gąsiorowski,  Długoszowe  itineraria,  s. 109-126, nie negując  możliwości prowadzenia zapisek podkanclerskich, odrzu-
ca tezę, że głównym źródłem Długoszowych itinerariów były księgi MK lub diariusze. Uważa, że diariusze mogły być 
prowadzone okresowo, zwłaszcza w czasie wypraw wojennych, ale w otoczeniu marszałków nadwornych. Jego zdaniem 
przekaz Długosza wskazuje, że Zbigniew Oleśnicki prowadził diariusze własnych podróży, a towarzysząc  królowi notował 
w nich itineraria królewskie. 
13 I. Sułkowska-Kurasiowa, Dokumenty  królewskie  i ich funkcja  w państwie polskim  za Andegawenów  i pierwszych Jagiello-
nów 1370-1444, Warszawa 1977, s. 133. 
14 Ibid., loc. cit., Autorka przytacza poszczególne zdania z pracy J. Krzyżaniakowej, Kancelaria  królewska  Władysława 
Jagiełły.  Studium  z dziejów  kultury  politycznej  w Polsce XV  w. Cz. 1 Poznań 1972 [dalej: J. Krzyżaniakowa, Kancelaria 
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O możliwości prowadzenia notat historycznych przez Mikołaja Trąbę  można wnioskować na pod-
stawie paru wzmianek źródłowych. Długoletni pracownik kancelarii królewskiej Stanisław Ciołek 
wystąpił  w procesie 1422 r. przed Antonim Zeno15. Zeznawał jako 26. świadek 20 I 1423 r., a więc 
już po śmierci Mikołaja Trąby:  „super LXXIII et LXXIV articulis. Interrogatus respondit vera esse 
contenta in ipsis articulis. Et hoc dixit se scire quia ita audivit sepe et sepius a multis Senioribus et 
maioribus ac consiliarijs domini Regis et ab ipsomet domino Rege ita fuisse  ut in predictis articulis con-
tinetur. Dixit eciam se scire ex alio, quia vidit in quibusdam scripturis quondam vicecancelarij domini 
Regis Polonie, qui predicta omnia conscripserat in certis libris quos libros ipse testis legit et vidit ita esse 
ut in premissis articulis continetur.. 

Artykuł LXXIII zawierał jedynie stwierdzenie, że treść kilku poprzedzających  artykułów jest 
rzeczą  powszechnie znaną16.  Artykuł LXXIV dotyczył warunków wykupu ziemi dobrzyńskiej zasta-
wionej Krzyżakom przez Władysława Opolczyka. Świadek, jak mówi, wiedział o sprawach zawar-
tych w tych artykułach z relacji wybitnych osób i z notat (scripture)  w księgach byłego podkanclerze-
go, który w nich wszystkie wspomniane wydarzenia zapisał17. 

I. Sułkowska-Kurasiowa uważa, że przytoczone wyżej zeznania Ciołka, to „cenna informacja 
o księgach wpisów" kancelarii Jagiełły sprzed 1422 r.18 Analizując  jednak treść zeznań Ciołka, do-
chodzimy do wniosku, że dotyczyły one wydarzeń zapisanych niekoniecznie w księgach Metryki 
Koronnej z czasów Mikołaja Trąby,  a przynajmniej poza nie wykraczały. Ciołek nawiązywał  bezpo-
średnio do spraw przedstawionych w artykule LXXIV, natomiast artykuł LXXIII był w pewnym 
sensie „pusty", powoływał się na treści znane z poprzednich artykułów19. Były to prawdopodobnie 
artykuły 69-72, które dotyczyły zawarcia traktatu kaliskiego i zaprzestania wypłacania przez Krzy-
żaków trybutu po śmierci Kazimierza Wielkiego. Sprawy te łączyły  się z treścią  artykułu 74, ale 
dotycząc  czasów Kazimierza Wielkiego, nie mogły pochodzić z ksiąg  Metryki Koronnej, jak sądzi 
I. Sułkowska-Kurasiowa20, prowadzonych przez Mikołaja Trąbę,  który według relacji świadka, 
wszystko, o czym powiedziano, zanotował w swych księgach21. Mogły to być prywatne księgi pod-

królewska],  s. 248, a mianowicie, że kancelaria królewska „była najpoważniejszym ośrodkiem kultury historycznej", że 
„celowe gromadzenie źródeł i piecza nad spuścizną  przeszłości należały do obowiązków  pracowników kancelarii, głównie 
notariuszy", oraz, że „w kancelarii królewskiej troszczono się również o notowanie aktualnych wydarzeń", twierdząc,  że na 
poparcie tych wypowiedzi J. Krzyżaniakowa przytoczyła jedynie popularną  arengę. Nie jest to ścisłe. J. Krzyżaniakowa 
wykazywała rolę kancelarii w toku całej pracy, a przytoczona arenga, jej zdaniem, wyraża głęboką  świadomość roli słowa 
pisanego. Poza tym w swym drugim studium J. Krzyżaniakowa (Kancelaria,  s. 80-82), wyraźnie odwołuje się do opracowa-
nia A. Gąsiorowskiego,  Długoszowe  itineraria,  przyznając  mu rację w kwestii oddzielenia twórczości historiograficznej  od 
kancelarii jako urzędu, podkreśla jedynie indywidualną  inicjatywę poszczególnych osób, które i po opuszczeniu kancelarii 
nie zarzuciły swych zainteresowań historiograficznych. 
15 Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque  Cruciferorum,  t. 2, Posnaniae 1855, s. 294; Treść poszczególnych artykułów, 
Lites t. 2, s. 42-43. 
16 Tego typu artykułów jest 27 wśród ogólnej liczby 114, por. S. Zajączkowski,  Studia  nad  procesami Polski  i Litwy z Za-
konem Krzyżackim  w latach 1420-1423, Wilno 1937, s. 388 n. 
17 Stanisław Ciołek, który 20 lat pracował w kancelarii królewskiej musiał dobrze rozróżniać rodzaje materiałów kancela-
ryjnych. W swym zeznaniu nie określa pism Mikołaja Trąby  mianem registrata,  (por. Sułkowska-Kurasiowa, Dokumenty, 
s. 82-83), które używano do ksiąg  wpisów, lecz scripture  i certi libri,  podkreślając,  że Mikołaj Trąba  spisywał wszystko 
w swych godnych zaufania  księgach. Ciołek wymieniał m.in.: cronicae (ibidem, s. 292), cronicae antiquae (s. 288), antiquae 
gestae  (s. 292),privilegia  (s. 289), instrumentum sentencie (s. 229); Na rodzaj materiałów dowodowych zwanych scripturae  powo-
ływał się też Zbigniew Oleśnicki (ibidem, s. 224), gdy mówił, że czytał „in aliquibus scripturis autenticis", że książę  pomorski 
Mściwój obiecał królowi Przemysłowi, że w przypadku swej bezpotomnej śmierci przekaże mu swe księstwo. Te scripturae 
sugerują  korespondencję albo dokument umowy. O innych scripturae,  w znaczeniu kronikarskim, wspomina Mistrz Wincenty 
na początku  księgi I swej Kroniki:  „Fuit, fuit  quondam in hac republica virtus, quam velut quaedam coeli luminaria non 
scripturae quidam membranulis, sed clarissimis gestorum radiis patres conscripti illustravere" (MPH t. 2, s. 251). 
i® I. Sułkowska-Kurasiowa, Dokumenty,  s. 83, przyp. 10-12, przytacza dane źródłowe o istnieniu ksiąg  wpisów kancelarii 
królewskiej — z 1407 r, dokument biskupa poznańskiego powołujący  się na „registra regalia et ecclesie Poznaniensis" 
i dokument królewski z 1425 r., który stwierdza: „privilegium... cuius sumptum seu copiam registris nostre cancellarie 
insertam habuimus". Przykłady te nie są  jednak pewnym dowodem na to, że wymienione przez Ciołka scripture  Mikołaja 
Trąby,  (a nie registrata),  to były księgi Metryki Koronnej. Przykłady te nie negują  możliwości prowadzenia przez podkan-
clerzego niezależnych od metryki notat historycznych w jego prywatnych kodeksach. 
19 Treść poszczególnych artykułów, Lites t. 2, s. 42-43. 
20 I. Sułkowska-Kurasiowa, Dokumenty,  s. 83. 
21 Por. wyżej, przyp. 17. 
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kanclerzego, w których notował interesujące  go wydarzenia wcześniejsze, być może, że na podsta-
wie ksiąg  wpisów z lat ubiegłych. Skądinąd  wiadomo, że Mikołaj Trąba  brał udział w obradach za-
kończonych zawarciem pokoju w Raciążu  w 1404 r., dotyczącego  m.in. warunków wykupu ziemi 
dobrzyńskiej (treść artykułu 74). Sprawy poruszone we wcześniejszych: 69-72 artykułach dotyczyły 
również stosunków z Krzyżakami i o nich mógł zrobić noty w swych księgach. 

Jeżeli scripturae  Mikołaja Trąby  dotyczyły tematyki identycznej jak w przedłożonych artykułach 
przed sądem,  to wydaje się to wskazywać, że scripturae  to notaty historyczne spisywane przez pod-
kanclerzego w celu wykorzystania ich w działalności politycznej. Na rozprawie przed Antonim Zeno 
powołano się na nie jako na materiał dowodowy, podobnie jak na różne rodzaje dokumentów, 
których różnorodne formy  wymieniał Stanisław Ciołek, a także na różne kroniki, wymieniane przez 
wielu świadków22. 

Inne przesłanki, na podstawie których można przypuszczać o prowadzeniu zapisek historycznych 
przez Mikołaja Trąbę,  daje, pozostająca  w rękopisie, tzw. Kronika  polsko-krzyżacka23,  napisana naj-
prawdopodobniej w okresie wojny trzynastoletniej przez Sędziwoja z Czechla, eksperta królewskiego 
i uczestnika rokowań z krzyżakami. Dość obszerna relacja o wydarzeniach wojny polsko-krzyżackiej 
1409-1411 r. zawarta w tej Kronice  mogła pochodzić z notat bezpośredniego jej uczestnika Mikołaja 
Trąby.  Jeden z fragmentów  owej relacji uprawdopodabnia przekaz Długosza dotąd  uważany za 
nieprawdziwy, a co więcej fragment  ten jest potwierdzeniem słuszności stanowiska Mikołaja Trąby, 
który był przeciwnikiem przerywania oblężenia Malborka. 

