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MAREK C ETWIŃSKI 

PIOTR WŁOSTOWIC CZY PIOTR RUS�? 

Dotychczas w nauce przypisywano Piotrowi lub jego przodkom po

chodzenie duńskie 1, czeskie 2, ruskie s i śląskie'· Teza skandynawska 
dominuje przede wszystkim w nauce NRF-owskiej s. Podstawowym pro

blemem jest pogodzenie wersji Kroniki wielkopolskiej, mówiącej o duń
skim pochodzenju Piotra z bullą Celestyna III z 1193 r. informującą 
o dziedziczeniu przez jakiegoś komesa tego imienia majątków śląskich
po ojcu i dziadku a. Próbowano tę sprzeczność godzić na rozmaite spo
soby, bądź to wprowadzając nową postać tzw. Piotra Duńczyka, co czynił

już w początkach XVI w. Benedykt z Poznania 1, bądź też każąc przy-

1 M. F r  i e  d b e r  g, Ród Łabędziów w wiekach średnich (Rocznik Towarzystwa
Heraldycznego we Lwowie, t. 7, 1924-1925, s. 16 „sam Piotr Włostowicz do Poiski 
nie przybył. Pochodzenie zaś samego rodu [z Danii - M. C.] jest wcale prawdopo
dobnem, nastąpiłoby ono zapewne już na przełomie X-XI wieku"). 

: K. S t a d n 1 c k 1, Przyczynek. do heraldyk.i poZslctej w średnich. wiekach., 
LW{)w 1879, s. 174-175: ,,Ale Polakiem z rodu także nie był ... z Czech ... przybył 
do Polski". Autor ten powołuje się na kronikę Piotra, ale z niej wynika, że chodziło 
tylko o chwilowy pobyt Piotra w Czechach. 

s F. Re i c h  e, Die Herkunft des Peter Włast (ZFGS, t. LX, 1926, s. 127-132); 
W. S a w i c k i, Studia nad wpływem praw obcych w dawnej Polsce, Warszawa 1971,
s. 171 i 189.

• 4 M. P 1 e z  i a, Palatyn Piotr Włostowic, Warszawa 1947, s. 3-4; S. B i e n iek,
Piotr Włostowic, Wrocław 1965, s. 31-38. 

5 Ostatnio E. Ri c h  t s t  e i  g, Peter Włast (AfSKG, t. XVIII, 1960, t. XIX, 19&1, 
t. XX, 1962).

6 MPH, t. II, s. 506; Bulla Celestyna III (Kodeks dyplomatyczny Sląska, Wro
cław 1951, t. I, nr 71). Oryginał dokumentu nie jest znany. Kopia zawarta jest 
w najstarszym kopiarzu klasztornym z 1435 r. Interesujący fragment brzmi: ,,deci
mam quoque omnium possessionum, que Petrum quondam comitem ex parte avi 
et patris sui iure hereditario contingebant et servicium rusticorum ab eodem comite 
ecclesie vestre concessum". Nic nie wskazuje na to, by urywek ten odnosił się do 
tzw. Włostowicza, co słusznie poąniósł już Stadnicki, op. cit., s. 176. 

1 Pisarz ten pozostawił dwa dzieła: ,,Historia sive cronica Petri comitis ex Da
cia septuaginta septem ecclesiarum iundatoris" i „Historia sive cronica Petri Wlasci
des aut Wlaszczyk sive ut alii Włast ·comitis de Ksansch ad differentiam Petri Daci 
_ipsius contemporanei". Zob. też M. Plezia, MPH NS, t. III, s. XXII. 
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ąz\e.Illu wielk_orządcy przywędrować na $ląsk razem z ojcem i dziadkiem, 
jak domyślał się F. Piekosiński s. Proponowano też legendę o duńskim 
pochodzeniu uznać za przejaw starej, jeszcze z XI w., autentycznej tra
dycji rodowej 9. F. von Heydebrand und die Lassa uznał Piotra za wnuka 
Magnusa, namiestnika Sląska w czasach Władysława Hermana; ów Mag
nus miał być z kolei synem norweskiego króla Magnusa Haraldsona 10. 
Wszystkie te teorie usiłujące godzić dwie sprzeczne wiadomości miały 
swój początek w przekonaniu o większej wartości źródłowej dokumentu 
niż źródła opis.owego, o ile oczywiście dokument nie był falsyfikatem. 
Nikogo jakoś nie zainteresowały takie pytania, jak: 1. dlaczego bulla 
Celestyn.a III zachowała się tylko w kopii z 1435 r., skoro zachowały się 
01;yginały dokumentów tego papieża dla klasztoru $w. Wincentego właś
.gj.e z _1193 r.? 2. Czy bulla ta nie powstała przypadkiem w okresie słyn
�.ego sporu o pierwszeństwo między klasztorami Sw. Wincentego na 
Ołbinie i Najświętszej Marii Panny na Piasku, kiedy to nieraz dochodziło 
do bijatyk pomiędzy opatami obu klasztorów w czasie procesji, a obie te 
instytucje ·masowo produkowały falsyfikaty mające poprzeć ich pretensje 
„racjami historycznymi"? 11 3. Czy wzmiankowany w 'dokumencie Piotr 
�a pewno był tzw. Włostowiczem? Uwzględniając ostatnie wyniki badań 
s: Kurasia o literackiej stronie dokumentu średniowiecznego 12, wcale 
nie jesteśmy pewni, czy zwrot „ex p�rte av.i et patris sui jure hereditario 

s F. ? i e  k o s  iń s k i, Rycerstwo polskie wieków średnich, Kraków 1896, t. II, 

s. 243 - ,,Piotrek przybył do Polski w wieku młodocianym [adolescens], mógł więc
l)Od.ów.czas żyć jeszcze i ojciec jego w sile wieku i dziadek jako starzec .... wszelkie 
nądania dóbr ziemskich czynione ... były nie naszemu Piotrkowi, lecz jego dziadowi". 

e F r i e d b  e r  g, op. cit., s. 15-16 .
. 10 F. von H e y  d e b r  a n d und die Lassa, Peter Włast und die nordgermani

schen Beziehungen der Slaven (ZfGS, t. LXI, 1927). 

: u T. S i 1 n i c k i, Dzieje i ustrój kościoła katolickiego na . SZąsku do końca
XIV w., Warszawa 1953, s. 371: ,,W drugiej znów połowie w. XIV wybuchł zaciekły 
spór ·pomiędzy klasztorami augustianów i premonstratensów wrocławskich o. pierw
szeństwo, czyli precedencję przy uroczystościach. Jest to tzw. causa Vortret, która 
ciągnie się od r. 1348, a szczególnie w latach 1371 do 1384. Zwaśnieni opaci pobili się 
raz w czasie procesji, b y  z a ś w y  g r  a ć s p r  a wę i u d o w o d n i ć s t a r  s z eń
s t w ,o s w e g o z a ł o ż e n i a, u c i e k a ł y s i ę o b i e s t r o n y p o s p o ł u d o 
fa ł s z o w a n i a d o k um e n t ó w. W o b e c n i em o ż n o ś c i p o z n a n i a 
i·s t o t  n e g o  s t  a n u r z e c  z y p r z y  z n a n o p r e  c e  d e  n c j ę k o  1 e j  n o r o k  
p o  r o k u  n a j p i e r w  j e d n e m u  p o t e m  d r u g i e m u  o p a t o w i  o b u  
kl a s z t o r ó w" [podkr. - M. C.). Tenże autor tak charakteryzuje kanoni ków 
regularnych: ,,Walki w łonie klasztoru, wy·noszenie i strącanie opatów [Henryka 
Łys;go], gwałty" (tamże s. 371). Zmusza to do nader ostrożnego korzystania z v.:ia
d9.mo$ci zawartych w dokumentach klasztornego archiwum. 

