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WIADOMOSCI GEOGRAFICZNE O CZECHAC.H 

W ANNALES POLON/AE JANA DŁUGOSZA 

Chorographia Regni Poloniae, włączona do I ks. Annales, stała się 
wystarczającą podstawą do przydawania dziś Długoszowi zaszczytnego 
miana ojca polskiej geografii 1

. Natomiast mniej uwagi zwraca się na to, 
że w swym największym dziele Długosz zamieścił także podstawowe 
wiadomości geograficzne o ni�których innych krajach, spośród których 
na pierwsze miejsce pod tym względem wysuwają się Czechy. Informa
cje geograficzne o Czechach występują w Annales w różnych miejscach, 
zawsze w powiązaniu z relacjami traktującymi o czeskich dziejach. 

Geograficzny opis ziem czeskich rozpoczyna Długosz już na początku 
I ks., przy okazji omawiania legendarnej wędrówki braci Lecha i Cze
cha z krajów południowych (Dalmacja, Serbia, Słowenia, Chorwacja 
i Bośnia) na północny zachód. Bracia przybyli w końcu w okolice, przez 
które przepływają rzeki Morawa, Ohrza, Łaba i Wełtawa. Od imienia 
młodszego z braci - Czecha, kraj leżący w dorzeczu Ohrzy, Łaby i Weł
tawy nazwany został Czechami lub po łacinie Bohemią. Dalej Długosz 
podaje, że długość Czech równa się ich szerokości. Kraj ma kształt ol
brzymiego koła, którego krańce-granice porośnięte są n_ieprzebytymi 
lasami 2

• Na północy granicę z Polską stanowią Sudety, które Długosz 
nazywa Lasem Hercyńskim lub Wielkim 3

. Nie podaje dokładnego prze-

1 O Długosz.u jako geografie ziem polskich ukazało się sporo prac. Oto waż
niejsze z nich (zestawione chronologicznie): W. Pol, Zasługi Długosza względem 

geografii (Rocznik Towarzystwa Naukowego Krako wskiego, t. VII, 1852, s. 49-102); 

F. Bujak, Długosz jako geograf (Przewodnik Naukowy i Literacki, R. XXIX,

1901, s. 171-184); B. Ols ze w i cz, Jan Długosz ojciec krajoznawstwa polskiego, 

Warsza,va 1915; S. Pa wł o wski, Długosz jako znawca polskiej ziemi (Kosmos,

R. XL, 1915. s. 452-474); J. Kor n a us. Jan Długosz geograf polski XV wieku (Pra

ce geograficzne wydawane przez prof. E. Romera, z. V, Lwów 1925); B. O 1 s ze
w i c z, Kartografia polska XV i XVI wieku (Polski Przegląd Kartograficzny, t. IV,

1930, nr 31, s. 147-168); B. St r z. e 1 e ck a, Ze studiów nacl geografią i kartografią

XV w. (Czasopismo Geograficzne, t. XXX, 1959, s. 287-335); Dziewięć wieków geo

grafii polskiej. Wybitni geografowie polscy, praca zbiorowa pod red. B. Olszewi

cza, Warszawa 1967, s. 9-23.

2 J. Dług os z, Opera omnia, t. X, Kraków 1873, s. 6-7. 

s Tamże, s. 7, 322, 456, 473, 490, 505; t. XI, Kraków 1873, s. 62; t. XIV, Kraków 

1878, s. 528, 555. 
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biegu granicy czesko-polskiej, parokrotnie jednak podkreśla, że miasto 
Opa\va z okolicą leży poza granicą Czech. Cała ziemia opawska jest -
zdaniem Długosza - częścią ziem polskich i niegdyś niesprawiedliwie 
włączono ją do państwa czeskiego 4. Podobnie traktuje sprawc� zamku 
i miasta Kłodzka, które - jak parokrotnie przypomina - choć znajdują 
się blisko granicy czesko-polskiej, są jednak polskie i swego czasu nie
sprawiedliwie zostały włączone do Czech s. 

O pozostałych granicach Czech Długosz nie podaje bliższych infor
macji. Zaznacza tylko, że granica czesko-austriacka biegnie \Vśród 
ogromnych lasów e. Podobnie określa przebieg granicy oddzielającej Cze
chy od Miśni i Bawarii, przy czym z opisu tego niedwuznacznie \Vynika, 
że znajdujące się w pobliżu granicy czesko-bawarskiej miasto Cheb leży 
już poza czeskim terytorium 1. 

