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GERARD LABUDA 

LIST PAPIEZA PASCHALISA II DO NIEWIDOMEGO 
ARCYBISKUPA POLSKIEGO Z POCZI\TKU XII WIEKU 

PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI NAD FAKTUM BISKUPA 

KRAKOWSKIEGO STANISI.AWA 

List pap1eza Paschalisa II (1099-1118) przyswoi! nauce polskiej 

w 1877 r. wydawca kodeksu wielkopolskiego, I. Zakrzewski, opieraj,ic si� 

na wydawnictwie Cezara Baroniusa, Annales ecclesiastici, t. XII, z 1607 r.' 

Upowaznial go do tego adres listu: ,,Paschalis episcopus servus servorum 

Dei, N. Polonorum archiepiscopo", eo Zakrzewski wlasnowolnie zamienil 

na: ,,M. Polonorum archiep\scopi", maj,ic widocznie na mysli arcybiskupa 

gnieznienskiego Marcina (1092-1118?), znanego z kroniki Anonima Galla. 

W 1937 r. Z. Kozlowska-Budkowa oglaszaj<1c swoje cenne Repertorium 

dokument6w polskich do konca XII w. orzekla, ze list 6w „nie dotyczy 

Polski" 2• Narazila si� tym stwierdzeniem na zarzut M. G�barowicza, ze

przes,idzila t� kwesti�, nie odczekawszy szczeg6lowego studium nad tym 

listem zapowiedzianego przez niego trzy lata wczesniej •. Przeprowadziw

szy w swej rozprawie dow6d, ze list ten rzeczywiscie odnosi si� do Polski, 
zakonczyl on sarkastycznym pytaniem: ,,Czy nauka nasza nie miala rze

czywiscie pilniejszego zadania, jak rezygnowac dobrowolnie ze zr6dla, 
o tym ci�zarze gatunkowym ?" 4 J ednakze G�barowicz, kieruj,ic caly sw6j 

wysilek na analiz� dyplomatyczn,i listu, nie zwr6cil dostatecznej uwagi na 
dyskusj� historiograficznq nad tym zr6d!em. Bylby wtedy podkreslil, ze 

1 Kodeks dypZ. Wielkopol.ski, t. I, wyd. I. Zakrzewski, Poznail 1877, nr 5, 

s. 7-8 . 

2 Z. K o z l o w s k a - B u d k o w a, Repertorium· polskich dokument6w doby pia

stowskiej, z. 1, Krak6w 1937, nr 22, s. 25, 

a M. GE: bar o w i c z, Mogilno---Plock-Czerwiiisk. Studia nad organizacjq ko

Sciola na Mazowszu w XI i XII w. (Prace hist ory czne W' 30-lecie dzialalno.Sci pr o

fesorskiej Stanislawa Zakrzewskiego, Lw6w 1934, s. 145). 

" M. G �bar o w i c z, Polska, W�gry czy Sycylia odbiorcq listu Paschalisa ll, 

J. - L. nr 6570 (Kwar talni k History czny, R. LI, 1938, s. 553). 



416 Gerard Labuda 

Kozlowska-Budlrowa w swej „uwadze" o tym liscie zreferowala tylko 
opinie, jakie ju:i: poprzednio na ten temat wypowiadano, i byc mo:i:e tylko 
w zakonczeniu zbyt silnie oswiadczyla si�· za dotychczasowymi opiniami, 
skoro :i:adna z nich nie spelniala postulat6w krytyki wewn�rznej wymaga
nej przy analizie kazdego dokumentu. Tymczasem w sprawach spornych 
przesledzenie dyskusji i rozwazenie wszystkich argument6w jest zabie
giem koniecznym przed powzi�ciem konkluzji. Poswi�cmy wi�c na poczq
tek tej stronie dyskusji nieco miejsca. 

PRZEGL;\D DYSKUSJI 

0 skresleniu listu Paschalisa z rejestru :i:rodel dotyczqcych dziej6w 
polskich zdecydowal - na dlugi czas - autorytet bezspornie najwybit
niejszego historyka wczesnych dziej6w kosciola polskiego, W. Abrahama. 
Zacytujmy tutaj jego poglqd: ,,Zamieszczona w Kod. dypl. wielkopol
skim nr 5 bulla Paschalisa II, w kt6rej jest mowa, ze arcybiskup nie chce 
z powodu otrzymania paliusza zlozyc papiezowi przysi�gi wiernosci i po
sluszenstwa, a kt6rq literatura nasza historyczna do stosunk6w polskich 
odnosi, nie dotyczy wcale Polski, lecz arcybiskupstwa podleglego koronie 
w�gierskiej. W bulli tej nie tylko wspomniano o kr6lu i kr6lestwie (,,re
gem et regni maiores admiratione permotos"), a tak przeciez papiez nie 
bylby tytulowal ksi�cia polskiego, lecz nadto najwyrazniej wymieniono 
panujqcego w�gierskiego (,,numquid Hungarico principi dictum est: Et tu 
conversus confirma fratres tuos?"), nalezaloby wi�c zaprzestac cytowania 
tego dokumentu w pracach nad dziejami kosciola polskiego" •. 

Dwaj inni badacze, J. Fijalek i Z. Lisiewicz, usilowali wybronic !ist 
Paschalisa dla dziej6w polskich, wysuwajqc przypuszczenie, ze !ist ten byl 
skierowany do kilku arcybiskup6w, tj. do Spalato, Palermo i Ostrzyho
mia, i mi�dzy nimi te:i: do Polski•, lecz i w tej sprawie Abraham zalozyl 
protest. ,,Adres listu stanowczo przez kopist6w zostal zepsuty i stqd -
pisze Abraham - w r6znych r�kopisach r6znie brzmi, z tego zas zadnq 
miarq wnosic nie mo:i:na, aby to byl rodzaj listu okr,:znego do wszystkich 
lub pewnej cz,:sci metropolit6w wystosowanego" 7• Juz w tym miejscu 
mozna si,: w pelni podpisac pod tymi slowami Abrahama, albowiem tresc 
listu ma charakter indywidualny i rzeczywiscie zadnq miarq, jak jeszcze 

& W. A b r aham, Organizacja ko§ciola w Polsee do polowy wieku XII, Lw6w 

1890, s. 187; wyd. 2, Lw6w 1892, s. 195; wyd. 3, Poznan 1962, s. 205. 

8 Z. L i  s i e  w i c z, O obsadzaniu stolic biskupich w Polsee, Lw6w 1892, s. 13 

(tak:Ze: Przewodnik Naukowy i Literacki, R. XIX, 1891, s. 617); J. F i ja l e k, 

0 tytulowaniu si( biskup6w w wiekach §rednich (Przewodnik Naukowy i Literacki, 

R. XXI, 1893, s. 418, przyp. 1). 

1 W. Abraham, rec. pracy Fijalka w Kwart. HistoryC"Znym, R. XI, 1897, s. 149. 
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zobaczymy, nie da si� jej odniesc do stosunk6w panuj<1cych w kilku r6z-
nych metropoliach. Na zakonczenie wi�c z tym wi�kszf\ uwag,i nalezy 
przytoczyc koncowe slowa powyzszego werdyktu Abrahama: ,,0 ile mi 
wiadomo, Cencius Camerarius pierwszy 6w list w swym liber canonum 

przytacza. Krytyczne wydanie tego dziela umozliwiloby dopiero jakies 
dalsze hipotezy w tym kierunku" •. 

W mozliwosciach nauki polskiej nie lezalo sporz,idze'nie krytycznego 
wydania zbioru kanon6w Cenciusa, cafäiem realne natorniast moglo byc 
krytyczne wydanie samego listu. Tymczasem nast�pny badacz tej kwestii, 
S. K�trzynski, zajmuj,ic si� dziejami paliusza biskup6w polskich XI w., 
ograniczyl si� znowu do analizowania tresci listu, mimo ze byl swiadom 
niepewnej podstawy tekstu i mimo ze kwestia paliusza odgrywa w tym 
liscie nader wazn,i rol�. Trzeba jednak przyznac, ze posun,il on dyskusj� 
nad bullq nieco naprz6d. 

Zauwazyl on przede wszystkim, ze w adresie „M. Polonorum archie
piscopo" sygla „M." jest wlasnym dodatkiem wydawcy kodeksu wielko
polskiego, a zatem adres brzmi og6lnikowo: ,,Polonorum archiepiscopi", da,
lej, ze adres w takim brzmieniu wprawdzie znajduje si� w zbiorze .ka
nonicznym kardynala Cencjusza z konca XII w., ale inne kodeksy maj,i 
w tym miejscu: "Coloniensi" bqdZ „Panormitano archiepiscopo". Zdaniem 

K�trzynskiego s,i to jednak bl�dy, gdyz z tresci bulli wynika, ze nie moze 
si� ona odnosic ani do Kolonii, ani do Palermo na Sycylii, natomiast bar
dziej uzasadnione jest roszczenie W�gr6w, kt6rzy poprawili adres na 
„Colocensi", lub, jak jeszcze inni, na „Spoletanensi". Przeciw przypisaniu 

jej kosciolowi polskiemu przemawia zdaniem K�trzynskiego to, ze prawi
dlowy adres winien by brzmieC „Gneznensi'\ a nie "Poloniensi archie

piscopo", przez analogi� do innych arcybiskupstw, ,,kt6ra to forma w 
XII w. zyskuje prawie powszechne zastosowanie", gdyz „nazwa narodu 
przy tytule biskupim trafia si� bardzo rzadko". W tym miejscu cytuje 
K�trzynski dwa wypadki tytulu: ,,Poloniensi archiepiscopo", lecz dopiero 
z XIII w. Nie omieszkal jednak dodac, ze na piecz�ci arcybiskupa gniez
nienskiego Jana z r. 1153 wyst�puje tytul „archiepiscopi Polonie" 9• 

Drugim wedlug K�trzynskiego argumentem przemawiaj,icym przeciw 
Polsee, eo juz takze Abraham podnosil, byla wzmianka bulli o kr6lu 
i o moznych kr6lestwa (regem et regni maiores, nutu regis). W sprzecz
noSci z terminami „kr61, kr6lestwo" pozostaje wzmianka o ksif::ciu w�gier

skim (Hungarico principi), lecz wzmianka taka nie powinna byc wykorzy
stana przeciw jego hipotezie, zastrzega si� K�trzynski, gdyz w tym czasie 
„princeps" jest cz�sto synonimem „dominus" lub „rex". Ani Wl'adyslaw 

a TamZe, s. 149. 