_ .12 S. K u r a ś, Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi malopolsldch XIV
zy ivieku, Wrocław 1971, szczególnie rozdział tej pracy zatytułowany „Dokument -
rodzaj literacki". 
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contingebant" nie jest tylko stylistycznym ozdobnikiem oznaczającym 
po prostu nadanie dóbr z prawem dziedziczenia. Dodać wreszcie trzeba 
fakt występowania w owym czasie kilku-Piotrów 1s. Wszystko to skłania 
do uznania niewielkiej siły dowodowej cytowanego dokumentu. 

Zwolennicy teorii duńskiej powołują się dodatkowo na herb Łabędź 
używany ponoć przez Piotra i jego rzekomych potomków 1'. Od czasów 
A. Małeckiego i jego Studyów heraldycznych nikt nie ma wątpliwości
co do tego, że w XII w. herby w Polsce jeszcze nie istniały 1s. Nie jest
też dowodem duńskiego pochodzenia Piotra tradycja rodu Łabędziów.
Samo pochodzenie tzw. Włostowica z tego właśnie rodu, wbrew całej
dotychczasowej literaturze 1s, nie jest pewne. Już Długosz mówiąc o po
tomkach wielkorządcy Sląska użył dwuznacznego słowa „insinuare", co
znaczy również „podszywać się", oczywiście pod rzekome pokrewieństwo
z Piotrem 17• 

Przypomnieć też należy, pomijaną z reguły, zanotowaną przez Paproc
kiego, ·wiadomość o Piotrze Włostowskim herbu Topór, który bezsprzecz
nie jest identyczny z naszym bohaterem 1s. Przekaz Paprockiego jest wy
raźnym świadectwem tego, że przynależność Piotra do rodu Łabędziów 
jeszcze w XVI w. nie była pewna. Sam herb Łabędź pojawia się po raz 
pierwszy dopiero w r. 1382 na pieczęci Macieja, kanonika krakowskiego 19. 
Wiele też przemawia za tym, że pamięć genealogiczna ludzi polskiego 
średniowiecza z reguły nie sięgała dalej jak drugiego bądź trzeciego poko
lenia 20. Skąd więc w czasach Długosza siedzący w okolicy Skrzynna Ła
będzie mogli wiedzieć o swym pochodzeniu od legendarnego już wówczas 
Piotra Włosta? Odpowiedź jest prosta. Wiedzieli, że jakieś Skrzynno moż
nowładca ów otrzymał od Krzywoustego, toteż skwapliwie uznali się za 

18 Oprócz Piotra tzw. Włostowica żyją w tym czasie, choć nieco później, Piotr. 
syn Jaksy (KDś, t. I, nr 103, s. 255), identyczny zapewne z patronem klasztoru 
św. Wincentego (KDŚ, t. I, nr 69), oraz Piotr Wszeborowicz i arcybiskup gnieźnień
ski Piotr. 

14 Fr i e d b  e r g, op. cit., s. 14 - ,,Należy w końcu zauważyć, że Łabędź jest 
znany na Zachodzie jako godło herbowe, jednakże bez wątpienia silnie związany 
jest z krajami skandynawskimi". 

1s A. M a ł e c k  i, Studya heraldyczne, t. II, Lwów 1890, s. 130. 
16 Pełny zestaw literatury dotyczącej Piotra patrz B i e n  i e k, op. cit., s. 116-120. 
17 J. D ł u g  o s  z, Annales, Warszawa 1970, s. 301 - zauważył td Stadnicki, op.

cit., s. 186. 
1s B. P a p r o c k i, Herby rycerstwa polskiego, wyd. J. Turowski, Kraków 1858, 

s. 27 i .65. O tej sprawie por. S. Z a k r z e  w s k i, Zródla podań tyniecko-wiślickich

(Kwart. Hist., R. XXVIII, z. 2-3, s. 407).
19 Kodeks Dyplomatyczny Małopolski, nr 363. 
20 Wyjątkiem jest dokument biskupa płoc�iego Getki wymieruaJący jego pra

dziada .imieniem Wojsław (Kodeks Dyplomatyczny Mazowiecki. nr 2). Inne źródła 

rzadko tylko sięgają do dziadka jakiejś osoby, widać brak było praktycznych powo-
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jego potomków 21_ Podobnie postąpili Nałęcze, którzy z racji posiadania 
grodu Czarnkowa przywłaszczyli sobie pomorskiego księcia Gniewomira 
jako protoplastę rodu 22. Przypomnieć zatem wypadnie słowa K. Stadnic
kiego: ,,kto tylko kiedy chwilowo posiadał starostwo Skrzynno (których 
było 2) miał się za potomka Piotra Duńczyka, z powodu, że tenże czy 
syn jego dzierżył w wieku XII-tym starostwem nie pomnąc, że starostwa 
nieustannie z rodu do rodu przechodziły" 23. Również krytyczna analiza 
monografii rodu Łabędziów pióra M. Friedberga nakazuje powątpiewać 
w zasadność łączenia osoby Piotra z wymienionym rodem 2,. Badacz ten 
bowiem posługiwał się kryterium imieniowym, tworząc w ten sposób 
imponujące, ale niezgodne z rzeczywistością tablice genealogiczne 25• Nie 
ma zatem i nie może być żadnych dowodów potwierdzających przynależ
ność Piotra do rodu Łabędziów, a tym samym odpadają herb i tradycja 
rodowa jako argumenty na rzecz duńskiej hipotezy. 

Kolejny cios zadał jej F. Reiche, zwracając uwagę na fakt nazywania 
P,rzez źródła ojczyzny Piotra „Dacją", a to niekoniecznie oznaczać musi 
Danię 2s. Autor ten za 'ojczyznę tzw. Włostowica uznał Ruś, dokąd ze 
Skandynawii trafili jego prz�dkowie w otoczeniu Askolda 21. Przez na
wiązanie do tych odległych, nie dających się źródłowo skontrolować cza
sów osłabił znacznie swą zasadniczą tezę. O tym, że w XII w. Ruś nazy
wano Dacją mówi nam mapa Henryka z Moguncji, na której widnieje 
napis „Dacja sive Russia" 2s. Osiadłego w Polsce !Potomka Rurykowiczów 
widział w Piotrze W. Sawicki, ale przekonanie jego opiera się na nieuza
sadnionym poglądzie o istnieniu tzw. imion rodowych 20. W tym wypadku 
chodzi o imiona Piotra i Świętosława, typowe ponoć dla ruskiej dy
nastii 3o. 

dów do prowadzenia wywodów przodków. Również późniejsze herbarze nie są 
w stanie przedstawić kompletnych list rodowodowych. 

21 S t a d n i c k i, op. cit., s. 185. 
22 P a p r o c k i, op. cit., s. 208. 
23 S t a d  n i c k i, op. cit., s. 185. 
24 'F' r i e d b  e r  g, op. cit., s. 35 i tabl. na s. 96-98, gdzie badacz ten nie potrafi 

wykazać pochodzenia rodzin: Skrzyńskich, Wąsowiczów, Damujowskich., Miszopa
dów i Duninów od Piotra. 

