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Powstała ok. 1385 r. Chronica principum Poloniae, czyli Kronika ksią

żąt polskich, pióra kanonika brzeskiego Piotra z Byczyny (dalej KKP) 
należy do czołowych osiągnięć śląskiej historiografii średniowiecza. We
dług zgodnej opinii historyków zasadniczą rolę w jej genezie odegrała 

.i podstawę znacznej jej części stanowiła spisana na śląsku u schyłku 
XIII w. Chronica Polonorum, zwana Kroniką polską lub Kroniką polsko

-śląską (dalej KP). Zajmujący się kwestią źróde� KKP historycy nie prze
prowadzali jednak bardziej giruntownej analizy zale:żmości tego dzieła od 
jego około 100 lat wcześniejszego pierwowzoru. Wymieniali jedynie KP 
na pierwszym miejscu wśród źródeł, na jakich Piotr z Byczyny się opie
rał. Tak czynili m. in. G. A. Stenzel, Z. Węclewski, H. Zeissberg i J. Dą
browski 1

. 

Zajmujący się niegdyś KP L. C,wikliński napisał wprost, że jest ona 
„głównem źródłem późniejszych kironikarzy, jako to mianowicie autora 
Kroniki książąt polskich, który naszę kronikę w pierwszych 23 rozdzia
łach odpisał, a względnie przetworżył" 2

• Wybitny znaw<:a zagadnienia, 
W. Schulte, zadowolił się w zasadzie odesłaniem czytelników do· ustaleń
G. A. Stenzla i tkonstatacją, że w odniesieniu do starszych czasów KKP
stan01Wi tylko przepracowanie znanych źródeł, przejmując nawet dyspo
zycję mateiriału od jej głównej podstawy (Hauptunterlage) - Kroniki

polskiej 3. Ponadto w dodanym krótkim ekskursie pośwłęconym źródłom
K:KP ,poruszył on szczegółową kwestię wersji KP wyzyskanej przez Pio
tra z Byczyny, do czego jeszcze powrócimy. Jak widać, wszystkie tezy
literatury dotyczące stosunku KKP do KP są ogólnikowe, a problem ten
posiada dla należytej oceny dzieła kanonika brzeskiego pierwszoczędne

1 SRS, t. I, wyd. G. A. Stenzel, Wrocław 1835, s. XI; Kronika książąt polskich, 
wyd. Z. Węclewski (MPH, t. III, Warszawa 1961, s. 424); H. Z eiss b er g, Die pol
nische Geschich.tschreibung des Mittelalters, Leipzig 1875, s. 130; J. Dąbr ow s k i, 

Dawne dziejo'Pi,sarstwo polskie (do roku 1480), Wrocław 1964, s. 166. 
2 Kronika polska, wyd. L. Cwikliński (MPH, t. III, s. 603). 
a W .  S c hu 1 t e, Die poLitische Tendenz der Cronica principum Polonie, Wro-

cław 1906, s. 3-4 i ekskurs, s. 163-167. 
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znaczenie. Dlatego '1:eż posta1I1owiłem zająć się bliżej niektórymi sprawa
mi z nim związanymi. 

Rozważania swe irozpocznę od ścisłego ustalenia :propoircji ilościowych 
do .tyczących miejsca tekstów zaczerpniętych z KP w k.r·onice Piotra. Ogó
łem KKP liczy 37 bardzo różnych pod względem objętości rozdziałów. 
Wykoczystywanie K,P kończy się w niej w rozdziale XXIII, poświęconym 
podziałowi dzielnicy wrocławskiej po śmierci Henryka II Poboimego 
i czasom Bolesława Rogatki Nie znaczy to jednak wcale, aby pierwsze 23 
rozdziały stanowiły streszczenie czy wyciąg z KP, jak sugerował L. Ćwi
kliński. Sprawa przedstawia się nieco inaczej. Z O!Wych 23 rozdziałów 
2 nie mają nic wspólnego z KP. Są to: oryginalny rozdział I, wstępny, 
i xozdział XIII, poświęcony Mieszkowi III (sYIIlowi Bolesława Śmiałego), 
'baz.ujący wyłącznie na GaUu. Z pozostałych 21 rozdziałów tylko 15 zo
stało opartych głównie na �- W innych najważniejszym źródłem jest 
Gall, a KP odgrywa drugoplanową, często podrzędną <rotę. W rezultacie 
na 37 rozdziałów KKP 15, a ·więc 40,50/o, opieira się przede wszystkim na 
KP, a 7, czyli 19 0/o, gl&wnie na Gallu, rwreszcie 15, czyli 40,50/o, stanowi 
bairdziej oryginalne ujęcie Piotra z Byczyny. Lecz nawet owych 15 roz
działów opartych w głównej mierze na KP nie można o{k["€ślić jako jej 
mechaniczne kopiowanie lub streszczenie. Do znac:mej części z nich dodał 
Piotr uzupełnienia z innych :vródeł. Tylko w 8 rozdziałach nie pojawiają 
się wiadomości inne, w KP nie występujące. 

Nieco inaczej przedstawia się kwestia proporcji zapożyczeń z KP 
w całości utworu, analizowana nie w stosunku do liczby rozdziałów, lecz 
rozmiairów tekstu. Operujemy tu oczywiście danymi przybliżonym[. Otóż 
jeśli całość tekstu KKP uznać za 1000/o, rt;o teksty oparte na KP, wystę
pujące w postaci mechanicznego przepisania 1ub streszczenia jej wywo
dów, zajmują ok. 260/o, teksty bazujące na Gallu 360/o, a pozostałe teksty, 
mogące być uznane za pełną własność autora, 380/o kroniki. Godzi się 
wreszcie wspomnieć, że teksty owych 8 rozdziałów, w których autor nie 
wychodzi rw niczym poza KP, to ,tyl'ko 8,50/o analizowanego utworu Piotra 
z Byczyny. 

