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Instytut Historii 

Mnich Krystian i jego stosunek do św. Wojciecha 

Św. Wojciech i Krystian to dwie bardzo ważne postacie historii czeskiej drugiej połowy X wieku, 
przy czym, o ile życie, działalność i duchowość św. Wojciecha są  stosunkowo dobrze znane i opraco-
wane1, o tyle o Krystianie wiemy bardzo mało2, a bez wątpienia  był on postacią  nieprzeciętną  i za-
sługująca  na większą  niż dotychczas uwagę. Jego żywot pierwszych czeskich świętych, Wacława 
i Ludmiły (Vita  et passio sancti Wenceslai  et sancte Ludmile  ave eius), zwany od imienia autora Le-
gendą  Krystiana3,  przez wiele lat budził liczne kontrowersje. Spierano się przede wszystkim o czas 
powstania utworu, a rozbieżności w opiniach były znaczne — jedni badacze widzieli w legendzie 
dzieło pochodzące  z wieku X, inni z XII, a nawet XIV4. Obecnie, po przeszło stuletniej dyskusji, 
prawie powszechnie przyjmuje się, że żywot spisany został w latach 992-994, a więc w czasach świę-
tego Wojciecha5. 

1 H. G. Voigt, Adalbert  von Prag.  Ein Beitrag  zur Geschichte der  Kirche  und  des  Mönchtums  im zehnten Jahrhundert,  Berlin 
1898; K. Bosl, Adalbert  von Prag.  Heiliger  an einer europäischen Zeitenwende,  w: Tausend  Jahre  Bistums Prag 973-1973, 
München 1974, s. 93-105; F. Dvornik, Svaty  Vojtech,  druhy  prazsky  biskup,  Roma 1983; R. Turek, Svaty  Vojtech,  w: Bohemia 
Sancta.  Zivotopisy  ceskych  svetcû a pratel  bozich, red. J. Kadlec, Praha 1989, s. 85-112; Święty  Wojciech  w tradycji  i kulturze 
europejskiej,  red. ks. K. Śmigiel, Gniezno 1992; U. Borkowska, Duchowość św. Wojciecha  i środowisko,  które  ją kształtowało, 
„Studia Warmińskie" 30, 1993, s. 9-21; Svaty  Vojtech,  Cechové a Evropa, red. D. Trestik, J. Zemlicka, Praha 1997; Dziedzic-
two kultu  świętego Wojciecha.  Ogólnopolska  sesja z okazji  jubileuszu 1000-lecia męczeństwa św. Wojciecha,  KUL  22IX1997, 
red. ks. R. Knapiński, Lublin 1998; Środkowoeuropejskie  dziedzictwo  świętego Wojciecha.  Międzynarodowa  konferencja  nau-
kowa,  red. A. Barciak, W. Korzeniowska, A. Kunisz, i J. Szydłowski, Katowice 1998; Tropami  świętego Wojciecha,  red. 
Z. Kurnatowska, Poznań 1999; G. Labuda, Święty  Wojciech.  Biskup-męczennik.  Patron Polski,  Czech i Węgier,  Wrocław 
2000. 
2 Zob. B. Krzemieńska, Krystian  — Strachkwas,  w: SSS, t. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, s. 534; J. Slama, Strach-
kvas,  w: Slavnikovci  ve stredovekémpisemnictvi,  red. R. Novy, J. Slama, J. Zachova, Praha 1987, s. 441-442. 
3 Zob. Legenda  Christiani.  Vita  et passio sancti Wenceslai  et sancte Ludmile  ave eius, wyd. J. Ludvikovsky, Praha 1978 [dalej: 
Legenda  Christiani]. 
4 Literatura dotycząca  czasu powstania i, co się z tym wiąże,  autentyczności Legendy  Krystiana,  jest tak obszerna, że ograni-
czymy się do podania najważniejszych pozycji: J. Pekar, Die Wenzels-  und  Ludmila  Legenden  und  die  Echtheit  Christians, 
Prag 1906; V. Chaloupecky, Prameny X.  stoleti  legendy  Kristianovy  o svatém Vaclavu  a svaté Ludmile,  w: Svatovaclavsky 
sbornik,  t. 2, cz. 2, Praha 1939; Z. Kalandra, Cesképohanstvi,  t. 1, Praha 1947; R. Urbanek, Legenda  t. zv. Kristiana  ve vyvoji 
predhusitskych  legend  vaclavskych  a ludmilskych  a jejt autor, t. 1-2, Praha 1947, 1948 (w pracy tej znajduje się przegląd  star-
szej literatury dotyczącej  Legendy  Krystiana);  J. Ludvikovsky, O Kristiana  I, II, „Nase veda" 26, 1948-1949, s. 209-239; 27, 
1950, s. 158-173, 197-216; tenże, Rytmické  klausule  Kristianovy  legendy  a otazka  jejiho datovdm,  „Listy filologické",  1951, 
s. 169-190, tenże, Great Moravia  tradition  in the 10th cent. Bohemia and  Legenda  Christiani,  w: Magna  Moravia.  Sbornik 
k 1100. vyroci pnchodu  byzantské  misie na Moravu,  Spisy Univ. J. E. Purkyne v Brne, fil.  fak.  102, Praha 1965, s. 525-565; 
Z. Fiala, Hlavnipramen  legendy  Kristianovy,  „Rozpravy CSAV", rada SV, 84, 1974, ses. 1, Praha 1974; D. Trestik, Deset tez( 
o Kristianove  legende,  „Folia Historica Bohemica" 2, 1980, s. 7-38; tenże, Pocatky  Premyslovcû.  Vstup  Cechû do  dejin 
(530-935),  Praha 1997 (tu też obszerna bibliografia). 
5 Jednymi z ostatnich wątpiących  w autentyczność Legendy  Krystiana  są  Martin Eggers oraz Herman K0lln (który jednak 
przesuwa pochodzenie Legendy  tylko o kilka lat, uważając,  że powstała ona na samym początku  wieku XI). Zob. M. Eggers, 
Das „Grossmährische Reich": Realität  oder  Fiktion?  Eine Neuinterpretation  der  Quellen zur Geschichte des  mittleren  Donau-
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Równie silne spory co sama legenda, budziła osoba jej twórcy. Jako potencjalnych autorów ży-
wota wymieniano między innymi: brzewnowskiego opata z przełomu XIII i XIV wieku Bavora 
z Nectin6, mistrza Grzegorza z Valdeka (zm. 1301)7, czy Radzima — Gaudentego, brata św. Wojcie-
cha8. Wszystkie te daleko idące  hipotezy, umożliwione zarówno wątpliwościami  co do autentyczno-
ści Legendy,  jak i zbyt dowolnym odczytywaniem źródeł, zdecydowanie należy odrzucić. Próbując 
wyjaśnić, kim był Krystian, musimy przede wszystkim sięgnąć  do najstarszych zachowanych wzmia-
nek dotyczących  jego osoby. 