Autorzy Rozbioru krytycznego  Annalium Poloniae24, wskazując  na różne fragmenty  dzieła Długo-
szowego, które mogły być wzbogacone zapiskami Trąby,  w jednym wypadku zajęli stanowisko ne-
gatywne. Uważali, że opowiadanie Długosza o rozmowie Jagiełły z wielkim mistrzem w grudniu 
1410 r. po zawieszeniu broni w Nieszawie wydaje się fikcyjne,  rozbiór krytyczny wykazał, że spotka-
nia takiego nie było. Nie mógł więc wielki mistrz opowiadać w sposób ironiczny królowi polskiemu, 
iż załoga Malborka była już bliska poddania, gdy Polacy spod zamku odstąpili.  Jednak w świetle 
Kroniki  polsko-krzyżackiej  wydaje się ta rozmowa zupełnie możliwa, gdyż treść wypowiedzi wielkie-
go mistrza ma odbicie w treści kroniki. Kronika  podaje, że gdyby oblężenie Malborka było kontynu-
owane jeszcze dwa tygodnie, bez trudu król by go zdobył, a raczej zamek sam by się poddał z powo-
du braku żywności25. 

Wydaje się, że pośrednie stanowisko co do pochodzenia Rocznika świętokrzyskiego  zajęła Jadwi-
ga Krzyżaniakowa26. Twierdzi ona, że „w Polsce u schyłku XIV wieku próby notowania wydarzeń 
o charakterze państwowym podjęto nie w kancelarii królewskiej lecz u mansjonarzy krakowskich". 
Jej zdaniem, charakter zapisek począwszy  od 1370 r., zakończenie oryginalnej części Rocznika  na 
1399 r. wiadomością  o śmierci królowej Jadwigi oraz rycerzy w bitwie nad Worsklą,  wskazują  na 
związek  Rocznika  z dynastią  andegaweńską.  Autorka spodziewa się też powiązań  między mansjo-
narzami a kancelarią  królewską.  Zwraca uwagę, że jeden z rękopisów Rocznika mansjonarzy — BJ 
711227, pochodzi z kancelarii królewskiej. Przypuszcza, że to Mikołaj Trąba  polecił zrobić odpis tego 

22 Ibid. 
23 B. Kürbis, Annales Poloniae Maioris,  MPH s.n., t. 6, Warszawa 1962, s. XV i J. Wiesiołowski, Kolekcje,  s. 112, 114, 
opisując  kodeks Sędziwoja z Czechla, utworowi zawartemu na s. 627-633 nadali tę nazwę. Fakt, że Kronika  występuje tylko 
w kodeksie Sędziwoja, że w swej treści oparta jest na źródłach zgromadzonych w tymże kodeksie, że Sędziwój uczestniczył 
w rokowaniach pokojowych w okresie wojny trzynastoletniej sugeruje, że on sam mógł być autorem Kroniki. 
24 Rozbiór krytyczny  Annalium Poloniae, t. 1, rok 1410, s. 114-115. 
2s Fragment z rękopisu Sędziwoja, BCzart. nr 1310, s. 630: „Conflictu  et victoria sic per regem peracta in loco conflictus 
rex stetit fixus  quomodo sine invidorum sugillacione triumphalis laudis gloriam more antiquo suscipere et petere posset, 
tribus diebus permansit. Tandem ad castrum Mariemburg se transtulit cum duce Vitoldo, qui nisi tantam moram post 
conflictum  in loco conflictus  fecisset  et se versus castrum Mariemburg transtulisset, absque omni difficultate  castrum 
ipsum habuisset, quod et hominibus et necessariis vacuum dimissum fuerat.  Sed tandem Deus Omnipotens pietate motus 
tum ipsos Cruciferos  sic humiliatos per iniuriam hominum stragem conservare volens, quo facilius  et animi rectitudine et 
morum operum, que suscepta de cetera ea, que pacis et non afflictionis  cogitarent, atque ad ea intenderent swasu ipsius 
ducis Vitoldi aliquorum suorum consultorum, discedit ab obsidione a Mariemburg, ubi si duabus septimanis illam continu-
asset, sine omni difficultate  manibus regalibus, propter defectuum  victualium traditur fuisset". 
26 J. Krzyżaniakowa, Kancelaria,  s. 82-84. 
27 Ibid., loc. cit. powołuje się na maszynopis pracy G. Labudy o Roczniku świętokrzyskim. 
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Rocznika  albo nawet sam go wykonał. Uważa dalej, że „jeżeli uda się udowodnić powiązania  Miko-
łaja Trąby  z mansjonarzami krakowskimi, to uzyskamy ogniwo łączące  kościelny ośrodek historio-
graficzny  z kancelarią  królewską.  Z osobą  Mikołaja Trąby  łączy  się bowiem słusznie prowadzenie 
zapisek historycznych w kancelarii". 

Za mansjonarskim autorstwem Rocznika  opowiedział się zdecydowanie Marek Derwich28 w stu-
dium nad legendą  o świętym Emeryku, którą  pierwszy w polskiej historiografii  przekazał omawiany 
Rocznik.  Tezy Derwicha są  w większości przekonujące  w warstwie źródłoznawczej podstawy legen-
dy, ale przypisanie autorstwa jednocześnie Rocznika  i legendy mansjonarzom wydaje się tylko jedną 
z możliwości opartą  w dużym stopniu na przypuszczeniach. Według badań Marka Derwicha Legen-
da  węgierska  powstała po 1385 r., bo nie znał jej Janko z Czarnkowa. W świetle Rocznika świętokrzy-
skiego  należy ją  przesunąć  do roku 1399 — do czasu powstania samego Rocznika.  Derwich powołuje 
się na badania Krzysztofa  Ożoga i Gerarda Labudy, które jego zdaniem pozwalają  autorstwo Rocz-
nika  przypisać krakowskim mansjonarzom29. Jego zdaniem30 autor rocznika — mansjonarz krakow-
ski pochodzący  z Sandomierza i jego inspiratorzy — benedyktyni z Łyśca mieli wiele okazji do 
spotkań. Wzrost znaczenia opactwa łysogórskiego, zainteresowanie i poparcie króla i królowej dla 
klasztoru, ich kult dla Krzyża, funkcja  kapelana królewskiego pełniona przez opata Drozdka, na-
stępnie udział mnichów u boku Jagiełły w misji na Litwie, wszystko to mogło wiązać  się z genezą 
legendy. Samo zaś jej opracowanie należało do nieznanego mansjonarza. Główne wątki  do legendy 
przejął  jej autor i zarazem autor Rocznika  z Kroniki  węgiersko-polskiej,  której znajomość i popular-
ność w Polsce w końcu XIV w. ogromnie wzrosła. Legenda w wersji Rocznika  mówi o udzieleniu 
korony królewskiej pierwotnie przeznaczonej dla polskiego księcia Mieszka węgierskiemu Stefano-
wi, o zawarciu przymierza obu monarchów zakończonego małżeństwem Emeryka, syna św. Stefana 
i córki Mieszka I. Dziewiczy Emeryk w czasie polowania koło Kielc udał się pod wpływem wizji 
anielskiej do klasztoru na Łysej Górze i podarował Krzyż, który nosił na piersi, braciom i tamtejsze-
mu kościołowi. Odmiennie niż w Kronice  węgiersko-polskiej  annalista ugodę władców umocnił mał-
żeństwem dynastycznym, a nie uroczystą  mszą  i komunią.  Według przypuszczeń Derwicha wątek  ten 
mógł pisarz zaczerpnąć  z innego węgierskiego źródła, którego nie znał nawet autor Kroniki,  a które 
miało odbicie w kodeksie Kuropatnickiego. Podobieństwo formy  stauroteki kryjącej  Drzewo Krzyża 
i herbu Węgier stało się powodem przypadkowego skojarzenia autora legendy — mansjonarza lub 
benedyktyna, który połączył  ją  z postacią  św. Emeryka. Sprzyjał temu także widoczny rozwój kultu 
świętych władców węgierskich w Krakowie. A ponieważ w tym samym czasie działało już kolegium 
mansjonarzy, to musieli oni znać starania dworu w tym kierunku. Dla kształtu legendy mogło mieć 
znaczenie i to, że w latach panowania węgierskiego w Polsce herb królestwa Węgier był powsze-
chnie znany i spopularyzowany przez Legendarium  Andegaweńskie.  Bogaty program ikonograficzny 
związany  z treścią  legendy o św. Emeryku zawarty był też w kaplicy węgierskiej w Akwizgranie, 
którą,  zdaniem Marka Derwicha, mógł odwiedzić mansjonarz krakowski lub jego inspirator — 
benedyktyn z Łyśca. Według koncepcji Derwicha węgierskie pochodzenie relikwii świętokrzyskiej 
jest przesądzone,  ale były one darem nie św. Emeryka, lecz Władysława Łokietka. Pod piórem 
mansjonarza nastąpiło  połączenie  wątków  wyjętych z Kroniki  węgiersko-polskiej  i z innych źródeł 
węgierskich z aktualnym kultem świętych władców, z wzrostem zainteresowania relikwią  Krzyża 
Świętego znajdującą  się w klasztorze, podobieństwem kształtu relikwiarza i herbu Węgier. 

2® M. Derwich, Polska  legenda,  s. 423-446. 
29 Trudno zgodzić się z twierdzeniem M. Derwicha, że badania G. Labudy i K. Ożoga pozwalają  przypisać autorstwo 
Kroniki  mansjonarzom. R. Ożóg przypuszcza (Kultura  umysłowa,  s. 60-68), że Rocznik  mansjonarzy zaczęto tworzyć po po-
wołaniu kolegium mansjonarskiego w 1381 r. Potwierdzają  to przypuszczenie, jego zdaniem, zapiski od końca lat 70. 
XIV w. do 1399 r., które są  dość dokładne, obszerne i wiarygodne oraz były niewątpliwie  wciągane  współcześnie. Jest to 
spostrzeżenie niepełne. Nie tylko te noty są  obszerne. Już pod rokiem 1025 mamy długą  notę opowiadającą  o władcach, 
którzy nastąpili  po śmierci Bolesława Chrobrego, jest to cała szczegółowa opowieść wyglądająca  jak fragment  kroniki. 
Również obszerne noty mamy pod rokiem 1079, 1237, a przewyższa wszystkie rozmiarami narracji nota o tragedii Sando-
mierza w 1259 r. G. Labuda utrzymuje, że Rocznik  mansjonarzy napisano około 1380 r., a utrwalono w połowie XV w. na 
Wawelu (Zaginiona  kronika,  s. 121, 191), powołuje się też na J. Dąbrowskiego,  Dawne dziejopisarstwo,  s. 58-59 i swoją 
rozprawę, którą  do czasu nowej edycji rocznika zachowuje w maszynopisie. 
3 0 Wydaje się tu celowe przypomnieć główne wywody M. Derwicha zawarte w Polskiej  legendzie,  s. 423-446. 
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Wywód Marka Derwicha dotyczący  powstania legendy przedstawia jedną  z możliwości jej powsta-
nia, dość skomplikowaną.  Nie wydaje się, aby możliwość zaznajomienia się z wszystkimi wątkami 
i realiami mieli tylko mansjonarze, którzy ponadto musieli być inspirowani przez benedyktynów 
i odbyć podróż do kaplicy w Akwizgranie. Wszelkie warunki potrzebne dla autora Rocznika  i twórcy 
legendy, które Derwich przypisał nieznanemu mansjonarzowi, w sposób o wiele pełniejszy i bezpo-
średni spełniał Mikołaj Trąba31,  wówczas notariusz kancelarii królewskiej, a wiele wskazuje na to, że 
Rocznik  mógł powstać w tejże kancelarii. 