Spójrzmy z kolei na rzecz z nieco innej strony, a mianowicie roli KP 
w ustaleniu toku WJiWodów i konstruikcji KKP. Wspólny jest swoisty, 
jakby dwuczłonowy podział obu dzieł - podwójny tok opowiadania 
historycznego. W KP przejawia się on w postaci podziału na dwie ,części: 
pierwszą, opowiadającą dzieje całej Polski od ich ipocząt:ków do rządów 
LesZ'ka Czairnego ,w Krakowie, i drugą, poświęconą sprawom śląskim od 
czasów Władysła,wa Wygnańca do okresu rządów Bolesława Rogatki 
i Hemyka IV 4• Wydaje się w tym miejscu kwestią drugorzędną, czy część 
druga była pisana w rt;ym samym czasie i przez tego samego autora, czy 
też stanowiła uzupełnienie dodane nieco później do części pierwszej przez 

' MPH, t. III, s. 604-644 i 644-656. 
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innego kronikarza 5
• Najważniejsze jest to, że Piotr miał w swych rękach 

cały tekst KP i z jego o'bu części korzystał. W KKP widzimy również dwu

członowy podział dzieła. Dzieli się ono, jak wiadomo, na właściwe dzieje 

książąt, obejmujące rozdziały II-XXXV!, i dodane do nich w nowym po

rządku chronologicznym (od połowy XI w. do lat osiemdziesiątych XIV w.) 

jako rozdział XXXVII dzieje biskupów wrocławskich, zatytułowane „De in

stitucione ecclesie Wratislaviensis" 6
• W takiej budowie KKP można wi

dzieć pewien wpływ formalny znanej jej autorowi, wcześniejszej o wiek, 

kroniki śląskiej. Piobr z Byczyny mógł po lekturze KP uznać, że dodanie 

do szerszej tematyc�nie kroniki odirębnej partii poświęconej węższemu 

zagadnieniu, ujętej w nowyan porządku chronologicznyrm, jest czymś nor

malnym i w twórczości historiograficznej dopuszczalnym. 

Jeśli dwuczłonowość upodabnia w pewnym stopniu oba utwory, to 
elementem różniącym je w zasadniczy sposób jest podział KKP na iroz

działy. Chodzi mianowicie o to, że KP pisana była jednym ciągiem, bez 
wyodrębniania i tytułowania jakichkolwiek rozdziałów. Natomiast Piotr 

podzielił swą kronilkę na .rozdziały, opatrując k.ażdy z nich odpowiednim 
tytułem. W szczegółowym podziale treści KKP o zależności od KP można 
mówić oczywiście tylko w tej częśd, która z treścią KP chronologicznie 

koresponduje. Tego typu bardzo mocną zależność ,podziału stwierdzić 

można w przygniatającej większości 22 !I'Ozdziałów, ko�espondujących 

chronologicznie z okresem objętym przez KP, a mianowicie w rozdzia
łach II-VI, VIII-XI!, XIV, XVI, XVII, XX, XXI, XXIII. 

Pomijając treść, przejmowaną dość wiernie czy też różnie !I'ozbudowy
waną, zależność konstrukcyjna od KP występuje szczególnie mocno

w !I'ozdziałach poświęconych nie poszczególnym władcom, lecz pewnym 
problemom i panowaniu wielu władców, takich jak: II. ,,Cłrronicon Po
lonorum incipit feliciter" (o początkach Polaków), IV. ,,De Alexandro 
rege Macedonum" (o walce Polaków z Aleksandrem Macedońskim), 
XXIII. ,,Hic agituir de divisione ducatus Slezie" (o dziejach książąt śląs
kich po bitwie legnickiej). Jeśli bowiem porządek innych rozdziałów wzo

rowanych na KP i otwieranych wątkami z KP był jednocześnie porząd
kiem naturalnym, wynikającym z założeń dzieła Piotra z Byczyny, to
w tych ostatnich wypadkach mieliśmy do czynienia z rozdziałami, 'któ

rych w podobny sposób formułować kanonik brzeski wcale ·nie musiał.
Odchylenia w ujęciu pozostałych rozdziałów KKP w stosunku do KP 

są dość różnorodnej natury i nie zawsze świadczą w korzystny sposób 
·o zdolnościach konstrukcyjnych Piotra z Byczyny. Oto rozdział VII.
„Pompilius rex Polonornm" obejmuje dwa wyraźnie odrębne ustępy KP

s Zob. na ten temat podzielone zdania dwóch stosunkowo najobszerniejszych 

prac o tej kronice: A. Ma e t s c h k e, Das Chronicon Polono-Silesiacum (ZfGS, 

R. LIX, 1925, s. 137-152); H. L o es c h, Zum Chronicon Poiono-Silesiacum (tamże,

R. LXV, 1931, s. 218-238). 

6 MPH, t. III, s. 428-544 i 545-554. 
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o Popielu i o Piaście 7
• Włączenie dziejów Piasta do rozdziału o Popielu

