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 Żywot świętej Salomei, księżniczki krakowskiej, a królowej halickiej, wprowadza nas 

w krąg życia minoryckich klasztorów małopolskich, które odegrały doniosłą rolę w rozwoju 

piśmiennictwa historycznego XIII i XIV wieku. 

W XIII-wiecznej redakcji najstarszego Żywotu Salomei zachowały się fragmenty 

wcześniejszych relacji o jej pośmiertnych cudach z lat 1268-1273. Zostały one zebrane w 

„Capitulum de miraculis” i wypełniły w znacznej mierze treść Vita. 

Do wydania Vita przyjmowano za czas powstania Żywotu rok 1401. Kętrzyński 

datował go na schyłek XIII w. na podstawie dwóch faktów wynikających z analizy tekstu. 

Przyjął on jako termin a quo r. 1287 (data kolejnego najazdu tatarskiego na Sandomierz, w 

czasie którego miałaby zginąć – według relacji Vita – tunika Salomei) oraz termin ad quem 

1320r. (nie wspomniany w źródle fakt przeniesienia klarysek ze Skały do Krakowa), a nawet 

r. 1292, za którym przemawiałoby występowanie w narracji Vita osoby żyjącej jeszcze 

Kingi.1  

W książce J. Dąbrowskiego „Dawne dziejopisarstwo polskie” czytamy, że „Żywot 

powstał niewątpliwie po 1273r., gdyż z tego czasu przytacza cuda (a nie po 1278r., jak 

twierdzi Kętrzyński z racji wzmianki o zburzeniu zamku sandomierskiego przez Tatarów, 

które odnosi do r. 1287, a nastąpiło ono przecież w r. 1259).”2  

B. Ulanowski uznał za XIII-wieczne jedynie zapiski o cudach stanowiących – jego 

zdaniem – starszą część (pochodzącą z drugiej połowy XIV w.) relacji hagiograficznej, za 

jaką uważał Żywot Salomei.  

Brygida Kűrbisówna podjęła się rozwiązania problemu datacji Żywotu. Okazało się, że 

w samym dziele znajdują się elementy narracji wywodzące się niezbicie z XIII w. Są to 

szczegóły dotyczące śmierci i pogrzebu Salomei dobrze datowane i powtarzające się z 

                                                 
1 Zob. A. Witkowska, Miracula Małopolskie z XIII i XIV wieku. Studium źródłoznawcze, w: „Roczniki 
Humanistyczne”, t. XIX, z. 2, Lublin 1971, s.52-53. 
2 J. Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo Polskie, Wrocław 1964, s. 95.  
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niewielkimi zmianami i skrótami również w Kronice Mierzwy, Kronice Wielkopolskiej, 

Rocznikach małopolskich. Te z kolei oparte są na wiadomościach zawartych w redakcji 

Annales Polonorum, powstałej około 1290r. w kręgu franciszkanów krakowskich. 

Wykorzystują one rejestr pośmiertnych cudów Salomei jak i powtarzające się z niewielkimi 

zmianami i skrótami również w Kronice powstanie Vita do datacji Miracula z lat 1268-1273 i 

pozwalają widzieć w niej źródło powstałe po 1273r., zapewne około 1290r. Przemawia też za 

tym wskazany przez Labudę autentyczny pobyt Salomei na Węgrzech i zwyczaj 

towarzyszenia Vita protokołowi cudów.3 

Autorem Żywotu świętej Salomei był najprawdopodobniej Stanisław. Na osobę autora 

tego anonimowego utworu wskazywała jedynie notatka zamieszczona na dawnej okładce 

rękopisu Biblioteki Zamoyskich, podająca imię Stanisława, teologa franciszkańskiego. Na jej 

podstawie autorstwo Vita przypisywał Stanisławowi również Processus novus... Salomei z r. 

1664, poprzedzając tekst zamieszczonego w nim Żywotu uwagą: „Tenor vitae dictae servae 

Dei per religiosum olim Stanislaum Franciscanum is chartis pargameneis conscripte.” 4 Nie 

wiadomo skąd pochodzi ta wiadomość. Dostępny nam dziś niekompletny tekst Vita nie jest 

wystarczającym dowodem na to, czy w nieznanym nam zakończeniu Żywotu nie znajdował 

się kolofon jego autora czy też notatka kopisty przekazująca jego imię i czy tradycja o 

domniemanym autorstwie Stanisława nie opiera się na tych danych.  

 Teza Kętrzyńskiego, przyznająca autorstwo Vita franciszkaninowi Stanisławowi, 

spowiednikowi Salomei, występującemu w ostatnich jej cudach z lat 1272-73 w roli świadka, 

w historiografii została na ogół przyjęta. 

 Ulanowski identyfikował Stanisława z osobą kopisty. „Jest to na pewno niesłuszne, 

choćby z racji przeoczonej przezeń uwagi zawartej w wyżej wspomnianym explicit, w której 

użycie „olim” wskazuje na Stanisława jako osobę już nieżyjącą.”5 Na podstawie Żywotu 

można powiedzieć, że autor był człowiekiem uczonym, który „świadomie przeprowadzał w 

swoim dziele swój pogląd filozoficzny: naukę o bycie oraz iluminizm, zgodne z doktryną św. 