Mikołaj Trąba  musiał być znany w kręgu dworu już za panowania Ludwika Węgierskiego i dlate-
go mógł też od początku  związać  się z osobą  nowego króla. Został spowiednikiem Jagiełły. Jeździł 
z nim na Litwę w celach misyjnych. Mikołaja wysłał król do papieża z wiadomością  o chrzcie Litwy 
i swoim małżeństwie z Jadwigą  Andegaweńską.  Mikołaj Trąba  pozyskał zaufanie  Jagiełły i liczne 
prebendy. Był m.in. altarzystą  katedry i kanonikiem św. Jerzego na Wawelu. Pracując  w kancelarii, 
zdobywał doświadczenie w pracy pisarskiej, a kierując  nią  jako podkanclerzy, miał dostęp do wszel-
kich dokumentów, które były w niej przechowywane. Zapewne miał też łatwy dostęp do dokumen-
tów i innych źródeł z kręgu katedry. Katedra, dwór królewski, kancelaria, to w dużej mierze jedno 
środowisko połączone  różnymi więzami. Mikołaj Trąba  jako duchowny na Wawelu, pełniący  ważny 
urząd  państwowy oraz cieszący  się osobistym zaufaniem  monarchy, miał wiele okazji do poznania 
różnorakich spraw skupiających  się w tym ośrodku życia politycznego, kulturalnego i religijnego. 
Para królewska wstawiała się za nim do papieża o dyspensę z powodu wadliwego urodzenia. Miko-
łaj Trąba  oprócz wyjątkowo  sprzyjających  warunków do napisania Rocznika  i ułożenia polskiej wer-
sji legendy miał ku temu też inne istotniejsze powody. 

Wymowa ideologiczna legendy i ciepłe słowa o Jagielle wskazują,  że tworzył ją  człowiek bardzo 
blisko związany  z dynastią,  doskonale zorientowany w aktualnych i dawniejszych wydarzeniach, któ-
remu zależało na propagowaniu przekonań dworu. Czy w świetle legendy dar Krzyża Świętego 
pochodzący  rzekomo od św. Emeryka i jego małżeństwo z polską  księżniczką  nie miały w dobie 
panowania królowej Jadwigi podkreślać starożytności powiązań  dynastycznych polsko-węgierskich, 
dawności chrześcijaństwa i korony w obu krajach? Jednocześnie wskazywać na pradawny chrześci-
jański rodowód klasztoru łysogórskiego, na jego istnienie jeszcze przed tymi wydarzeniami. Motyw 
ten był zapewne pożądany  przez benedyktynów w okresie rozwoju klasztornego ośrodka pielgrzym-
kowego dla wyparcia z pamięci istniejącej  jeszcze tradycji o kultach pogańskich na Łyścu32. Czy 
małżeństwo Jadwigi z Jagiełłą  i rozszerzenie chrześcijaństwa na Litwę nie było też swoistym darem 
Krzyża dokonanym przez węgierską  księżniczkę? Kult relikwii Krzyża, zapoczątkowany  przez parę 
królewską,  był kontynuowany przez wszystkich królów z dynastii jagiellońskiej33. 

Charakterystyczna nota Rocznika  o biskupie Zawiszy, fundatorze  kolegium mansjonarzy, nie mu-
si być znacząca  dla pochodzenia Rocznika,  ponieważ biskup Zawisza jest po prostu wymieniony jako 
kolejny biskup krakowski w szeregu swych poprzedników, a fundacja  kolegium mansjonarskiego 
wyróżniała go spośród innych biskupów i była pierwszą  w Krakowie. Zresztą  niektóre przekazy 
Rocznika  opuściły noty o biskupach34. Dlaczego mansjonarze krakowscy nie uczyniliby najmniejszej 

31 S. M. Kuczyński, Mikołaj  Trąba  (ok.  1358-l422), PSB t. 21, s. 97-99; T. Silnicki, Arcybiskup  Mikołaj  Trąba,  Warszawa 
1954; J. Krzyżaniakowa, Kancelaria,  s. 80-96. 
32 Podanie o zamku na Łysej Górze z czasów pogańskich znał już prawdopodobnie Janko z Czarnkowa, a na pewno Dłu-
gosz, nazywając  wały i gołoborza resztkami fortecy  cyklopów, M. Derwich, Benedyktyński  klasztor  św. Krzyża  na Łysej Górze 
w średniowieczu,  Warszawa 1992, s. 192-199, 518-521; L. P. Słupecki, Powieść rzeczywistej  jako źródło  do  dziejów  pogaństwa 
na Łyścu, w: Kultura  średniowieczna  i staropolska,  Warszawa 1991, s. 377-386. 
33 U. Borkowska, Zycie  religijne  polskich  Jagiellonów,  w: Chrzest  Litwy. Geneza, przebieg, konsekwencje,  Lublin 1990, s. 165-
-169; M. Trajdos, Benedyktyni  na Łyścu, Rocz. Hist. 48, 1982, s. 1-47. 
34 W. Kętrzyński wyróżnia dwie grupy rękopisów: o tekście pełnym i niepełnym, z konsekwentnie poczynionymi opuszcze-
niami. Teksty pełne mają  rękopisy 1, 3, 5, 7, 9, niepełne 2, 4, 6, 8, 10, 12 (według numeracji Kętrzyńskiego). We wszystkich 
tekstach niepełnych opuszczone są  wiadomości o biskupach z lat 1138-1392, parę przeoczeń występuje w rękopisach Ba-
worowskich i wrocławskim. Opuszczone noty występują  w rękopisach pełnych, a do roku 1267 także w źródle Rocznika 
świętokrzyskiego  — Roczniku krótkim,  W. Kętrzyński, O rocznikach  polskich,  Kraków 1896, s. 111-114; W nowej edycji 
Rocznika,  MPH s.n., t. 12, Cracoviae 1996, s. XII-XIX, A. Rutkowska-Płachcińska wyróżnia także rękopisy zawierające 
pełny wykaz biskupów i rękopisy z wykazem biskupów do pewnej daty. 
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wzmianki o śmierci swego preceptora Jerzego 21 III 1384 r., skoro odnotował to Kalendarz  krakow-
ski?35  W dokumencie biskupa Zawiszy fundującym  kolegium mansjonarzy36 brak jest jakichkolwiek 
zaleceń dotyczących  pracy pisarskiej. Czy przypisaniu rocznika mansjonarzom nie przeczy XVI-
-wieczny rocznik mansjonarzy37, wydany i tak nazwany przez Wojciecha Kętrzyńskiego? W roczniku 
XVI-wiecznym znajduje się nasz rocznik XV-wieczny, przepisany z nieznanego tekstu i znacznie 
skrócony. Skopiowanie tego rocznika w XVI w. może oznaczać, że mansjonarze nie mieli go dotych-
czas u siebie. Poza tym przedsięwzięciem nie widać śladów innej działalności pisarskiej wśród man-

38 
sjonarzy. 

Nowa edycja Rocznika świętokrzyskiego39  dokonana przez Annę Rutkowską-Płachcińską  nie po-
twierdziła mansjonarskiego autorstwa tego źródła, chociaż edytorka uznaje, że autor, związany 
z Sandomierzem, należał do środowiska krakowskiego, w którym miał możność zapoznać się ze 
źródłami, które wykorzystał w swej pracy. Na „kształtowanie jego niezbyt wysokiego lotu osobowo-
ści intelektualnej"40, jak pisze Anna Rutkowska-Płachcińska, miało wpływ otoczenie, zwłaszcza 
niższy kler katedralny. Nie znaczy to jednak, że autor należał do kolegium mansjonarzy. Przeczy 
temu, jej zdaniem, kształt noty o biskupie Zawiszy — założycielu kolegium. Nota wskazuje raczej 
na chęć wybielenia postaci biskupa krakowskiego i ma przypominać mansjonarzom o modlitwie za 
duszę swego fundatora. 

W rozważaniach nad autorstwem Rocznika świętokrzyskiego  wyłaniają  się pewne konkretne oko-
liczności, wskazujące  na możliwość powstania tego źródła w kręgu kancelaryjnym oraz wskazujące 
na inicjatywę notariusza Mikołaja Trąby. 

Czas powstania Rocznika świętokrzyskiego  był zbliżony do czasu przypuszczalnego przekazania 
z Wielkopolski do Krakowa zbioru źródeł zwanych Kroniką  Wielką41.  Okoliczności wskazują,  że te 
dwa wydarzenia dziejopisarskie pozostawały ze sobą  w związku.  Nasuwa się przy tym parę uwag 
odmiennych od dotychczasowych hipotez co do losów Kroniki  Wielkiej. 

Według dotychczasowych badań nad Kroniką  Wielką  przypisuje się Jankowi z Czarnkowa, archi-
diakonowi gnieźnieńskiemu, zgromadzenie w kapitule materiałów historycznych i scalenie ich z na-
pisaną  przez niego kroniką  nazwaną  jego imieniem42. Według ustaleń Marka Derwicha43, Janko 
napisał także Kronikę  Wielkopolską.  Miało to być początkiem  zamierzonej przez niego większej 
pracy kronikarskiej. Po śmierci Janka zbieranie materiałów historycznych było kontynuowane, a po 
roku 1395 z jego pierwotnych materiałów powstały dwie redakcje odpisów — A i B44, które według 
badaczy powstały w Wielkopolsce. 