Kraj leżący nad rzeką Morawą Długosz nazywa Morawami 8, które 
zawsze wyraźnie odróżnia od Czech 9. Granica morawsko-czeska ciągnie 
się wzdłuż nie znanych Długoszowi bliżej gór 10. Nadmienia też, że od 
Polski oddzielone są Morawy „Alpami", tj. Beskidami 11. Granicę l\Ioraw 
od strony Królestwa Węgierskiego stanowi na pewnym odcinku rzeka 
Olszawa 12. 

Otoczone zewsząd górami i lasami Czechy są - według relacji Dłu
_gosza - krajem o łagodnym klimacie. Ukształtowanie powierzchni ma 
,charakter pagórkowaty. Pomiędzy licznie spotykanymi wzgórzami tra
fiają się często szerokie doliny. Dużo ich zwłaszcza na Morawach. Za
równo czeskie, jak i morawskie doliny obfitują w urodzajne gleby. Kraj 
czesko-morawski porośnięty jest w znacznej części lasami i łąkami 13_ 

Z natury urodzajne ziemie nawadniane są przez liczne rzeki_. z któ
rych na terenie Czech największymi są Łaba, Wełtawa i Ohrza, na ziemi 
morawskiej zaś Morawa. O rzekach tych dziejopis podaje nieco szczegó
łów. Źródła Łaby znajdują się w górach oddzielających Czechy od Mo
raw. Wełtawa jest dla Długosza ważna głównie dlatego, że przepływa 
przez czeską stolicę - Pragę. Wybudowano tam na Wełtawie słynny 
kamienny most. Z kolei rzeka Morawa płynie wśród wspaniałych dolin, 
gajów i lasów 14 oraz wpada do Dunaju w pobliżu miejscowości Devin 

4 Tamże, t. XI, s. 332, 347, 427. 
s Tamże, s. 440-443, 449; t. XII, Kraków 1876, s. 105----107; t. XIV, s. 555. 
6 Tamże, t. X, s. 278. 
7 Tamże, t. XIII, Kraków 1877, s. 353, 463. 
a Tamże, t. X, s. ·7. 
11 Por. tamże, s. 449; t. XI, s. 120, 137, 141; t. XIV, s. 485. 
10 Tamże, t. X, s. 7-8. 
11 Tamże, s. 9, 449; por. też tamże, s. 17-18. 
12 Tamże, s. 513. 

13 Tamże, s. 7, 278; t. XII, s. 463. 
l4 Tamże, t. X, s. 7-8. 
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(Theben) 15• Opisując powstanie Taboru, Długosz poświęcił lakoniczną
wzmiankę rzece Lużnicy, płynącej licznymi zakolami 1e. Z racji opisywa
nia dopływów Odry wymienia również ważniejsze jej dopływy, których 
źródła znajdują się na pograniczu morawsko-polskim. Chodzi tu o Mora
wicę, o której podaje, że wypływa w okolicach miasteczka Olbrachcice, 
z Odrą zaś łączy się pod Ostrawą, oraz Ostrawicę, mającą źródło pod 
Frydlantem, ujście zaś koło Ostrawy 11. Także sama Odra bierze począ
tek na ziemi morawskiej nie opodal miejscowości o nazwie Odry 1s. Nieco 
miejsca poświęcił Długosz płynącej po ziemi czeskiej rzeczce Cydlinie. 
Informuje, że jest ona głęboka i szeroka oraz płynie wśród rozległych 
i niebezpiecznych bagien t9. Z innych rzek czesko-morawskich wspomina 
o przepływającej przez Brno Rudzie, dalej o Bylinie, Wiszplicy i kilku
innych 20.

O czeskich i morawskich górach Długosz pisze stosunkowo mało. 
Zaledwie tzw. Las Hercyński, tj. zalesione pasmo Sudetów, spotkało się
z większym zainteresowaniem, i to głównie dlatego, że góry te stanowią 
granicę między Czechami a Polską 21. Z innych pasm górskich margine
sowo \VSpomina o stanowiących granicę morawsko-polską Beskidach 22. 