W prologu do Żywota  św. Wacława  i św. Ludmiły  jego autor nazywa siebie solo nomine Christianus 
— Krystianem (chrześcijaninem) tylko z imienia9. Pisze też, że jest mnichem, najpokorniejszym 
i najmniej godnym nazywać się bratem10, a dzieło swoje dedykuje biskupowi praskiemu Wojciecho-
wi, którego nazywa „najdroższym krewniakiem" (nepos  carissime)11. Mnicha Krystiana wspomina 
także autor drugiego z kolei żywota świętego Wojciecha — Bruno z Kwerfurtu.  W spisanym przez 
niego w 1004 r., a więc niemal współczesnym Legendzie  Krystiana  utworze, czytamy, że na czele po-
selstwa wysłanego w 992 r. do Rzymu po biskupa Wojciecha, stał wymowny mnich Krystian, brat 
księcia czeskiego (Bolesława II): Postea populos terre  episcopum suum revocat, sancti viri papatem, 
Radlam  sapientem, et qui frater  carnis domino  terre  fuit,  Christianum  monachum, virum eloquentem, 
in hoc opus eligunt12.  Również wcześniejsza legenda Jana Kanapariusza wspomina, że przywódcą 
poselstwa czeskiego był brat księcia, nie podaje jednak jego imienia: nunciorum primas vix 
promeruit  victoriam. Hic  ipse primas frater  erat ducis,  cuius terre  qui exigebatur,  episcopus prefuit13. 

Więcej informacji  o bracie Bolesława II zawiera powstała przeszło sto lat później kronika Kosma-
sa, przy czym Kosmas nie nazywa swego bohatera Krystianem, tylko Strachkwasem i przedstawia go 
zdecydowanie negatywnie. Według relacji kronikarza, syn Bolesława I miał się narodzić w noc uczty 
poprzedzającej  bratobójczą  walkę i dlatego właśnie otrzymał imię Strachkwas, czyli „straszna uczta" 
(teribile  convivium)14. To, w tak niecodziennych okolicznościach narodzone dziecko, zostało przez 
ojca przeznaczone do stanu duchownego jako wotum przebłagalne za zamordowanie brata. Zakon-
ne śluby złożył Strachkwas w klasztorze świętego Emmerama w Ratyzbonie15. Gdy święty Wojciech 
odchodził z Czech, zaproponował właśnie Strachkwasowi, jako bratu panującego  księcia, objęcie 
swego biskupstwa, ale ten odrzucił propozycję Sławnikowica, tłumacząc,  że jest mnichem i nie szuka 
zaszczytów. Po tym jednak, jak Wojciech został przez papieża zwolniony ze swych obowiązków  bi-
skupich, Strachkwas, owładnięty pychą,  zgodził się zostać jego następcą,  ale w czasie ceremonii wy-
święcenia przez arcybiskupa mogunckiego „pochwycił go srogi demon"16. O dalszych losach Strach-
kwasa Kosmas nie wspomina. 

Z jednej strony mamy więc relację żywotów św. Wojciecha o synu księcia czeskiego jako o wy-
mownym mnichu Krystianie, z drugiej zaś, jako o przewrotnym Strachkwasie. 

Do wersji Kosmasa, odległej w czasie i bez wątpienia  ubarwionej literacką  fikcją,  należy podejść 
z dużą  ostrożnością.  Zwłaszcza opowieść o okolicznościach narodzin i śmierci Strachkwasa nosi 
znamiona baśniowości. Niewątpliwy  wydaje się jednak sam fakt  istnienia brata Bolesława II, mnicha 

raumes im 9. Jahrhundert,  Stuttgart 1995, s. 288; tenże, Das Erzbistum  des  Method.  Lage, Wirkung  und  Nachleben  der  kyrillo-
methodianischen  Mission,  „Slavistische Beiträge" Bd. 339, München 1996, s. 122 n.; H. K0lln, Die Wenzelslegende  des 
Mönchs  Christian,  Copenhagen 1996, s. 27-28, 32 n. 
6 R. Urbanek, op. cit., s. 403-534. 
7 F. M. Bartos, Kdo  jeKristian?,  „Listy filologické"  3, 1955, s. 18 n. 
8 O. Krâlfk,  K  pocatkùm  literatury  v premyslovskych  Cechach, „Rozpravy CSAV", г. SV, 70, ses. 6, Praha 1960, s. 27 n.; 
tenże, Od  Radima  ke Kosmovi,  „Acta Universitatis Palackianae Olomucensis", Philologica 26, Praha 1968, s. 9. 
9 Legenda  Christiani,  prol., s. 8. 
1 0 Ibid., humilimus et omnium monachorum nec dicendus  infimus  frater. 
11 Ibid., prol., s. 10. 
12 Sancti  Adalberti  Pragensis  episcopi et martyris  vita altera  auctore Brunone Querfurtensi  [dalej: Vita  altera],  wyd. J. Karwa-
sińska, Warszawa 1969, MPH s.n., t. 4, cz. 2, rozdz. 15, s. 18. 
13 Sancti  Adalberti  Pragensis  episcopi et martyris  vita prior [dalej : Vita  prior], wyd. J. Karwasińska, Warszawa 1962, MPH s.n., 
t. 4, cz. 1, rozdz. 18, s. 27. 
14 Cosmae Pragensis  Chronica Boemorum [dalej: Cosmas], ed. B. Bretholz, MGH SS, n.s., t. 2, Berlin 1923, rozdz. 17, s. 36. 
15 Ibid., s. 36-37. 
16 Ibid., rozdz. 30, s. 55. 
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z Ratyzbony17. Nie chcąc  zaś mnożyć synów Bolesława I należy przyjąć,  że Strachkwas i Krystian to 
ta sama osoba18. 