2s Tamże, s. 95-98, a szczególnie tabl. II na s. 96, zob. też odpowiedni tekst na 
s. 68-7.11. 

te R e i  c h e, op. cit., s. 128-130. 
27 Tamże, s. 132. 
2s Fotografia tej mapy Bie n i e k, op. cit., po s. 16. 
u S ·a w i c k i, op. cit., s. 171 i 189, przyp. 6. 
ao Tamże, s. 171. ,,Obok imienia Swiętosław pewną wskazówką, iż ród Łabędzi 

wywodzi się z rodu Włodzimierza Wielkiego jest powtarzające się w nim imię Piotr. 
Imię to występuje w tej gałęzi Rurykowiczów, która wraz z księciem Izasławem 
przyjęła za czasów Grzegorza VII obediencję rzymską". 
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W dotychczasowym kształcie ani hipoteza duńska, ani tym bardziej 
ruska nie stanowią rówńorzędnej koncepcji z poglądem głoszącym śląskie 
pochodzenie Piotra. Teoria ta najlepiej przedstawiona została przez 
S. Bieńka a1. Badacz ten wywodzi tzw. Włostowica od książąt plemienia
Ślężan, bowiem „ukształtowanie się wielkiej własności ziemskiej Łabę
dziów należy także cofnąć w czasy tworzenia się państwa polskiego" a2• 

,,Nie mogła więc ta wielka własność ziemska powstać w epoce silnej wła
dzy królewskiej pierwszych Piastów, lecz sięga swym początkiem czasów
przedpaństwowych" 33 i dalej: ,,Jeśli do tego góra Ślęza, ośrodek kultu
plemiennego, była też wtedy w posiadaniu członków wspomnianego rodu,
to wynika stąd, że protoplaści Łabędziów potrafili prawdopodobnie skupić
w swych rękach nie tylko władzę polityczną, ale i kapłańską" 34. Kolej
nym dowodem książęcego pochodzenia Piotra mają być, zdaniem Bieńka,
imiona jego krewnych Włost i Włodzimierz, które „wywodzą się z pra
słowiańskiego pierwiastka »vold -«, z którego wykształciły się także słowa
»włodać« i »włodyka«. W pierwiastku tym tkwi oznaczenie władzy poli
tycznej" 3s. Dodatkowo powołuje się cytowany badacz na słowa Kadłub
ka: ,,Ecce Petrus Vlostides alti sanguinis princeps" 36. Największe zna
czenie dla tezy o autochtoniczności Piotra ma fakt występowania w źród
łach polskich jego rzekomych krewnych, a to ojca - Włosta s1, brata -
Bogusława as i jakichś dalszych krewnych - Wszebora 39, Mikory ,o
i Zdzisława 41. 

a, Bi e n i e k, op. cit., s. 31-38. 

32 Tamże. s. 36. O dobrach ziemskich Piotra patrz też W. K o r  t a. Rozwój 
wielkiej własności feudalnej na Sląsku do polowy XIII w., Wrocław 196� s. 21-26. 

Nie ze wszystkimi wnioskami Korty można się zgodzić. 
33 B i e n i e k, op. cit., s. 36. 

34 Tamże, s. 37. 

35 Tamże, s. 38. 

a& MPH, t. II, s. 351. 
37 Tamże. Tak samo wszystkie źródła zależne od Kadłubka. 
38 KDS, t. I, hr 68. 

39 W rzeczywistości chodzi tu o człowieka zwanego „Cosebor", co tłumaczyć 

należy przez Ciszybór. Żył on u schyłku XII w., nie mógł być zatem krewnym 

tzw. Włostowicza. 
40 Jako krewny Piotra wspomniany przez późną „Kronikę Piotra komesa" (MPH

NS, t. III, s. 24), gdzie mowa jest o tym, że Mikora uznawał się za krewnego Piotra, 

co nie dowodzi, że tak było istotnie. O rzekomych pokrewieństwach mających swe 
,,uzasadnienie" tylko w sąsiedztwie mówi Księga Henrykowska, Poznań 1949, 

s. 259-260. Ponadto wzmianka o związkach krwi łączących Piotra i Mikorę 

w „Kronice Piotra" ma udramatyzować akcję, dotyka też spraw moralnych, Roger 

bowiem zarzuca Mikorze, że w ciężkich dla Piotra chwilach wyrzeka się go, gdy 

niegdyś głosił o -swym, mniejsza o tym czy rzeczywistym, pokrewieństwie. Sądzę, 

że wiadomość ta nie zasługuje na wiarę, zbyt bowiem trąci moralistyką. Inne źródła 

nic nie mówią o pokrewieństwie Plotra i Mikory. 

u MPH NS, t. IX, cz. 1, s. 33 pod 3 IV: ,,Sdislaus miles . Cognatus fundatoris", 
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Pr�echodz� do krytyki podstaw śląskiej teorii, zająć się należy ana
lizą pochodzema majątków Piotra_ 42• Mylny jest pogląd negujący powsta
wanie wielkich posiadłości ziemskich za Piastów, przeczy temu choćby 
przekaz Galla o darowiznie uczynionej przez Kazimierza Odnowiciela na 
rzecz jakiegoś dzielnego wojownika, który ocalił temu władcy życie, jak 
i dalsze inf<?rmacje tego kronikarza o darowiznach czynionych przez 
Krzywoustego 43. Źródła wyraźnie mówią o majątkach Piotra jako naby
tych drogą kupna bądź też otrzymahych od Krzywous�go, co przeczy 
poglądom Bieńka na ten właśnie temat 44. 

Pamiętając o losach rodziny Michała, księcia Zachlumian, trudno 
przypuszczać, by Piastowie zachowali przy życiu choć jedną plemienną 
dynastię,45. Określenie przez KadłU,bka Piotra jako księcia wysokiej krwi 
oznacza po prostu człowieka spowinowaconego z Piastami i Rurykowi
czami przez żonę Marię 46. Nazywanie Piotra księciem, występujące rów
nież w rocznikach magdeburskich 47, związane jest z piastowaniem przez 
niego urzędu namiestnika Śląska, który to tytuł nosił już według Galla 
Magnus, komes wrocławski z czasów Władysława Hermana 48. Co do tra
dycji dynastycznej zawartej w imionach Włosta i Włodzimierza, to nie 
może to być argument rozstrzygający. Trzeba by ponadto wykazać zwią
zek owych osób z Piotrem. A sprawa nie przedstawia się tak prosto, jak 
wynikałoby to z literatury przedmiotu 49_ Przyjmuje się, że Kadłubkowe 
,,Vlostides", oznacza syna Włosta i pochodzi od tego właśnie kronikarza 50

• 

Sprzeciwiają się temu wiadomości Rocznika krakowskiego kompilowane
go, które to źródło za ojca Piotra uważa Świętosława st. Pojawiła się 
w nauce kompromisowa teza Sawickiego głosząca, że ojciec Piotra nosił 

dwa ostatnie wyrazy dodane nieco później. Członek rodu Łaoędziów o tym. imieniu 
nie jest znany M. Friedbergowi. Zdzisław Włostowicz znany jest z 1224 r. (Kodeks 
Dypl. Kat. Krak., t. I, nr 13 i 14). W 1230 r. pojawia się Wit Zdzisławicz, dziedzic 
wsi Jaksice (Kd. Dypl. Mpol., t. II, nr 400), którą to wieś nadaje klasztorowi bożo
grobców w Miechowie. Słuszne jest chyba przypuszczenie Piekosińskiego, op. cit., 

t. III, s. 79, że Wit Zdzisławicz był potomkiem Jaksy z Miechowa. Zdzisław, o któ
rego nam. chodzi, ojciec Wita, nie był jednak synem Jaksy, jak chce tego Piekosiń
ski, ale jego wnukiem po kądzieli i bratem wojewody Mikołaja, co mam zamiar
uzasadnić szerzej w osobnym artykule poświęconym potomkom Jaksy.

