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WSTĘP

Oddana do rak czytelnika monografia pt. „Święci nie przemijają. Studia 
historyczno-prawne Polski średniowiecznej” to cykl publikacji powiązanych 
tematycznie. Publikacja zawiera szkice poświęcone świętym i błogosławionym 
wieków średnich: św. Wojciechowi (†997), św. Stanisławowi ze Szczepanowa 
(†1079), bł. Wincentemu Kadłubkowi (†1223) i bł. Jolencie (†1304). Dru-
gim wątkiem są problemy prawne kanonizacji spraw dawnych (historycznych) 
oraz specyfika kanonizacji równoznacznej. Struktura książki przedstawia się 
następująco:

1. Otwarte usta: św. Wojciech1.
2. Męczeństwo – najwyższa próba miłości. Święty Stanisław ze Szczepano-

wa – kilka uwag historyczno-prawnych2.
3. Sprawy dawne w postępowaniu kanonizacyjnym3.
4. Społeczno-prawna specyfika kanonizacji równoznacznej4.
5. Wykorzystanie dowodu z dokumentów na przykładzie bł. Wincentego 

Kadłubka5.
6. Rozwój kultu błogosławionego Wincentego Kadłubka między Wisłą  

a Pilicą6.
7. Problemy prawne kanonizacji bł. Jolenty (1244-1304)7.

1 A. Lis, Otwarte usta: św. Wojciech [w:] Otwarte usta: wolność czy zadanie?, (red.) J. Zimny, 
Stalowa Wola 2015, s. 233-255.
2 A. Lis, Męczeństwo – najwyższa próba miłości. Święty Stanisław ze Szczepanowa – kilka uwag 
historyczno-prawnych [w:] Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej, t. II, (red.) A. Lis, 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 37-88.
3 A. Lis, Sprawy dawne w postępowaniu kanonizacyjnym, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”  
Nr 6 (1/2009), s. 73-80.
4 A. Lis, Społeczno-prawna specyfika kanonizacji równoznacznej, „Przegląd Prawno-Ekonomicz-
ny” Nr 7 (2/2009), s. 55-64.
5 A. Lis, Wykorzystanie dowodu z dokumentów na przykładzie bł. Wincentego Kadłubka  
[w:] Świętość kanonizowana, t. 7: Sprawy dawne, (red.) S. T. Praśkiewicz, Wydawnictwo Kar-
melitów Bosych, Kraków 2011, s. 133-186.
6 A. Lis, Rozwój kultu błogosławionego Wincentego Kadłubka między Wisłą a Pilicą, „Między 
Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”, t. 12 (2011), (red.) G. Okła, B. Wojciechowska, 
Kielce 2011, s. 89-99.
7 Tekst niepublikowany.
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Pierwszy szkic pt. Otwarte usta: św. Wojciech – przypomina żywot 
męczennika, który bez wątpienia na trwałe wpisał się w dzieje Polski i Czech8. 
Wiosną 997 roku udał się wraz z bratem Radzimem-Gaudentym i Benedyk-
tem do Prusów, gdzie 23 kwietnia, poniósł śmierć męczeńską. Ciało Wojcie-
cha zostało sprowadzone przez Bolesława Chrobrego do Gniezna i pochowa-
ne w katedrze gnieźnieńskiej, gdzie od razu zostało otoczone kultem9.

Konflikt między biskupem krakowskim Stanisławem ze Szczepanowa  
a królem Bolesławem Śmiałym-Szczodrym doczekał się wielu, nie rzadko 
kontrowersyjnych i pozbawionych umocowania w źródłach hipotez. Można 
by wymienić wiele spotykanych w historiografii tez: związku Stanisława z ob-
cym władcą; nieposłuszeństwa względem monarchy w stosunkach wewnętrz-
nych; sprzeciwu wobec wprowadzania reformy gregoriańskiej (lub odwrot-
nie upatrując w jej przeciwniku Bolesława); czy wreszcie sprzeciwu wobec 
zamierzeń zwiększenia liczby biskupstw i tym samym umniejszenia diecezji 
krakowskiej10. W centrum naszego zainteresowania znalazła się „sprawa św. 
Stanisława” w Kronice polski Wincentego Kadłubka – w historiografii i tra-
dycji historycznej. Mistrz Wincenty pisząc o św. Stanisławie, przeciwstawił 
czytelnikom dwie tradycje: 1) duchowieństwa krakowskiego, którą uznawał 
za prawdziwą oraz 2) dynastyczną – którą prezentował jako oszczerstwa Bole-
sława II podczas pobytu na Węgrzech, i która w biskupie widziała inicjatora 
spisku przeciwko królowi11. Tradycja ta mogła być przechowywana przez be-
nedyktynów, których to dobrodziejem był Szczodry, jak również kanoników 