dokonane przez Piotra wydaje się krokem zupełne niefoctunnym. Piotr
zagubił tu znaczenie opowieści o Piaście jako początku historii nowej dy
nastii książęcej. Nieco inaczej przedstawia się sprawa z rozdziałem XIII.
,,Mesco tercius" (o synu Bolesława Smiałego), opartym w pełni na Gallu,
któremu KP poświęciła zaledwie pół zdania s. Tutaj Piotr dodał rozdział
wykraczający całkowicie poza schemat swego głównego wzoru. Celowość
dodania tego rozdziału w układzie całości i wadze zagadnienia wydaje
się jednak dość wątpliwa. Rozdział XV. ,,Boleslaus tercius, dictus curvus"
odbiega charakterem od opisu dziejów Krzywoustego w KP, z,więzłych
i zlewających się tam z panowaniem Władysława Hermana. Uwidacznia
się tu wpływ kroniki Galla, który zadecydował o wyodrębnieniu i ipotęż
nych rozmiarach tego rozdziału. Rozdział XVIII. ,,Dux Mes(i)co" (o Miesz
ku Starym) rozpoczął Piotr opierając się na odpowiednim ustępie z części
pierwszej KP, lecz potrafił sięgnąć też do części drugiej, skąd wyzyskał
dość obszerny ustęp o Bolesławie Wysokim, wkomponowując zręcznie
jego informacje w s•wój opis panowania Mies�ka Statrego 9. Natomiast
rozdział XIX. ,,De duce Henrico cum barba" stanowi jaskrawy przykład
nieporadności pracy historiograficznej Piotra z Byczyny. Rozdział ten za
czął pisać Piotr pod wpływem ustępu o tymże księciu w KP, lecz napi
sawszy zaledwie dwa zdania o stosunkach rodzinnych tego księcia spo
strzegł, że opi::; jego rządów rozbija tok opowiadania o dziejach władców
Polski - panów Krakowa. Dlatego rozdział ów czym prędzej zakończył,
a właściwie opowiadanie o Brodatym wkomponował wzorem pierwszej
części KP w ustęp poświęcony Leszkowi Białemu 10. Przez niezręczność
swą doprowadził do paradoksalnej sytuacji, że obszerne partie kroniki
dotyczące Hernry,ka I znajdują się poza zdawkowym !I'Ozdziałem poświę
conym specjalnie temu księciu. Wreszcie rozdział XXII. ,,Hic agitur de
duce Henrico, filio sancte Hedvigis, et eius occisione" stanowi ,połączenie
kilku ustępów z KP, w szczególności dwóch małych fragmentów z części
pierwszej (o Henryku Pobożnym i Bolesla,wie Rogatce) z partiami z części
drugiej oraz innymi informacjami. Trzeba stwierdzić, że jest to połączenie
niefortunne, mieszające wydarzenia ogólnopolskie ze śląskimi, odbijające
od bardziej konsekwentnego w tym względzie ujęcia KP.

Po przeanalizowaniu wpływu konstrukcji KP na konstrukcję KKP 
przyjrzyjmy się merytorycznemu stosunkowi Piotra z Byczyny do wiado
mości tego źródła, które tak obficie wyzyskiwał. Generalnie biorąc, Piotr 
streszczał podobnymi zwrotami wywody KP, uzupełniając je miejscami· 
informacjami innych źródeł. Zestawienie tych bardzo licznych uzupełnień 
nie byłoby w ramach naszego artykułu możli,we i celowe. Celowe jest 
natomiast wykazanie miejsc, w których Piotr: 1. poiprrawiał świadomie 

7 Por. tamże, s. 434-437 i 614-616. 

s Por. tamże, s. 450-451 i 624. 

o Por. tamże, s. 479-483, 634-637, 645-646.

10 Zob. tamże, s. 482-483 i 485-489.
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błędy KP, 2. jej wyraźne błędy przejmował, 3. przez błędną interpretację 

danych KP sam błędy popełniał. 

Oto słuszne korekty Piotra: 1. Pisząc za KP o granicach siedzib Lechi
tów zmienił jej sformułowanie, że sięgały one „usque ad Parciam, Bulga

riam" .na „usque ad·pairvam Bulgariam" 11, co dobrze świadczy o orienta

cji geograficznej kainonika brzeskiego, któremu sąsiedztwo Lechitów 

z Partami wydało się nieprawdopodobne, a z Bułgarami bałkańskimi 

możliwe. 2. Znając inne źródła (Galla i Zywot św. Wojciecha) odrzucił 
mylną wiadomość KP o podejmowaniu Ottona III przez Mieszka I, a po

dał dokładniejszy od KP opis urządzonego przez Bolesława I zjazdu 
gnieźnieńskiego 12. 3. Opisując według KP i innych źródeł dzieje Miesz

ka II wyrzucił błędne zdanie, że tenże Mieszko podejmował św. Wojcie

cha 13_ 4. Obok mylnej wiadomości KP, że Kazimierz Odnowiciel miał 

2 synów, podał relację Galla, że miał 4 synów i 1 córkę 14• 5. Poprawił

mylnie podany przez KP rok pogrzebania Henryka Brodatego 1237 na 

1238 1s. 6. Poprawił niejasną wzmiankę o darowiźnie ziemi nyskiej przez 

Bolesława Wysokiego synowi Jarosławowi i biskupstwu pisząc o daro

waniu jej przez Jarosława biskupstwu 1s. 7. Z dwóch dat bitwy legnickiej 

występujących w KP: ,,5 Ydus Apprilis 1241" i „tercia feria post octavas 

pasche 1240", wybrał właściwie tę pierwszą 11. 