Większe wątpliwości  budziło utożsamienie owego Strachkwasa — Krystiana z Krystianem, auto-
rem Legendy,  wydaje się jednak, że jest ono jak najbardziej zasadne. Obie te postacie łączy  nie tylko 
to samo, występujące  wprawdzie w X wieku, ale jednak rzadkie imię19, ale też fakt,  że byli to bene-
dyktyńscy mnisi, którzy pozostawali w bliskich kontaktach ze św. Wojciechem. 

Uznanie autora Żywota  św. Wacława  i św. Ludmiły  za brata Bolesława II, a syna Bolesława I ro-
dziło wątpliwości  części historyków głównie z tego powodu, że niemożliwe wydawało im się, by syn 
mógł tak negatywnie pisać o ojcu. Problem ten starano się więc obejść wykazując,  że Krystian nie 
był Przemyślidą,  lecz Sławnikowicem, stryjem świętego Wojciecha20. Ten pogląd,  zaproponowany 
przez Josefa  Pekara, a przejęty później głównie przez Vâclava Chaloupeckiego21 i Jaroslava Ludvi-
kovskiego22, stał się możliwy na skutek błędnej interpretacji słów Brunona i Kanapariusza. Zgodnie 
z nią,  pisząc  o „bracie księcia, pana ziemi", nie mieli oni na myśli Bolesława II, lecz Sławnika, który 
również był księciem czeskim. Dla cudzoziemców, jakimi byli zarówno Brunon, jak i Kanapariusz 
nie było rzekomo jasne, którego księcia był Krystian bratem23. Taką  interpretację miał potwierdzać 
fakt,  że w prologu Legendy  Krystian nazywa Wojciecha nepos carissime, co tłumaczono jako „naj-
droższy bratanku"24. Słowo nepos może jednak oznaczać nie tylko bratanka, ale i krewnego w ogóle 
i taką  jego wykładnię należałoby tutaj przyjąć.  Nie do zaakceptowania jest również teza, jakoby zie-
mia czeska miała dwóch równorzędnych książąt25.  Był tylko jeden książę  — Bolesław i to właśnie je-
go ziemi (Pragi) biskupem był św. Wojciech. 

Odpowiedzi na pytanie, dlaczego Krystian w taki, a nie inny sposób przedstawił Bolesława I i jego 
zbrodnię, można jednak udzielić nie uciekając  się do twierdzenia, że autor legendy był Sławnikowi-
cem26. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że Krystian pisząc  swoje dzieło miał przed sobą  dwa star-
sze żywoty wacławskie — legendy Crescente  fide27  i Gumpolda28, z których obficie  korzystał, a które 
były prawdopodobnie dość szeroko znane w ówczesnym świecie29. W związku  tym nie mógł nie opi-
sać i nie potępić zbrodni bratobójstwa. Bez wątpienia  jednak Bolesław znacznie ostrzej potraktowa-
ny został przez Gumpolda, biskupa Mantui, niż przez Krystiana, który napisał, że bratobójca, choć 
późno, to przecież zaczął  się zastanawiać nad swoim czynem30. Ważniejszy jest jednak fakt,  że to 
właśnie za panowania Bolesława I, jak zgodnie podają  wszystkie legendy, dokonano translacji ciała 

17 Pogląd  O. Krâlfka,  że Strachkwas jest całkowitym wymysłem Kosmasa, skierowanym przeciw Krystianowi, pozostaje od-
osobniony, zob. O. Krâlfk,  Identita  prvntho ceského spisovatele,  „Ceskoslovensky casopis historicky" 12, 1964, s. 843-855. 
18 Utożsamienie Krystiana z Żywota  Drugiego  św. Wojciecha z kosmasowskim Strachkwasem nastąpiło  zresztą  bardzo 
wcześnie, bo już w XIV-wiecznym rękopisie legendy Brunona przywódcę poselstwa czeskiego określono mianem Christia-
num Zrahkwaz, zob. J. Ludvfkovsky,  Legenda  Christiani,  s. 127-128. 
19 O imieniu Christian  zob. J. Ludvfkovsky,  Kristian  ci tzv. Kristian?,  „Sbornfk  praci filosofické  fakulty  Brnenské university" 
E 9,1964, s. 139-147. 
2 0 J. Pekar, Svaty  Vaclav,  w: tegoż, O smyslu ceskych dejin,  Praha 1999 [przedruk z: Svatovaclavsky  sbornik  I,  Praha 1934, 
s. 9-101], s. 45, 54. 
2 1 V. Chaloupecky, op. cit., s. 306-312. 
2 2 J. Ludvfkovsky,  Great Moravia  tradition,  s. 525, 553; tenże, Legenda  Christiani,  s. 129-130. 
2 3 V. Chaloupecky, op. cit., s. 308-310; J. Ludvfkovsky,  Legenda  Christiani,  s. 129. 
2 4 Tak termin ten tłumaczy J. Ludvfkovsky,  Legenda  Christiani,  s. 11. 
2 5 O Sławnikowicach i ich pozycji w ramach państwa Bolesławów, por. J. Slâma, Slavnikovci-vyznamna  ci okrajova  zalezitost 
ceskych dejin  10. stoleti?,  „Archeologické rozhledy" 47, 1995, s. 182-224. 
2 6 Por. D. Trestfk,  Premyslovec Kristian,  „Archeologické rozhledy" 51, 1999, s. 607 n. 
2 7 Legenda Crescente  fide  powstała prawdopodobnie w roku 974 lub wkrótce potem. Na temat miejsca i czasu powstania le-
gendy zob. J. Staber, Die älteste  Lebensbeschreibung des  Fürsten  Wencezlaus  und  ihr Ursprungsort  Regensburg,  w: Das heidni-
sche und  christliche  Slaventum  — Acta II.  Congressus  internationalis  historiae Slavicae  Salisburge-Ratisbonensis  anno 1967 
celebrati,  Bd. 2 (Annales Institui Slavici 6), Wiesbaden 1970, s. 183-193; J. Ludvfkovsky,  Crescente  fide,  Gumpold  a Kristian 
(Prtspevek  k datovam  legendy  Kristianovy  s dodatkem  o dnesnim  stavu této otazky),  „Sbornfk  pracf  filosofické  fakulty 
Brnenské university" D 4, 1955, s. 48-66; tenże, Nove  zjisteny rukopis  legendy  Crescente  fide  a jeho vyznam pro datovam  Kri-
stiana, „Listy filologické"  6,1958, s. 56-68. 
2 8 O legendzie Gumpolda powstałej około 983 r., zob. J. Ludvfkovsky,  Crescente  fide,  Gumpold  a Kristian,  s. 48-66. 
2 9 Legenda Gumpolda pisana była na życzenie cesarza Ottona II. 
3 0 Legenda  Christiani,  rozdz. 8, s. 78: Nunciantur  hec fratricide  illi,  et quia Christiane  milicie clamide  erat obtectus, magnali-
bus Dei resistere  non valens, quamvis sero, cepit mirari. 
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Wacława, co według ówczesnej praktyki równało się kanonizacji31. Było to też oficjalnym  przyzna-
niem się księcia czeskiego do winy i odpokutowaniem występku. Skoro więc sam Bolesław nie wa-
hał się tego uczynić i być może sam zaczął  propagować kult brata32, czemu nie miał o tym pisać jego 
syn? Tym bardziej, że również drugi z synów Bolesława I, książę  Bolesław II, bardzo silnie propago-
wał kult św. Wacława (najstarsze łacińskie legendy wacławskie powstały właśnie za jego panowania). 
Wydaje się, że Krystian współpracował z bratem w szerzeniu tego kultu, a jego Legenda  miała być 
oficjalną,  dynastyczną  wersją  żywota świętego Wacława. 