Kilkakrotnie podaje nazwy pomniejszych wzgórz czeskich, z których 
większe zainteresowanie, mianowicie ze względu na starą czeską trady
cję, zyskała sobie góra Rzyp 2s. Najwięcej pisze o Górach Kutnohorskich, 
tj. Żelaznych. Tam właśnie, w okolicach Kutnej Hory, odkryto na prze
łomie XIII/XIV w. cenne kopaliny, z których największą wartość miały 
rudy zawierające znaczną domieszkę związków srebra. Dzięki temu na 
terenach tych rozwinęło się na dużą skalę górnictwo metali kolorowych. 
Wydoby'.."vana ze specjalnych kopalń ruda trafiała do licznych hut, gdzie 
otrzymywano znane w całej Europie wysokiej jakości srebro, które przez 
wiele lat przynosiło skarbowi Królestwa Czeskiego wysokie dochody 24. 

Nasz dziejopis wspomina często o miastach i zamkach czeskich i mo
rawskich. Najwięcej uwagi poświęcił stołecznej Pradze, uznając ją za 
najstarsze i największe miasto czeskie, będące zarazem polityczno-admi
nistracyjnym i gospodarczym ośrodkiem ziem czeskich 2s. Drugie pod 
względem znaczenia i wielkości miejsce wśród miast czeskich przyznaje 

is Tamże, t. XI, s. 378.
1
& Tamże, t. XIII, s. 262.

11 Tamże, t. X, s. 18.
1s Tamże, s. 10. 
19 Tamże, s. 503-504. 
20 Tamże, s. 8, 279, 441. 
�1 Tamże, s. 7-8, 322, 456, 490; t. XI, s. 62; t. XIV, s. 528, 555.
2'2 Tamże, t. X, s. 17, 449.
2s Tamże, s. 7; t. XI, s. 8. 
!4 Tamże, t. XII, s. 21; t. XIII, s. 664; t. XIV, s. 554, 579.
25 Tamże, t. X, s. 7-8.



150 Stanisław Solicltl 

Budziejowicom 26• Parokrotnie wspomina Igławę, dodając, że jest ona 
oddalona o 17 mil od Pragi 21. Większe zainteresowanie Długosza wzbu
dziło miasto Tabor, założone przez Jana Żiżkę nad rzeką Lużnicą, 
w miejscu wyjątkowo dogodnym do obrony 2s. Niejako przeciwieństwem 
Taboru była Kutna Hora, która ani przez naturę, ani przez ludzi nie 
została należycie obwarowana 29. Z innych miast czeskich wspomina przy 
różnych sposobnościach o Pilźnie, Żatcu, Tachowie, Lounach, Kurzymiu, 
Litomierzycach, Kolinie i innych ao. 

Długosz niejednokrotnie podaje krótkie wiadomości dotyczące poło
żenia i znaczenia niektórych warowni czeskich. Za największą z nich 
uważał Karlstejn, usytuowany na wysokiej górze w pobliżu Pragi, 
w którym przechowywano pisma i przywileje Królestwa Czeskiego 31. 

Z innych warowni czeskich wymienia praski Wyszehrad, Konopiszt, 
Podiebrady, Polną oraz Syjon - wzniesiony na wzgórzu koło Kutnej 
Hory przez szlachcica Jana Rohacza 32• 

Jeśli chodzi o miasta morawskie, to za najstarsze z nich uznawał 
leżący nad rzeką Morawą Welehrad - stolicę ziemi morawskiej 33. Z in-

. nych miast morawskich zainteresowało Długosza Brno 34. Z miastem tym 
równać się mógł na Morawach jedynie Ołomuniec as. Podobnie jak na 
terenie Czech Tabor, tak na ziemi morawskiej najbardziej warovvne, za
równo z natury, jak i przez sztukę obronną, było miasto Trzebicz, odle
głe - jak podaje Długosz - zaledwie o 4 mile od czeskiej warowni 
Polna �6. Równie korzystnie pod względem dogodnego położenia i znacz
nych murów obronnych prezentowało się morawskie miasto Uniczów 37• 

Z innych miejsc warownych na Morawach wymienia: Ostróg, Sternberk, 
Odry, Szpilberk koło Brna, Hradiszte koło Ołomuńca i Żampach 3s.

Jak obecnie wiadomo, Chorographia Regni Poloniae była rezultatem 
własnych wieloletnich badań geograficznych Długosza. Przy jej opraco-

2e Tamże, t. XIV, s. 482.
11 Tamże, s. 489-490. 
2a Tamże, t. XIII, s. 262.