Do błędów przejętych przez Piotra z KP należą: 1. mylna data zgonu 

Mieszka I w 1001 r. 1a; 2. twierdzenie, że MiesZJko II nie był koronowanym 
królem 19; 3. mylne nazwanie Konrada syna Władysława Wygnańca Plą

tonogim, gdy tymczasem przydomek ten odnosił się do jego brata, Miesz
ka raciborskiego 20; 4. podanie, że sprawcą zbrodni gąsawskiej w 1227 r. 
był książę wielkopolski Odo, zmarły w 1194 r. 21; 5. wymienienie rzeko

mego syna Konrada I mazowieckiego imieniem Przemysł, poległego ponoć 
w bitwie z Henrykiem Brodatym .pod Skałą 22; 6. stwierdzenie, że Hen-

11 Tamże, s. 606-607 i 430. 
12 Tamże, s. 616-618 i 438-440. 

13 Tamże, s. 619 i 445. 
1' Tamże, s. 621 i 447, Zob. Gam Anonvmi Cronicae et gesta ducum sive prin

cipum Polonorum, wyd. K. Maleczyński (MPH, seria II, t. II, Kraków 1952, s. 44). 
15 MPH, t. III, s. 642 i 488. 
16 Tamże, s. 646 i 481-482. Zob. na ten temat m. in. T. Si 1 n i c k i, Dzieje 

i ustrój ko§ciola katolickiego na Sląsku do końca w. XIV, Warszawa 11953, s. 52,-53. 
11 MPH, t. III, s. 643, 651 i 489. 
1s Tamże, s. 618 i 438. O dacie zgonu Mieszka I w źródłach średniowiecznych 

zob. m. in. O. Ba 1 ze r, Genealogia Piastów, Kraków 1895, s. 19-21. 
10 MPH, t. III, s. 619 i 445. 
2o Tamże, s. 633 i 476. Zob. na ten temat K. Ja s i ń s k i, Rodowód Piastów 

śląskich, t. I, Wrocław 1973, s. 50 i 58. 
21 MPH, t. III, s. 640 i 485 . 

.22 Tamże, s. 641 i 486. Istnienie Przemysła, pierworodnego syna Konrada ma

zowieckiego, jest w nauce odrzucane. Zob. B a 1 ze r, op. cit., s. 328-329; W. D w o

r z a c ze k, Genealogia, Warszawa 1959, tablica 3. 
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ryk II Pobożny miał 4 synów, gdy w rzeczywistości miał ich przynaj
mniej 5 23. Trudno za te błędy czynić ,poważniejsze zarzuty Piotrowi, 
którego nie stać było na pro.wadzenie studiów źródłowych na poziomie 
nowożytnej nauki historycznej. Nawet mylna data śmierci Mieszka I nie 
świadczy przeciw niemu, ponieważ polskie źródła średniowieczne, do Dłu
gosza włącznie, podają z reguły błędne daty zgonu tego księcia. 

Zajmijmy się kolejno tymi miejscami KKP, w których Piotr popełnił 
błędy, zmieniając w niewłaściwy sposób dane KP: 1. Pa:-zedstawiając ge
nezę świętopietrza, iwbrew temu co pisze KP o płaceniu go w Polsce od 
czasów Kazimierza Odnowiciela w wysokości 1 denara z głową św. Jana 
lub 2 miar Qwsa od rodziny (w czym widać wyraźną aktualizację do sto
sunków śląskich XIII w.), podaje, ż-e wprowadzone wtedy świętopietrze 
wynosiło 1 denar od głowy (w czym występuje z 'kolei aktualizacja do 
stosunków XIV w.) 24_ 2. Opisując historię rzekomego zabicia Zbigniewa 
przez podstawionego z polecenia Bolesła,wa Kirzywoustego rycerza, Piotr 
streścił najpierw relację KP o pokonaniu Zbigniewa ,w pojedynku sądo
wym, a następnie, zapomniawszy widocznie, że KP mówi o jego wygna
niu po tymże pojedynku, na podstawie własnego streszczenia uznał, że 
skoro Zbigniew przeg,rał pojedynek, to został w nim zabity. W swojej 
KKP stworzył przeto cały obszerny opis wystąpień doradców książęcych 
zalecających ten sposób zgładzenia Zbigniewa 2s. Tego r odzaju hipoteza 
wydaje się najprostszym wytłumaczeniem faktu, że ty,lko jeden Piotr 
pisze o podobnej śmierci starszego syna Władysława Henmana 26

• W ten 
sposób Piotr wyjaśnił sobie i czytelnikom wzmianlkę Galla o zbrodni 
Krzywoustego dokonanej na Zbigniewie 27• 3. Wbrew tekstowi dwóch 
wersji KP piszących ogólnie o 5. córkach Henryka II Pobożnego, ale cha
rakteryzujących bliżej jedynie 4, kronikairz oparłszy się na tej charakte
rys,tyce napisał, że Pobożny miał tylko 4 córki 28

• Pomyłka ta powstała 
najprawdopodobniej 111a skutek przekonania Piotra, że autor KP popełni l 
błąd wymieniając liczbę 5. Piotr przeto wymienił 4 córki, o których mógł 
się czegoś konikiretnego dowiedzieć. W rzeczywistości Henryk II miał 
5 córek znanych z imienia dzisiejszym historykom 29

• Sprawa jest zresztą 
jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż jedna z wersji KP (rękopis z Księż
na) ma w tym miejscu znaki „nn", co można odczytać jako 4 30• Rzecz 

21 MPH, t. III, s. 651 i 490. Zob. Ja s i ń s k i, op. cit., t. I, tablice.

H Zob. MPH, t. III, s. 620 i 446. Literaturę na temat świętopietrza w Polsce 

omówił m. in. T. Ładogórski, Studia nad zaludnieniem Polski XIV wieku, Wrocław 

1958, 'S. 6-8. 
2s MPH, t. III, s. 627, 462-463, 472-473. 
26 Ba 1 ze r, op. cit., s. 117-118. 
21 Zob. Galti Anonymi Cronicae (MPH, ser. II, t. II, s. 156).
!8 MPH, t. III, s. 6511 i 490.
!9 Zob. J a s i ń s k i, op. cit., t. I.