,2 O majątkach Piotra patrz K o r t  a, op. cit., s. 21-:--26. 

43 MPH, t. I, s. 418 i 444. 

" MPH, t. Il, s. 508. 

45 MPH, t. I, s. 37. 

,a MPH, t. II, s. 2-3, tamże s. 351; F r  i e  d b  e r g, op. cit.., s. 23 nn. 
,1 MGH, SS, t. XVI, s. 187. 

48 MPH, t. I, s. 431. 

o Fr i e  d b  e r g, op. cit., s. 21-22 i 27. 

50 Tamże, s. 4.

51 MPH, t. II, s. 833; wiadomość o Swiętopełku jest przekręceniem poprzedniej

(MPH, · t. III, s. 154 i 155). 
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dwa imiona Świętosława-Własta s2. Wydaje się jednak to· nieptawg.opo
dobne, brak bowiem znanych wypadków używania przez -jedną osobę 
dwóch imion słowiańskich 53. Mało prawdópodobne też jest, by owo ;;Vlo'
stides" można było tłumaczyć jako przezwisko 54. Powstaje wobec tego 
pytanie, które źródło. ma rację - Kadłubek czy rocznik? Friedberg, a za 
nim większość badaczy, za wiarygodny uznał przekaz kroniki jako bliż
szej opisywanym wypadkom s5. Ale rocznik wyszedł przecież z ośródka 
franciszkańskiego nazywanego przez znawcę dziejopisarstwa polskieg0 
,,najpoważniejszym ośrodkiem pisarskim w Polsce" 56 w XIII i "XIV w. 
Nie można zatem lekceważyć wagi podanych przez niego informacji-: 
Kiedy dodamy, że napisany został ręką z pierwszej połowy XIV w., a kro'
nika Kadłubka znana jest z wielu kopii, z których najstarsza powstała 
właśnie w XIV w.57, to okazuje się, że mamy do czynienia z .dwoina rów
norzędnymi źródłami. Sądzę, że słowo „Vlostides" znalazło się dopiero 
w kopii, a nie w oryginale kroniki i jest wynikiem samowolnej, i to ·?'.la 
dodatek błędnej interwencji kopisty w pierwotny tekst. Tt.udno · przy'
puścić, by rocznikarz krakowski nie znał Kadłubka. Jeśli znał i mitno to 
\,lffiieścił Świętosława jako ojca Piotra, to widocz�ie w oryginale kro
niki owego „Vlostides"- nie było, a rocznikarz dysponował innymi' da: 
nynii co do osoby ojca śląskiego komesa. Koncepcja czyniąca Wfosta 
ojcem Piotra ma początek w zapisce nekrologu klasztoru Św. Wincentegó' 
następującej treści: ,,Petrus miles. Vlost heres hujus loci" 5s. Trzy pierw..: 
sze wyrazy znajdują się na końcu linijki i przy prawie niewidqcżnej 
kropce dzielącej „miles" od „Vlost" 59 można zrozumieć, że ·chodzi o Zflpis 
dotyczący jednej oso.by - Piotra Własta, skąd już lylko �ok do Piotra 
Włostowicza. Trzeba zate� uznać wyższ�ć wiadomości rocznika i za ojca 
komesa uznać Świętosława. 

Pogląd głoszący, że Świętosław to imię syna Piotra pomyłkowo tylko 
nadane Włastowi, wydaje się nieprawdopodobny, nie ma bowiem źródeł 
mówiących o posiadaniu przez śląskiego komesa syna tego właśnie imie-· 

52 S a w i c k  i, op. cit., s. 189.
sa K. Ja s i  ń s ki, Rodowód Piastów śląskich, t. I, Wrocław 1973, s. 31, pisze:

„regułą w podwójnym imiennictwie jest występowanie imienia rodzimego obok 
obcego". Tamże s. 32 jest mowa o tym, że wyjątek Wierzchosławy Ludmiły wymaga 
jeszcze dodatkowych badań. 

54 F r i e d b e r g, op. cit., s. 4.

55 Wyjątek stanowi S a w i c k i, op. cit., s. 189.
56 J. Dą b i- o w s ki, Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wrocław

1964, s. 64. 
57 Tamże, s. 82. 
sa MPH NS, t. IX, cz. 1, s. 23, pod 2 III; Cz. D e ptu ł a, Przyczynek do dziejów 

Slęzy i jej opactwa (Roczniki Humanistyczne, t. XV, z. 2, R. 1967, s. 26-27) ąważa,
Włosta za ojca Piotra. Opiera się jednak na źródłach późnych i niepewnych. 

59 MPH NS, t. IX, cz. 11, fotografia na s. (110).
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nia, jak i w ogóle o jego męskim potomstwie 60. Znany napis z tympanonu 
klasztoru NMP, określa Świętosława jako „proles" 61, co oznacza potomka 
a nie syna. ,,Proles" na „Vlascides" zmieniła dopiero Kronika Piotra ko
mesa pochodząca z początku XVI w.62 Kilka lat później piszący Benedykt 
z Poznania umieszcza w swojej kronice rzekomy dokument biskupa Wal
tera, nieznany skądinąd, wymieniający syna Marii i Piotra o 1mTuniu 
Świętosław 63. Co do autentyczności tego dokumentu zdania są podzie
lone. K. Maleczyński uważa, że nieumieszczenie dyplomu Waltera w naj
starszym kopiarzu klasztoru kanoników regularnych „niczego nie dowo
dzi", opuszczono bowiem „wiele autentycznych dokumentów" 64. Uwaga 
słuszna, ale trudno z tego stwierdzenia wyciągnąć wniosek o autentycz
ności źródła, jak czyni to wydawca Kodeksu dyplomatycznego Śląska. 
Również inny obrońca autentyczności dokumentu biskupa Waltera, H. Ap
pelt, nie potrafił poprzeć swych wywodów żadnym przykładem 65. Mają 
one zatem wartość jedynie apriorycznych założeń, a te nie wychodzą 
zazwyczaj nauce na dobre. Dokument mówi o inicjatywie Piotra, i to 
w okresie, kiedy jakak!olwiek aktywność tego możnowładcy jest z uwagi 
na ciężkie kalectwo mało prawdopodobna, a innym źródłom XII-wiecz
nym nieznana 66. Dziwi też brak imienia Piotra na wspomnianym tympa
nonie, co wskazywałoby, że były namiestnik Śląska nie był uważany 
przez współczesnych za fundatora klasztoru NMP na Piasku a1. Wyższość 
bezsprzecznie pr�yznać należy tympanonowi, a nie podejrzanemu doku-

eo Ipatiewskaja letopis, 228, mówi tylko o dzieciach, co może oznaczać również
same córki. Przeczy istnieniu jakichkolwiek synów Piotra dokument Kędzierzawego 
1

(KDS, t. I, nr 25). Kronice wielkopolskiej znany jest syn Piotra imieniem Konstan

tyn (MPH, t. II, s. 520). Człowiek tego imienia zapisany jest też w XII-wiecznej
części księgi brackiej lubińskiej (MPH, t. v. s. 573). Stwierdzenie rzeczywistego
istnienia Konstantyna nie jest równoznaczne z uznaniem go za syna Piotra. Kronika 

wielkopolska wprowadza go jako tego, który dokończył budowy Piotrowych fun

dacji. Wiele instytucji kościelnych starało się wykazać, że twórcą ich był Piotr. 
Część kościołów wielkopolskich nie mogąc zatrzeć pamięci o rzeczywistym funda

torze - Konstantynie, dopięło swego, czyniąc go synem legendarnego bohatera. 