W redakcji A zestawiono materiały rzeczowo, spisując  najpierw źródła wielkopolskie, a za nimi 
małopolskie. W redakcji B ułożono je chronologicznie, co prowadziło nieraz do rozdzielenia tego 
samego źródła na fragmenty.  Najpełniejszy skład pierwotnego zbioru źródeł Kroniki  Wielkiej  [dalej: 
KW] przekazał kodeks ottoboniański45. Tak mogła wyglądać  pierwotna redakcja A, która pozostała 

35 Najdawniejsze  roczniki  krakowskie  i kalendarz,  MPH s.n., t. 5, Warszawa 1978, s. 133-134. 
36 Dokument z 11 maja 1381 r. KDKK, t. 2, nr 311, s. 79-85. 
37 Annales mansjonariorum Cracoviensium,  wyd. W. K. Kętrzyński, MPH, t. 5, s. 890-896. 
38 Por. K. Ożóg, Kultura  umysłowa,  s. 50-51, 60-68. 
39 Annales sanctae Crucis,  ed. A. Rutkowska-Płachcińska, MPH s.n., t. 12, Cracoviae 1996. s. 151. 
40 Niezupełnie słuszne jest określenie — „niezbyt wysokiego lotu osobowości intelektualnej". Przekazy Rocznika  znamy 
bowiem tylko z odpisów, a znajomość najważniejszych źródeł historiografii  ówczesnej, a także dokumentów przez autora 
Rocznika  raczej temu przeczy. 
41 J. Dąbrowski,  Dawne dziejopisarstwo,  s. 126-129; B. Kürbis, Dziejopisarstwo wielkopolskie  XIII  i XIV  w., Warszawa 1959, 
s. 25-42; J. Wiesiołowski, Kolekcje,  s. 35-57, w tym przegląd  badań. 
42 Ibid., loc. cit.; B. Kürbis, Dziejopisarstwo,  s. 23. 
43 M. Derwich, Janko  z Czarnkowa  a Kronika  wielkopolska,  „Acta Universitatis Wratislaviensis", nr 800, Historia L, Wroc-
ław 1985, s. 127-162; J. Dąbrowski,  Dawne dziejopisarstwo,  też przypisuje autorstwo Jankowi, natomiast J. Bieniak, Frag-
ment 1333-1341 w twórczości dziejopisarskiej  Janka  z Czarnkowa,  cz. 2, „Zeszyty Historyczne" 49, 1984, s. 17-28, uważa, że 
Janek był ostatnim redaktorem Kroniki. 
44 Zob. przypis 41. 
45 Opis rękopisów KW podaje B. Kürbis we Wstępie  do Annales Poloniae Maioris,  MPH s.n., t. 6, Warszawa 1962, s. V-
-XXVIII i J. Wiesiołowski, Kolekcje,  s. 35-57. 
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w Wielkopolsce46, zaś w redakcji B, która zdaniem badaczy przeznaczona była dla Małopolan, zre-
dukowano materiały małopolskie dobrze znane w tej dzielnicy47. Jacek Wiesiołowski uważa jednak 
przeciwnie48, że przeznaczenie KW dla dworu wpłynęło na włączenie  doń niektórych źródeł małopol-
skich. Uważa też, że teza ta znalazła wkrótce uzasadnienie w badaniach nad Annales Długosza. Wykaza-
no bowiem istnienie zaginionych Annales kanclerskich lub podkanclerskich, powstających  w kancelarii 
Jagiełły wkrótce po wpłynięciu do niej KW. 

Zdaniem badaczy redakcja B prawdopodobnie przekazana została do Małopolski jako dar dla 
króla wizytującego  Wielkopolskę w 1395 r. lub dla królowej, która bawiła tam w 1397 r. Para kró-
lewska podejmowana była przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Dobrogosta Nowodworskiego, o któ-
rym skądinąd  wiemy, że już wcześniej zasłużony był dla króla i królowej49. 

Według Brygidy Kürbis, bliskie sobie redakcje A i B mogły być przygotowane pod nadzorem 
arcybiskupa przez kanoników gnieźnieńskich na zamówienie królewskie50. Król i królowa zaintere-
sowani byli kontynuowaniem tradycji dziejopisarskiej w Krakowie. Od początku  bowiem dwu no-
wych dynastii prowadzono w Krakowie zapiski historyczne, na co wskazują  szczegółowe informacje 
Długosza, nieznane ani Rocznikowi świętokrzyskiemu,  ani innym rocznikom. Poza tym KW dawała 
uzasadnienie praw Jadwigi do tronu polskiego. Z pierwotniejszą  redakcją  A (tzn. kodeksami otto-
boniańskim, królewieckim, Sędziwoja, Stanisława Augusta), zdaniem Brygidy Kürbis, związany  jest 
też zaginiony kodeks C wywodzący  się z Poznania, a należący  do Stanisława Ciołka, od 1432 r. 
biskupa poznańskiego. Kodeks C był pierwowzorem dla kodeksów Sędziwoja i Stanisława Augu-
sta. Od redakcji B pochodzi pięć kodeksów: wilanowski, Dąbrówki  i pokrewny mu krakowski oraz 
wrocławski i pokrewny mu sieniawski51. 

Zdaniem Jacka Wiesiołowskiego52, KW jako całość ma genezę wielkopolską,  a redakcja B po-
wstała przez przeredagowanie polegające  na chronologicznym ułożeniu przez samego autora zebra-
nych do redakcji A materiałów. Był to końcowy moment pracy twórcy KW, przypadający  wkrótce po 
roku 1395. Jacek Wiesiołowski zgadza się z Brygidą  Kürbis, że redakcja B przeznaczona była dla 
dworu, i że przekazano ją  królowi w czasie jego podróży do Wielkopolski. 

Inaczej widział genezę KW Jan Dąbrowski53.  Co prawda i on uważał, że materiały historyczne 
w kapitule gnieźnieńskiej gromadził Janko z Czarnkowa, archidiakon i zarazem podkanclerzy Kazi-
mierza Wielkiego, z zamiarem napisania dziejów Polski. Głównym ośrodkiem jego pracy była przez 
pewien czas kancelaria królewska. Janko z Czarnkowa nie zdążył  opracować wszystkich zgromadzo-
nych materiałów. Napisał jednak dwie kroniki — Wielkopolską  i drugą  zwaną  Kroniką  Janka  z Czarn-
kowa.  Po jego śmierci materiały leżały w kapitule i prawdopodobnie na dworze królewskim w zanie-
dbaniu, wskutek czego zaginął  początek  Kroniki  Janka. Dopiero w XV w., w czasach Mikołaja Trąby 
lub Stanisława Ciołka odnaleziono je w kancelarii królewskiej i zaczęto przepisywać i porządkować. 
W tejże kancelarii powstały obie redakcje A i B KW. Jan Dąbrowski  uważa także, że materiały 

46 Na podstawie analizy pochodzenia rękopisów uważa się, że w Wielkopolsce pozostawała redakcja, od której pochodziły 
zarówno rękopis królewiecki przypisywany Andrzejowi Łaskarzowi jak i rękopis Sędziwoja i jego pierwowzór — kodeks C 
należący  do Stanisława Ciołka. B. Kürbis, Dziejopisarstwo,  s. 42, przypuszcza, że rękopis królewiecki mógł pochodzić od 
jakiegoś kodeksu będącego  w posiadaniu Mikołaja Trąby,  od 1412 r. arcybiskupa gnieźnieńskiego, i że mógł to być sam 
archetyp A. W związku  z tym rzuca myśl o możliwości redakcji KW przez Mikołaja Trąbę.  Odwołuje ją  jednak, „gdyż 
z pewnością  „luźne zapiski" KW rozciągnęłyby  się na pierwsze lata XV w." Wydaje się jednak, że niekoniecznie, gdy 
przejęto zbiór źródeł KW do kancelarii, mógł on pozostać w otrzymanej postaci. W tym samym bowiem czasie kończono 
Rocznik świętokrzyski  i ten zamierzano kontynuować, chociaż na razie doprowadzono go do roku 1399. Może wpłynęły 
na to rozliczne trudności. I śmierć królowej Jadwigi, i klęska rycerzy nad Worsklą,  i zamiar odejścia Jagiełły zdezorganizo-
wały zapewne życie dworu, a więc i kancelarii i kraju. W tym samym roku załamały się również prace nad Psałterzem 
floriańskim. 
47 B. Kürbis, Dziejopisarstwo,  s. 41-42. 
48 J. Wiesiołowski, Kolekcje,  s. 41, 45, Rozbiór krytyczny  Annalium, t. 1, s. XXIV. 
49 B. Kürbis, op. cit., s. 40; S. Trojanowski, Dobrogost  z Nowego  Dworu, PSB t. 5, s. 245-246; J. Piętka, Mazowiecka  elita 
feudalna  późnego średniowiecza,  Warszawa 1975, s. 99-101, 142-149. 
so B. Kürbis, op. cit., s. 35-42. 
s1 Zob. przypis 45. 
s2 J. Wiesiołowski, Kolekcje,  s. 43-46. 
S3 J. Dąbrowski,  Dawne dziejopisarstwo,  s. 126-129. 
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wielkopolskie w redakcji B przejęto do Krakowa, gdzie spisywana była oficjalna  historiogra-
fia  dworska. Sądzi  też, że poza KW, w tym samym celu gromadzone były także zapisy Rocznika man-
sjonarzy, a kancelaria królewska stała się głównym ośrodkiem historiograficznym  w końcu XIV w. 
i kontynuowała pracę po Janku z Czarnkowa aż do czasów Długosza54. 

Hipoteza o przekazaniu redakcji B królowi lub królowej podczas ich podróży do Wielkopolski 
budzi wątpliwości.  Przede wszystkim wątpliwa  jest data domniemanego przekazania Kroniki.  Gdyby 
Wielkopolanie zamierzali wręczyć Kronikę  królowi w 1395 r., to nie zdążyliby  tego uczynić, ponie-
waż król był obecny w Wielkopolsce w kwietniu tego roku55. Natomiast ostatnia zapiska w kontynu-
acji KW dotycząca  śmierci królowej węgierskiej Marii, siostry królowej Jadwigi nosi datę 17 V 
1395 r.56 Wręczenie KW mogłoby więc nastąpić  w 1397 r. podczas wizyty królowej Jadwigi57. 