30 MPH, t. III, s. 651, ,przyp. 15.
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jednak w tym, że chyba nie tą wersją posługiwał się nasz kronikarz, 

o czym niżej.
Do powyższych korektur i błędów, nie mających znamion zmian 

tendencyjnych, należy dodać przekształcenie tekstu KP rw op1S1e bitwy 
pod Studnicą, stoczonej w bliżej nie ok,reślonym czasie między synami 
Henryka Brodatego. Jeśli KP pisze, że w 1bitwie tej Henryk Pobożny iprzy 
pomocy niemieclkich rycerzy i chłopów zadał klęskę Konradowi, zabijając 
wielu walczących po jego stronie Polaków, to Piotr z Byczyny zmienia 
wyraźnie charakter przedstawienia bitwy pisząc, że rw wojskach Poboż
nego walczyli Niemcy i Polacy, że straty obu stron były duże, i przemil
czając udział chłopów 31. W tej wyraźnej mnianie obrazu wydarzeń widać 
świadomą wolę kanonika brzeskiego zainteresowanego w innym przedsta
wieniu wypadków niż to, jakie -znalazł w swoim źródle 32• 

W tym .miejscu dochodzimy do porównania tendencji obu utworów. 
Jego opracowanie mogłoby stanowić przedmi9t odrębnego studium. Za
gadnienie komplikuje fakt, że nie wiemy na pewno, czy- KP to jednolity 
utwór jednego autora, czy dzieło dwóch, a nawet większej liczby ,kroni
karzy 33. Ostatnio jestem skłonny sądzić, że jest to raczej utwór dwóch 
autorów, z których pier,wszy (autor pierwszej części) był Niemcem, a dru
gi (autor uzupełnienia śląskiego) Polakiem. W otwierającym "pierwszą 
część wstępnie spotylkamy bowiem bairdzo ostre potępienie polskiego fa
natyzmu narodowego dzieła mistrza Wincentego i zdecydowane odcięcie 
się od tego. rodzaju postawy 34• W drugiej natomiast występuje ciekawa 
wzmianka o sprowadzony,ch przez Bolesława Rogatkę „niemieckich ra
busiach", którzy niszczyli i plądrowali Śląsk 35. 

Tendencja polityczna KKP była bardzo różnie interpretowana. 
W literaturze niemieokiej i polskiej widziano w niej bądź dzieło o pol
skim nastawieniu politycznym 36, bądź też po prostu napisaną przez Niemca 
śląskiego kronikę rodzinną Piastów, nie zawierającą żadnych polskich 
akcentów politycznych 37_ 

31 Por. tamże, s. 647 i 487. 

32 O relacji tej i kwestii konfliktu między synami Henryka Brodatego zob. 

m. in.: W. So b i e s k i, Zapomniany bohater śląski (Szkice historyczne, Warszawa
1904); J. Go t t  s c h a  1 k, Der „Bruderzwist'' unter den Sohnen der hl. Hedwig
(Archiv f. schlesische Kirchengeschichte, R. IX, 1951); B. Z i e n t a r a, Tragedia
Konrada Kędzierzawego i jej losy pod piórem dziejopisów (Mówią wieki, 1972,

nr 8-9). Ostatnio przygotowałem do druku artykuł na ten temat pt. O pierwszym
konflikcie narodowym na Śląsku i rzekomym powstaniu górników w czasach Hen
ryka Brodatego.

33 Zob. przyp. 5. 

34 MPH, t. III, s. 604-605. 
ss Tamże, s. 652. 

36 Zob. m. in. Sc hu 1 t e, op. cit., s. 58; Historia Śląska, t. I, pod red. K. Ma

leozyńskiego, cz. II, Wrocław 1961 (partia E. Maleczyńskiej), s. 442. 
s1 A. S c h a u tb e, Kanonikus Peter Bitschen und die Tendenz seiner Filrsten

chronik (Cronica principum Polonie) (ZfGS, R. LXI, 1927, s. 42); P. G o  e r  1 i c h, 
Zur Frage des Nationalbewusstseins in ostdeutschen Quellen des 12. bis 14. Jahr
hunderts. Mahrburg/Lahn '1964, s. 41. 
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Niezależnie jednak od kwestii szczegółowych i niezbyt pewnych, wy
magających obszerniejszego roz.winięcia, można w tym miejscu przepro
wadzić ogólne porównanie ,tendencji obu kronik. Otóż zauważyć trzeba, 
że KP jest progiraimowo utworem niezaangażowanym. Autor jej (bądź 
pierwszej jej części) potępia we wprowadzeniu wychwalanie jednych 
narodów, a piętnowanie drugich i stwierdza, że wybrał wiadomości 
z dziejów Polalkó,w po to tylko, aby przedstawić genealogię książąt pol
skich 38. Inaczej zupełnie uczynił autor KKP, który deklarował wprost, 
że poświęcił się pisaniu swego dzieła po to, aby czyny dobrych książąt 
lbyły przykładem dla potomnych, a czyny złych, mające smutne następ
stwa, odstraszały ludzi od złego, ponieważ na tym polega sens pisania 
historii s9.

