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Wstęp 
 

 Niniejszy podręcznik jest pierwszą większą próbą opracowania chronologii polskiej. 
Dla potrzeb polskiej nauki nie wystarcza już dziś podręcznik typu Vademecum                      
T. Wierzbowskiego, jakkolwiek nie da się zaprzeczyć, że służył on przydatną pomocą 
polskiemu historykowi, a przede wszystkim mediewiście. Pewne braki I wydania Vademecum 
starano się usunąć już w II wydaniu i tu jednak ograniczono się wyłącznie do strony 
praktycznej. Ponadto nie był to podręcznik o charakterze tylko chronologicznym, wskutek 
czego często trzeba było korzystać z obcych podręczników chronologii, jak Ginzel F.K., 
Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie, t. I-III; Giry A., Manuel de 
diplomatique; Grotefend H., Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, t. I-II; 
Rühl F., Chronologie des Mittelalters und der Neuzeit. Uznano przeto za konieczne 
opracowanie chronologii teoretycznej. Ogólne wiadomości z zakresu chronologii 
astronomicznej, a przede wszystkim historycznej oparto na wyżej wymienionych 
podstawowych podręcznikach chronologii. Opracowanie właściwości chronologii polskiej 
musi mieć do pewnego stopnia charakter analityczny wobec braku opracowań 
monograficznych z tego zakresu. Stąd powstała konieczność znacznie większego operowania 
materiałem dokumentacyjnym, niżby charakter podręcznika tego wymagał. Szczególny 
nacisk położono na ustalenie stosowanego w Polsce początku roku, sposobu datowania           
i rodzaju indykcji. 
 Ponieważ nie posiadamy dotychczas zestawień kalendarzy polskich, poza niektórymi 
wydanymi przez Grotefenda oraz w Monumenta Poloniae Historica, postanowiliśmy 
uwzględnić je w niniejszym wydawnictwie, wychodząc z założenia, że stanowią one ważną 
dokumentację do rozpowszechnionego w średniowieczu kościelnego sposobu datowania. 
Zdajemy sobie sprawę z braków tego opracowania, mamy jednak nadzieję, że zostaną one 
usunięte przez specjalne studia. 
 Do części historycznej i kalendarzowej dołączyliśmy głównie ze względów 
dydaktycznych kilka ilustracji, stanowiących zarazem pewne uzupełnienie materiału 
tekstowego. 
 Wykaz świąt i świętych podzielono na dwie grupy: kościoła rzymskiego i ruskiego, 
przy czym w wykazie pierwszym uwzględniono tylko te święta, które występują                    
w kalendarzach polskich. Wykazy świąt kościoła ruskiego oparto na kalendarzach XI-XIII 
wieku. 
 Odnośnie do tablic to w stosunku do II wydania Vademecum dodano nowe tablice,       
a to: wieczny kalendarz juliański, consuetudo bononiensis, cisiojanus łaciński, tablicę 
zbiorczą i wykaz zaćmień słońca widocznych w Polsce dla lat 1000-1700. Dodanie tego 
ostatniego uznaliśmy za wskazane ze względu na pojawiające się w źródłach polskich 
wzmianki o zaćmieniach słońca. 
 Podane w Dodatku wykazy nie należą do nauki chronologii we właściwym tego słowa 
znaczeniu, jednak decyzję umieszczenia ich powzięto ze względów praktycznych. Wprawdzie 
pracujący w bibliotekach i archiwach badacze mają oczywiście do dyspozycji umieszczone    
w rozmaitych wydawnictwach wykazy tego rodzaju, są one jednak rozproszone i z tego 
powodu szybkie uzyskanie potrzebnych informacji może się spotkać z trudnościami. 
Zapobiec temu mają obecne wykazy. Nie mają one za zadanie dostarczenie kompletnych 
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wiadomości, pomyślane są jedynie jako podręczne kompendium tych niejednokrotnie bardzo 
potrzebnych informacji. Przy wyborze państw i krajów kierowano się przede wszystkim 
kryterium geograficzno-historycznym, tzn. uwzględniono te kraje, które sąsiadują lub też 
sąsiadowały w przeszłości z państwem polskim. Wyjątek stanowi wykaz papieży. Wykazy 
polskie uzupełniono zestawieniami: 1. arcybiskupów gnieźnieńskich (z uwagi na ich rolę 
polityczną), 2. premierów (od 1918 roku), 3. sejmów polskich. Ramy chronologiczne 
wykazów zostały dostosowane do potrzeb historyka dziejów Polski, stąd nie wszystkie 
wykazy sięgają czasów najdawniejszych i nie wszystkie kraje doprowadzone są do 
współczesności. 
 Poszczególne rozdziały podręcznika opracowali: część teoretyczną Kazimierz 
Jasiński, kalendarze Kazimierz Jasiński i Bronisław Włodarski, wykaz świąt i świętych oraz 
tablice Bronisław Włodarski, wykazy Jerzy Serczyk. Poza wymienionymi w opracowaniu 
uczestniczyli: Władysław Dziewulski (wykaz zaćmień), Zofia Kozłowska-Budkowa 
(kalendarz krakowski), Jakub Sawicki (zestawienie arcybiskupów gnieźnieńskich), Zygmunt 
Wdowiszewski (książęta śląscy, królowie węgierscy, wojewodowie-książęta siedmiogrodzcy, 
porządek senatorów, ważniejsze wydawnictwa). 
 Tymczasem wszystkim, którzy ułatwili nam korzystanie z materiałów źródłowych,     
a przede wszystkim pracownikom Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu: dyr. prof. drowi 
A. Knotowi, doc. drowi B. Kocowskiemu i drowi M. Walterowi składamy podziękowanie. 
Pragniemy również wyrazić podziękowanie Akademii Nauk ZSRR za uwagi dotyczące 
wykazów rosyjskich.   
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