9 S. K � t r z y n s k i, O paliuszu biskup6w polskich w XII wieku (Rozprawy 

Akademii Umiej�tno§ci, Wydz. Filozof.-Histor., t. XLIII, 1902, s. 247-248). 
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Herman, ani Boles!aw Krzywousty nie mieli prawa do tytu!u rex, nato
miast piastowali go monarchowie W,:gier. Wzmianka o ksi,:ciu w,:gier
skim wskazuje na W,:gry, ja:ko odbiorc,: bulli. ,,z tego wszystkiego - pi
sze na zakonczenie K,:trzynski - wynika, iz bulla Paschalisa II nie odnosi 
si,: do Polski, lecz prawdopodobnie do W,:gier" '°·

Po tych wywodach Abrahama i K,:trzynskiego nikt juz przez d!ugie 
lata nie pr6bowa! wü\zac bulli Paschalisa II z dziejami polskimi. Pomini,:
to i'l w znanej dyskusji ko!.o faktum sw. Stanislawa w latach 1904-
1910 "· Totez Z. Kozlowska-Budkowa po rozwazeniu wzajemnych filiacji 
r,:kopis6w i wydan i po ustaleniu adresu w wersjach: Panormitano, Po
loniensi, Pomenensi, Colmensi, Podromensi, Polarmensi, Palmono etc., na

pisa!a w r. 1937: ,,S&dz,:, ze lekcje najstarszych· tekst6w nie mogq roz
strzygn&c o tytule adresata, gdyz s& b&di eo b&dz o kilkadziesi&t lat p6z
niejsze od samej bulli i wszystkie mogq si,: opierac na jakim.s pierwo
wzorze (regestach Paschalisa II?), w kt6rym tytu!u odbiorcy albo w og6le 
nie bylo, albo by! oznaczony nieczytelnie ... Miarodajna w tej sprawie jest 
tylko tresc · bulli, ta zas wyraznie si,: odnosi do jakiegos arcybiskupa 
w,:gierskiego; Spalato czy Ostrzyhom, nie tu miejsce rozstrzygac" "· 

Stoimy wi,:c przed zagadnieniem natury metodycznej: autorka Reper

torium podporz&dkowa!a przekaz formalny - tresci przekazu. Stanowisko 
to byloby zapewne sluszne, gdyby tresc pozwalala w spos6b jednoznaczny 
rozstrzygn&c kwesti,: odbiorcy. Trzeba jednak juz w tym miejscu wyrainie 
podkreslic, ze wbrew sugestii Abrahama, K,:trzynskiego, a takze Budkowej 
bulla poza frazeologiczn& aluzj& do osoby jakiegos ksi,:cia w,:gierskiego tej 
zasadniczej kwestii nie rozstrzyga. Gdyby bylo inaczej, sk&dze by si,: 
wzi,:lo przekonanie, ze· mozna i'l odniesc do Palermo na Sycylii, do Kolonii 
w Niemczech lub zgo!a do Toledo w Hiszpanii. 

Totez w tej sytuacji jedynie slusznie post&pi! M. G,:barowicz, realizu
j&c postulat Abrahama, aby najpierw krytycznie zrekonstruowac pierwo
wz6r bulli. Po przejrzeniu calej dost,:pnej podstawy r,:kopismiennej i edy
torskiej G,:barowicz doszedl do odtworzenia dwu Jinii przekazu: a) histo
riograficznej, kt6r& zwi&zal z dzielem kardynala Bosona, Gesta pontificum, 

powstalym przed r. 1165, a zachowanym w r,:kopisie XIII w., zawierajq
cym zbi6r zyciorys6w papiezy od Stefana V do Aleksandra III, b) kano
nistycznej, kt6rej najstarszym przedstawicielem jest Col!ectio Bamber

gensis powstala w XIII w. " Filiacja tych tekst6w jest nast,:pujqca ": 

10 TamZe, s. 248-249, 
11 Zob. T. Wo j c i e c h o w s k i1 Szkice historyczne XI wieku., przygotowal da 

.ctruku A. Gieysztor, Warszawa 1970, s. 352-354. 
12 K o z l o w s k a - B u d k o w a, op .. cit., s. 26. 
1s G �bar o w i c z, Polska ... , s. 514 i n. 
14 Filiacjf! przedstawil G �bar o w i c z, Polska ... , s. 524. 
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Regesta Paschalisa Il (oryginal) a) historiog� � b) kanonistyczna 

Gesta pontif. Bosonis Collectio Bambergensis 
(I redakcja) (II rectakcja) 

Vitae card.1 de Aragonia / 1 � (I redakcja) / � 

419 

Coll. Companiensis Coll. Lipsiensis Coll. Cassellana 

Baronius, Annales (V redakcja ?) 

(II redakcja) (II redakcja) (II redakcja) 
� Coll. Cheltenhamensis (II redakcja) Compilatio I (III redakcja ?) 

� Coll. C. Sangermanensis 
(? redal<cja) 

Decret. G reg. IX (IX redakcja) · 

Zbadanie podstawy r"kopismiennej doprowadzilo do uderzaj&cej zgod
nosci: zar6wno w grupie historiograficznej, jak i kanonistycznej najstar
sze przekazy r<,kopismienne maj& wsz"dzie form": Poloniensi, seil. Polono
rum archiepiscopo; dopiero w p6zniejszych odpisach, i to wyl&cznie kano
nistycznych, pojawily si" z czasem deformacje: Polemensi, Poleviensi, 
Coloniensi, Poliensi, Colm., Podromon., Pomonensi, Palmono, Palarm., 
Palerm., Panormitano, Toletano 15. 

' Nie mo:i:e tedy byc zadnej w&tpliwosci, ze w p i e r  w o  w z o r z e, k t  6-
r y m b y l y w t y m w y p a d k u r e g e s t y b u 1 1  p a p i e :i: a P a
s c h a 1 i s a, z n a j d o w a l s i <, a d r e s a t p o 1 s k i. I tego wyniku 
nie mo:i:na zakwestionowac inaczej, jak tylko przytaczaj&c inny bardziej 
miarodajny material r<,kopismienny. W danej sytuacji m6glby to byc 
ju:i: tylko oryginalny tekst regest6w papieskich lub oryginal bulli. 

Maj&c wyjasnion& t„ podstawow&,. jak si" wydaje, kwesti", przeszedl 
G<,barowicz do rozwazenia tresci bulli. W tej cz"sci analizy rozprawil si" 
z argumentami przytaczanymi na dow6d, :i:e bulla odnosi si" do W<,gier. 
Zar6wno Abraham, jak i K"trzynski, a za nimi Budkowa, podniesli u:i:y
cie wyraz6w: kr61, kr6lestwo, ksi&:i:" w"gierski. J ednakze G"barowicz 
slusznie zwr6cil uwag�, Ze wyraZenia'bulli: ,,rex", ,,regnum" nie okreSlajq 

15 Zob. zestawienie wszystkich lekcji u G � b a r o w i c z a, Potska ... , s. 525-526. 
2 - Sob6tka 4/71 
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sytuacji prawno-politycznej wladcy, lecz zostaly tu uzyte w znaczeniu 
og6lnym, jako wladca, panuj&cy, i paiistwo. Takie samo znaczenie og6lne 
ma cJkreslenie „Hungarico principi"; nie odnosi si<, ono do zadnego kon
kretnego wladcy w<,gierskiego z pocz&tku XII w. 16 Dalej G<,barowicz 
wyjasnil, ze bulli Paschalisa nie mozna wi&zac z arcybiskupem Kalocsy 
(Coloniensi) ani Spalato, gdyz arcybiskupstwo w Kalocsy powstalo dopie
ro w 1159 r., a Spalato zostalo obsadzone w r. 1102 przez arcybiskupa 
Krescencjusza, przedstawiciela znanego rodu rzymskiego, o kt6rym je
dnakze wiadomo, ze w momencie obj<,cia metropolii otrzymal paliusz z rqk 
papieza. Do Spalato wi<,c list Paschalisa zadn& miaq, odnosi� si<, nie mo
:ae "· W konsekwencji G<,barowicz dochodzi do takiej konkluzji: ,,Jak 
widzimy, pr6by uplasowania naszego listu w Palermo, w Splicie i na 
W<,grzech zawodz&, trzeba zatem powr6cic do jedynego uwierzytelnionego 
nalezycie adresata, kt6rym jest Polska" 1s. 