Owo przeciwieństwo spojrzenia na zadania historyka odbiło się też 
w ujęciu ·porównywanych prac. KP ogranicza się w obu częściach do opi
sywania wydarzeń. Natomiast KKP zawiera szereg komentarzy autor
skich wykraczających poza opis faktów. Piotr z Byczyny wyłożył w nich 
swe poglądy moralne. Potępił .pychę możnych, wojny, rabunki, anarchię 
rozdrobnienia feudalnego, nadmierny ucisk poddanych. Bronił interesów 
kościoła. Wychwalał gospodarność, męstwo, opiekę nad biednymi i sła
bymi. Komentarze te pozwalają ocenić Piotra jako nastawionego huma
nitarnie duchownego owych czasów, zwolennika sprawiedliwych rządów 
oraz dobrych, gospodarny,ch i męimych władców 40• 

Niewiele też można powiedzieć o poglądach .politycznych KP. Wspo
mniana dekla,racja wprowadzenia świadczy o odcięciu się od „nacjonaliz
mu" polskiego. Natomiast przejmowanie mimo tejże deklaracji wiado
mości Wincentego o ,wspaniałych czynach dawnych władców Pol5ki może 
być dowodem reprezentowania polskiej państwowej racji stanu, związa
nej z pisaniem kromki na zamówienie wrocławskiego dworu książęcego 41. 

Mogło ono wynikać jednak po prostu z konieczności relacjonowania wy
darzeń historycznych, beż któ,rych omówienia napisanie kroniki byłoby 
przecież wręcz niemożliwe. Inaczej wyg,ląda rzecz z KKP. Dzięki wy
powiedziom komentatorskim, ,wprawdzie w tym zakresie bardzo skrom
nym, możemy domyślać się polskiego zaangażowania pol1tycznego autora 
tego ostatniego dzieła. Wskazówką w tym wżględzie jest ·między i•nnymi 
znane zdanie, że za „sprawą g,rzechów ziemia wrocławska oraz księstwo 
t>d panów przyrodzonych do obcych przeszły i skończyła się wolność 
książąt polskich" 42, występujące w kontekście krytycznego apisu zabie-

as MPH, t. III, s. 605.
39 Tamże, s. 429. 
40 Na temat tych komentarzy przygotowałem artykuł pt. Akcenty spoŁeczne

i moralizatorskie w „Kr011,ice książąt poLskich". 
41 Hipotezę o związku Kroniki polskiej z zabiegami Henryka IV o tron •krakow

ski wysunęła B. K il r bi s 6 w n a, Ze studiów nad kulturą historyczną wieków 

średnich w Poisce (S. Żr., R. III, 1958, s. 51). 
42 MPH, t. III, s. 518. 
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gów Jana Luksemburczyka, których celem było przyłączenie Śląska do 
Czech. Można w tym widzieć wprawdzie tylko przejaw ideologii niezależ
ności książąt śląskich. Ale nawet taka ideologia była ideologią państwową 
polską, łączącą się z polską dzielnicową tradycją politycZIIlą - Polski 
zbioru samodzielnych księstw, swoistej poliarchii polskiej. Bardziej wy
raźną polską ideologię ,polityczno-państwową dostrzec można natomiast 
w pochwale rządów Kazimierza Wielkiego, zadowoleniu, że ten król „do 
dobrego stanu Królestwo Polskie doprowadził" 43, czy ,w u'bolewaniu nad 
złym stanem tego królestwa w początkach panowania Jadwigi Andega-
weńskiej 44.

Z kwestią ideologii politycznej łączy się sprawa postawy narodowej. 
Ja� już wspomniałem, jestem skłonny widzieć dwóch autorów KP, z któ
rych pierwszy by� Niemcem, .a drugi Polakiem. Nastawienie pierwszego, 
niemieckiego autora w sprawach narodowych było powściągliwe. Jako 
Niemiec dystansował się od ówczesnego „nacjonalizmu" polskiego, na
tomiast nastawienia antypolskiego w ikironice pisanej w Polsce i dla ,ksią
żąt polskich uwidaczniać nie mógł, a może zgoła nie pragnął lub go wręcz 
nie posiadał. Za polskim pochodzeniem i polskim nastawieniem drugiego 
autora przemą.wia jego specyficzne uc?Juleni.e na sprawy narodowe. To 
właśnie on przedstawił w świetle antagonizmu narodowego walkę między 
Konradem Kędzierzawym, który przeklinał Niemców, a Henrykiem Po
bożnym 45. To on jak już wspomniano - nazywał obcych rycerzy Rogatki 
.,niemieckimi rabusiami" 46. Z kolei na postawę narodową Piotra z By
czyny rzuca światło jego stosunek do obu wymienionych tu miejsc KP. 
Otóż Piotr bez zastrzeżeń przej.muje relację o niemieckfoh rycerzach ra
busiach na Śląsku, czego by będąc Niemcem zapewne nie uczynił 47.

Natomiast przejmując opis bitwy pod Studnicą - jak już wyżej pisa
łem - zmienił go w sposób dla strony polskiej wyraźnie korzystny. Wy
daje się, że można w tym widzieć dość ważny dowód polskiego nastawie
nia narodowego Piotra z Byczyny. 