29 Tamże, s. 280; por. też tamże, s. 269, 327; t. XIV, s. 520, 540, 552, 554. 556, 

574, 579, 589, 672. 

so Tamże, t. X, s. 441, 491-492; t. XII, s. 90; t. XIII, s. 262, 279, 352-353, 555, 

591; t. XIV, s. 508, 579, 672-673.
si Tamże, t. XIII, s. 290; por. też tamże, s. 265; t. XIV, s. 349, 589.

3t Tamże, t. X, s. 178-179, 453, 491, 546; t. XIII, s. 237-238, 264-265, 268, 577;

t. XIV, s. 489-490, 507-508, 510.
88 Tamże, t. X, s. 7, 107.

M Tamże, s. 8; t. XIII, s. 238-239; t. XIV, s. 279, 624-625.

Js Tamże, t. X, s. 348, 403, 405, 509; t. XI, s. 279; t. XII, s. 24, 215; t. XIV, s. 279,

509, 521-522, 624-625. 
se Tamże, s. 507-508, 517. 
87 Tamże, t. XIII, s. 290. 

• Tamże, t. X, s. 10; t. XI, s. 279; t. XII, s. 542; t. XIII, s. 290; t. XIV, s. 521, 

:529-530, 540. 
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wywaniu dziejopis opierał się na różnego rodzaju wywiadach, autopsji 
oraz na nie znanych dziś bliżej mapach. Natomiast jeśli chodzi o infor
macje geograficzne o Czechach, to na ogół przejmował je z różnych 
kronik. 

Ze źródeł czeskich wiadomości geograficzne czerpał przede wszystkim 
z Kroniki Pułkawy. Stamtąd pochodzą drobne informacje np. o lasach 
granicznych między Czechami a Niemcami, rzece Olszawie, niektórych 
miastach czeskich i morawskich, granicy czesko-polskiej w pobliżu rzeki 
Odry, wreszcie część wiadomości o kutnohorskich kopalniach srebra 39. 

Nawet najstarsza kronika polska, Galla Anonima, była podstawą kilku 
drobnych informacji dotyczących geografii Czech. Np. za Gallem Długosz 
podaje szczegóły o rzece Cydlinie 40. W sumie jednak obraz geograficzny
Czech przedstawiony w pierwszej redakcji Annales Poloniae na podsta
wie kronik czeskich i polskich był dosyć blady i wymagał dalszych uzu
pełnień. 

Nie wcześniej jak w 1464 r., a więc dopiero wówczas, gdy główny 
zrąb Annales był już prawie gotowy, trafiła do rąk Długosza Historia 

Bohemica Eneasza Sylwiusza Piccolominiego, zawierająca również pod
stawowe wiadomości geograficzne o Czechach. Większość z nich Dłu
gosz włączył do Annales, mianowicie poprzez dopisy w gotowym już 
autografie. Za Sylwiuszem więc podaje np. zwięzły opis geograficzny 
Czech, wiadomości o niektórych czeskich granicach, krótką informację 
o górze Rzyp, dane o położeniu Taboru i morawskim mieście Brnie oraz
część szczegółów o kutnohorskich kopalniach srebra. Na podstawie Syl
wiusza, który wzorem starożytnych góry na pograniczu czesko-polskim
nazywa Lasem Hercyńskim, Długosz taką właśnie nazwę przyjął dla
Sudetów 41. 

W wyniku częstych podróży dyplomatycznych nasz dziejopis poznał 
ziemie czeskie i morawskie także z własnych obserwacji 42

. Dzięki temu 

3u Tamże, t. X, s. 278, 509. 513, 535, 548; t. XII. �- 21; Kronika l'nlkawrn. wyd.
J. Goll (Fontes rerum Bohemic«rum, t. V, Praha 1893, s. 43�-44, H---75, 81. 184);
zob.: S. S o I icki, Zróclla .lana Długosza do prob!cmatyki czeskiej, Wrocław 197:3,
s. 70, 83-86, 104-105.

�o Dług os z, Opera omnia, t. X, s. 503-504; Ga!li Anonymi Cronicac et Gesta

Ducum sive Principum Polonorum, wyd. K. Maleczy1'lski (Monumcnta Poloniae 
Historica, serics nova, t. II, Kraków 1952, ks. III, rozdz. 21�22, s. 145-149). 