Konkluzj<, t" calkowicie zaakceptowal R. Grodecki, rozpatrujqc w swo
ich wykladach z lat 1946/7 i 1952/3 „spraw" sw. Stanislawa". W szczeg61-
nosci zgodzil si<, z interpretacj& wyrazeii bulli: rex, regnum. A nawet 
dodal, ze „wsp6lczesna wypadkom kronika Galla Anonima stale okresla 
Polsk<, jako (regnum), ale w znaczeniu (paiistwo) i jej wladc6w jako 
(reges) tez w og6lnym znaczeniu (wladcy), a zatem te wyrazenia nie mog& 
sluzyc jako dow6d przemawiaj&cy przeciw polskiemu adresatowi" 1,. 

Mimo tych spostrzezeii nie ustaj& w&tpliwosci, czy !ist Paschalisa 
rzeczywiscie odnosi si<, do Polski. Kwestionuj& ten zwi&zek przewaznie 
ci badacze, kt6rzy zajmuj& si<, ,,spraw& sw. Stanislawa". W pierwszej 
kolejnosci nalezy wymienic ks. J. Umiiiskiego, kt6ry w znanym nam spo
rze oswiadczyl si<, przeciw pogl&dom G<,barowicza 20. Jego· zdaniem roz
strzygaj&ce nie jest tu bynajmniej wyra:i:enie „rex et regni maiores", ani 

16 TamZe, s. 529-537. 
17 Tami.e, s. 537 i n. Co si� tyczy poronionych pod ka:idym wzgl�dem pomysl6w 

lqczenia listu z arcybiskupstwami w Kälocsy lub w Spalato, to nalei.y zauwaZyC, 
Ze G. S z e k e 1 y, La H ongrie et Byzonce aux xe-xxe si€cles (Acta Historica 
Academiae Scientiarum Hungaricae, t. XIII, 1967, s. 291 i n.), ustalil datf: rz-id6w 
pierwszego arcybiskupa Kälocsy okolo r. 1050. Moi.na jednak mieC malo zaufania 
do tych ustalell. Istotne w tej sprawie jest eo innego. Jak wynika z treSci bulli, 
lis� nie byl adresowany do jakiego bijdi arcybiskupa, lecz do arcybiskupa-metropo
lity, kt6rego jurysdykcja rozciqgala si� na caly kraj, gdyZ i zarzuty postawione 
arcybiskupowi mialy charakter obejmujijcy cale pailstwo. Ten warunek spelnial 
na W�grzech tylko Ostrzyhom; ale trzeba mieC duZo paleograficznej odwa·gi, aby 
z istniejijcych w rE:kopisach zapis6w dotrzeC do formy: Strigoniensi. 

ta G � b a r o w i c z, Polska ... , s. 540. 
19 R. G r o d e  c k i, Polska piastowska, Warszawa 1969, s. 83. 
20 J. Um i 11 s k i, W sprawie zatargu Sw. Stanislawa z Boleslawem Szczodrym 

(Przeglijd Historyczny, t. XXXVII, J.948, s. 143-144). 
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te:i: zwrot „Ungarico principi", jest nirri natomiast zdanie: ,,Numquid non 

ultra vos Saxones, Dacique consistunt?" Je:i:eli dobrze rozumiemy zdanie 

Uminskiego, to pragnie on podkreslic, :i:e odbiorca listu Paschalisa musial 

rezydowac w jakims kraju polo:i:onym przed siedzibami Sas6w i Dunczy

k6w, patrzqc z Rzymu. Nast(lpnie Uminski zwr6cil uwag(l, :i:e je:i:eli !ist 

Paschalisa zostal wystawiony kolo r. 1115, to trudno go odniesc do 

arcybiskupa Marcina, kt6ry m6gl pertraktowac z papie:i:em o nadanie 

paliusza raczej przed r. 1104, a nie potem. Nie zostal tez przekonany wy

wodem G�barowicza prof. M. Plezia. Pisze on tak: ,,Oto w tekscie listu -

kt6rego adresat jest niepewny - s,i wzmianki o W(lgrzech, ka:i:,ice raczej 

w arcybiskupie ostrzyhomskim dopatrywac si(l jego odbiorcy. Wlade(l 

kraju, na terenie kt6rego znajduje si(l adresat, nazywa papie:i: kr6lem. 

Ot6:i: gdzie jak gdzie, ale w Rzymie wiedziano przeeie:i:, :i:e panujqey w6w

ezas w Polsee Boleslaw Krzywousty nie nosi korony kr6lewskiej" 21
. 

W dalszym ei,igu zauwa:i:a Plezia, :i:e gdyby nawet odbiore,i listu mial byc 

areybiskup Marein, to nie potrafimy ustalic, kim mial byc jego poprzed

nik, naganiony za skazanie biskupa, dalej na jakiej podstawie ustalic, :i:e . 

owym skazanym byl biskup krakowski Stanislaw 22
• 

Przeeiwne stanowisko 2>aj(lli dwaj inni badaeze sprawy sw. Stanislawa, 

K. G6rski i W. Sawieki. Pierwszy z nieh bez zastrzezen zaakeeptowal 

wyw6d G(lbarowieza, a nawet osnul na tym podlo:i:u dalsze spostrze:i:e

nia "', drugi zas powa:i:nie liezy si(l z mo:i:liwoseiq wytoezenia biskupowi 

Stanislawowi proeesu, w kt6rym bral r6wnie:i: udzial areybiskup gniez

nienski ••. Za tez,i G(lbarowieza oswiadczyl si(l tez ostatnio A. Gieysztor 25
• 

P0DSUM0WAN1IE DYSKUSJI; USTALENIE FAKTOW 

Spr6bujmy teraz podsumowac dyskusj(l i ustalic w oparciu o ni'I pod-

stawowe fakty: 

a) Adresat listu. 

W swietle dlugoletniej dyskusji z cal,i pewnoseiq zostal ustalony adresat 

listu w brzmieniu zr6dla: j e  s t n i m  n i e  n a z w a n  y i m  i e n n i e

a r e y b i s k u p p o I s k i. Nie ma tu nie do rzeezy, :i:e nie znamy "jego 

imienia ani kolejnosei jego rz,id6w przed Mareinem. W ka:i:dym razie 

21 M. P 1 e z i a, Problem Sw. Stanislawa biskupa (Homo Dei, t. XIX, 1950, s. 513). 
t2 TamZe, s. 513. 

u K. G 6 r s k i, O sprawie Sw. Stanislawa (Nasza PrzeszloSC, t. IV, 1948, 

s. 61 i n.). 
u W. Sa w i c k i, Przyczyny upadku Boleslawa Smialego w Swietle nowszych 

badan (Zeszyty Naukowe KUL, t. V, nr 4, 1962, s. 25, przyp. 1). 
2s Zob. przyp, 11. 
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byfa to osobistosc realnie istniejiica. Po znakomitej analizie podstawy 
r�kopismiennej listu Paschalisa przeprowadzonej przez G�barowicza nikt 
juz nie podwaza zdania, ze w pierwowzorze znanych dzis przekazöw bulli 
znajdowaly si� slowa: ,,archiepiscopo Poloniensi" bqdz „Polonorum". 
W ten spos6b zostal spelniony postulat Wladyslawa· Abrahama z r. 1897. 

Nie znalazly dotiid odpowiedzi zastrzezenia K�trzyriskiego, ze w sfor
mulowaniu tym zaczynaj&cym sii; od wyrazu: ,,archiepiscopo" - w dal
szym ciqgu powinna si� byla znalezc nazwa miejsca rezydencjonalnego 
metropolii zamiast nazwy kraju. Spostrzezenie K,;trzyriskiego jest w za
sadzie sluszne. Kancelaria papieska z reguly wymieniala siedzib� metro
polity, a nie nazw,; kraju. Dotyczylo to zwlaszcza tych kraj6w, w kt6rych 
byly eo najmniej dwa arcybiskupstwa albo gdzie metropolia obejmowala 
dwa kraje itp. Nie bylo to jednak regul& w odniesieniu do Polski, gdzie 
bylo jedno paristwo i jedno arcybiskupstwo. Tutaj, zwlaszcza w starszych 
czasach, nazwy te mogly wyst,;powac zamiennie, jak na to slusznie zwr6cil 
uwag,; sam K,;trzyriski. W Liber Censuum kardynala Cencjusza na czele 
opisu arcybiskupstwa gnieznieriskiego wraz z sufraganiami zawsze wyst�
puje: 11Polonia", ,,in Polonia", lub nawet 11Provincia Poloniae" 26. W kurii 

zapewne nie kazdy si� orientowal, ze Gniezno jest metropoliq Polski. 
W opisach diecezjalnych wymieniano wii;c w odniesieniu do Polski naj
pierw nazw� kraju, a potem dopiero nazw,; metropolii. Nie mozna zatem 
twierdzic, a w kazdym razie wyci&gac st&d tak daleko id&cego wniosku, 
jakoby wymienienie w nagl6wku bulli arcybiskupa polskiego b&dz Polski 
zamiast gnieznieriskiego przekreslalo mozliwosc odniesienia jej do Polski. 

b) Rex et regni magnates. 

Juz Abrahamowi, a za nim powtarzaj& to inni, wydawalo sii;, ze 
okreslenie wladcy kraju, w kt6rym pasterzowal 6w arcybiskup, mianem 
kr6la, a jego otoczenie mianem dostojni'k6w kr6lestwa, tudziez podkresle
nie, iz przenoszenie biskup6w z siedziby do siedziby dokonywalo sii; 
z polecenia kr6la (nutu regio) wskazuje na kraj, w kt6rym faktycznie 
rz&dzil kr61. Poniewaz kr6lestwo istnialo w6wczas w Sqsiednich W ,;grzech, 
stqd domysl, ze bulla Paschalisa dotyczy tego kraju. 