Na zakończenie moich wyw,odów chciałbym się zająć kwestią, jakiej 
wersji KP używał w swej pracy zasłużony historyk książąt brzeskich. 
Jest to zagadnienie dla badań nad powstawaniem KKP i osobą jej autora 
stosunkowo ważne. J ąk wiadomo, do naszych czasów dotarły trzy wer
sje KP, przechowane iw trzech rękopisach: I. kodeksie z XIV w. byłej 
biblioteki w Księ:ż)nie koło Wałbrzycha; II. kodeksie rhedigerowskim bądź 
brzeskim ·byłej Biblioteki Miejsikiej we Wrocławiu, w którym kronika 
została przepisana w 1359 r. przez niejakiego Jana (kodeks ów został na-

43 Tamże, s. 543.

44 Tamże, s. 544. 

45 Tamże, s. 647-648. 

46 Tamże, s. 652. 

4; Tamże, s. 490-400. 
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byty w 1360 r. przez księcia Ludwika I, a następnie należał do kolegiaty 
w Brzegu); III. kodeksie nr 1560 byłej Biblioteki Królewskiej w Królew
cu, pochodzącym według ocen historyków z początku XV w. 48 Jej ostatni 
wydawca uważał przy tym, że wersja kodeksu III jest rozbudowaną rwer
sją pierwotnej KP, wzbogaconą kilkoma nowymi doda1Jkami, stworzoną 
przed 1385 r. 49 

Otóż wydawać by się mogło, że skoro według przekonywających 
i ogólnie przyjmowanych ustaleń KK.P powstała na dworze Ludwika I 
brzeskiego, a jej autorem był kanonik kolegiaty brzeskiej Piotr z Byczy
ny, to winien on ,wyzyskiwać egzemplarz z biblioteki książęcej, który stał 
się własnością kolegiaty brzeskiej, czyli kodeks II. Tymczasem rzeczy
wistość wyglądała inaczej. Już L. Ćwikliński stwierdził, że „z dodatków 
rękopisu królewieckiego, a względnie jego pierwowzoru, czerpał autor 
Kroniki książąt polskich" so. Po tej samej -linii poszedł W. Schulte, który 
zwracając uwagę na zbieżności kilku miejsc KKP ze specyficznymi wa
riantami kodeksu !królewieckiego doszedł do wniosku, że Piotr nie używał 
rękopisu brzeskiego, lecz musiał posiadać rękopis odpowiadający tekstowi 
kodeksu królewieckiego, na którym się oparł 51• Rzecz wydała mi się jed
nak godna sprawdzenia. Na podstawie przypisów ,w wydaniu KP przez 
L. Ćwiklińskiego w III tomie Monumenta Poloniae historica przeanalizo
wałem ,przeto zależność KKP od trzech wersji KP, mając na względzie
(podobnie jak W. Schulte) głównie treść, a w ;rpniejszym stopniu iwarianty
literowe, które mogą być dziełem przypadku i zależeć od maniery pisar
skiej kopistów. W świetle tej analizy udało mi się ustalić nawet nieco
więcej przejątków z kodeksu III różnych od wersji kodeksu II, niż znalazł
ich W. Schulte. Przejątki te ujmuje zestawienie podane na s. 195.

Z wyżej wymienionych przejątków W. Schulte 'znał pozycje 3, 5, 7, 8. 
Dodawał ponadto mylnie jako przejątek wersji kodeksu królewieckiego 
nazwę miejscową Mezekeze, występującą w KKP na oznaczenie Między
borza 52

. Widział on w niej podobieństwo do 01azwy Mezbese występującej • 
w kodeksach I i III, gdy natomiast w kodeksie II występowała według 
niego forma Mezbore. Niezależnie od tego, że Mezekeze jest formą zupeł
nie specyficzną, w rzeczywistości nazwę Międzyborza spotykamy w ko
deksie II w postaci Mezbore i Mezbezc, a w kodeksie III w postaci Mez-

48 O kodeksach tych zob. L. Ćwikliński, MPH, t. III, s. 579-582; S. S m o 1 ka, 
Vber eine bisher unbenutzte Konigsberger Handschrift des Chron. Polono-Silesiacum 

(ZfGS, R. XII, 1874, s. 454-463). Nie wchodzi tu w grę nowożytny rękopis Biblio
teki Uniwersyteckiej we Wrocławiu R. 839 wymieniony w Repertorium fontium

medii aevi, t. III, Romae 1970, s. 418, z tekstem KP odpisanym z kodeksu Il (prze
chowywanego dziś tamże pod sygnaturą R. 204). 

49 MPH, t. III, s. 595. 
so Tamże. 
s1 S c h u I t e, op. cit., s. 165. 
s2 Tamże, s. 165-167.
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Nr I KP kodeks I I KP kodeks II I KP kodeks m I KKP 
Strony 

w MPH III 

1. pictor pictor Premisil Premisil 612,433 

2. Lubin Lublin Lublin Lubin 614,433 

3. et sic imperiali et sic imperiali de castro de castro 617-18,

feodalem fe- feod11Iem fe- Ostrow ..• Ostrow ... 439

cit ... cit .. 

4. ducis Ungarie regis Ungarie ducis Ungarie ducis Ungarie 618,444 

5. brak brak Sceleratissimus Sceleratissimu: 621,447 

itaque itaque ... 

6. populum populum papam papam 622,447 

7. brak brak Uxor principis Cum enim uxor 631-32,

Wladislai... 477-78

8. brak brak Petrus ... Petrus ... 

vixit V vixit quinque 633,678 

anois ... annis ... 

bese i Mezbore 53
. W tych wairunkach na jej podstawie nic o pokrewień

s1Jwie KKP z II lub III wersją KP powiedzieć nie możemy. 

Mimo stwierdzonych ,wyżej zbieżności mię<lzy itekstem KKP i wersją 

kodeksu królewieckiego nie mogę się zgodzić z wnioskiem W. Schultego. 