O pochodzeniu autora Vita  et passio sancti Wenceslai  et sancte Ludmile  z dynastii Przemyślidów, 
świadczy jednak przede wszystkim charakter jego dzieła33. Praca Krystiana jest bowiem nie tylko le-
gendą  o pierwszych czeskich świętych, ale także wykładem najstarszej historii kraju i dynastii, swego 
rodzaju „najstarszą  kroniką  czeską",  jak określił żywot pierwszy obrońca jego autentyczności Josef 
Pekar34. 

Krystian wyraźnie wiąże  początki  wspólnoty czeskiej z początkami  dynastii założonej przez mi-
tycznego Przemysła (który po raz pierwszy pojawia się właśnie w Legendzie  Krystiana).  Od Przemy-
sła w prostej linii wywodzi następnie pierwszego chrześcijańskiego księcia czeskiego Borzywoja oraz 
Wacława, pierwszego czeskiego świętego i patrona dynastii. Bez wątpienia  tylko osoba ściśle związa-
na z panująca  dynastią  i realizująca  jej polityczne założenia mogła pisać w ten sposób35. 

Przyjęcie, że Krystian był synem Bolesława I, co dzisiaj nie budzi już w zasadzie żadnych wątpli-
wości36, rodzi jednak kilka pytań. Przede wszystkim — dlaczego Przemyślida zadedykował swe dzie-
ło Sławnikowicowi (zwłaszcza w kontekście późniejszego wymordowania tego rodu przez ludzi jego 
brata)? Jak wyglądały  stosunki Wojciecha z Bolesławem II, czy też szerzej, jakie były relacje między 
Przemyślidami a Sławnikowicami? 

Bez wątpienia  oba te rody były spokrewnione. Jasno to wynika z prologu Krystiana, który nie tyl-
ko zwraca się do Wojciecha nepos carissime, ale też stwierdza, że biskup wywodzi swój ród z tej sa-
mej linii co święty Wacław37. Związki  rodzinne między Przemyślidami i Sławnikowicami nie budzą 
więc wątpliwości,  nie jesteśmy natomiast w stanie określić stopnia tego pokrewieństwa38. Niewątpli-
we wydaje się jednak, że powiązania  rodzinne między oboma rodami musiały mieć jakiś wpływ na 
wybór Wojciecha na biskupa praskiego. Ze względu na ubóstwo źródeł trudno jednak jednoznacz-
nie powiedzieć, jakie czynniki zadecydowały o elekcji Sławnikowica na stolec biskupi i jakie okolicz-
ności temu wydarzeniu towarzyszyły. Sprawę stosunku księcia czeskiego do Wojciecha dodatkowo 
komplikuje niejasna sytuacja praskiego biskupstwa. Z jednej strony biskupi otrzymywali inwestyturę 
z rąk  cesarza, z drugiej byli finansowo  uzależnieni od księcia39. W tej sytuacji zarówno cesarz, jak 
i zapewne książę  praski mieli wpływ na obsadzenie biskupstwa. 