Hipoteza o „wręczeniu" królowi KW wydaje się niezbyt prawdopodobna. Dlaczego Wielkopola-
nie, jeżeli zamierzali uczynić dar ze swego dorobku dziejopisarskiego czekaliby aż 10 lat po śmierci 
Janka z Czarnkowa, w dodatku czekaliby na okazję aż król zjawi się u nich. Uzupełnienia, których 
dokonali kontynuatorzy, były w sumie drobne i główny zrąb  dzieła był gotowy wcześniej. Poza tym 
wypadałoby raczej przekazać do Krakowa oryginał i w całości, a nie skróconą  kopię, jeżeli było to 
dzieło od początku  przeznaczone dla pary królewskiej. A tymczasem żaden z rękopisów KW zacho-
wanych do dziś nie jest oryginałem, lecz są  to kopie pochodzące  od archetypów A lub B będących 
też kopiami. Wydaje się bardzo prawdopodobne, jak sądzi  Janusz Bieniak58, że pierwszą  kopię 
z oryginału zrobili Małopolanie. Świadczy o tym pomyłka w dacie śmierci biskupa poznańskiego 
Jana Doliwy, którą  Janusz Bieniak przypisuje małopolskiemu, a nie wielkopolskiemu kopiście. Wy-
pada zapytać, czy Wielkopolanie mieli specjalne powody, by podarować swój zbiór źródeł historycz-
nych parze królewskiej. Pamięć rządów  króla Ludwika Węgierskiego i opozycji wobec nich musiała 
jeszcze trwać. Tylko nieliczni dygnitarze wielkopolscy, jak Sędziwój z Szubina czy Piotr Wysz, weszli 
do grona doradców Jagiełły, a w otoczeniu królowej też przeważali Małopolanie59. 

Czy KW dawała, jak sądzi  Brygida Kürbis, uzasadnienie praw Jadwigi do tronu polskiego? Dawała 
przede wszystkim negatywny obraz panowania jej ojca, donosiła też o powziętej przez Małopolan, 
po bezskutecznych pertraktacjach z Elżbietą  Bośniaczką  decyzji, by nie ponawiać próśb o przysłanie 
królewny do Polski60. Poza tym przekazanie materiałów historycznych przygotowanych przez Janka 
z Czarnkowa, które tak krytykowały rządy  andegaweńskie, byłoby sprzeczne z celem jego pracy. 

Co do genezy zbioru źródeł KW najbardziej oczywista wydaje się tu inicjatywa duchowieństwa 
gnieźnieńskiego, ale podjęta przede wszystkim w trosce o zgromadzenie i zabezpieczenie rodzimej 
twórczości dziejopisarskiej, mająca  na celu podkreślenie znaczenia swej dzielnicy w dziejach Polski. 
Przeznaczenie jej dla dworu królewskiego mogło być wynikiem uzgodnień między Mało- i Wielko-
polanami. Istotną  rolę mogli odegrać duchowni Małopolanie powołani na biskupstwa w Poznaniu 
i Gnieźnie. Data zakończenia uzupełnień do KW w 1395 r.61 zbiega się z datami objęcia biskupstwa 
poznańskiego przez Mikołaja Kurowskiego w 1395 r.62, dotąd  protonotariusza i reformatora  kance-
larii królewskiej, wcześniej kantora gnieźnieńskiego. Data zbiega się również z objęciem w 1394 r. 
arcybiskupstwa gnieźnieńskiego przez Dobrogosta Nowodworskiego63, wypróbowanego już dyplo-

54 Ibid. 
55 Król był w Wielkopolsce już 6 kwietnia oraz między 20 i 30 kwietnia, KDWlkp., t. 3, nr 1957, 1958, oraz A. Gąsiorowski, 
Itinerarium  królewskie  Władysława  Jagiełły  1386-1434, Warszawa 1972, s. 38. 
56 Najdawniejsze  roczniki  krakowskie,  s. 147. Zapiskę o śmierci królowej Marii z datą  jak w Kalendarzu  krakowskim  17 V 
1395 r. przejęły Spominki  gnieźnieńskie  — zapiska 29, MPH s.n., t. 6, s. 98. 
57 Królowa przybyła do Wielkopolski sama, król w tym czasie bawił na Litwie, Gąsiorowski,  Itinerarium,  s. 39, oraz 
KDWlkp., t. 3, nr 1979, 1980, oba dokumenty mają  datę 25 V 1397 r. 
5® J. Bieniak, Fragment,  cz. 2, s. 5-28, zwłaszcza s. 16. 
59 G. Rutkowska, Związki  królowej  Jadwigi  z Wielkopolską,  „Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza" t. 16, 
z. 2, 1987, s. 129-146. 
60 MPH t. 2, s. 754-755. 
61 J. Bieniak, Fragment,  cz. 2, s. 16; J. Wiesiołowski, Kolekcje,  s. 35-57, zwłaszcza s. 42, 45; J. Krzyżaniakowa, Kancelaria, 
s. 69-70. 
62 J. Krzyżaniakowa, Mikołaj  Kurowski,  PSB t. 16, s. 261-262. 
63 Zob. przypis 49. 
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matę w służbie Jadwigi i Jagiełły, wspierającego  również dynastię finansowo.  Na miejscu w kancela-
rii w Krakowie pracował zaufany  notariusz Mikołaj Trąba64. 

Z badań Jadwigi Krzyżaniakowej65 wynika, że Mikołaj Kurowski, bezpośrednio przed odejściem 
do Poznania, porządkował  wraz z Mikołajem Trąbą  skarbiec i archiwum kancelarii królewskiej. Obaj 
zapoznali się więc z zasobem archiwum i treścią  posiadanych w nim materiałów historycznych66. 
Prace te miały na celu zgromadzenie dowodów będących  potwierdzeniem prawa Polski do ziem 
znajdujących  się we władaniu krzyżackim wobec ciągłego  z ich strony zagrożenia i konfliktów.  Nie 
wystarczały do tego źródła małopolskie. Zbiór źródeł KW miał charakter historyczno-polityczny, 
byłby więc cenny w kręgach dworu i kancelarii, a znajdujące  się w nim źródła wielkopolskie uzupeł-
niałyby historię Królestwa o wydarzenia z terenu Wielkopolski. Uważa się, że u schyłku XIV w. 
zgromadzono w Krakowie prawie cały dotychczasowy dorobek historiograficzny,  i że brali w tym 
udział pracownicy kancelarii 6 7 . A zatem, z jednej strony ukończenie KW w Wielkopolsce, z dru-
giej, objęcie przez wyższych urzędników kancelarii królewskiej godności biskupich na terenie Wiel-
kopolski, stwarzały wyjątkowo  sprzyjające  okoliczności dla sprowadzenia zbioru źródeł wielkopol-
skich do Krakowa. J. Krzyżaniakowa przypuszcza, że to sam Mikołaj Kurowski68, już od 1395 r. 
biskup poznański, po zapoznaniu się ze spuścizną  dziejopisarską  Wielkopolski polecił, aby na uży-
tek kancelarii sporządzono  odpisy znajdujących  się w Gnieźnie lub Poznaniu materiałów histo-
rycznych. 

Drugą  okolicznością  sprzyjającą  ewentualnej wymianie materiałów między Mało- i Wielkopola-
nami było i to, że wielkopolscy kontynuatorzy KW przybyli wówczas do Krakowa, aby zrobić wyciąg 
z kodeksu kapituły krakowskiej i zawartego w nim Kalendarza  krakowskiego69.  Z kalendarza przejęto 
zapiski z lat 1382-1395. Wiele not w Spominkach  gnieźnieńskich70,  w zbiorze KW pochodzi właś-
nie z Kalendarza.  Z drugiej strony, Rocznik Świętokrzyski  nowy powstały niedługo potem, korzystał 
z tekstów KW, przede wszystkim Kalendarza  włocławskiego,  a także Kroniki  Wielkopolskiej.  Okolicz-
ności zdają  się wskazywać, że nastąpiła  tu w pewnym zakresie wymiana materiałów. Rocznik święto-
krzyski  nie przejął  informacji  bezpośrednio z oryginalnego zbioru wielkopolskiego, lecz najprawdo-
podobniej już z kopii. Odnosi się to przynajmniej do Kalendarza  włocławskiego,  który w zbiorze KW 
występował w postaci kopii71. Wynika to stąd,  że jedna z notat Jankowej kopii Kalendarza  włocławskie-
go jest jego autorstwa i nigdy do oryginalnego kalendarza nie należała. Jest to zapiska nekrologiczna 
biskupa poznańskiego Jana Doliwy, zmarłego 14 II 1375 r. Taką  datę musiała zawierać własna kopia 
Janka, który był w owych dniach na nadzwyczajnej kapitule gnieźnieńskiej. Natomiast kopista przepisu-
jący  Kalendarz  z Jankowej kopii popełnił omyłkę, zapisując  datę śmierci Jana Doliwy w 1335 r. Przypad-
kowo „stworzył" nieistniejącego  biskupa poznańskiego z lat 1324-1335 Jana III Doliwę72. 