O micie fundacyjnym zob. K u  r a ś, op. cit., s. &3, 54. 
81 Bi e n i e k, op. cit., fotografia tympanonu z klasztoru NMP na Piasku we

Wrocławiu umieszczona po s. 48. 
82 MPH NS, t. III, s. 8. 
ea KDS, t. I, nr 26. 

M KDS, t. I, nr 26, gdzie też kompletna literatura. 
85 H. Ap p e  1 t, Schlesisches Urkundenbuch, t. I, 1. Lieferung 971-1216, Graz

1963, s. 17-18. 
ee Wymowny jest brak Piotra wśród świadków na dokumencie dla klasztoru

Sw. Wincentego na Ołbinie z 1149 r. (KDS, t. I, nr 25). 
87 O początkach opactwa na Piasku patrz: L. Mi 1 i s, Les origines des abbayes

de Slęża et du Piasek a Wrocław (Roczniki Humanistyczne, t. XIX, z. 2, r. 1971, 
s. 5-27).
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mentowi . Wyraźnie zaprzecza autentyczności dokumentu Waltera niepod
ważalny moim zdaniem dyplom Cypriana z 1203 r., mówiący o Lusinie 
jako darze tegoż W altera dla innej niż klasztor NMP na Piasku instytucji 
kościelnej 68. 

Wątpliwości co do autentyczności dyplomu z 1149 r. budzi też brak 
imion feudałów towarzyszących Piotrowi, jego żonie i synowi; niewątpli
wy to dowód, że fałszerzowi zabrakło inwencji na wymyślenie takowych. 
Rzekomy dokument Waltera jes.t dziełem Benedykta z Poznania, który 
me był, jak sądzi Cz. Deptuła, ,,najbliższy pierwotnego tekstu" 69, ale 
usiłował uprawdopodobnić to, co zmyślił opat Jodok lub jego poprzednicy. 
Nie ma zatem żadnych dowodów istnienia Świętosława Piotrowica. Po
dobnie prze�stawia się sprawa z Idzim, innym rzekomym synem komesa. 
Wspomina go tylko Kronika Piotra oparta na XII-wiecznej Carmen Mau

ri 1°. Wnikliwa analiza M. Plezi wykazała bliskie pokrewieństwo utworu 
z poezją francuską 11. Uczony ten uważa, że Carmen Mauri powstała we 
Wrocławiu, ale sam stwierdza brak jakichkolwiek polskich odpowiedni
ków takiej twórczości 12. Łatwiej zatem przypuścić, że utwór powstał 
we Francji i· dopiero wraz ze swym twórcą trafił do Wrocławia 73. Do 
wniosku takiego prowadzi analiza nieścisłości zawartych w' utworze, jak 

68 W dokumencie. Waltera mowa jest o nadaniu dziesięcin ze wsi „Strzegoni", 

Lusina, Rusko i Pastuchów leżących w pow. świdnickim. Lusina znajduje się nie

daleko Strzegomia pow. Świdnica. Byłoby naturalne, gdyby i owo „Strzegoni" było 

Strzegomiem, tymczasem K. Maleczyński (KDŚ, t. I, s. 69, przyp. 8) utożsamia je 

ze Strzegomianami, pow. Wrocław, mimo że te zwane są w źródłach „Stregomen" 
lub „Stregomane", a nigdy „Strzegoni", w który to sposób oddawano -właśnie nazwę 

Strzegomia. Zob. też KDś, t. I, nr 100. 
e11 D e p t u ł a, op. cit., s. 27. 

70 MPH NS, t. III. Wydawca (M. Plezia) tak był pewny, że Idzi i Świętosław 

to jedna i ta sama osoba, iż Idziego, syna Piotra, nie umieścił w indeksie. W tekście 

Idzi jako syn Piotra wymieniony na s. 15 i 19. 
71 Tamże, s. LV, dalej na s. LVII zwraca uwagę na tytułowanie Piotra „comes 

Poloniae" tak, jak w nekrologu prowansalskiego klasztoru w Saint Gilles; ,,taki 
sposób określania polskiego wojewody byłby właściwy w XII wieku ludziom ro
mańskim". 

72 Tamże, s. LVII: ,,Był to zatem jedyny tych rozmiarów utwór wierszowany,
znany nam z całej literatury polsko-łacil'1skiej XII-XIV w." 

73 MPH NS, t. IX. cz. 1, s. 59 pod 21 VII notuje śmierć Maurusa. Przybył 

Maurus do Wrocławia,, może z Ryksą, która swą oprawę wdowią zapisała hrabiemu 

Tuluzy przed 1172 r. (K. M a  1 e c z y 11 s k i, Dzieje Ryksy, s. 59), a data i miejsce 

śmierci są nam nieznane (tamże, s. 60). Może więc do niej odnosi się zapis z 2 V 
„Riza ducissa" (MPH NS, t. IX, cz. 1, s. 42 i przyp. 371). Można też z otoczenjem 

Ryksy związać osobę Mahaut Sarraceny (tamże, s. 66, pod 28 VIII), niewątpliwie 

ochrzczonej muzułmanki, której imię jest typowo francuskie. Z Maurusem można 

też związać dotarcie do Polski opowieści o wypadkach zaszłych w Aragonii po 

śmierci tamtejszego króla Alfonsa el Batalladora w 1134 r. Wiadomość o królu

mnichu benedyktyńs�im Ramirze zanotowana została przez Długosza (Annales, 
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choćby wiadomość o pochowaniu Włogzisława II w Płocku 74, co jest wy
nikiem pomieszania osoby tego panującego z Włodzisławem Hermanem, 
rzecz raczej niemożliwa we Wrocławiu za Bolesława Wysokiego, który 
z całą pewnością wiedział, gdzie spoczywa jego ojciec. Do takiego samego 
wniosku prowadzi również wzmianka o wyjeździe Włodzisława II na Ruś 
„na polowanie", i to w czasie trwającej w Polsce wojny domowej 1s. Jeśli 
poeta nie zdawał sobie sprawy z treści kryjącej się pod nazwą Rusi, to 
musiał przebywać daleko od Polski. Zwraca ponadto uwagę fakt, że właś
ciwym bohaterem pieśni Maura jest Roger, z imienia sądząc, człowiek 
pochodzenia romańskiego 76, rzecz nie do pomyślenia, o ile poemat po
wstałby w Polsce. Zainteresowanie Polską i dziejami upadku Włodzisła
wa II w Prowansji, właściwym miejscu powstania utworu, związać należy 
z małżeństwem Rajmunda II Berengara z Ryksą, wdową po Alfonsie 
cesarzu Hiszpanii 11. Opowieść o upadku Wygnańca zlała się w jedno 
z niejasnym wspomnieniem poselstwa Włodzisława Hermana i ofiaro
wanym św. Idziemu przez tego władcę złotym posążkiem 1s. W połowie 
XII w. w Saint Gilles nie pamiętano już imienia ofiarodawcy, ale pamię
tano, że był władcą Polski i jego prośba o syna została spełniona 10. 