Gdybysmy nie mieli w nagl6wku adresata, bylibysmy - rzecz oczy
wista - sklonni najpierw rozgl&dac sii; za krajem, gdzie panowali kr6lo
wie. Ale wiedz&c o plynnosci nomenklatur politycznych w tamtych czasach, 
a zw!aszcza w kurii papieskiej, nie moglibysmy wykluczyc odniesienia 
tej tytulatury takze do ksii;stwa. Z punktu widzenia prawno-politycznego 

26 Zob. P. F a b  r e, La Pologne et le Saint Siege du xe au XIIIe siecle (Etude 

d'histoire du Moyen-Age dediees ä G. Monod, Paris 1896, s. 169); J. Pt a § n i k, 

Dagome iudex, Krak6w 1911, s. 14. 
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taka kontaminacja byla mniej prawdopodobna w odniesieniu do 'kraju, 
gdzie obok kr6la byli ksü\z<,ta, lub w odniesieniu do kraju, kt6ry nie 
posiadal pelnej suwerennosci. Tymczasem Polska z przelomu XI i XII w. 
uchodzila w 6wczesnej hierarchii politycznej za suwerenrn-1, gdyz jej wlad
cy nie skladali holdu lennego ani kr6lowi niemieckiemu, ani tez cesarzowi. 
Slusznie wi,:c Grodecki podkreslil, ze dla Anonima Galla Polska . byla 
kr6lestwem, a jej ksiqz<,ta kr6lami 27• Spostrzezenia G,:barowicza i Grodec
kiego na ten temat mozemy ·wzmocnic jeszcze dwoma · dalszymi przykla
dami, wzi,:tymi z praktyki kurialnej. Oto w liscie papieza Grzegorza VII 
do Boleslawa Smialego z r. 1075 ksiqz<, ruski Izjaslaw jest nazwany kr6-
lem 2B, a w dokumencie legata papieskiego Idziego dla klasztoru tyniec
kiego z r. 1124 m6wi si,:, ze klasztor ten posiada wies Tyniec ,, ... cum 
voto ducis duodecim marcarum argenti ... et omnibus ministris curie regis 
competentibus" "· Z tego wynika, ze kontaminacja tytulatury: rex-prin
ceps-dux zachodzila w6wczas cz,:sto. Nie mozna wi,:c na niej budowac 
wniosku wykluczajqcego mozliwosc odniesienia omawianego tutaj listu 
do Polski. 

c) Wzmianka o w,:gierskim ksi,:ciu. 

W tej cz,:sci bulli papieskiej, zawierajqcej wzniosle maksymy i -admoni
cje pod adresem arcybiskupa, znajduje si,: tez wzmianka o w,:gierskim 
ksi,:ciu, kt6ra juz Abrahama, a za nim wielu. innych sklonila stanowczo do 
odniesienia listu do W,:gier. Trzeba stwierdzic, ze taka egzegeza odnosne
go fragmentu bulli napawa zdumieniem. Aby ocenic jej wartosc, nalezy 
zacytowac t,: wzmiank,: w jej kontekscie: »Itaque censuerunt rex et ma
gnates a supradicta sacramenti conditione te quiescere. Videturne vobis 
iudicium evangelicum? Videtur primatus nostri honor precipuus? Num
quid

1
animo cecidit illa sententia Domini: ,,Non est discipulus super ma

gistrum"? Numquid Ungarico principi dictum est: ,,Et tu conversus 
confirma fratres tuos"? Numquid hec nos commodi nostri provisione 
requirimus

J 
et non unitatis catholice statuimus firmamentum ?>> 

Kto na podstawie tej wzmianki o ksi,:ciu w,:gierskim twierdzi, ze oma
wiany list Paschalisa odnosi si,: do W,:gier, ten z r6wnq slusznosciq 
m6glby twierdzic, ze kazdy nieadresowany list papieski z wzmiankq o Sa
racenach dotyczy Palestyny lub Syrii. Szkoda tracic na takq egzegez" 
wi,:cej sl6w. Spraw,: - naszym zdaniem - ostatecznie wyjasnil G,:baro-

21 G r o d e c k i, op. cit., s. 83. 

2s Kodeks dypl. Wielkopolski, t. I, nr 4, s. 7: ,,in pecunia, quam regi Russorum 
abstulistis". 

20 F. Pa p e e, Najstarszy dokument polski. Studium dyplomatyczne o akcie 

Idziego (Rozprawy Akad. Umiej�tnoSci, Wydz. Filozof.-Histor., t. XXIII, 1�88, 
s. 282--ll3, 305-306). 
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wicz, wskazujqc, :i:e nie idzie tu bynajmniej o jakiegos konkretnego ksi�cia 

(nb. w jakim zwiqzku mialby pozostawac 6w ksiqz� z histori'l, skoro 

przed tym rzekomo m6wi si� o kr6lu i dostojnikach kr6lestwa w�gier

skiego ?), lecz o ksi�cia przy,powiesciowego, kt6ry tu zostal wywolany 
jako tleus ex machina, celem lepszego umieszczenia ewangelicznego zwro

tu: Et tu conversus confirma fratres tuos (Ewangelia sw. Lukasza, XXII, 

32) ••. Trzeba pami!itac, ze dla Italii W�grzy przez dlugi czas pelnili rol� 

takiego samego straszqka, jak dla Francji Normanowie "· Przyslowiowy 

ksiqz� w�gierski byl wi�c zupelnie na miejscu jako swiezo nawr6cony 

barbarzynca, kt6ry ma obecnie pomagac nawracac i cywilizowac pozo

stalych barbarzync6w. W oczach Rzymu zapewne i Polska byla krajem 

potrzebujqcym nawr6cenia na wlasciwq drog�. Jak wynika z dalszych 

wywod6w bulli, Rzym mial do tego swoje 1powody. 

I to juz wszystko, eo daloby si� przytoczyc przeciw odnoszeniu listu 

Paschalisa do Polski. Jezeli teraz zbilansujemy pro: wyrazny adres, i con

tra: stylistyczne nieregularnosci, to stwierdzimy, ze nie Sf\ one w stanie 

oslabic gl6wnej tezy G�barowicza, ze list Paschalisa jest zr6dlem do dzie

j6w Polski. 

Przejdzmy do zebrania wskaz6wek, kt6re przemawiajq za zgodnosci'l 

adresu z tresciq listu. 

d) Geografia bulli. 

Jedynq - poza adresem - wskaz6wk'l geograficzna, bulli jest zdanie 

koncowe, w kt6rym papiez ganiqc arcybiskupa polskiego za niezlozenie 

przysi�gi i za opieszalosc w podtrzymywaniu kontakt6w 'Ze Stolica, Apo

stolsk'l, tak pisze: ,,Numquid non ultra vos Saxones Dacique oonsistunt? 

Et tarnen eorum metropolitani et idem iuramentum asserunt, et legatos 

apostolice sedis honorifice tractant et in suis necessitatibus adiuvant, et 

apostolorum limina per legatos suos non tantum per triennium set annis 

singulis visitant". 

Tekst ten oczywiscie przes„dza negatywnie kwesti!i szukania odbiorcy 

listu na Sycylii, a takze w Spalato. Gdyby zas ewentualnie papiez czynil 

w tym miejscu aluzj� do Ostrzyhomia, to w takim razie por6wnalby go 

z najblizszym Sf\Siadem, tj. z Niemcami. Wymieniajqc Sas6w i Dunczyk6w, 

papiez stawial odbiorcy listu przyklad metropolit6w saskich i dunskich, 

kt6rzy, chociaz mieszkali dalej na p6lnoc od jego siedziby i w tym rozu

mieniu stojq na jednym z nim poziomie, mimo to nie wzdragali si!i od 

so G�barowicz, Polska ... , s. 537. 

31 Zob. R. Lüttich, Unganzzüge in Europa im 10. Jahrhundert (Historische 

Studien, H. 84, Berlin 1910, s. 114 i n.); G. Fa so 1 i, Le incursioni ungare in 

Europa nel sec. X, Firenze 1948). 
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skladania przysi"gi posluszenstwa, od przyjmowania legat6w i przede 

wszystkim od wysylania swoich posl6w do Rzymu rok w rok. Widoczne 

tez jest, ze metropolici sascy i dunscy zostali tutaj poczytani za bezpo

srednich s11siad6w (ultra vos) metropolity-odbiorcy listu. 
Przypomniawszy sobie, ze chodzi tu o fakt skladania przysi<,gi obedien

cyjnej, automatycznie wykluczamy arcybiskup6w niemieckich i francu
skich, kt6rzy w tym czasie regularnie dokonywali czynnosci kanonicznych 
zwi11zanych z przyjmowaniem paliusza; dotyczy to r6wniez, jak wykazal 
G<,barowicz, arcybiskup6w w"gierskich 32

. Skoro wi<,c w tej szerokosci 
geograficznej nie bylo hierarch6w, kt6rzy by zaslugiwali na powyzszy 
zarzut, na placu zostaje tylko metropolita polski. 