3 1 H. Misztal, Procedura  kanonizacyjna pierwszego tysiąclecia,  w: Kanonizacja  św. Wojciecha  i dziedzictwo  jego kultu,  red. 
J. Strzelczyk, C. Pest, W. Polak, Lublin 2001, s. 25 n. 
3 2 D. Trestfk  sformułował  nawet pogląd,  że to już Bolesław I zaczął  wykorzystywać kult zabitego brata w staraniach o utwo-
rzenie biskupstwa w Pradze, a jego oddany na nauki do Ratyzbony syn Krystian, był planowany na przyszłego biskupa, zob. 
D. Trestfk,  Premyslovec Kristian,  s. 604. Teza ta wydaje się zbyt daleko idąca,  ale faktem  jest, że w tzw. Pierwszej stsł.  legen-
dzie  o św. Wacławie,  która zdaniem dużej części badaczy powstała jeszcze za panowania Bolesława I, władca ten wyznaje 
swój grzech i jest inicjatorem translacji brata. O legendzie słowiańskiej patrz Staroslovenské  legendy  ceského  pûvodu.  Nej-
starsi kapitoly  z dejin  cesko-ruskych  kulturnich  vztahû, red. A. I. Rogov, E. Blahova, V. Konzal, Praha 1976, s. 55-139. 
33 Zdecydowanie należy odrzucić tezę V. Chaloupeckiego że Krystian wręcz nienawidził Przemyślidów, a jego legenda 
miała charakter „sławnikowski", zob. V. Chaloupecky, op. cit., s. 314 n. 
3 4 J. Pekar, Nejstarsi  kronika  ceska,  ,,Cesky casopis historicky" 8, 1902, s. 386. 
35 Nie są  przekonujące  wyjaśnienia J. Ludvikovskiego, że Krystian (pochodzący  według tego badacza z rodu Sławnika) wy-
powiada się za cały kraj i sławi przemyślidzkich świętych dlatego tylko, że Sławnikowcy byli spokrewnieni z Przemyślidami, 
zob. J. Ludvfkovsky,  Legenda  Christiani,  s. 130 n. 
3 6 Przyczyniły się do tego przede wszystkim prace Dusana Trestfka:  D. Trestfk,  Premyslovec Kristian,  s. 602-612; tenże, Bra-
trovrahûv syn, mnich Kristian,  „Dejiny a soucasnost" 21, 1999, c. 6, s. 6-10. 
3 7 Legenda  Christiani,  prol., s. 8: qui ex eodem  tramite  lineampropaginis  trahitis. 
3 8 Część badaczy sądzi,  że z rodu Przemyślidów pochodziła matka św. Wojciecha Strzeżysława, zob. R. Turek, Slavnikovci 
a jejich panstvi, Hradec Kralové 1982, s. 79; R. Novy, Slavnikovci  v rane stredovëkych  Cechach, w: Slavnikovci  ve stredovekém 
pisemnictvi, s. 38. Bardziej prawdopodobna wydaje się jednak hipoteza, że z Przemyślidami był spokrewniony sam Sławnik, 
por. D. Trestfk,  Pocatky  Premyslovcû,  s. 424-425. 
3 9 F. Graus, Böhmen zwischen Bayern und  Sachsen. Zur  böhmischen Kirchengeschichte  des  10. Jahrhundert,  „Historica", 17, 
1969, s. 6 n. 
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Istnieją  przypuszczenia, że stosunki między Wojciechem a Bolesławem II od początku  były bar-
dzo napięte40. Wojciech miał zawdzięczać swoje wyniesienie pokrewieństwu i bliskim kontaktom 
z Ludolfingami,  a wbrew woli księcia. Późniejsze jego konflikty  z Bolesławem wynikałyby zaś z tego, 
że Sławnikowic był postrzegany jako reprezentant interesów własnego rodu (i zapewne też cesar-
skich). Wydaje się jednak, że rację mają  ci badacze, którzy przypuszczają,  iż wybór Wojciecha na bi-
skupa praskiego odbył się z inicjatywy, albo przynajmniej za aprobatą  Bolesława II41 . 

Bez wątpienia  książę  czeski nie miał całkowitej swobody w obsadzaniu swojego biskupstwa42, ale 
zapewne to on wysuwał kandydata na ten urząd.  Prawdopodobnie tak właśnie było w przypadku 
świętego Wojciecha. Nie wydaje się, by w momencie jego wyboru na biskupa istniał jakiś konflikt 
miedzy Przemyślidami a Sławnikowicami. W 981 r. umarł Sławnik, twórca potęgi rodu, osadzony 
w Libicach zapewne przez Bolesława I 4 3 i nie mający  z książętami  praskimi żadnych zatargów. Kan-
dydatura jego syna, spokrewnionego z Przemyślidami i wykształconego w Magdeburgu, wydaje się 
w tej sytuacji całkowicie naturalna, a pokrewieństwo Sławnikowiców z Ludolfingami44  mogło być 
wtedy dodatkowym atutem. Takie przypuszczenia potwierdza fakt,  że w źródłach nie ma żadnej 
wzmianki o konflikcie  przy wyborze Wojciecha na biskupa45. Zapewne sytuacja później nieco się 
zmieniła. Wybór Sławnikowica rozbudził ambicje nowej głowy rodu Sobiesława, tym bardziej, że 
sprzyjała temu pogarszająca  się sytuacja międzynarodowa Bolesława. Sobiesław, licząc  na poparcie 
brata biskupa (i może też Ludolfingów),  zaczął  bić własne monety (wspólnie z bratem i samodziel-
nie)46, co było naruszeniem regale książęcego  i świadczyło o dążeniu  Sławnikowica do niezależno-
ści od Pragi. Prawdopodobnie jednak ambicje Sobiesława nie miały należytego oparcia w rzeczy-
wistej sile politycznej i militarnej47. Wydaje się, że najważniejszym atutem Sławnikowiców był 
Wojciech — biskup, człowiek niezwykle wykształcony i pozostający  w bliskich kontaktach z dwo-
rem cesarskim. Ale czy rzeczywiście biskup praski brał udział w rozgrywkach brata? Ze współczes-
nych jedynie Thietmar ogólnikowo wspomina o jakimś konflikcie  między Wojciechem a księciem 
Bolesławem48. Pozostałe źródła milczą  na ten temat. Jako powód opuszczenia przez biskupa die-
cezji praskiej podają  konflikty  natury religijnej i moralnej — wielożeństwo, małżeństwa duchow-
nych, małżeństwa między krewnymi i sprzedawanie chrześcijańskich jeńców kupcom żydowskim49. 
Ale to godziło również w interesy ekonomiczne księcia i jego drużyny. Bruno pisze, że przeciwko 
Wojciechowi buntowali się czescy możni50. Nie wydaje się wprawdzie, by doszło do otwartego kon-
fliktu  biskupa z księciem, ale bez wątpienia  Wojciech nie otrzymał od Bolesława należytego popar-
cia swoich działań. 