W księdze zmarłych tamtejszego klasztoru wymieniono Piotra jako „co-

t. III. s. 37), który zapoznał się z nią być może właśnie we Wrocławiu. Zapewne 
też Maurowi zawdzięczamy wiadomości o biskupach Prochorze i Prokulfie. K. 'M a
l e c  z y ń s k i, Dzieje Ryksy, s. 61, pisze: ,,Dla przeniesienia obu tych wiadomości 
na grunt polski mogła nadawać się bodaj najlepiej druga połowa XII wieku, kiedy 
to na tronie kastylijskim i prowanskim zasiadła Ryksa, córka Agnieszki austriackiej 
i Władysława Wygnańca, a na tronie aragońskim jej córka Sancha, żona Alfonsa II 
Barcelońskiego, wnuka mnicha Ramireza". 

74 MPH NS, t. III, s. 26. 
1s Tamże, s. 25. 
76 Tak M. Plezia (tamże, s. XXXVI, przyp. 2) ,,Roger był zapewne jednym 

z wielu Francuzów szukających wówczas powodzenia poza własną ojczyzną. Spo
sób, w jaki Władysław usiłuje go w Kronice [s. 21, 25 nn.] nakłonić po uwięzieniu 
Piotra do przejścia na swoją służbę, zdaje się mocno przemawiać za jego obcym 
pochodzeniem, gdyż wobec Polaka, związanego np. rodoWYmi węzłami z wojewodą, 
krok taki byłby trudny do pomyślenia". G. Labuda, Zabiegi o utrzymanie jedności

państwa polskiego w latach 1138-1146 (Kwart. Hist., t. LXVI, 1959, nr 4, s. 1166)

skłonny jest utożsamiać Rogera z Hugonem z Roczników Palideńskich. Przyjęcie 
tego poglądu wzmocniłoby dodatkowo tezę o cudzoziemskim pochodzeniu podwład
nego Piotra. Roger wrócił później zapewne do Francji i tam jego opowieści mogły 
stać się jednym ze źródeł poematu Maurusa. Sfrancuziałego Normana toźsamego 
z Hugonem widział w Rogerze Reiche, op. cit., s. 131. 

11 KD$, t. I, nr 32, 44 i 45. 
1s MPH, t. I, s. 426. 
79 Anonim tzw. Gall, Kronika Polska, Wrocław 1965, s. 61, przyp. 6. Autor 

przypisu (M. Plezia) powołuje się na XII-wieczny przewodnik dla pielgrzymów 
udających się do hiszpańskiej Kompostelli. 
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mesa Polski" 80, skąd krok tylko do uznania go za władcę naszego kraju 
i w konsekwencji za owego tajemniczego ofiarodawcę złotego posążka. 
Logiczną konsekwencją takiego rozumowania było przypisanie Piotrowi 
syna imieniem Idzi. W miarę upływu czasu pieśń Maura, która przybyła 
do Wrocławia razem ze swym twórcą, stawała się źródłem coraz bardziej 
godnym szacunku i wiary, rzeczywisty bowiem przebieg wydarzeń za
cierał się w ludzkiej pamięci. 

Koronnym jednak argumentem przemawiającym przeciw posiadaniu 
przez Piotra synów jest dokument Bolesława Kędzierzawego dla klasztoru 

\ 

św. Wincentego z 1149 r., który nie wspomina ani słowem o obecności 
potomków fundatora przy tych wydarzeniach 81. Wniosek może być tylko 
jeden· - Piotr po prostu synów nie posiadał. Nie mógł być zatem proto
plastą rodu Łabędziów. Żródłowo poświadczone jest tylko istnienie córki 
komesa Piotra - Agapii, żony księcia kopanickiego Jaksy 82, identycznej 
z matką Piotra, ojca Bogumiła i Młodeja, znanych z 1203 d3 Wzmianko
wany Bogumił przez omyłkę niedbałego kopisty stał się Bogusławem 
bratem, a nie synem Piotra, tego zaś ostatniego utożsamiono z tzw. Wło-

- stowicem. Bogusław, brat Piotra, jest znany tylko z umieszczonej w XVI-
-wiecznym kopiarzu zapiski, której tekst pierwotny powstał na krótko
przed 1193 r.84 Wiadomości tego źródła nie są pewne. Wymieniają one
np. Radulfa jako opata klasztoru NMP na Piasku, gdy w rzeczywistości
był on opatem klasztoru św. Wincentego ss. Tekst zapiski zawiera trudne
do wytłumaczenia skróty imion książąt, sprowadzone do początkowych
liter B i M so. Wiadomości zawarte w tyltl źródle dotyczą szerokiego
okresu, toteż jest tym bardziej możliwe, że wzmiankowany tu komes

so MPH NS, t. III, s. L VII. 
s1 KDS, t. I, nr 25. Przypuścić należy, że interesy Piotra reprezentował jedynie 

zięć jego Jaksa. 
82 Swiadectwem jej istnienia jest tzw. tympanon Jaksy. O zabytku tym zob. 

K. M ą c z e w s k a - P i 1 c h, Tympanon fundacyjny z Olbina na tle przedstawień

o charakterze donacyjnym, Wrocław 1973, gdzie na s. 17 czytamy: ,,Zarówno użycie
cyrylicy w napisie, jak i ruskie brzmienie imienia wydaje się bardziej przekonywać
na rzecz uznania Agapeji za właściwe brzmienie imienia córki Piotra Włosta".
Patrz też MPH, t. II, s. 520.

sa KDS, t. I, nr 103, wspomina o wdowie po Jaksie jako żyjącej. 
s, KDS, t. I, nr 68.
as Tamże, s. 156 przyp. 4. 
ss Tamże, s. 157, przyp. 5, gdzie K. Maleczyński przedstawia dotychczasowe 

próby rozwiązania; De p t u ł a, op. cit., s. 33. Część badaczy uważa, że chodzi tu 
o Bolesława Kędzierzawego i Mieszka Starego, inni widzą tu Bolesława Wysokiego
i Mieszka Plątonogiego. Trafna jest charakterystyka tego dokumentu jako „spo
rządzonego w niezupełnie jasnym celu jeszcze przed r. 1193, ale zachowanego jedy
nie we fragmencie w zepsutej i mało czytelnej kopii z w. XVI" (De p t u  ł a,
op. cit., s. 33).
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Piotr był współczesnym Bolesława Wysokiego, a nie Krzywoustego 87. 
Nie ma racji Friedberg pisząc: ,,końcowy jednak ustęp zapiski, wymie
niający Bolesława Krzywoustego, upewnia, że chodzi tu o Włostowi
cza" 88. Końcowy fragment mówi o księciu „B", może to zatem być Wy
soki, a nie Krzywousty 89. Do Piotra, syna Jaksy, odnieść też należy wia
domości o krewnych Cieszyborze no, Zdzisławie 01 i Mikorze 92. Do tego 
też Piotra J aksica odnosi się wzmianka w bulli Celestyna III o dziedzi
czeniu dóbr po ojcu i dziadku sa. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, po 
wyjaśnieniu kwestii rzekomych krewnych, uznaniu komesa Piotra, syna 
Świętosława, za @bcego przybysza. 