W tralkcie mej analizy kironiki napotykałem bowiem inne miejsca kro

niki przez ,niego nie zauważone, w których tekst KKP pokrywa się z wer

sją rękopisu II'hedigerowskiego, a różni od wersji królewieckiej. Są one 

następujące: 

Nr I KP kodeks I I KP kodeks II I KP kodeks m I KKP 
Strony 

w MPHill

1. voriacitate voracitate ferocitati voradtati 607,430 

2. farciantur sarciantur farcinantur sarcinari 610,431 

fecerunt 

3. cruci affixeruot cruci affixeruot trucidaverunt cruci affixerunt 612,433 

4. subdyaconatus subdyaconatus dyaconatus subdyaconatus 620,446 

5. Christinam Christianam Christianam Christianam 628,469 

Agoetam lub Cristinam 

6. socer eius socer eius filii socer eius socer eius filii 635,480 

7. brak 5 Ydus Appri- Lrak V idus Aprilis 

lis, sepultus ad decedens apud 643,489 

fratres Mino- fratres minores 

res ... 

8. in capitulo in capiło in capella in loco capituli 648,487 

9. sed violencia- sed violencia- nec tamen sue 

raum ..• narra- rum ... narra- brak violencie ... na- 656,496 

bantur bantur rrabantur 

53 MPH, t. III, s. 641 i 649. 
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Szczególną wymowę mają te różnice, gdzie teksty KKP są zbieżne 

tylko z wersją kodeksu II, a mianowicie w pozycji 6 (wzmianka o teściu 

syna Mieszka Stao:ego, a nie teściu samego Mieszka jak kodetksy I i III) 

i w pozycji 7 (gdzie tylko kodeks II zanotował w ten sposób datę dzienną 

śmierci i miejsce pochowania Henryka Pobożnego). Na dużą uwagę za

sługuje też pozycja 9. Dotyczy ona informacji o cechach Bolesława Ro

gatki i jego rozpustnej nałożnicy. Ponieważ wersja kodeksu III KP koń

czy się przed tymi informacjami, mamy tu do czynienia z mocnym do

wodem, że autor KKP musiał znać także inną wersję tego dzieła, 

a f.ragmenty pochodzące jedynie z kodeksu II "o/Skazują na 'kodelks rhedi

gerowski. Tak więc dochodzimy do wniosku, że Piotr z Byczyny korzystał 

z dwóch rękopisów KP i dlatego podał w swym dziele pewne dane szcze

gółowe, które występowały tylko w jednym lub tylko w drugim. 

Dm CHRONICA PRINCIPUM POLONIAE UND Dm CHRONICA POLONORUM 

Der Artikel untersucht das Verhaltnis der um 1385 vom Brzeger Kanonikus, 
Piotr von Byczyna, verfassten Chronica principum Poloniae (weiter CPP) zu dem 
am Ende des 13. Jh. entstandenen Werk Chronica Polonorum, genannt auch Chro

nicon Poiono-Silesiacum (weiter CP). Der Verfasser ist urn eine Prazisierung der 
Anschauungen in dieser Frage bemiiht. 

Piotr benutzte die CP bei der Beschrcibung von Ereignissen bis in die Zeit der 

Herrschaft des Fiirsten Bolesław Rogatka. Von 37 Kapiteln der CPP stlitzen sich 15 
hauptsachlich auf CP, 7 auf der Chronik Galls, 15 hatte Piotr selbstandig geschaf
fen. Die auf CP fussenden Texte nehmen etwa 260/o der CCP ein, die nach Gall 
verfassten etwa 36 0/o, eigene Texte ca 380/o. Die CP diente als Konstruktionsmuster 
fur die CPP, worauf die ZweigliedrigkeLt beider Werke hinweist. Die CP besitzt 
neben der Beschreibung der Geschichte Polens eine Schilderung der Geschichte 
Schlesiens, die CPP enthalt neben der Geschichte der polnischen Fiirsten einen 
Katalog der Wrocławer Bischofe. In Anlehnung an CP wurde auch ein betrachtli
cher Teil der chronologisch entsprechenden Kapitel der CPP abgesondert. Pio>tr 
habte jedoch seine Kapitel mit Dberschriften versehen, welche in der CP nicht 
existierten. Er berichtigte ferner gewisse Fehler der CP, obwohl er auch manche 
libersah und durch eine falsche Interpretation der CP selbst neue Irrtiimer beging. 

Unterschiedlich ist der Ch�akter beider Chroniken. Die CP ist eher ein objek
tives, auf die Beschreibung von Ereignissen -sich beschrankendes Werk, die CPP 
besitzt dagegen eine moralisierende und didaktische Tendenz, die in den Kommenta
ren des Verfassers zum Ausdruck kommt, wenn er die Ungerechtigkeit der Mach
tigen anprangert, fiir die Armen eintritt sowie die Belange. der Kirche verteidigt. 
In der CPP sind auch Elemente polnischer politischer und nationaler Ideologie zu 
finden, die in der CP nicht zum Vorschein treten. Das letztere Werk wurde ver
mutlich von zwei Autoren verfasst, von welchen der eine wahrscheinlich ein 
Deutscher, der andere ein Pole war. 

Der Artikel enthalt schliesslich die Folgerung, dass sich Piotr nicht nur des 
aus dem Kodex der frliheren Bibliothek in Konigsberg, Nr. 1560, bekannten Textes 
der CP bediente, sondern auch den Text des Kodex aus der Universitatsbibliothek 
in Wrocław, R. 204, benutzte, der sich ehedem im Besitz des Flirsten von Brzeg, 
Ludwig I. befand. 