Czy mozna powiedziec, ze - patrz11c z Rzymu - metropolici sascy 
i dunscy mieszkali dalej od arcybiskupa polskiego? Chodzi o arcybiskup
stwa w Gnieznie, Magdeburgu, Bremie i w Lundzie. Liczyly si" w tym 
wypadku dni drogi; ot6z od Rzymu w linii prostej oddalone byly: Magde
burg 1150 km, Gniezno 1250, Brema 1300, a Lund 1700 km. Arcybiskupi 
gnieznienski i magdeburski mieli do Rzymu prawie t<, sam11 drog"; nato
miast arcybiskupi bremensko-hamburscy i lundzcy mieszkali od nich 
dalej na p6lnoc. Jak widzimy, mial wi"c papiez pelne prawo stawiac 
metropolicie polskiemu arcybiskup6w tamtych metropolii za przyklad. 
Jest to w rezultacie powazny argument swiadcz11cy za Gnieznem jako 
miejscem przeznaczenia listu. 

e) Sprawa paliusza. 

Pretekst do napisania tej bulli stworzyla odpowiedz arcybiskupa gniez
nienskiego, kt6ry otrzymawszy za posrednictwem wyslannik6w papie
skich paliusz, odm6wil na zlecenie ksi"cia i jego rady zlozenia przysi<,gi 
obediencyjnej. W liscie swoim papiez poucza go, ze zgodnie z zarz11dze
niami Stolicy Apostolskiej przyjmowanymi w calej Europie tyrko ten 
metropolita, kt6ry posiada paliusz, jest upowazniony do ,vyswi-,cania 
biskup6w i do zwolywania synod6w biskupich "; sk,idin11d wiadomo r6w
niez, iz tylko metropolita z paliuszem m6gl dokonywac koronacji na 
kr6la "· Wzywa zatem papiez arcybiskupa, aby niezwlocznie zlozyl takq 
przysi-,g<,. Dzi<,ki rozprawie S. K<,trzynskiego jeste.smy zorientowani 
w dziejach paliusza. Jest rzeczq prawdopodobnq, ze arcybiskupi gniez
nienscy otrzymywali go pocz11wszy od r. 1000 35; z zr6del polskich wynika 
r6wniez, ze paliusz, a z nim razem godnosc arcybiskupiq, otrzymal biskup 

a2 G e b a r o w i c z, Polska ... , s. 538-539. 
33 Zob. trafnct interpretacje tego miejsca u Gebar o w i c z a, Polska ... , s. 543-44. 
u Zob. K e t r z y ft s k i, op. cit., s. 229-230. 
ss TamZe, s. 228 i n. 
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krakowski Aron ••. Byl z pewnosciq w posiadaniu paliusza arcybiskup 
gnieznienski, kt6ry w 1076 r. koronowal Boleslawa Smialego •1

. 

W opisanym wypadku nie chodzilo jednak o sam paliusz, kt6ry papiez 
przyslal arcybiskupowi gnieznienskiemu przez swoich wlasnych posl6w, 
lecz o przysi�g� obediencyjnq. Papiez zazqdal tej przysi�gi celem pod
niesienia wewn�trznej dyscypliny w kosciele. Gdy wi�c arcybiskup za 
radq ksi�cia i dostojnik6w odm6wil jej zlozenia, papiez wytknql me
tropolicie rozmaite przekroczenia porzqdkowe, jakie si� wydarzyly w sa
mym kosciele polskim. ,,Czyz nie jest zlem - pisze Paschalis II - od
st�powac od jednosci kosciola i sprzeciwiac si� posluszenstwu naleznemu 
papiezow\? Czyz nie jest zlem wykraczac przeciw postanowieniom swi�
tych kanon6w? Jak wielu postqpilo tak nawet po zlozeniu przysi�gi? 
Czyz to nie tw6j poprzednik skazal biskupa bez wiedzy papieza? J akiez 
kanony i jakie uchwaly synod6w na to zezwalajq. Co mam powiedziec 
o przenoszeniu biskup6w, kt6re dziejq si� u was nie za zgodq papieza, 
lecz na zarz,idzenie kr6la. Z powodu tych zlych rzeczy i celem unikni�cia 
innych wymagana jest tego rodzaju przysü,ga" 38

. 

Stan zr6del nie pozwala nam zweryfikowac zarzutu papieza o samo
wolnym przesuwaniu biskup6w polskich z jednego biskupstwa na drugie 
wylqcznie na zlecenie panuj,icego. 0 nie najlepszym stanie organizacyj
nym kosciola u schylku XI w. m6wi jednak wystarczajqco znana bulla 

36 TamZe, s. 205 i n.; eo si«:: tyczy wzmianki o zaniedbaniu przyji;:cia oznak 
arcybiskupich przez biskupa krakowskie'go Lamberta:Sul� w r6Znych rocznikacli 
polskich (zob. K � t r z y 11 s k i, op. cit., s. 206, przyp. 2), to bylbym ostroi:niejszy. 
we wnioskowaniu, czy tekst: ,,pallium b. Petri et crucem" naleZy uwai:aC za pier
wotny; mo:ie an stanowiC zmodernizowane, to jest XIV-wieczne, okreSlenie pierwo
tnego zapisu: ,,qui neglexit petere insignia archiepiscopatus". 

37 Wynika to z postanowienia papieskiego h,lCzc:}cego zdolnoSC rnetropolity do 
koronowania kr6la z posiadaniem paliusza. Np. Benedykt VII, nadajc1c paliusz arcy
biskupowi Wilegisowi w r. 975, oznajmial: ,,Palli... usum concessimus ... in rege 
consecrando et sinodo habenda ... , nec non in consecratione episcoporum suffra
ganeorum tuorum ... " (Ja f f  e - L o e w e n  f e l d, Regesta pontif. Romanorum, 
nr 3908; por. K E: t r z y ii. s k i, op. cit., s. 230). W li.Scie Paschalisa analogiczne posta
nowienie brzmi: "ante acceptum palleum metropolitanis minime licet aut episcopos 
consecrare aut synodum celebrare". 

38 Tekst laciilski: ,,Nonne malurn est ab Ecclesie unitate, a sedis apostolice 
obedientia resilire? Nonne malum est contra sanctorum canonum statuta prorum
pere? Quam multi hec etiam post sacramentum presumpserunt! Nonne predecessor 
tuus preter Romani pontificis conscientiam dampnavit episcopum? Quibus hoc 
canonibus, quibus conciliis legitur: esse permissum. Quod super episcoporuffi trans
lationibus loquar, que aput vos non auctoritate apostolica, sed nutu regio p-resu
muntur? Propter hec mala et alia evitanda huiusmodi iuramentum exigitur". 
Wszystkie cytat.y z bulli pap. Paschalisa II cytujE: wedlug G E:  b a r  o w i c z a, Pol

ska ... , s. 17-19. 
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papieza Grzegorza VII z r. 1075 "· Dzialy si� takie rzeezy w X w. w Sq

siednieh Niemezeeh 40; mogly si� r6wniez dziac w o wiele slabiej z Rzy

mem zwiqzanej Polsee. 

f) Data wystawienia listu. 

Bulla Pasehalisa nie jest datowana; data jej wystawienia ogarnia wi�c 

ealy okres jego rzqd6w: 1099-1118. Jednakze wzmianka o metropolieie 

dunskim pozwala te ramy zaeiesnic do lat 1104-1118, albowiem dopiero 

w 1104 r. powstalo areybiskupstwo w Lundzie 41• Na r. 1106 datowal !ist 

K. Maleezynski, kierujqe si� jednak przeslankami zaezerpni�tymi ze sto

sunk6w wewn�trznyeh kraju "· Bardziej uzasadnione wydaje si� zdanie 

G�barowicza, kt6ry w mistrzowskim wywodzie wykazal, ze !ist pochodzq

cy zapewne z regest6w papieskieh z lat 1111-1117 zostal napisany kolo 

r. 1115 "· Za tq datq lub nawet nieeo p6zniejszq przemawia powolanie 

si� na fakt, ze m. in. metropolita dunski istniejqey przeciez dopiero od 

r. 1104 nie tylko zdqzyl zyskac poehwal� za skladanie przysi�gi, za go

scinne przyjmowanie legat6w papieskich, leez takze za gorliwosc wysyla

nia eo roku swoich posl6w do Rzymu. Aby ta skwapliwosc mogla byc 

zauwazona w kurii, musialo uplynqc przynajmniej kilka lat. Nalezy nato

miast zwr6eic uwag�, ze niewiele lat przed tym papiez wzywal areybi

skupa magdeburskiego Adelgoza (1107-1119) do przybyeia do Rzymu 44• 

Nie nalezal on zatem do najbardziej gorliwych. 

Tak p6zna dataeja pozostaje w sprzeeznosei z domniemanymi stara

niami 6wezesnego areybiskupa gnieznienskiego Marcina, kt6ry mial za

wiadywac metropoliq w lataeh 1092-1118 45• Poezqtek jego rzqd6w, 

zbiegajqey si� z datq smierei arcybiskupa Bogumila, wydaje si� pewny. 

Musi wi�c zdumiewac, :i;e tak p6zno podjql Marein starania o paliusz -

s9 Zob. przyp. 28; por. Ab r ah a m, op. cit., wyd. 3, s. 147 i n. 
40 Wystarczy tutaj przypomnieC znany wypadek przeniesienia biskupa merse

burskiego Gizylera na arcybiskupstwo magdeburskie za Ottona II (974). 
,1 Ob. L. K o c z y, Polska i Skandynawia za pierwszych Piast6w, Poznaft 1934, 

s. 161 (tutaj powolana szczeg6lowsza literatura skandynawska). 

u K. Ma l e  c z y 11 s k i, Boleslaw Krzywousty. Zarys panowania, Krak6w 1946, 

s. 191; datacja ta wydaje si� zupelnie nieuzasadniona. 