Wspomniałem, że hipoteza duńska nie ma realnych podstaw, zatem 
jako jedyna alternatywa hipotezy śląskiej pozostaje teoria wywodząca 
Piotra, syna Świętosława, z Rusi. Związki z tym właśnie krajem zajmują 
niezwykle istotne miejsce w życiu namiestnika Śląska. Po raz pierwszy 
pojawia się on jako jeden z dowódców wojskowych Krzywoustego, wy
różniający się spośród innych wyjątkową znajomością spraw ruskich, któ
rej to wiedzy zawdzięczał zaproszenie do książęcej rady 94. Okoliczności 
porwania Wołodara i bezpieczne przebycie z jeńcem i drużyną wrogich 
ziem świadczą o zbyt dokładnej, jak na cudzoziemca znajomości ję.zyka 
i obyczajów Rusinów 95. Wydawałoby się, że po tej krzywdzie wyrządzo
nej Rurykowiczom Piotr nie pojawi się więcej w żadnym z ruskich 

księstw, tymczasem żeni się on z ruską księżniczką 96, potem zaś myśli 
o nawróceniu Rusi na obrządek łaciński 91, by po swoim upadku udać się

87 Tożsamy z patronem klasztoru Sw. Wincentego (KDS, t. I, nr 69); darowizna
.,Bogusława" dotyczy przypisańców - synów Zbyluta wymienionych z imienia, 
musiało zatem nadanie mieć miejsce krótko przed 1193 r. Wymienianie ludzi nie
zdolnych do pracy, starszych wiekiem, nie miałoby sensu. 

88 Fr i e  d b  e r g, op. cit., s. 6, fragmentu przytoczonego przez autora brak 
w KDS, t. I, nr 68. 

89 KDS, t. I, nr 68, s. 162, przyp. 48. 
oo Zob. wyżej przyp. 43. 
01 Zob. wyżej przyp. 45. 
92 Zob. wyżej przyp. 44. 
03 Zob. wyżej przyp. 11. 
01 MPH, t. II, s. 74. Użyty tam zwrot „Petrus quidam miliciae ductor" może 

oznaczać tylko jednego z wielu dowódców. Por. Fr i e  d b  e r g, op. cit., s. 74. 
u;; Tamże, s. 75, oraz Kronika Kadłubka tamże, (t. II, s. 351-353). 
o& MPH, t. II, s. 2-3, Kronika wielkopolska, tamże, s. 508. 
g1 O czym świadczy list biskupa krakowskiego Mateusza i komesa Piotra. Tekst 

listu w KDS, t. I, nr 17. W sprawie okoliczności powstania korespondencji ze 
św. Bernardem patrz: M. P 1 e z  i a, List biskupa Mateusza do św. Bernarda (Prace 
z dziejów Polski feudalnej ofiarowane Romanowi Grodeckiemu w 70-rocznicę 
urodzin, Warszawa 1960, s. 123-140). Datowanie listu na lata 1146-1148 nie prze
konuje, za Z. Ko złows ką - i3 ud k o  wą, Repertorium polskich- dokumentów

doby piastowskiej, Kraków 1937, nr 43, s. 49 n., uważam 1145 r. za najpóźniejszą 
datę powstania źródła. 
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właśnie na Ruś 98. Wyryte cyrylicą imię Agafii Piotrówny świadczy 
o używaniu w domu1 komesa języka ruskiego 99. Książęta ruscy wielką
wagę przykładali do oznaczania odległości dzielących ważniejsze miejsco
wości 100, natomiast w Polsce z czynnością taką mamy do czynienia tylko
raz. Chodzi oczywiście o tzw. słup koniński, którego fundatorem był
właśnie Piotr 101. Na Ruś wskazuje też dodatkowo imię ojca komesa -
Świętosław, noszone przez wielu Rurykowiczów 102. Z chronologicznego
punktu widzenia możliwe jest utożsamienie ojca Piotra z osobą Święta
sława Dawidowicza, od 1106 r. mnicha w Czernichowie, używającego za
konnego imienia Mikołaj 10s. Do Polski przybył zapewne Piotr w orszaku
Zbysławy, żony Krzywoustego, jeszcze jako młodzieniec, co zgadzałobY, 

się z przekazem Kroniki wielkopolskiej z tą tylko różnicą, że Dacja to
nie Dania jak chce to źródło, ale Ruś. Piotr Świętosławicz już przez
swych współczesnych zwany był Rusinem, co ówcześni intelektualiści
oddawali przez „Dacus", tak jak to jest widoczne w dokumencie z 16 III
1133 r.104 Gesta Piotrkonis, powstałe gdzieś w drugiej połowie XIII w.,

es Ipatiewskaja letopis, l. c.

99 Por. wyżej przyp. 81 I 82. 
100 W 1068 r. ks. Gleb zmierzył szerokość Cieśniny Kerczeńskiej. A. Gąsiorowski 

autor hasła „Inskrypcje" (Mały słownik kultury dawnych Słowian, Warszawa 1972, 

s. 148) pisze: ,,liczne na Rusi kamienie na szlakach rzecznych, jak słynny krzyż
drogowy na rz. Msta koło Nowogrodu Wlkp., tzw. kamień stierżeński na Wołdze
(1132) czy kamień tmutarakański ,(XI w.) mówiący o pomiarach Cieśniny morskiej".

101 Ostatnio tzw. słupem konińskim zajęli się: T. D u  n i n - W ą s  o w i c z, In-
11krypcja kontń11k.a .; rok.u 1151 (Z dz;iejów regionu J�onińskiego, Wrocław 1970, 
s. 153-158); M. P 1 e z  i a, Uwagi filologa nad inskrypcją konińską (tamże, s. 15�

168); T. W a s  i 1 e w  s k i, Kim był palatynus Petrus? ,(tamże, s. }69-183). T. Dunin
-Wąsowicz, op. cit., s. 157, uważa, że fundator słupa był jednym z kilku palatynów
dzielnicowych. T. Wasilewski, op. cit., s. 178, dość ryzykownie daje imię Piotra
wojewodzie Wszeborowi, którego czyni twórcą zabytku. Trzeba jednak przyznać
rację Plezi, Uwagi ... , s. 166, który uważa, że mógł to być tylko przedstawiciel wła
dzy centralnej. ponaddzielnicowej. Można pójść dalej i rozdzielić powstanie słupa
od umieszczenia na nim inskrypcji powstałej w 1151 r. Zabytek mógł powstać
wtedy, · kiedy Kalisz i Kruszwica leżały w granicach jednej jednostki administra
cyjnej, tzn. przed 1138 r. Znany jest ślad pobytu Piotra Rusina na terenie Wielko
polski z 1133 r. (KDS, t. I, nr 12). Mógł on wtedy sprawować funkcje książęcego
namiestnika Wielkopolski i Kujaw. Kiedy dzielnice te przypadły młodszym synom .
Krzywoustego, wtedy Piotra przeniesiono na Sląsk. Pierwszym pewnym świade
ctwem obecności Piotra we Wrocławiu jest dokument biskupa Roberta datowany
na ll39 r. (KDS, t. I, nr 16). Tak póź.ne występowanie palatyna na Sląsku po
twierdza pierwotne jego powiązania z w'iellcopolską, gdzie otrzymał od Krzywo
ustego Książ (MPH, t. II, s. 520).

102 Powie§ć minionych lat, opr. F. Sielicki, Wrocław 1968; indeks wymienia 

5 światosławów. 
ioa Tamże, s. 410, pod r. 1106: ,,Tegoż roku postrzygł się Swiatosław, syn Dawi

dowy, wnuk Swiatosławowy, miesiąca lutego 17 dnia". 
104 KDS, t. I, nr 12. 
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rozumiały owo „Petrus Dacus" jako Piotra Duńczyka, dając w ten sposób 
początek legendzie o duńskim pochodzeniu naszego bohatera ios. 