41 Dług o� z, Opera omnia, t. X, s. 7, 322, 455-456, 490; t. XI. �- u2; t. XIII, 
s. 262, 328, 353, 463, 664; t. XIV, s. 528, 555; Aeneae Sylvii Historia Bohemica 

(Aeneae Sylvii Opera, Basileae 15,51, rozdz. I, s. 82; rozdz. III, �- 84; rozdz. XXXIX,
s. 108; rozdz. XL, s. 108-109; rozdz. XLVnr.·s. 116; rozdz. LVIII. s. 128); zob.: I. Z a
rę b ski, Stosunki Eneasza Sylwiusza z Polskq i Polakami (Rozprawy \Vydz.

Hist.-Fil. PAU, seria II, t. XLV, nr 4, Kraków 1939, s. 131-132, 142----143, 145, 148);

S o lic ki, żród!a ... , s. 112, 114-115, 118, 120, 123.
42 Zob.: S. Sol i ck i, Kontakty osobiste Jana Długosza z Czechami (Acta Uni

versitatis Wratislaviensis, nr 70, Historia XIV, Wrocław 1968, s. 147-177); 
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mógł czasem konfronto\vać:, przejmować lub odrzucać spotykane w kro
nikach dane z zakresu geografii Czech �1. a także w pewnym stopniu 
włączać do A.nnales własne drobne informacje geograficzne, np. o Kut
nej Horze, Ołomuńcu, Brnie, Budziejowicach, Trzebiczu, Pradze i innych. 
Od samego Długosza pochodzą wiadomości o przebiegu granicy czesko
polskiej w okolicach Kłodzka oraz Opawy. 

Kończąc wypadnie stwierdzić, że w swej ostatecznej redakcji Annales

Poloniae zawierają sporo elementarnych wiadomości geograficznych 

o Czechach. Tylko w niewielkim stopniu wiadomości te pochodzą ze spos
trzeżeń i dociekań samego Długosza. Dziejopis w znakomitej większości
przejmował je wespół z wiadomościami historycznymi z różnych dostęp
nych mu przekazów kronikarskich. Polski czytelnik znajdował w Anna

les, jak w żadnej z dotychczasowych kronik polskich, pokaźny zasób da
nych geograficznych o Królestwie Czeskim. Dane te nie tylko pożytecznie
uzupełniały, ale w pewnym stopniu także korzystnie urozmaicały przed
stawiony przez Długosza wykład czeskich dziejów.

GEOGRAPHISCHE ;\;ACHRICHTE:\ UBER BUHMEN IN DEN ,1:\AAl.t:·s 

P(;i.n:. ! .u· VO;', JAN DŁUGOSZ 

Die Anna!es I'o!oniac enthaltcn vei-.;chiedcne geographische Nachrichten liber 
Bohmen, die Długosz �aint den hi.stori,chen lnfnrmationen au� den ihm zugang
lichen bohmischcn und frcmdcn Cbron:ket! ,choprte, im geringeren Grade auch das 
Ergebnis seiner eigenen Fesbtellungen End Ergrundungen waren. Der polnische· 
Leser fand in den Anna!e;;, wie in keiner bisherigen polnischen Chronik, eine 
betr�ichtliche Menge elc:1:enLre,· :;eographi.,cher Angaben liber das Konigreich 
Boh!T,C!l. Die.se Daten crgiinzte:: DL16n.•z'c; D,,r,tellung der bohmischen Geschichte 
une! lie,sen den Text cip,· .. ,\11:1:i:e," c,b\\'cch.,!ungsreicher werden . 

• \. Str ze 1 e ck ,1, Kontakt Dluoos.w .: Prar;q (1467) (Studia z dziejów kultury i ide

ologii ofiarowane Ewie Maleczyi1.,kiej w 50 rocznice;: pracy dydaktycznej i nauko
wej, Wrocław 1968, s. 164-179).

43 Jednakowoż bezkrytycznie powtórzył Długosz (Opera omnia, t. X, s. 441)

za błędnym tebtem Kroniki Pułkawy z tzw. rękopisu krakowskiego (Biblioteka 
Czartoryskich w Krnkowie, rkp. sygn. 1414, s. 94; por.: Kronika Pulkavova, s. 65) 
nazwy dwu :·zekomych miejsc0wo�ei, mianowicie Bożej i Mutina, które to nazwy 
w rzeczywi,tości by!�· imionami dwu \'i'crszowców; zob. Sol i c ki, Żród!a ... , 
�- 78. 