64 S. M. Kuczyński, Mikołaj  Trąba,  PSB t. 21, s. 97-99; T. Silnicki, op. cit.; J. Krzyżaniakowa, Kancelaria,  s. 84-87. 
6s Ibid., s. 69-75. 
66 Ibid.; zdaniem I. Sułkowskiej-Kurasiowej, Dokumenty,  s. 131 n., archiwum koronne i skarbiec były prawie całkiem 
puste, w związku  z tym nie było w nich co reformować.  Jednak zeznania Mikołaja Trąby  i Stanisława Ciołka w procesie 
1422 r. przed Antonim Zeno świadczą,  że były w nich przechowywane różne dokumenty. Mikołaj Trąba  trzynasty świadek, 
zeznawał 4 IX 1422 r.: „Super XI articulo... ipse idem Testis vidit Privilegia seu Instrumenta in quibus legebatur quod 
quidem dux Pomoranie vasallus Regni Polonie ipsum Territorium Magistro et fratribus  inpignoravit... Et dicit dicta 
Instrumenta esse in Thesauro domini Regis", Lites t. 2, 1855, s. 178. Natomiast Stanisław Ciołek, ibidem, s. 294, ze-
znał: „Super LXXIX articulo Interrogatus respondit vera esse contenta in ipso articulo hoc dixit se scire, quia vidit et 
legit dictas litteras diffidacionis  tanquam notarius domini Regis. Et vidit ipse testis quod dicte littere domino Regi fuerunt 
presentate". Podobnie Zbigniew Oleśnicki powoływał się na różne pisma, ibid., s. 124, które mógł poznać, pracując 
w kancelarii. 
67 J. Krzyżaniakowa, Kancelaria,  s. 69-75; Ciągłe  powoływanie się wielu świadków na dawne kroniki wskazuje, że uznawa-
no je za źródła mające  wartość dowodową  przed sądem. 
68 Ambicje Mikołaja Kurowskiego miały charakter bardziej organizatorski, porządkujący  niż historiograficzny. 
69 J. Wiesiołowski, Kolekcje,  s. 40-45; J. Bieniak, Fragment,  cz. 2, s. 16-17. 
70 J. Wiesiołowski, op. cit., loc. cit.; B. Kürbis, Annales, MPH s.n., t. 6, Wstęp,  Wspominki  gnieźnieńskie,  s. XXXIV-
-XXXVII i tekst; Najdawniejsze  roczniki  krakowskie,  s. XLVI-XLVII. 
71 J. Bieniak, Fragment,  cz. 2, s. 5-17. 
72 Ibid. 
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Postać ta przyjęła się w historiografii.  Występuje w Historii  Długosza, w jego Katalogu  biskupów 
poznańskich,  oraz w nocie Kalendarza  krakowskiego  wykonanej ręką  Długosza73. Pomyłka ta nasunę-
ła myśl, że pierwszy po Janku z Czarnkowa kopista Kalendarza  włocławskiego  był Małopolaninem. 
Wydaje się słuszne spostrzeżenie Janusza Bieniaka74, że duchowny wielkopolski znałby poczet przy-
najmniej ostatnich zmarłych biskupów poznańskich i nie popełniłby tak dużej pomyłki w dacie. 
0 tym, że informacja  o biskupie poznańskim została przejęta z Kalendarza  włocławskiego  świadczy 
fakt,  że jedynie w tych dwóch źródłach — Kalendarzu  i Roczniku świętokrzyskim  w nocie o koronacji 
Kazimierza Wielkiego wymieniono imiona trzech tylko biskupów zamiast pięciu: Janisława arcybi-
skupa gnieźnieńskiego, Jana biskupa krakowskiego i Jana biskupa poznańskiego. W Roczniku świę-
tokrzyskim  pisarz dał mu przydomek Doliwa. Z tego zaś wynika, że nie wypisywał ze swego źródła 
mechanicznie, lecz przeglądał  treść, szukając  informacji  o Kazimierzu Wielkim. Nie mógł jej zna-
leźć w Kalendarzu  krakowskim,  bo została tam wpisana dopiero ręką  Długosza. Rocznikarz skoja-
rzył biskupa poznańskiego Jana, koronatora Kazimierza Wielkiego w 1333 r., ze zmarłym wedle 
mylnej noty Kalendarza  włocławskiego  rzekomo w 1335 r. Janem Doliwą,  łącząc  wiadomości z dwu 
not w jedną.  W przeciwieństwie do autora Rocznika świętokrzyskiego,  który wciągnął  notę o korona-
cji Kazimierza Wielkiego, nie uczynili tego duchowni katedry krakowskiej w swoim kalendarzu; 
uzupełnił ją  dopiero Długosz. Udostępnili tylko swój Kalendarz  katedralny  wielkopolskiemu kopi-
ście, kontynuatorowi KW. Brak zainteresowania duchownych katedralnych dla materiałów wielkopol-
skich, które przywieziono w 1395 r. do Krakowa, świadczy na niekorzyść mansjonarskiego autorstwa 
Rocznika świętokrzyskiego.  Jeżeli duchowieństwo katedralne nie czytało Kalendarza  włocławskiego, 
to Rocznik świętokrzyski  nie mógł powstać przy katedrze. 

Te spośród zachowanych do dziś rękopisów KW, które zawierają  w swym składzie Kalendarz  włoc-
ławski,  wszystkie mają  mylną  datę śmierci biskupa Jana Doliwy, zarówno rękopisy redakcji A (otto-
boniański, Sędziwoja, Stanisława Augusta), jak i rękopisy redakcji B (wrocławski, sieniawski). Oznacza 
to z kolei, jak słusznie twierdzi Janusz Bieniak, że wspólną  podstawą  obu redakcji KW nie były 
oryginały wielkopolskie, jak uważał Wojciech Kętrzyński, lecz ich najwcześniejsza kopia, która mia-
ła zniekształconą  datę w Kalendarzu  włocławskim.  Ta błędna kopia, to archetyp redakcji A i pocho-
dzącej  od niej redakcji B. Dotąd  rozdzielano te dwie gałęzie od siebie, uważając,  że są  niezależne 
1 każda pochodzi z oryginalnego zbioru75. 

Autor Rocznika świętokrzyskiego  korzystał także z Kroniki  Wielkopolskiej,  określając  za jej przy-
kładem Bolesława I przydomkiem Chabry, podobnie jak po raz pierwszy czyni to autor Kroniki 
czyli Janko z Czarnkowa76. Prawdopodobnie także z Kroniki  Wielkopolskiej  zaczerpnięty został wą-
tek do opowieści o Mieszku Chościsku, którą  w takim kształcie po raz pierwszy podał Rocznik 
świętokrzyski77. 

Czas pojawienia się redakcji A określono na lata 1395-139978. Niemal natychmiastowe wykorzy-
stanie Kalendarza  włocławskiego  i Kroniki  wielkopolskiej  przez rocznikarza „świętokrzyskiego" suge-
ruje, że pierwsze skopiowanie materiałów wielkopolskich zgromadzonych przez Janka z Czarnkowa 
dokonało się na użytek środowiska krakowskiego, a więc i z jego inicjatywy. 

Wspomniane pięć rękopisów. które zawierają  Kalendarz  włocławski  są  rękopisami XV-wieczny-
mi, kopiami archetypu A lub B, z czego wynika, że z żadnego z nich nie mógł około lat 1399-1402 
korzystać autor Rocznika świętokrzyskiego.  Zwraca natomiast uwagę, wcześniejszy zapewne, zaginio-
ny kodeks C79, zawierający  również Kalendarz  włocławski,  którego właścicielem miał być Stanisław 

73 MPH s.n., t. 5, s. 132 przyp. 139; Jan Długosz, Annales IX,  s. 114-188; tenże, Vitae  episcoporum Posnaniensium, s. 498-
-499. 
74 J. Bieniak, Fragment,  cz. 2, s. 16-17. 
75 B. Kürbis, Dziejopisarstwo,  s. 25-27; J. Dąbrowski,  Dawne dziejopisarstwo,  s. 128-129; J. Wiesiołowski, Kolekcje,  s. 44-
-45; W. Kętrzyński, O Kronice  wielkopolskiej,  RAU whf  33, 1896, s. 14-17. 
76 Prawdopodobnie na podstawie autopsji grobowca i epitafium  Bolesława powstałych w XIV w. w katedrze poznańskiej, 
M. Derwich, Janko  z Czarnkowa,  s. 139-140. 
77 M. Derwich, ibid., s. 1438-139. 
78 Zob. przyp. 42. 
79 B. Kürbis, Annales, s. XXVI-XXXI, Rękopisy zaginione; J. Wiesiołowski, Kolekcje,  s. 44-45, 57-58. 
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Ciołek. Według ustaleń filiacyjnych  kodeks C pochodził od archetypu A. Tenże kodeks C był pier-
wowzorem kodeksu Sędziwoja i Stanisława Augusta należących  do redakcji A. Co oznacza powiąza-
nie kodeksu C i archetypu A? Wydaje się, że kodeks C może być dowodem zainteresowań historio-
graficznych  kancelarii królewskiej, a w niej Mikołaja Trąby.  Wynika to z następujących  przesłanek. 

Stanisław Ciołek, długoletni urzędnik kancelarii Jagiełły, pojawił się w niej, według badań J. Krzyża-
niakowej80, zaraz po uzyskaniu bakalaureatu sztuk na Uniwersytecie praskim, tj. w 1402 r., a według 
Antoniego Gąsiorowskiego81  w 1409 r., ale te kilka lat różnicy nie mają  w naszej sprawie znaczenia. 
Po przybyciu do kancelarii dostał się zapewne pod opiekę doświadczonego już notariusza Mikołaja 
Trąby82,  który od 1403 r. zaczął  pełnić funkcję  podkanclerzego i był jedynym kierownikiem kancelarii 
królewskiej do 1412 r. W zeznaniach przed Antonim Zeno83 Ciołek mówił, że widział i czytał księgi 
byłego podkanclerzego. Nasuwa się w związku  z tym przypuszczenie, że zaginiony kodeks C Stanisława 
Ciołka mógł być odpisem z ksiąg  Mikołaja Trąby,  zwłaszcza, że nie ma wyraźnego dowodu na to, że były 
to księgi Metryki Koronnej. 

Innymi słowy, jeżeli kodeks C był odpisem z ksiąg  Mikołaja Trąby,  a według ustaleń filiacyjnych 
był odpisem archetypu A, to znaczy, że archetyp A znajdował się w kancelarii królewskiej i należał 
do podkanclerzego. Późniejszą  kopią  archetypu A, najpełniejszą  spośród znanych rękopisów KW, 
jest przypuszczalnie kodeks ottoboniański84, a ściślej jego druga część. Kodeks więc A Kroniki  Wiel-
kiej  znajdującej  się, jakby z tego wynikało, w kancelarii królewskiej, byłby najwcześniejszą  kopią 
zrobioną  na potrzeby kancelarii, a osobiście dla notariusza Mikołaja Trąby,  jeszcze przed przyby-
ciem do niej Stanisława Ciołka. Z tej kopii kancelaryjnej KW korzystał autor Rocznika świętokrzy-
skiego.  Nie wykluczone, że mógł to być sam Mikołaj Trąba.  Stanisław Ciołek, pracując  w kancelarii, 
zrobił dla siebie kopię kodeksu A, która jako kodeks C przeszła wraz z nim do Poznania. Inny 
kodeks redakcji A spotkany w Wielkopolsce, to kodeks królewiecki należący  najprawdopodobniej 
do Andrzeja Łaskarza85, biskupa poznańskiego (1414-1426), który to kodeks nie zawiera w swym 
składzie Kalendarza  włocławskiego,  a inne materiały przejął  skrótowo. Do kodeksu Łaskarza, zawie-
rającego  materiały z soboru konstancjeńskiego, skrócona kopia mogła być wpisana wtedy, gdy pra-
wnik ten i koncyliarysta był długoletnim ekspertem i prokuratorem Władysława Jagiełły w sprawach 
polsko-krzyżackich, również w czasie soboru. Potrzeba korzystania z materiałów dowodowych mu-
siała go ściśle łączyć  z kancelarią  królewską.  W ten sposób mogło pozornie wyglądać,  że redak-
cja A KW powstała w Poznaniu z inicjatywy tamtejszych biskupów. Tymczasem, uwzględniając  filiac-
ję rękopisów KW oraz czas i okoliczności ukończenia KW i powstania Rocznika świętokrzyskiego, 
wydaje się, że archetyp A KW, od którego pochodziły pozostałe rękopisy, wiąże  się z kancelarią 
królewską  oraz pobytem ostatniego kontynuatora KW w Krakowie między 1395 i 1397 r., który 
dokonał wypisów z Kalendarza  krakowskiego.  Wtedy też Krakowianie mogli bezpośrednio zapoznać 
się z materiałami gnieźnieńskimi. 