Niezależnie jednak od rodzaju starć między księciem a biskupem, były też próby porozumienia 
i załagodzenia konfliktów.  Bolesław wysłał po Sławnikowica do Rzymu poselstwo, na którego czele 
postawił własnego brata i zgodził się na liczne ustępstwa wobec biskupa, by sprowadzić go z powro-

4 0 A. Pleszczyński, Przestrzeń  i polityka.  Studium  rezydencji  władcy  wcześniejszego średniowiecza  — przykład  czeskiego  Wy-
szehradu,  Lublin 2000, s. 60 n. 
4 1 R. Turek, Slavnikovci,  s. 123; P. Spunar, Święty  Wojciech  a Praga,  „Studia Warmińskie" 30, 1993, s. 38; G. Labuda, Święty 
Wojciech,  s. 105-106; P. Urbańczyk, Władza  i polityka  we wczesnym średniowieczu,  Wrocław 2000, s. 210-211. 
4 2 Nie można zgodzie się z twierdzeniem F. Grausa, że inicjatywa przy obsadzaniu biskupstwa praskiego należała wyłącznie 
do księcia czeskiego, a inwestytura cesarska była tylko formalnością,  zob. F. Graus, op. cit., s. 30-31. 
43 Por. J. Slâma, Slavnikovci,  s. 197; D. Trestfk,  Sv. Vojtech  a formovam  stredm  Evropy, w: Svaty  Vojtech,  Cechové a Evropa, 
s. 83. 
4 4 Vita  altera,  rozdz. 1, s. 3. 
45 Niejasne wzmianki żywotów św. Wojciecha nie uprawniają  do przyjęcia takich wniosków: Vita  prior, rozdz. 7, s. 11; Vita 
altera,  rozdz. 8, s. 7. Inaczej A. Pleszczyński, op. cit., s. 60. 
4 6 O sławnikowskim mennictwie zob. J. Hâskovâ, Slavnikovci  v historické  vypovedi  svych minci, „Archelogické rozhledy" 47, 
1995, s. 225-230; taż, Küloze  biskupa Vojtecha  ve Slavnikovském  mincovam, w: Svaty  Vojtech,  Cechové a Evropa, s. 49-54; 
Z. Petrân, Mince  biskupa Vojtecha,  [w:] Svaty  Vojtech,  Cechové a Evropa, s. 55-77 (tu też obszerna literatura). 
4 7 Świadczy o tym bardzo łatwe opanowanie głównego grodu Sławnikówiców — Libic i brak reakcji na to zarówno ze stro-
ny Rzeszy, jak i Polski. 
4 8 Kronika  Thietmara  [dalej: Thietmar], ed. M. Z. Jedlicki, Poznań 1953, ks. 7, s. 549. 
4 9 Vita  prior, rozdz. 12, s. 18; Vita  altera,  rozdz. 11, s. 12-13. 
5 0 Vita  altera,  rozdz. 11, s. 12-13: Ipsi  clericipalam  uxores ducunt,  contradicentem  episcopum iniquo odio  oderunt  et sub quo-
rum tutela  quique fuerunt,  contra ipsum maiores terre  concitauerunt. 
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tem do Pragi51. Krystian z pewnością  nieprzypadkowo stał na czele tego poselstwa — musiał cieszyć 
się zaufaniem  zarówno brata, jak i Wojciecha. Jest bardzo prawdopodobne, że to właśnie on był ini-
cjatorem porozumienia i pośrednikiem między Bolesławem a biskupem. 

Nie ulega wątpliwości,  że autor Legendy  pozostawał z Wojciechem w bardzo bliskich i serdecz-
nych stosunkach, co znalazło swój wyraz w silnym eksponowaniu pokrewieństwa łączącego  go 
z przyszłym świętym. Poza tym Przemyślida nie tylko dedykuje biskupowi swoje dzieło, ale też 
stwierdza, że powstało ono na prośbę Wojciecha i przy współpracy z nim52. Dodatkowo w prologu 
autor prosi biskupa, by jego praca była czytana w praskiej diecezji i tym samym stała się oficjalnym 
tekstem liturgicznym53. Należałoby się oczywiście zastanowić, na ile słowa Krystiana mieszczą  się 
w powszechnym wówczas toposie zleceniodawcy, a na ile poza niego wykraczają.  W literaturze ha-
giograficznej  owego czasu dość częste jest powoływanie się na jakąś  wysoko postawioną  osobistość, 
która była inicjatorem dzieła i jednocześnie jego najważniejszym czytelnikiem. Miało to z jednej 
strony służyć podniesieniu rangi dzieła, z drugiej zaś przerzucić część odpowiedzialności za możliwe 
niedostatki pracy na jej mocodawcę i tym sposobem osłabić ewentualną  krytykę54. Bez wątpienia 
Krystian znał ten topos i posłużył się nim, ale pewne przesłanki pozwalają  twierdzić, że wykraczał 
poza ten schemat. Autor Żywota  św. Wacława  i św. Ludmiły  zwraca się do Wojciecha nie tylko w pro-
logu do swej pracy, ale też czyni dygresję w tekście właściwym, tłumacząc  się przed biskupem z tego, 
jak przedstawił bohatera legendy. Jeśli przedmowa ma charakter dość oficjalny,  to w tym tzw. „dru-
gim prologu", Krystian bardziej bezpośrednio zwraca się do biskupa, akcentując  tym samym zaży-
łość łączącą  go z Wojciechem i podkreślając  wkład tego ostatniego w pracę nad legendą55.  Wydaje 
się, że żywot jest swego rodzaju dialogiem prowadzonym z biskupem. Bez wątpienia  Wojciech miał 
wpływ na koncepcję świętości Wacława zawartą  w Legendzie,  a jednocześnie Krystian kształtując  po-
stać swego bohatera według pewnej własnej wizji, stara się przekonać do niej Wojciecha. Osoba 
św. Wacława jest zresztą  czynnikiem bardzo mocno łączącym  Przemyślidę i Sławnikowica. Obaj ży-
wili dla niego szczególny kult, co potwierdza Legenda  Krystiana,  ale nie tylko. Wydaje się, że dla 
Wojciecha Wacław był osobistym patronem i swego rodzaju wzorem56. Szczególne znaczenie tego 
świętego w życiu biskupa praskiego potwierdzają  najstarsze żywoty tego ostatniego. U Kanapariu-
sza Wojciech boso wchodzi do Pragi, gdyż jest ona miastem świętego Wacława57. Brunon z Kwerfur-
tu pisze o szczególnej czci żywionej przez Sławnikowiców wobec Wacława58. W legendzie Wawrzyń-
ca z Monte Cassino, powstałej w pierwszej połowie XI w., czytamy, że w translacji ciała czeskiego 
księcia do Pragi brał udział św. Wojciech59. Można przypuścić, że Wawrzyniec, piszący  w klasztorze, 
w którym przebywał też biskup praski, wiedział o szczególnym znaczeniu Wacława dla Sławnikowi-
ca60. Oczywiście najważniejszym źródłem, potwierdzającym  głęboką  cześć żywioną  przez Wojciecha 