Proponowana przeze mnie próba rewizji poglądów dotyczyła związków 
rodzinnych tego możnowładcy oraz jego narodowości. Przed właściwym 
podsumowaniem warto zamieścić kilka uwag ogólniejszej natury. Względ
nie skromna ilość źródeł do historii polskiego średniowiecza oraz właściwa 
im wieloznaczność muszą prowadzić do wielu sprzecznych ze sobą hipotez. 
Jest to sytuacja normalna i niegroźna. Niebezpieczeństwo zaczyna się 
dopiero wtedy, kiedy niezbyt dokładnie udokumentowana hipoteza gło
szona jest przez badacza cieszącego się wielkim autorytetem naukowym. 
Często przypuszczenie takie powtarzają całe pokolenia historyków i staje 
się ono w końcu obowiązującym dogmatem, powielanym nie tylko w dzie
łach naukowych, ale także w literaturze pięknej, jak stało się to w przy
padku Piotra, namiestnika Śląska, zwanego Włostem, Włastem, Włost� 
wiczem lub Duninem. 

W interesującym nas tu zagadnieniu - pochodzenia Piotra - źródeł 
jest dość dużo 106, ale ich interpretacja jest trudna, namiestnik bowiem 
śląska już za życia stał się bardziej symbolem niż autentyczną postacią. 
Stał się bohaterem bardziej literackim niż historycznym, a przecież lite
ratura, zwłaszcza ta mająca cele dydaktyczno-moralne, rządzi się swoi
stymi prawami. Za życia Piotr ucieleśniał wszystkie cechy ujemne, jak 
możemy to wnosić z relacji zwiefalteńskich mnichów 107, po śmierci stał 
się prawie świętym 10s. Od początku XVI w. stał się Piotr symbolem pol-

105 świadczy o tym m. in. zawarty w „Gesta" wątek bratobójstwa w duńskiej 
(,,dackiej") dynastii. Fakt ten miał miejsce 10 VIII 1250 r. Bi e n i e k, op. cit., 

s. 28-30. 
100 Dotyczą tego zagadnienia: relacja mnicha z Zwiefalten (MPH, t. II, s. 2.<...-3); 

Roczniki magdeburskie (MGH SS, t. XVI, s. 187); Herbord, żywot św. Ottona 

(NPH, t. II, s. 73-75); Ipatiewskaja letopis pod 1146 r. (PSRL, t. Il, Moskwa 1962); 

Kadłubek, Kronika (MPH, t. II, s. 351-353); Kronika wielkopolska •(MPH, t. II, 
s. 506-510, 520-521). Wtórne wiadomości podają: Kronika polsko-śląska (MPH,,
t. III, s. 630-633); J. Długosz, Historia w Księdze IV pod 1124 r. i w księdze na
stępnej pod 1144 r. oraz wydana przez M. Plezię. Kronika o Piotrze (MPH NS,
t. III). Żródla dyplomatyczne cytowane były wyżej.

101 MPH, t. II, s. 2-3, relacja ta pochodziła z kół zbliżonych do księżnej Salo
mei, niechętnej Piotrowi. Opowieść nosi cechy plotki mającej na celu zniesławie
nie potężnego wielmoży. Dlatego też wiadomości o· okolicznościach małżeństwa 
Piotra, jak i jego pokucie za porwanie Wołodara nie zasługują na wiarę. 

10s Swiadczą ·o tym zachowane fragmenty tzw. Carmen Mauri (MPH NS, t. III, 
s. 35-46), jak i też Kronika wielkopolska (MPH, t. II, s. 506-510 i 520-521), gdzie
Piotr przedstawiony jest jako niewinną ofiara krwawego tyrana Włodzisława,
późniejszego Wygnańca. O kulcie Piotra patrz też: W. S a wi c k i, Studia nad

wpŁywem praw obcych w dawnej Polsce, Warszawa 1971, s. 194, gdzie· autor pisze
o grobowcu Piotra we wrocławskim klasztorze $w. Wincentego, którego płasko
rzeźby „stanowią nie tylko świadectwo zdarzeń zaszłych w XI-XII wieku, ale
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skości śląska 109. W takim to· klimacie \powstała teoria uznająca za po
tomka śląskich książąt plemiennych Piotra możnowładcę o niejasnym 
pochodzeniu narodowym. 

Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że brak jest 
podstaw do łączenia Piotra z rodem Łabędziów, którego to rodu nie mógł 
być protoplastą, skoro brak jest dowodów istnienia męskiego potomstwa 
tego wielmoży. Przypomnieć też należy, że nie wszystkie wzmianki mó
wiące o „komesie Piotrze" żyjącym w XII w. odnosić należy do Piotra 
Rusina, niektóre, jak np. bulla Celestyna III dotyczą Piotra, syna Jaksy 
i Agapii, a więc wnuka naszego bohatera. Rozpatrzenie stosunków rodzin
nych Piotra Rusina i wykazanie fikcyjności jego rzekomych polskich 
krewnych (np. rzekomego brata Bogusława) wzmacnia tezę uznającą Ruś 
za ojczyznę komesa. Hipoteza ta lepiej pozwala1 zrozumieć ścisły związek 
łączący Ruś z wszystkimi ważniejszymi wydarzeniami z życia Piotra. 
Skoro „Vlostides" Kadłubka jest wtrętem późniejszego kopisty, to za ojca 
Piotra Rusina uznać należy Świętosława, identycznego może z księciem 
Światoszą Dawidowiczem . 

.PIOTR WWSTOWIC ODER PIOTR RUSIN 

Zu den strittigen Fragen der Historiographie gehort die Abstammung des in 
der Zeit Bolesław Krzywoustys lebenden Machthabers Piotr, der eine bedeutende 

Rolle in der Geschichte Schlesiens gespielt hatte. Der Autor unterzog einer Kritik 
vor allem die Hypothese i.iber Piotrs danische und schlesische Herkunft. Er vertritt 
den Standpunkt, dass Piotr aus Ruthenien stamme und Sohn von $więtosław Da
w.idOWicz war, der seit 1106 Mtlnch in Czernichow war; nach Polen ist er im Ge
folge der Gemahlin Bolesław Krzywoustys, Zbysława, gekommen. 

zdają się zawierać coś w rodzaju niemego utworu literackiego o treści historycz
nej i moralnej, którego celem jest podkreślenie świętości ofiary i zbrodni krzywdzi
ciela. Ofiarą jest fundator i dobrodziej klasztoru, krzywdzicielem - najstarszy syn 
Krzywoustego". Tamże, s. 197: ,,są ślady usiłowań czynionych we Wrocławiu,, by 
uznać go [Piotra-M.C.) za świętego, co przejawia się w legendzie, iż w sposób 
cudowny odzyskał nie tylko mowę, ale również wzrok". Grobowiec Piotra i Marii 
wystawił opat Wilhelm I 1(1270-1290) w okresie walki biskupa Tomasza II (1270-
1292) z książętami Koru:adem Głogowskim, a później Henrykiem IV Probusem .. 
Na ten też czas przypada zapewne spisanie „Gesta Pctrkonis", B i e n i e k, op. cit., 

s. 29, ,,wiek przemawia za tym, źe powstały one w samyrri końcu XIII lub nawet
z początkiem XIV wieku". B. Kil r b i s ó w  n a, Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII

i XIV wieku, Warszawa 1959, s. 150, ,,Ogólnie wyznaczyć możemy czas powstania
Gesta na połowę XIII w." Autorka ta uważa Gesta. za kombinację dwóch wątków:
Mistrza Wincentego i śląskiego (tamże, s. 148). Pozwala to na uznanie tego utworu
za oręż ideologiczny w rękach wrocławskiego duchowieństwa walczącego przeciw
władzy świeckiej.

1ou Zob. Cronica Petri comitis Poloniae (MPH NS, t. III). Już sam tytuł stanowi 
o tendencji utworu. Kronika ta zawiera krótki rys historii Polski od jej chrztu aż
po czasy Krzywoustego.