,s G � b a r o w i c z, Polska ... , s. 549. 

44 Urkundenbuch des Erzstiftes Magdeburg, cz. I, hrgb. von Fr. Israel, W. Möl

lenberg, Magdeburg 1937, nr 190 (1107), s. 246; tutaj tez pod nr. 204, s. 260, przy

toczony jest przyk}ad przysi�gi obediencyjnej arcybiskupa dla papie.Za. Warto teZ 

zwr6ciC uwag� na cytowane tutaj przyklady przekupstwa przy wyborze arcybiskupa 
i przy zatwierdzeniu go w Rzymie (nr nr 183-185, s. 242-243). 

'5 Takie lata jego :rz&d6w przyjmuj& wszyscy badacze, bior&c jako punkt 

wyj.Scia zapiskc:: rocznika SwiE:tokrzyskiego dawnego z r. 1092 o Smierci arcybiskupa 

Bogumila i dat� Smierci podanij przez Jana Dlugosza (zob. przyp. 50). 
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na trzy lata przed smiereii:i. Ten fakt dal zreszti:i pow6d do zastrzezen. 
Uminski s,idzi, ze korespondencja mi,:dzy papiezem Paschalisem a arcy
biskupem Mareinem powinm, si,: byla dokonac jeszcze przed r. 1104, tj. 
przed przybyciem do Polski legata papie�kiego Gwalona z Beauvais ••. 
Wydalo si� tez R. Grodeckiemu „rzeczi:i dosc dziwn,i i wymagaloby osobnego 
wyjasnienia, dlaczego arcybiskup Marein, obji:iwszy sw,i godnosc w r. 1092, 
o paliusz zwr6cil si,: dopiero po kilkunastu latach" 47• Przypomnijmy zno
wu, ze w danym wypadku kontrowersja dotyczyla nie paliusza, lecz 
przysi�gi obediencyjnej, kt6ra w Polsee musiala byc uwazana za odbiega
j,ici:i od dawnego obyczaju. Pierwszy zacz,il si� od metropolit6w rygorys
tyczniej domagac wyznania wiary i obediencji poprzednik Pascha!isa, 
Urban II (1088-1099). Jest wi�c rzecz,i mozliw,i, ze Marein otrzymal pa
liusz jeszcze bez tego warunku ••. 

S,idzimy, ze !ist Paschalisa II nie byl wystosowany do arcybiskupa 
Mareina, lecz do jego nast,:pcy. 

Jak wiadomo, pierwsze katalogi arcybiskup6w gnieznienskich pochodz,i 
dopiero z XV w.; ich wiadomosei, dotycz,ice czas6w przed Jakubem ze 
Znina maj,i charakter zgola fantastyczny ••. Dat,: smierci Marcina w r. 1118 
pierwszy podaje dopiero Jan Dlugosz; jako bezposredniego jego nast,:pc,: 
wymienia on Jakuba ze Znina, wspominaj,ic przy tym, ze konsekracjl 
Jakuba mial dokonac papiez Kalikst (1119-1124); za nim powtarza te 
daty cala p6zniejsza historiografia ••. Na tak szczeg6lowych datach dla tego 
czasu zadnych precyzyjnych wniosk6w budowac nie mozna s1. Zywociarz 

'°Um iiis k i, op. cit., s. 144. 
47 G r o d e  c k i, op, cit., s. 85, przyp. 21. 
4s Jeszcze w XII, a nawet Xlll w. zdarzaly si� wypadki zwl6czenia z odbie

raniem paliusza przez arcybiskup6w; wynikalo to stct:d, Ze z odbieraniem odznaki 
l,lczyla si� z reguly koniecznoSC uiszczenia powaZJlej oplaty do skarbu papieskiego. 

49 MPH, t. III, s. 406. 

50 Wszystkie fr6dla do osoby Marcina zebral w znanym swym dziele J. K o
r y t k o w s k i, Arcybiskupi gnieZnieiiscy, prymasowie i metropolici polscy, t. I, 

Pozna6 1898, s. 202 i n.; poczijtek rzqd6w arcybiskupa Jakuba ze Znina, s. 223 i n.; 
zob. tei: Jakub ze. Znina (Polski Slownik Biograficzny, t. X, 1962-1964, s. 371 i n.). 

51 Jedyna konkretna informacja ze fr6del polskich o Smierci Marcina i wejSciu 
na jego miejsce Jakuba pochodzi od Dlugosza: "Metropolitanus ecclesiae Polonicae 
Gnesnensis Martinus primus pontifex, dum annos sex et viginti sedisset, moritur et 
in ecclesia Gnesnensi tumulatur. In eius locum Jacobus primus, ex oppido Zneyna 
parentibus consularibus ortus, per Calixtum papam secundum suffectus est (Histor. 

Polonicae, t. I, s. 516). 0 wiarogodnoSci tej zapiski zob. A. S e m k o w i c z, Krytycz

ny rozbi6r Dziej6w Polskich Jana Dlugosza (da roku 1384), Krak6w 1887, s. 159. 
Gdyby informacje Jana Dlugosza pochodzily z rniejscowych zapisek gnieZnieiiskich, 
to te ostatnie musialyby znaleZC odbicie w katalogu. Mamy do dyspozycji dwa 
katalogi: jeden pelniejszy si�gaj;icy do r. 1473 (MPH, t. III, s. 391--400), kt6ry 

zgadza sie w dui:ej mierze z katalogiem opracowanyil) przez Dlugosza; byC moi:e 
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sw. Ottona z Bambergu, Ebo, podaje, ze biskup bamberski przejezdzajqc 
w kwietniu-maju 1124 r. przez Polsk� na Pomorze Zachodnie zatrzymal 
si� w Gnieznie: ,,in domo Jacobi praepositi maioris aecclesiae, qui postea 
episcopus factus est" (lib. II, c. 4) 52• Z tego wynikaloby, jezeli informacja 
Ebona jest godna zaufania, ze mi�dzy Marcinem a Jakubem godnosc 
arcybiskupa piastowa! jakis inny, nie znany nam z ·imienia arcybiskup. 
O dacie jego wstqpienia na tron i zejscia z niego niczego konkretnego nie 
da si� powiedziec 53. 

Z kroniki Anonima Galla wynrka, ze w chwili jej pisania w latach 
1114-1115 Marein jeszcze nalezal do ,grona zyjqcych. Smierc jego musia!a 
jednak nastqpic wnet po tym czasie. Jego nast�pca mia! obj'lc funkcje 
ko!o 1116 r. lub zaraz potem. Mamy prawo przypuszczac, ze w!asnie ko!o 
jego osoby rozegra!a si� znana nam juz kontrowersja. 

Gdybysmy mogli miec zaufanie do Ebona, mozna by mniemac, ze tym 
arcybiskupem by! Henryk, kt6rego jako arcybiskupa w kontekscie z po
bytem Ottona z Bambergu w Polsee w latach osiemdziesi'ltych XI w. 

jest pierwszq jego redakcjq; drugi skromniejszy, doprowadzony do XVIII w., ale 
maj,lcy czt::SC starszc1, koriczqcq sit:: na Janie Laskim w poczqtku XVI w. (MPH, 
t. III, s. 405-410). Ten drugi wydawca, W. Kt::trzyriski, uwaZa za wyp.is z Dlugosza. 
Kt::trzyllski przyznaje jednak, Ze autor tego dru'giego katalogu „wiedzial m·niej 
wit::cej wiek, w kt6rym zasiadali na stolicy, czasem teZ w prz.ybliZeniu szereg lat, 
przez kt6ry rzqdy sprawowali, i wedlug tego dorabial szczeg6lowe daty" (s. 404). 
Tym szczeg6lem, sumaryczna iloSC sprawowanych lat rzqd6w, katalog H odr6Znia 
sit:: i g6ruje nad Dlugoszowym i nad katalogiem I. MoZna sit::_ posluZyC sumarycznq 
liczbq lat dla obliczenia dat historycznych. PoniewaZ jednak autor katalogu nie 
znal dat wlaSciwych rzqd6w, obliczenia jego przybraly charakter fantastyczny. 
Z por6wnania wszystkich trzech katalog6w wynika tylko to jedno, Ze w XV w. nie 
znarl.o wlaSciwych dat rzqd6w arcybiskup6w gnieZniet'lskich z XI i XII, a takZe 
XVII w. Dlugosz wykorzystal znancl sobie dat� Smierci arcybiskupa Bogumila, 
kt6rego zidentyfikowal z osobq Piotra, podawane·go przez katalog II (kt6rego starszq 
wersjE: osobi.Scie uwaZam za podstawE: katalogu Dlu·goszowego i katalogu I), i do
dawszy do tej daty (1092) lat 26 doszedl do znanej nam juZ daty Smierci Marcina. 
JeZeli jednak ca.J:y r. 1092 policzymy za pierwszy rok rzqd6w, dojdziemy do daty 
Smierci w 1117 r. Paschalis II zmarl 2-1 I 1118, nast�pca Marcina m6gl jeszcze na
WiclzaC z nim kontakt. Sama informacja (26 lat rzqd6w) nie jest pewna. 

n MPH, t. II, s. 39. Na tej podstawie M a 1 e c z y 6 s k i, op. cit., okreSlil datE: 
objE:cia rzc1d6w Jakuba mi�dzy 1124-1136, ,,a zapewne bliZej tej ostatniej daty" 
(s. 202). 