5 1 Świadczy o tym edykt księcia z 992 r., zob. Codex  diplomaticus  et epistolaris  Regni Bohemiae, ed. G. Friedrich, t. 1, Praga 
1914, nr 37, s. 43: Anno dominice  incarnationis DCCCCLXXXXII,  domino  Johanne  XVpapa  in sacratissima sede  beati Petri 
apostoli,  imperante domino  Ottone III  rege augusto, ortante  dei  nutu domino  episcopo II  sancte Pragensis  ecclesie Adalberto 
monacho, dux  Bolezlaus  presentibus omnibus primatibus suis dedit  prefato  episcopo secundum  statuta  canonum separare ea 
coniugia, que infra  parantelam contra sacram legem coniuncta esse reperirentur,  necnon etiam ecclesias per loca opportuna 
construendi  et decimas  congregandi  licentiam dedit. 
5 2 Legenda  Christiani,  prol., s. 8. 
5 3 Ibid., s. 10. 
5 4 G. Simon, Untersuchungen  zur Topik  der  Widmungsbriefe  mittelalterlicher  Geschichtsschreiber  bis zum Ende  des  12. Jahr-
hundert,  „Archiv für  Diplomatik" 4, 1958, s. 60 n. 
5 5 Legenda  Christiani,  rozdz. 7, s. 68: Legis hec, pontifex  alme, et que vix ipsos summi in ecclesia gracia Dei viros implerepotu-
isse noveras, layci ordinis  virum et eundem  ducem  et prepositum unius gentis, que et gencium ferox  ipsa natura habetur, adim-
plesse tenuissime miraris. Oro, pro ingenito tibi sapiencie fonte,  patrum felicissime,  mecum et scripta et scribenda  laude  digna 
extollas,  quia sicut iusseras, preter  ea, que tuo ore audieram,  aut mecum a fide  et sanctitate  plenis vera compereras, aliqua stilo 
perstringere  omnino refugio. 
5 6 O szczególnym znaczeniu Wacława dla św. Wojciecha por. I. Wood, Adalbert  z Pragi  i Bruno z Kwerfurtu,  w: Tropami 
świętego Wojciecha,  s. 161-162. 
5 7 Vita  prior, rozdz. 8, s. 13. 
5 8 Vita  altera,  rozdz. 21, s. 27. 
5 9 Laurentius monachus Casinensis archiepiscopus Amalfitanus,  Passio s. Wenceslai  regis, ed. F. Newton, Opera, MGH, 
Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, Bd. 7, Weimar 1973, s. 38-39. 
6 0 I. Wood, Adalbert  z Pragi,  s. 162. 
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dla pierwszego czeskiego świętego, jest Legenda  Krystiana,  która bez wątpienia  powstała pod wpły-
wem biskupa61. 

Zarówno św. Wojciech, jak i Krystian zainteresowani więc byli szerzeniem kultu świętego Wacła-
wa, przy czym Krystianem, poza celami religijnymi, kierowały też motywy natury politycznej i dyna-
stycznej. Wykorzystał on swoją  legendę do przedstawienia historii dynastii i legitymizacji władzy 
Przemyślidów, których uczynił dziedzicami państwa wielkomorawskiego. W tym punkcie Krystian 
realizował zapewne politykę swego brata. Żywot  św. Wacława  i św. Ludmiły  wydaje się więc być wy-
razem współpracy nie tylko mnicha Krystiana i biskupa praskiego, ale też Bolesława II, który rów-
nież był żywo zainteresowany propagowaniem kultu patrona dynastii. Być może udział Wojciecha 
w tym przedsięwzięciu był nie tylko wyrazem osobistej czci dla Wacława, ale też odpowiedzią  na 
ustępstwa księcia wyrażone w edykcie z 992 r. Jest to oczywiście tylko hipoteza, ale bardzo prawdo-
podobna. Niewątpliwie  Krystian, zwracając  się do biskupa praskiego o potwierdzenie Legendy  jego 
autorytetem, kierował się nie tylko podziwem i miłością  do przyszłego świętego. Wojciech, postać 
niezwykła, otoczona nimbem świętości już za życia, osobisty przyjaciel cesarza, posiadający  rozległe 
kontakty w Rzeszy i w Rzymie, mógł się przyczynić do rozpowszechnienia żywota nie tylko w Cze-
chach, ale również w Europie. 

Ścisła współpraca między Przemyślidami a Sławnikowicem oraz pewne informacje  zawarte w Le-
gendzie  Krystiana62  i w rocznikach z Hildesheimu63, skłoniły Johannesa Frieda do przypuszczeń, że 
pierwotnie Praga miała być siedzibą  arcybiskupstwa, które ostatecznie ustanowiono w Polsce64. 
Przypuszczenia te, oparte na bardzo niepewnych przesłankach, zostały słusznie zakwestionowane 
i odrzucone przez innych badaczy65. Równie błędna wydaje się hipoteza, że święty Wojciech ściśle 
współpracował z Bolesławem i jego bratem w celu wyniesienia Pragi do rangi metropolii, a kandy-
datem na przyszłego arcybiskupa mógł być Krystian66. W rzeczywistości w żadnych współczesnych 
źródłach nie ma wzmianek o staraniach Bolesława II o arcybiskupstwo. W Legendzie  Krystiana  też 
nie znajdziemy na to dowodów. Z pewnością  była ona wyrazem współpracy między Sławnikowicem 
a Przemyślidami, ale współpraca ta dotyczyła propagowania kultu pierwszego czeskiego świętego 
wywodzącego  się z dynastii panującej,  a nie starań o metropolię w Pradze. Legenda  jest też swego 
rodzaju hołdem złożonym Wojciechowi, ale nie pozwala zakładać, by Krystian był wyznaczony na je-
go następcę. Wprawdzie Kosmas podaje, że Wojciech przed odejściem do Rzymu powierzył swoją 
diecezję właśnie Przemyślidzie67 (czym potwierdza bliskie związki  między tymi postaciami), ale in-
formacja  ta nie wydaje się wiarygodna. Milczą  na ten temat przede wszystkim Bruno i Kanapariusz, 
ale także inne współczesne źródła. Kosmasowska opowieść zaś, o tym, jak Strachkwasa, w momen-
cie wyświęcania na biskupa praskiego, opętał demon, wydaje się odległym echem wydarzeń związa-
nych z biskupem Miśni Folkoldem, który został tknięty paraliżem podczas uroczystości wielkanoc-
nych w Pradze68. Krystian prawdopodobnie nigdy nie pełnił obowiązków  biskupich. Jest bardzo 
możliwe, że umarł przed świętym Wojciechem, ponieważ o jego losach po napisaniu Legendy  nic nie 
wiadomo. 