Bonawentury i szkoły franciszkańskiej XIII w.” 6 

 Żywot świętej Salomei znany jest nam dziś z trzech rękopisów: kodeksu Biblioteki 

ordynacji hr. Zamoyskich, kodeksu Biblioteki Jagiellońskiej, trzeci jest własnością  Biblioteki 

                                                 
3 Zob. A. Witkowska, Miracula Małopolskie z XIII i XIV wieku, dz.cyt., s. 53. 
4 Tamże, s. 53-54. 
5 Tamże, s. 55. 
6 B. Kűrbisówna, Żywot błogosławionej Salomei jako źródło historyczne, w: „Studia Historica w 35-lecie pracy 
naukowej Henryka Łowmiańskiego”, Warszawa 1958, s.151. 
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Ossolińskich. Żywot w rękopisie Zamoyskich stanowił pierwotne dzieło w stosunku do dwóch 

pozostałych rękopisów. Świadczą o tym zniszczone początkowe kartki oraz inne 

numerowanie stron i zeszytów. Tekst ten nie jest kompletny, brakuje jednego zeszytu. Drugi 

rękopis, tekst krakowski, który kończy się tymi samymi wyrazami, może być tylko odpisem 

kodeksu hr. Zamoyskich. Potwierdza to porównanie obydwu  tekstów. Trzeci rękopis nie 

posiada początkowych słów rozdziału VII, 37, którymi kończą się wcześniejsze rękopisy. 

Jednak o jego pochodzeniu od kodeksu hr. Zamoyskich świadczą słowa procesu kanonizacji 

św. Salomei prowadzonego przez komisarzy, którzy w 1664r. zwiedzili klasztor klarysek 

krakowskich p.w. św. Andrzeja w Krakowie, gdzie w XVI i XVII w. rękopis ten się 

znajdował. Potwierdza to również wzmianka o formacie dzieła i liczba kartek (24). 

 Rękopis biblioteki Ossolińskich jest kopią prywatną, nie ma oznak urzędowych, 

zawiera liczne pomyłki, zostały też popuszczone w nim początkowe słowa ostatniego 

rozdziału, które dla kopisty nie miały żadnego znaczenia. 

 Zostaje więc tylko jeden tekst, zawarty w rękopisie hr. Zamoyskich z XV wieku. 

Wszystkie inne będące bezpośrednimi kopiami, nie mają dla wydawnictwa żadnej wartości. 

 W „Monumenta Poloniae Historica” czytamy o rękopisie warszawskim, który 

przypuszczalnie skopiował Żywot św. Salomei bezpośrednio z kodeksu franciszkańskiego z 

roku 1401. „Ten zaś rękopis posiadał niewątpliwie koniec żywota, ale był także już 

uszkodzonym, bo brakło w nim jednej karty pomiędzy rozdziałami VII, 14 a 15. Opuszczono 

także jeden cud (ob. rozdz. VII, 26-27), lecz nie wiadomo, czy tu zawiniło źródło lub pisarz 

kodeksu hr. Zamojskich.”7 

 Z franciszkańskiego rękopisu korzystano w roku 1630 przy pierwszym procesie 

kanonizacyjnym św. Salomei. Nie ma niestety żadnej podstawy, aby twierdzić, że rękopis z 

1401r. był oryginałem. 

 Naruszewicz, pisząc historię Polski, korzystał z rękopisu św. Salomei, pochodzącego z 

XIV wieku i będącego własnością biblioteki Zauskich. Słowa przytoczone przez 

Naruszewicza i zestawione z odpowiednimi ustępami żywota dowodzą, że jest to jedno i to 

samo dzieło. Nieuzasadnione jest więc twierdzenie, że Żywot św. Salomei powstał w r. 1401. 

 O tym, że rękopis Żywota św. Salomei znany był już w XIII w. świadczy praca pisarza 

z XVII w. – ks. Adama Opatowiusza „Żywot y cuda W. Salomei, królowey galickiey abo 

halickiey, córki Leszka Białego, siostry Bolesława Pudika, monarchów polskich, pokorney 

                                                 
7 Vita Sanctae Salomeae Reginae Haliciensis auctore Stanislao Franciscano, wyd. W. Kętrzyński w: „Mon. Pol. 
Hist.”, t. 4, Lwów 1884, s. 770-776. 
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służebnicy pańskiey, w regule ś. Klary y jey zakonu w królestwie polskim fundatorki.”8 Autor 

czerpał niemal wyłącznie z rękopisu warszawskiego hr. Zamojskich, znajdującego się 

wówczas w archiwum klasztoru św. Andrzeja.  

 Podsumowując rozważania na temat Żywotu św. Salomei należy podkreślić, że 

oryginału Żywota nie posiadamy. Znane dziś trzy kopie dzieła znajdowały się do niedawna w: 

Bibliotece Narodowej, Bibliotece Jagiellońskiej, Bibliotece Zakładu Narodowego im. 

Ossolińskich. Obecnie Ossolineum tego rękopisu nie posiada. Naruszewicz znał jeszcze 

zapewne kompletny rękopis Żywota z XIV w. „Balzer (Genealogia Piastów, Kraków 1895, s. 

279, przyp.1) zaznacza, że Biblioteka Narodowa w Paryżu posiada tekst żywota z procesu 

kanonizacyjnego z r. 1401 – ten sam, na którym oparł się Kętrzyński.”9 

                                                 
8 Tamże, s. 775-776. 
9 J. Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie, dz. cyt., s. 96. 