53 Istnienie wakansu po Smierci Marcina lub obj�cie rzcld6w przez nieznanego 
nam skqdinc1d arcybiskupa przyjmuje teZ M a 1 e c z y n s k i, loc. cit.; G r o d e  c k i 
z kolei (op. cit .• s. 85) okreS1a adresata listu Paschalisa 

0arcybiskupem-nomlnatem''. 
eo choC nie jest poSwiadczone przez samij bull�, wynika wyrainie z charakteru 
sprawy. Taki stan rzeczy nie moZe mieC, rzecz oczywista, zastosowania do arcy
biskupa Marcina. Wqtpliwe jednak jest, aby takim arcybiskupem-nominatem m6gl 
byC Jakub ze Znina przez lat eo najmniej osiem. 
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wymienia ten kronikarz ••. Wojciechowski przypuszczal:, :i:e Henryk by! 
nast�pcq arcybiskupa Bogumi!a, kt6ry zanim umar! w r. 1092 najpierw 
usunq! si� do pustelni 55. Tymczasem nowsi badacze sklonni Sq przesunqc 
rzqdy Henryka nawet na lata po r. 1102 56. Z tym jednak trudno si� b�dzie 
zgodzic. Je:i:eli wypowiedz Ebona ma w og6le jakis zdrowy rdzen, to wy
nika z niej, :i:e Henryk zosta! arcybiskupem polskim podezas pobytu Ottona 
w Polsee, gdy:i: inaezej ani on, ani ksi�:i:na Judyta nie mogliby go pro
mowac na dw6r eesarski. Poniewa:i: jednak uznajemy za rzeez pewnq, :i:e 
Bogumi! umar! jako areybiskup w r. 1092, a jego bezposrednim nast�pcii 
zostal Marein, to w takim razie dla· Henryka brak po prostu miejsea. Sq
dzimy ot6:i:, :i:e informaeja Ebona o a r e y b i s  k u p s t w i e Henryka jest 
tyle samo warta, eo jego informaeja o b i s  k u p s t w i e Jakuba ze Znina. 

Rzecz mia!a si� akurat odwrotnie: Jakub byl areybiskupem, a Henryk 
zapewne tylko biskupem. Zr6dla z sehylku XI i z pocziitku XII w. wy
mieniajq jakiegos Henryka, mnieha klasztoru z Siegburga pod Koloniq, 
kt6ry zosta! potem biskupem w Polsee". Mo:i:e to ten sam? 

Tote:i: ostatecznie pozostajemy przy domysle poprzednio ju:i: wypowie
dzianym, :i:e o d b i o r c q 1 i s t u P a s e h a 1 i s a I I  b y ! n a s t � p e a 
a r c y b i s k u p a  M a r c i n a, ale - skoro nie m6g! nim byc Jakub ze 
Znina - imi� jego pozostanie nieznane. 

SPRAWA UDZIALU ARCYBISKUPA GNIEZNIENSKIEGO W Si\DZIE NAD 
BISKUPEM STANISLAWEM 

Zatarg mi�dzy Stolieq Apostolskq a ksi�ciem polskim i jego arcybis
kupem z lat 1115-1116 o przysi�g� obedieneyjnq zostanie eiekawym epi
zodem rzucajqcym sporo swiat!a na 6wezesne stosunki wewn�trzne koscio
!a w Polsee. G!6wnym bohaterem z tego punktu widzenia jest w liscie 

54 MPH, t. II, s. 34: 11Alii vero dicunt eum [tj. Ottona z Bambergu) liberalibus 
imbutum disciplinis prima ad abbatem Wiertzenburgensis cenobii Heinricum venisse, 
et post modicum eundem Heinricum Dei nutu in Polonia archiepiscopatus apicem 
conscendisse, cui ipsum fidelissimo adhaesisse famulatu testantur, et mirabili stre
nuitate ac sapientia in brevi per totam regionem divulgatum, tarn ab archiepiScopo, 
quam a venerabili Judita imperiali aulae assignatum". 

55 Woj c i e c h o w s ki, op. cit., wyd. 4, s. 134-136, 199 i n. 
56 TamZe, zob. komentarz A. Gieysztora, s. 352; t e g o Z, 0 kilku biskupach 

polskich XI wieku (Europa-Slowiariszczyzna-Polska. Studia ku uczczeniu Profesora 
Kazimierza Tymienieckiego, Poznari 1970, s. 325, przyp. 68). 

61 O biskupie tym zebral ostatnio wszystkie wiadomoSci G i e y s z t o r, 0 kilku 

biskupach ... , s. 325; wyst�puje on kolejno jako confrater et capellanus biskupa 
kolollskiego Annona (w r. 1073), w nekrolOgu klasztoru w Siegburg, jako sacerdos 
et monachus eiusdem loci et episcopus Poloniensis, tudzieZ w nekrologu klasztoru 
w Echternach jako episcopus et monachus sancti Michaelis (w Lüneburgu?, w Bam
bergu?). 
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papieskim owo lakoniczne zdanie: ,,Nonne tuus predecessor preter Romani 
pontificis conscienciam dampnavit episcopum ?" Niestety, w zdaniu tym 
zabraklo tylko jednego slowa: imienia biskupa lub przynajmniej nazwy 
jego diecezji. 

W rezultacie jedni b"dq twierdzili, ze w tym wypadku mial papiez na 
mysli biskupa krakowskiego Stanislawa, inni zas wciqz b"dq wqtpili o tym. 
Zdaniem M. Plezi: ,,Na to, aby w tym liscie widziec autentyczne zr6dlo 
do sprawy sw. Stanislawa, trzeba bardzo wiele dobrej woli, graniczqcej 
juz z dowolnosciq" "· Konkluzja ta chyba idzie za daleko. Nie mo:i:na 
m6wiC o dowolno.Sci; mo.Zna eo najwy.Zej m6wiC o braku pewnoSci. 

Skoro juz dowiedlismy, ze !ist papieza Paschalisa z calq osiqgalnq 
w istniejqcych warunkach pewnosciq dotyczy Polski, to nie jestesmy by
najmniej skazani tylko na. dowolne domysly. Wiemy bowie� r6wniez 
z pewnosciq, ze w danym wypadku chodzilo o wykroczenie przeciw dys
cyplinie koscielnej, o wykroczenie przeciw postanowieniom kanon6w 
i uchwal synod6w (,,Quibus hoc canonibus - pisze oburzony papiez -
quibus conciliis legitur esse permissum"). W jednym wypadku szlo o bez
prawne skazanie biskupa, w drugim O dowolne przenoszenie biskup6w 
z miejsca na miejsce. Wiemy dalej, ze skazania biskupa dopuscil si<; jeden 
z poprzednik6w aktualnie, w momencie pisania listu, fungujqcego arcy
biskupa gnieznienskiego. Bylo to wi"c wydarzenie historyczne warte 
przypomnienia z jednej strony ze wzgl"du na sw6j charakter prawno-pro
ceduralny, z drugiej zas jako wybijajqce si" ponad przeci"tnosc sposr6d 
wielu wydarzen. Biskupa wolno bylo arcybiskupowi sqdzic tylko na syno
dzie, a wydany na nim wyrok wymagal zatwierdzenia ze strony Stolicy 
Apostolskiej 59• Widocznie oba te warunki nie zostaly spelnione. R6wno
czesnie nie bylo to skazanie ani_ o rzecz blahq, ani na rzecz blahq. 

Rzqdy arcybiskupa Marcina nie Sq dla nas przyslowiowq tabula rasa. 
Z wsp6lczesnej kroniki Anonima Galla wiemy mniej wi"cej dokladnie, 
eo si" w6wczas w Polsee dzialo·. Z kroniki tej znane nam jest tylko jedno 
skazanie biskupa, kt6re wstrz<1sn"lo calym krajem i skonczylo si" wyp"
dzeniem kr6la polskiego, a mianowicie faktum qiskupa krakowskiego Sta
nislawa. Od wydarzenia tego uplyn"lo ledwo 35 lat. W r. 1115 znajdowalo 
si" ono jeszcze w pelni w ludzkiej pami"ci. Ze faktum biskupa Stanislawa 
nie polegalo na zwyczajnym zab6jstwie, ale ze smierc biskupa wyprzedzilo 
,,skazanie", to wynika z uj"cia tej sprawy przez kronik" Anonima Galla. 

58 P 1 e z i a, op. cit., s. 513. 
1511 Zob. W. S a  W i c k i, Udzial ko§ciola w organiZacji i administracji pa'nstwa 

polskiego do rozbior6w, Lublin 1970, odb., s. 200; t e n Z e, Terminologia prawniCza 

kroniki Anonima-GaUa w §wietle instytucji obcych i rodzimych (Annales Universi
tatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio G: Jus, t. XVII, Lublin 1970, s. 12 i n.). 



432 Gerard Labuda 

Nie si�gaji,c tutaj do glosnych i kontrowersyjnych wywod6w T. Woj
ciechowskiego, kt6ry tekst Anonima Galla niewi,tpliwie z wszystkich 
historyk6w najlepiej odczytal i skomentowal, nalezy w tym miejscu ra-· 
czej powolac si� na si,d historyka i prawnika-kanonisty. W. Abrahama, 
kt6ry jeszcze przed Wojciechowskim spraw� t� tak oswietlil: ,,Gallus, 
jak wiadomo, bardzo kr6tko opisuje zajscie i jego powody, zbywaji,c je 
kilku slowy. Ale z nich przeciez domniemywac si� mozna natury kon
fliktu. Bolesl'aw »pro traditione pontificem truncationi membrorum adhi
buit«, a kronvkarz ze swej strony dodaje: »neque enim traditorem episco
pum excusamus, neque regem vindicantem sie s,e turpiter commendamus«. 