6 1 Istnieją  też przypuszczenia, że Wojciech mógł zainspirować Ottona II do wydania Gumpoldowi polecenia spisania żywo-
ta świętego Wacława, zob. J. Slâma, Slavnikovci,  w: Svaty  Vojtech,  Cechové a Europa, s. 29. 
6 2 Chodzi o wiadomość, że Metody miał pod sobą  siedmiu biskupów, zob. Legenda  Christiani,  rozdz. 1, s. 14. 
63 Podają  one, że w roku 1000 biskupstwo powstało w Pradze, a nie w Gnieźnie, zob. Annales Hildesheimenses,  ed. 
G. H. Pertz, MGH SS, t. 3, Stuttgart 1987, s. 91-92. 
6 4 J. Fried, Otton III  i Bolesław  Chrobry.  Miniatura  dedykacyjna  z Ewangeliarza  z Akwizgranu,  zjazd  gnieźnieński  a królestwa 
polskie  i węgierskie,  Warszawa 2000, s. 94 n. 
65 G. Labuda, Zjazd  gnieźnieński  roku  1000 w oświetleniu ikonograficznym,  Kwart. Hist. 98, 1991, z. 2, s. 3-18; tenże, O rze-
komym zamyśle utworzenia arcybiskupstwa  w Pradze  w roku  1000 — próba wyjaśnienia przekazu  źródłowego,  w: W  kręgu  histo-
rii, historiografii  i polityki,  Łódź 1997, s. 237-244; tenże, Zjazd  i synod  gnieźnieński  w roku  1000, Kwart. Hist. 107, 2000, z. 2, 
107-122; K. Görich, Ein Erzbistum  in Prag oder  in Gnesnen?, „Zeitschrift  für  Ostforschung"  40, 1991, s. 10-27; R. Micha-
łowski, Zjazd  gnieźnieński.  Religijne przesłanki  powstania arcybiskupstwa  gnieźnieńskiego,  Wrocław 2005, s. 99-114. 
6 6 O tym D. Trestfk,  który opiera się na tezie Frieda: D. Trestfk,  Premyslovec Kristian,  s. 605 n.; tenże, Sv. Vojtech  a for-
movam stredm  Evropy, s. 85 n. 
6 7 Cosmas, rozdz. 29, s. 52-53. 
6 8 Thietmar, ks. 4, s. 153. 
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Żywot  św. Wacława  i św. Ludmiły,  tak literacko dopracowany, mający  za patronów praskiego bi-
skupa i księcia, nie został jednak w Czechach szeroko rozpowszechniony, gdyż w całości zachował 
się w rękopisie pochodzącym  dopiero z początku  XIV wieku. Powstaje w związku  z tym pytanie, 
dlaczego tak się stało? Oczywiście nie możemy dać na nie jednoznacznej odpowiedzi, ale możemy 
przypuszczać, że wynikało to z sytuacji politycznej w Czechach końca X wieku. Drugie odejście 
Wojciecha z Pragi, wymordowanie Sławnikowiców, będące  punktem kulminacyjnym napięcia mię-
dzy nimi a księciem, załamanie się dalekosiężnych planów Bolesława i kryzys państwa czeskiego, 
który rozpoczął  się pod koniec jego panowania nie sprzyjały z pewnością  rozpowszechnianiu Legen-
dy.  Równie istotne było też to, że zleceniodawca i duchowy patron dzieła, został po swojej męczeń-
skiej śmierci „zawłaszczony" na potrzeby państwa Bolesława Chrobrego. Tym niemniej praca Krys-
tiana była zbyt ważna, by zostać zapomniana i we wszystkich niemal legendach wacławskich powsta-
łych później widać jej wyraźne wpływy. Szczególnie widoczne jest to w żywotach pochodzących 
z XIII wieku, kiedy państwo czeskie przeżywało swój ponowny rozkwit. 

The Monk Christian and His Attitude towards St. Adalbert 

Summary 
Christian is the monastic author of  The  Life  of  St.  Wenceslas  and  St.  Ludmila,  known as also The  Legend 

by Christian,  written in Bohemia probably in 992-994. For many years he has been the source of  a number 
of  controversies. A thorough analysis of  the sources, and especially the oldest lives of  St. Adalbert (Wojciech, 
Voytech) and the Legend  itself,  makes it possible to ascertain that the author came from  the Bohemian 
Premyslid dynasty and was the brother of  Duke Boleslas II. Certain researchers, incapable of  accepting that 
the son of  Boleslas I could have written about his own father  is such derogatory terms, and basing themselves 
on a mistaken interpretation of  Brunon of  Querfurt,  tried to prove that Christian was the uncle of 
St. Adalbert and originated from  the Slavnik family. 

The recognition of  Christian as a Premyslid, which today no longer gives rise to any doubts, leads to ques-
tions about the reason why he had dedicated his work to a member of  the Slavnik dynasty as well as the na-
ture of  the relations between him and St. Adalbert, which the Legend  depicts as extremely close. It also ap-
pears that the Legend  was the outcome of  cooperation involving not only the monk and the bishop, but also 
Duke Boleslas II of  Bohemia who was interested in propagating a cult of  his dynasty's patron saint. This co-
operation, probably inspired by Christian, a member of  a mission dispatched to Rome in order to escort 
Adalbert, was rendered possible by the concessions made both by the duke (and expressed in an edict issued 
in 992) and the bishop, who consented to become the patron of  the whole undertaking and to propagate the 
Legend.  Unfortunately,  the death of  the bishop (997) and subsequently of  Boleslas put a halt to a wider recep-
tion of  this work. 