Wynika z tego, że zbiór źródeł KW nie był już w założeniu przygotowywany dla króla czy królo-
wej i wręczony im w 1397 r. podczas wizyty w Wielkopolsce, lecz że został skopiowany przez pra-
cowników kancelarii, którzy wraz z królem zainteresowani byli gromadzeniem źródeł historycznych, 
by uzupełniały ony zbiory małopolskie i w razie potrzeby mogły być wykorzystane jako materiały 
dowodowe w działalności politycznej. Wydaje się ponadto, że kopia KW pozyskana z Wielkopolski 
nie mogłaby się znaleźć gdzie indziej niż tylko w kancelarii królewskiej, niezależnie od tego, czy 
Wielkopolanie sami ją  przekazali królowi, czy sprowadzili ją  pracownicy kancelarii, ponieważ po-
trzebna była jako materiał dowodowy. Wykorzystanie zaś w krótkim czasie przez autora Rocznika 

®o J. Krzyżaniakowa, Kancelaria  królewska,  cz. 2, Urzędnicy,  Poznań 1979, s. 105-106. 
®i A. Gąsiorowski,  Długoszowe,  s. 117; Z. Kowalska, Stanisław  Ciołek,  Kraków 1993, s. 25-27, według listu rekomendacyj-
nego Władysława Jagiełły do papieża Ciołek pracował w kancelarii od ok. 1400. 
®2 Zob. przypis 31. 
83 Zob. cytat na s. 3; Sam zaś Mikołaj Trąba  też powoływał się na kroniki, które ma u siebie: „Super XLVI articulo 
Interrogatus respondit vera esse quantum ad eius primam partem. Et hoc ideo scit quia sic continetur in Antiquis Cronicis 
quas ipse testis perlegit et adhuc apud se habet in quodam castro suo Uneow...",Lites t. 2, 1855, s. 182. 
84 B. Kürbis, Annales, s. XXVII. 
®5 Ibid., s. IX-X, XXVII; J. Krzyżaniakowa, Kancelaria,  s. 77. 
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świętokrzyskiego  źródeł wielkopolskich, które znalazły się w kancelarii, jest jednocześnie źródłowym 
uzasadnieniem kancelaryjnego pochodzenia Rocznika świętokrzyskiego.  Innego argumentu za tą  hi-
potezą  dostarcza jeden z przekazów tego rocznika pochodzący  z kancelarii. Jest to kodeks BJ 
711286, mający  kontynuację pod rokiem 1410, wypisaną  z Kroniki  konfliktu,  która, jak się przyjmuje, 
powstała w kancelarii królewskiej. 

Pewne światło na sprawę autorstwa Rocznika  rzuca ostatnia nota w głównym zrębie tego dzieła87. 
Pod rokiem 1399 są  dwie informacje:  o śmierci królowej Jadwigi i jej córki, oraz o rycerzach pole-
głych nad Worsklą  podczas wyprawy księcia Witolda przeciw Tatarom. Według Rocznika  zginęli 
wówczas wojewoda krakowski Spytek88, Warsz z Michowa89, Abraham Socha90, Jan Głowacz91 woje-
woda płocki, Jan Pilik92 wojewoda warszawski i wielu innych, których z imienia nie wymieniono. 
Wszyscy wspomniani rycerze, albo mieli zasłużonych w obronie kraju przodków, albo sami już wcze-
śniej współpracowali z dynastią,  albo byli krewnymi żyjących  dostojników. 

Wojewoda krakowski Spytek Melsztyński znany był jako jeden z przywódców stronnictwa andega-
weńskiego, który zabiegał o osadzenie na tronie polskim Jadwigi Andegaweńskiej, a potem zasłużył 
się dla elekcji Jagiełły, walczył z przeciwnikami dynastii, za co m.in. otrzymał Podole jako lenne 
księstwo. Drugi poległy Małopolanin, Warsz z Michowa, to jeden z pięciu wyróżniających  się w ciągu 
XIV w. Rawitów. Był wnukiem Warsza kasztelana wojnickiego (1347-1348) i sandomierskiego, który 
z kolei był rodzonym bratem Krystyna z Ostrowa, poległego w 1331 r. pod Płowcami, zaś rycerskie 
czyny ich ojca Prędoty, kasztelana krakowskiego (zm. 1317 r.) wspominał Kalendarz  krakowski. 
Rodzony brat Warsza znad Worskli, Rafał  z Michowa, brał udział w wyprawie królowej Jadwigi na 
Ruś, w której uczestniczył też Krystyn z Ostrowa junior, wnuk Krystyna spod Płowiec. Do rycerzy 
mazowieckich należeli dwaj Nałęcze. Abraham Socha wojewoda płocki związany  z księciem Siemo-
witem IV, który wraz z nim zmieniał orientację z przeciwnika na sprzymierzeńca dynastii oraz Jan 
Głowacz wojewoda czerski, z innej linii mazowieckich Nałęczów, który jednak nie zginął  nad Worsklą, 
lecz dostał się do niewoli. On to wraz z braćmi i stryjem Dobrogostem Nowodworskim, od 1384 r. 
biskupem poznańskim, wspierali finansowo  królową  Jadwigę i króla. Trzeci Mazowszanin, Jan Pilik 
wojewoda mazowiecki księcia Janusza I, Rogalita, wielokrotny poseł na dwór Władysława Jagiełły, 
zaprzyjaźniony był ze Spytkiem Melsztyńskim. Autor Rocznika świętokrzyskiego  upamiętnił bohater-
ską  śmierć tych rycerzy, którzy za życia obracali się w kręgach dworskich i byli współpracownikami 
dynastii. Wskazuje to na autora bliskiego środowisku dworsko-kancelaryjnemu. Jednakże kilkakrotne 
zaakcentowanie w treści Rocznika  spraw mazowiecko-kujawsko-pomorskich może też wskazywać na 
jakieś mazowieckie powiązania  autora Rocznika,  a zwłaszcza związek  z rodem mazowieckich Nałę-
czów, chociaż może też odzwierciedlać tylko ważne sprawy, którymi interesowano się w kręgach 
rycerstwa związanego  z dworem królewskim. Nie można pominąć  faktu,  że w czasie podkanclerstwa 
Mikołaja Trąby  pracował w kancelarii królewskiej jako notariusz Jan Socha93, syn wspomnianego, po-
ległego nad Worsklą  wojewody Abrahama Sochy. O tym notariuszu wspomina Długosz pod 1410 ro-
kiem, kiedy został on zamordowany, spisując  zdobyte zamki krzyżackie. Można przypuszczać, że za 
zasługi ojca, może też za wstawiennictwem księcia Witolda, syn poległego wojewody płockiego znalazł 

®6 J. Krzyżaniakowa, Kancelaria,  s. 84, Rękopis BJ 7112, to w nowym wydaniu Rocznika świętokrzyskiego  rękopis BJ 3, 
MPH s. n., t. 12, s. XIX, XXXIV. 
®7 Por. M. Błaziak, Uwagi  o rycerstwie  w Roczniku świętokrzyskim  nowym, w: Społeczeństwo  Polski  średniowiecznej,  t. 7, 
Warszawa 1996, s. 201-210. 
8® A. Strzelecka, Melsztyński  Spytek,  PSB t. 21, s. 412-415. 
®9 J. Wroniszewski, Ród  Rawiczów w wiekach średnich,  w: Genealogia.  Studia  nad  wspólnotami krewniaczymi  i terytorialnymi 
w Polsce średniowiecznej  na tle porównawczym, Toruń 1987, s. 75-92; tenże, Ród  Rawiczów. Warszowice  i Grotowice,  Rocz. 
TNT 85, 1992, z. 1, passim, tabl. 2. 
90 A. Supruniuk, Wojewoda  płocki  Abraham Socha. Przyczynek  do  genealogii  Nałęczów  mazowieckich,  w: Personae, colliga-
tiones, facta.  Toruń 1991, s. 50-65; J. Piętka, op. cit., s. 100: A. Boniecki, Herbarz  polski,  t. 3, Warszawa 1909, s. 59-65; 
M. Palczewski, Mazowsze  Zachodnie  wobec Zakonu  Krzyżackiego  w latach 1381-1411, „Acta Universitatis Lodziensis", 
Folia Historica, nr 50, 1994 właśc. 1992, s. 63. 
91 J. Piętka, op. cit., s. 98-100; A. Boniecki, op. cit., t. 14, Warszawa 1911, s. 211. 
92 J. Piętka, op. cit., s. 93; M. Wilska, Pilik  Jan  h. Rogala,  PSB t. 26, s. 278-279. 
93 J. Krzyżaniakowa, Kancelaria  królewska,  cz. 2. s. 49, nazywa go synem Jaśka Fortuny. Z badań A. Supruniuk, op. cit., 
s. 61-65, wynika, że był on bratankiem Jaśka Fortuny, a synem Abrahama Sochy. 
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zatrudnienie w kancelarii królewskiej. Jest to najprawdopodobniej ten sam Jan, którego wspomina 
Album studiosorum  jako Jana ze Szczytna, ponieważ ze Szczytna pisał się jego ojciec Abraham Socha. 
Album wymienia Jana pod 1400 r.94, kiedy to notariusz Mikołaj Trąba  figurował  w akcie odnowienia 
Uniwersytetu. Jan mógł studiować, praktykując  jednocześnie w kancelarii królewskiej. Być może 
znalazł się tam już jesienią  1399 r., wkrótce po tragicznej śmierci ojca. Nie można wykluczyć, że 
Mikołaj Trąba  mógł zlecić spisanie niektórych przynajmniej not rocznikarskich młodemu pisarzowi, 
synowi Abrahama Sochy, a sam czuwać nad całością  dzieła. Dla Jana Sochy nie mogło być obojętne 
upamiętnienie śmierci swego ojca, swych współrodowców, lub dziejów swych rodzinnych stron. Było 
powszechną  praktyką  kancelarii zachodnich, że spisywanie roczników czy kronik dynastycznych 
powierzano ludziom spoza kancelarii. Jednak prowadzenie trudnej pracy nad Rocznikiem świętokrzy-
skim,  do której autor wykorzystał wiele zabytków dziejopisarskich, w tym zapisek z nieznanych dziś 
źródeł, odzwierciedlenie tradycji lokalnej krakowskiej, włączenie  specjalnie skomponowanej legendy 
węgierskiej, wreszcie uwzględnienie osób związanych  z dynastią,  wszystko to wymagało nie tylko 
dłużej trwającej  pracy, ale przede wszystkim wiedzy ogólnej, orientacji w zasobach materiałów źród-
łowych i pewnej biegłości pisarskiej. Te cechy miał przede wszystkim notariusz Mikołaj Trąba,  który 
mógł zgromadzić materiały, stworzyć koncepcję pracy i doglądać  jej wykonania. W przypadku Miko-
łaja Trąby  zdaje się wyłaniać, choć w sposób nieostry, charakterystyczna metoda jego działania. Cała 
jego działalność polityczna świadczy o tym, że był dobrym organizatorem i gorliwym rzecznikiem 
spraw polskich. Można mniemać, że takim był i w pracy kancelaryjnej, gdy zbierał źródła i gromadził 
księgi. Jak w domniemanym przypadku spisywania Rocznika świętokrzyskiego,  kiedy częściowo mógł 
się wyręczać młodszymi pracownikami kancelarii, podobna sytuacja zaistniała chyba dziesięć lat 
później przy pisaniu Kroniki  konfliktu,  co do której prawie wszyscy historycy zgadzają  się, że powstała 
w kancelarii królewskiej95. Prawdopodobnie też Mikołaj Trąba  był protektorem notariusza kancelarii 
królewskiej w latach 1400-1415 Jerzego96, autora formularza,  który w liście usprawiedliwia się, że nie 
może napisać zleconej mu pracy, dotyczącej  „vitam et regimen principum", a więc dzieła o tematyce 
dworskiej. Wiadomo, że Mikołaj Trąba  zlecił sekretarzowi delegacji polskiej na soborze w Konstancji 
Piotrowi Wolframowi97  sporządzanie  pisemnych sprawozdań. Arcybiskup doprowadził też do opraco-
wania statutów synodalnych w 1420 r.98, chociaż nie wiadomo, jaki był jego osobisty wkład w tę pracę. 
Ale aspiracje historiograficzne  Mikołaja Trąby  przejawiały się przez cały czas jego pracy w kancelarii 
królewskiej i potem, gdy był arcybiskupem. Zadziwia, jak wiele inicjatyw historiograficznych  kojarzy 
się z jego osobą. 