Slowo traditor posiada tak scisle okreslone znaczenie, ze je inaczej rozu
miec nie podobna, jak tylko, ze osoba, kt6ri, tak nazwano, zwii,zala si,;: 
z wrogiem panuji,cego czy wewni,trz kraju, czy zewni,trz. Ten fakt zmowy 
jest tu rozstrzygaji,cy i on zawazyl na losach biskupa i byl przyczyni, 
bezposrednii, jego smierci. Nietrudno tak:i:e ocenic o jakiego rodzaju zmo
w� chodzi!o; byla ona widocznie skierowana przeciw osobie Boleslawa jako 
panuji,cego, zmierzala do jego zguby czy do wyp�dzenia, czy do sprowa
dzenia kl�ski wojennej na niekorzysc kraju. I z a t o B o 1 e s  l a w s k a
z a l b i s  k u p a n a s m i e r  c o k  r u t n i, 1[podkresl. moje - G. L.); bo 
i tego si� ze sl6w kronikarza domniemywamy, ze z a b  6 j s t w o  w y k o
n a n  e z o s t a ! o  n a  p o d s t a w i e  w y r o k u. Wyrazenie bowiem: 
»truncationi membrorum adhibuit« posiada dosc scisle znaczenie, tak :i:e 
trudno by bylo domniemywac si� w tym wypadku gwaltownego napadu 
i gwaltownego movdu. Wyrok ten jednak byl za srogi, bo byl wyplywem 
zemsty Boleslawa, zwlaszcza za srogi i niewlasciwy wobec biskupa. Tak 
by si� na podstawie sl6w Galla przedstawialy fakty: powodem bezposred
nim byla jakiegos rodzaju, przynajmniej w poj,;:ciu kr6la, zdrada, a wi,;:c 
pow6d czysto politycznej natury, i po niej nastqpi! okrutny wyrok" ••. 

Trzeba tu podkreslic, ze Abraham, jak nam wiadomo, wypowiedzial 
si� stanowczo przeciw li,czeniu listu papie:i:a . Paschalisa z Polski,, nie 
m6gl wi,;:c byc pod jego sugestii,. Jego analiza sytuacji jest oparta wyli,
cznie o tekst Gallii Anonima. 

Charakter prewny okreslen: ,,truncatio" i „dampnare" ustali!y osta
tnio ponad wszelki, wi,tpliwosc badania W. Sawickiego z powolaniem si� 
na znany zbi6r przepis6w prawa koscielnego Burcharda z Wormacji. ,,Si 
quis ab hodierna die - czytamy tarn - et deinceps episcopum praeter 

eo W. A b r a h a m, Poczqtek biskupstwa i kapituly katedralnej w Krakowie 

(Rocznik Krakowski, 4/1900 s. 190), cytuj� wedlug wydania 3 Organizadi koSciola 

w Polsee, s. 297-98. Znaczc1ca szczeg6lnie jest wypowiedZ Abrahama przy okazji 

recenzowania Szkic6w Wojciechowskiego ·w „Kwartalniku Historycznym", t. XVIII, 

1904, s. 574, gdzie podtrzymal swojc:1 dawniejszc:1 opiniE:, zbiegajc1ccl siE: z ustaleniami 

Wojciechowskiego. 
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huius sanctae [tj. Ecclesiae] senteritiam damnare et a propria pellere sede 
praesumpserit, sciat se irrecuperabiliter damnatum ... " •1 

Czyz mozna w tej sytuacji w&tpic, ze papiez Paschalis mia! w ·swej 
bulli na mysli whlsnie 6w g!6wny w dziejach koscio!a polskiego fakt 
skazania biskupa sprzed 35 laty znany nam tyiko z opisu Galla? Z listu 
papieskiego dowiadujemy si<;) jednak rzeczy cal:kowicie nowej. Mianowicie, 
ze w procedurze „skazania" uczestniczy! tez 6wczesny arcybiskup gnie
znienski i ze wyda! sw6j b&di tez potwierdzi! wyrok kr6lewski „bez wie
dzy Stolicy &postolskiej". Za to byl on osobiscie odpowiedzialny. Jezeli 

wiec „skazanie" ostatecznie skoiiczylo si� ,,obci�ciem czlonk6w", to w tym 

akcie widoczne jest wsp6!dzialanie kr6la i arcybiskupa. 
Nie znamy imienia tego arcybiskupa (papiez i jego imi<;) pomin&l). 

Wszystko jednak wskazuje na to, ze by! nim zmar!y w r. 1092 arcybiskup 
Bogumi!. Musiala to byc postac w 6wczesnym zyciu Polski na tyle wybi
tna, ze fakt jej smierci - ostatnia odnosna zapiska pochodzi z r. 1028 -
trafi! do rocznika kapitulnego krakowskiego; a rocznik ten r6wnoczesnie 
byl rocznikiem dworu ksi&z<;)cego. 

KONKLUZJE 

Analiza rozleglej dyskusji nad listem papieza Paschalisa (Duchesne, 
Liber pontificalis, t. II, s. 351) adresowanym do nie nazwanego z imienia 
arcybiSkupa polskiego, a przypisywanym przez historyk6w juz to arcy
biskupowi palermoliskiemu na Sycylii lub arcybiskupom w<;)gierskim, 
przywiod!a nas do pelnego potwierdzenia opinii M. G<;)barowicza, ze !ist 
ten dotyczy Polski i istotnie zosta! skierowany do arcybiskupa gnieznien
skiego. List zostal napisany kolo r. 1115-1116. Odbiorcq jego by! nie 
znany nam sk&din&d arcybiskup gnieznienski rz<1dz<1cy t<1 metropoli'l 
mi<;)dzy arcybiskupem Marcinem (1092-1116?) i arcybiskupem Jakubem 
ze Znina (1124?-1148). 

List ten jest wazny dla dziej6w kosciola polskiego. List m6wi o slabej 
jeszcze w6wczas l&cznosci polskiej hierarchii koscielnej z Rzymem, stwier
dza fakt duzej zaleznosci tutejszego koscio!a od wladcy swieckiego, kt6ry 
m. in. przenosi! biskup6w z jednej siedziby do drugiej, nie pytaj&c si<;) 
o zgod<;) Stolicy Apostolskiej. J est w tym liscie r6wniez wzmianka, ze 
jeden z poprzednik6w odbiorcy listu skazal (dampnavit) >biskupa bez wie
dzy Stolicy Apostolskiej. Wszystko wskazuje na to, ze papiez ganil arcy
biskupa gnieznienskiego za udzia! w post<;)powaniu s&dowym nad biskupem 
krakowskim Stanislawem i za wyrazenie zgody na skazanie Stanis!awa na 
kar� obci�cia czlonk6w (truncatio membrorum). Jak wiadomo, o fakcie 

&i Zob. Sa w i c k i, Terminologia ... , s. 16-17, 
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skazania lapidarnie, ale wyraz1sc1e wspomma r6wniez pierwsza kronika 

polska Anonima Galla (lib. I, c. 28) z pocu1tku XII w. Dwa te swiadectwa 

nawz-ajem si<;: uzupelniaj<j. 

EIN BRIEF DES PAPSTES PASCHALIS II. AN EINEN UNBEKANNTEN 

POLNISCHEN ERZBISCHOF VOM BEGINN DES XII. JH. 

Ein Beitrag zur Diskussion über die Tötung des Bischofs von Krak6w, Stanislaw. 

Eine Analyse der breiten Diskussion über den Brief des Papstes Paschalis 
(Duchesne, Liber poTl.tificalis, Bd. LI, S. 351), der an einen dem Namen nach 
unbekannten polnischen Erzbischof adressiert war und den die Historiker mit 
dem Erzbischof von Palermo auf Sizilien, oder auch mit dem ungarischen Metro
politen in Zusammenhang brachten, führte uns zur vollen Bestätigung der Mei
nung von Mieczyslaw G�barowicz, dass dieser Brief Polen betreffe und wirklich 
an den Erzbischof von Gniezno gerichtet war. 

Der Brief ist um 1116-1117 geschrieben worden. Der Empfänger war ein 
uns nicht bekannter Erzbischof von Gniezno, der diese Metropole nach dem 
Erzbischof Martin (1092-1116?) und vor dem Erzbischof Jakob von Znin (1124?-
1148) verwaltete. 

Der Brief ist wichtig für die Geschichte der polnischen Kirche. Er spricht 
von der damals noch schwachen Bindung der polnischen kirchlichen Hierarchie 
an Rom, stellt eine grosse Abhängigkeit der hiesi'gen Kirche vom weltlichen 
Herrscher fest, der u. a. die Bischöfe von einem Sitz auf den anderen versetzte, 
ohne den päpstlichen Stuhl um Einverständnis zu fragen. Alles weist darauf 
hin, dass der Papst dem Erzbischof von Gniezno eine Rüge erteilte wegen 
seiner Beteiligung am Gerichtsverfahren gegen den Bischof von Krak6w, Sta
nislaw, und wegen der Billigung der Verurteilung des Bischofs zur Strafe der 
Gliederverstümmelung (truncatio membrorum). Bekanntlich vird das Faktum der 
Verurteilung lapidar, aber deutlich auch in der ersten polnischen Chronik des 
Anonymus Gall (lib. I, c. 28) vom Anfang des XII. Jh. erwähnt. Die beiden 
Zeu·gnisse ergänzen einander. 