W interesującym  nas Roczniku świętokrzyskim  wybijają  się trzy główne wątki  — dynastyczny, ko-
ścielny, polityczny, nieco obszerniej przedstawione od czasów Ludwika Węgierskiego, bo oparte na 
współczesnych zapiskach i kontynuowane na bieżąco.  Rocznik  był też kontynuowany w XV i XVI w. 

94 Album studiosorum  Universitatis  Cracoviensis,  t. 1. Kraków 1887, s. 15. Zdaniem T. Silnickiego, op. cit., s. 65-67, Mikołaj 
Trąba  spisał akt wznowienia Uniwersytetu Krakowskiego w dniu 26 VII 1400 r., wypełniając  jedynie czynność urzędową 
jako notariusz królewski i na tej podstawie nie można wnioskować o jego uczestnictwie w tym dziele. Innym przejawem 
związków  Mikołaja Trąby  z Uniwersytetem był jego akt wpisania się (w wieku 52 lat) w 1410 r. w poczet słuchaczy Uniwer-
sytetu i złożenie przezeń przysięgi przed rektorem Mikołajem z Kozłowa. Jak sądzi  Silnicki (s. 65) był to tylko wpis 
honorowy przynoszący  zaszczyt Uniwersytetowi. 
95 A. Prochaska, Długosz  a Cronica conflictus  o Grunwaldzkiej  bitwie, Kwart. Hist. 24, 1910, s. 407-421, uważa, że Kronika 
powstała w końcu 1410 r., a autorem jej był najprawdopodobniej sekretarz królewski; Z. Celichowski, wydawca Kroniki 
opowiada się też za kancelarią  i najbardziej prawdopodobnym autorem Mikołajem Trąbą;  J. Dąbrowski,  Dawne dziejopi-
sarstwo, s. 188, uważa, że ujęcie Prochaski jest najbardziej uzasadnione; S. M. Kuczyński, Wielka  wojna, s. 46-47, tenże 
Spór  o Grunwald,  Warszawa 1972, s. 17-20, też za autora Kroniki  uważa raczej Mikołaja Trąbę  niż Zbigniewa Oleśnic-
kiego; J. Krzyżaniakowa, Kancelaria  królewska,  s. 85-86, opowiada się za kancelarią  i przypuszcza, że Długosz korzystał 
z materiałów, które można wiązać  z osobą  Mikołaja Trąby;  A. Nadolski, Rozważania o Grunwaldzie,  Kwart. Hist. 87, 1980, 
nr 2, s. 448-449, bezpośrednie autorstwo przypisuje raczej Oleśnickiemu, nie negując  inicjatywy Trąby  w zredagowaniu 
Kroniki.  Tenże autor w monografii  Grunwald,  Olsztyn 1990, s. 194, utrzymuje, że Kronika  powstała w kancelarii królew-
skiej tak jak listy króla wysłane po bitwie i potwierdza autorstwo Zbigniewa Oleśnickiego (s. 160, 177). 
96 Formularz  Jerzego  pisarza grodzkiego  krakowskiego  około  1399-1415, Toruń 1950, s. 26; G. Wojciech-Masłowska, Dwa 
krakowskie  libri formularum  z XV  w., St. Zródł. 17, 1972, s. 119-130. 
97 K. Pieradzka, Dwie polskie  relacje kronikarskie  o soborze w Konstancji,  w: Mediaevalia,  Warszawa 1960, s. 207-233. 
98 Zob. wyżej przyp. 32. 
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Wszystkie kontynuacje dotyczą  albo wojny 1409-1410, albo spraw dynastycznych. Szczególnie ob-
szerna jest kontynuacja XVI-wieczna w rękopisie Krasińskim 29 9 , mająca  charakter wybitnie dy-
nastyczny. Znamienne jest też duże rozpowszechnienie Rocznika.  Na 17 zachowanych rękopisów, 
14 pochodzi z XV stulecia, trzy są  XVI-wieczne. Wskazuje to na uznawanie go za ważne źródło 
historiograficzne. 

Zakończenie oryginalnej części Rocznika  na śmierci królowej Jadwigi i kontynuowanie go wiado-
mościami o dynastii jagiellońskiej zastanawia, czy nie byłaby bardziej uzasadnioną  dla tego źródła 
nazwa — Rocznik andegaweńsko-jagielloński. 

Was the New  Holy  Cross  Chronicle  a Mansionaries' Chronicle or a Chronicle 
of  the Angevin-Jagiellons? 

S u m m a r y 

A chronicle recording Poland's history up to 1399 was named the Holy  Cross  or the New  Holy  Cross 
Chronicle  by its first  editors. It owed its name to the Holy Cross monastery on Łysa Góra (Bare Mountain), 
the place where it is said to have originated. Jan Dąbrowski  and Gerard Labuda have called the name and 
genesis of  the Chronicle in question and attributed its authorship to the college of  mansionaries (mansionarii) 
of  the Cracow cathedral. Many researchers have adopted this hypothesis but it has not yet been sufficiently 
substantiated. The fact  that the protector of  the mansionaries, the Cracow bishop Zawisza of  Kurozwęki, is 
mentioned in the Chronicle among other Cracow bishops is not enough. Some sources seem to indicate that 
the Chronicle was an initiative of  the royal chancery and that Mikołaj Trąba  played an important role in 
launching it. According to some historians Annales Poloniae were kept in the royal chancery; in the view of 
others, the keeping of  historical records was not part of  the chancery's work but depended on the interests of 
the notaries. One of  the most important sources which give an appearance of  verisimilitude to the assertion 
that historical records were kept in the royal chancery during Mikołaj Trąba's  notariate is the deposition 
made in the 1422 trial by Stanisław Ciołek, who said that he had read about the issues raised during the trial 
in quibusdam  scripturis  of  the former  Vice-Chancellor. The Holy  Cross  Chronicle  may have originated in the 
royal chancery for  it was concurrent with Great Poland's records known as the Great Chronicle,  which were 
transferred  to the royal chancery in 1395 or 1397 and may have been used in the writing of  the Holy  Cross 
Chronicle.  Two versions of  the copies of  the Great Chronicle were known: version A and version B. They were 
both written in Gniezno, where archdeacon Janko of  Czarnków assembled and compiled historical materials. 
Version A remained in Great Poland, version B was presented to the royal couple as a gift.  The lost codex C 
which belonged to Stanisław Ciołek and was derived from  the earlier A version plays an important role in 
establishing the authorship of  the Holy  Cross  Chronicle.  In view of  Stanisław Ciołek's statement that he had 
read the Vice-Chancellor's books, it can be presumed that his codex C may have been copied from  Mikołaj 
Trąba's  books. If  codex C was also a copy of  the prototype A, this would mean that the prototype was in the 
royal chancery and belonged to Vice-Chancellor Trąba.  Codex A of  the Great chronicle would then be the 
earliest copy of  the chronicle made for  the use of  the royal chancery and, in particular, for  the then notary 
Mikołaj Trąba.  This chancery copy has been used by the author of  the Holy  Cross  Chronicle,  and it is 
conceivable that Mikołaj Trąba  himself  has been the author. Thus, codex C of  the Great Chronicle,  which was 
probably a copy of  the prototype A from  the royal chancery, and the fact  that the author of  the Holy  Cross 
Chronicle  used Great Poland's sources almost immediately after  they arrived at the chancery, may indicate 
that the Holy Cross Chronicle originated in the royal chancery. Another argument supporting this hypothesis 
is the version of  the Holy  Cross  Chronicle  in codex BJ 7112 derived from  the royal chancery. 

99 A. Rutkowska-Płachcińska, Sprawy  tatarskie  w Roczniku świętokrzyskim  nowym, St. Źródł. 30, 1987, s. 60 przyp. 6, czyni 
wzmiankę o znacznie odbiegającym  od innych rękopisie XVI-wiecznym, tzw. Krasińskim 6 albo Krasińskim 2; U F. Puła-
skiego, Opis 815 rękopisów Biblioteki  Ordynacji  Krasińskich,  Warszawa 1915, s. 78-83, jest to nr 83 (6), tzw. Rocznik 
Krasińskich.  W wydaniu Rocznika świętokrzyskiego  u A. Bielowskiego, MPH t. 3, s. 57, jest to rękopis IX Biblioteki Ordyna-
cji Krasińskich. 