8 Literatura podstawowa: J. Karwasińska, Wojciech, Adalbert (ok. 956-997), biskup praski, bene-
dyktyn, misjonarz, męczennik, święty [w:] Nasi święci. Polski słownik hagiograficzny, (red.) A. Wit-
kowska, Poznań 1995, s. 587-602; J. Strzelczyk, Apostołowie Europy, Poznań 2010, s. 172-202. 
Zob. K. Abgarowicz, J. Karwasińska, Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego. Warszawa 1966; 
B. Kürbis, J. A. Spież, W kręgu żywotów św. Wojciecha, Kraków 1997; G. Labuda, Święty Wojciech: 
biskup-męczennik, patron Polski, Czech i Węgier, Wrocław 2000.
9 A. Witkowska, J. Nastalska, Święty Wojciech. Życie i kult. Bibliografia do roku 1999, Lu-
blin 2002; Kanonizacja św. Wojciecha i dziedzictwo jego kultu, (red.) J. Strzelczyk, Cz. Pest,  
W. Polak, Lublin 2001; J. Karwasińska, Wybór pism. Święty Wojciech, Warszawa 1996.
10 S. Trawkowski, Stanisław (Stanisław ze Szczepanowa, anachronicznie – Szczepanowski Sta-
nisław) (przed 1039?-1079), święty, biskup krakowski [w:] Polski słownik biograficzny, t. XLI/4, 
 z. 171, Warszawa-Kraków 2002, s. 580-587; Z. Sułowski, Z. Wiktorzak, Stanisław ze Szczepa-
nowa [w:] Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny, (red.) R. Gustaw, t. II, Poznań-War-
szawa-Lublin 1972, s. 419-455 oraz wersja popularna tego opracowania [w:] Nasi Święci. Polski 
słownik hagiograficzny, (red.) A. Witkowska, Poznań 1995, s. 515-530.
11 Por. B. Przybyszewski, Monolog króla Bolesława Śmiałego. Z problematyki badań nad sprawą 
św. Stanisława, „Analecta Cracoviensia” 11(1979), s. 415-431, przedruk: tenże, Święty Stanisław. 
Biskup męczennik. (Sprawa świętego Stanisława. Bibliografia. Legenda. Kult. Ikonografia. Polemika 
z Gerardem Labudą), (red.) I. Platowska-Sapetowa, Rzeszów-Łańcut 2005, 207-234. Zob. ostat-
nio: L. Jurek, „Incendium rei publice” Lista zarzutów króla Bolesława wobec Stanisława w kronice 
Wincentego Kadłubka, „Teka Historyka” 36-37(2009), s. 197-202.
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krakowskich związanych z dworem książęcym12. Z kolei według środowiska, 
z którym związany był kronikarz (tradycja środowiska katedralnego), Stani-
sław sprzeciwiał się karom śmierci, na które król skazywać miał panów, którzy 
opuścili go podczas wyprawy zagranicznej oraz skrytemu ich zabijaniu13. 

W dalszej części Święci nie przemijają – czytelnik znajdzie analizę histo-
ryczno-prawną procedury kanonizacyjnej spraw dawnych. Instrukcja Kongre-
gacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub 
eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych Sanctorum Mater w art. art. 30  
§ 1 stwierdza, iż dawną jest taka sprawa, gdy dowody dotyczące cnót in spe-
cie lub męczeństwa sługi Bożego są oparte wyłącznie na źródłach pisanych, 
kiedy brakuje świadków naocznych na temat heroiczności cnót lub męczeń-
stwa tegoż sługi Bożego. Paragraf wyraża przedmiot spraw dawnych i oznacza,  
że należą do nich heroiczność cnót w szczególności lub męczeństwo. Zaś w art. 
33 § 1 suponuje, iż procedurę spraw dawnych aplikuje także do przypadku tak 
zwanego dawnego błogosławionego, tj. sługi Bożego, który jest przedmiotem 
kultu od niepamiętnych czasów określonego w dekretach Urbana VIII, w celu 
dokonania konfirmacji tegoż kultu14. Termin kanonizacja - definiuje się jako 
oficjalne uznanie przez Stolicę Apostolską świętości życia konkretnej osoby 
ludzkiej z racji osiągnięcia przez nią doskonałości moralnej w stopniu hero-
icznym lub oddania swego życia za Chrystusa, polegające na uznaniu jej przez 
papieża za osobę godną kultu publicznego w Kościele powszechnym i wpi-
saniu do katalogu świętych. Kanonizacja dotyczy życia moralnego Kościoła, 
święty jest czczony nie tylko jako ten, kto z całą pewnością jest zbawiony, ale 
także, jako godny naśladowania przykład życia chrześcijańskiego. W niniej-
szej publikacji, zwrócono uwagę na złożoność tej problematyki. Podkreślo-
no, że równoznaczność kanonizacji odnosi się przede wszystkim do elemen-
tu drugorzędnego – do specjalnej procedury lub uroczystości zewnętrznych.  

12 Por. J. Banaszkiewicz, Czarna i biała legenda Bolesława Śmiałego, „Kwartalnik Historycz-
ny” 88(1981), z. 2, s. 353–390; J. Wyrozumski, Pomazaniec przeciw pomazańcowi [w:] Święty 
Stanisław w życiu Kościoła w Polsce. 750-lecie kanonizacji, (red.) A. N. Napiórkowski, Kraków-

-Skałka 2003, s. 95-104.
13 Zob. T. Grudziński, Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław dzieje konfliktu, Warszawa 
1986; M. Koskowska, Święty Stanisław ze Szczepanowa. Biskup krakowski, męczennik, patron 
Polski, Niepokalanów 1997; M. Plezia, Dookoła sprawy świętego Stanisława. Studium źró-
dłoznawcze, „Analecta Cracoviensia” 11(1979), s. 251–413; B. Przybyszewski, Święty Stanisław 
Biskup [w:] Polscy święci, (red.) J. R. Bar, t. 7, Warszawa 1985, s. 11–38; F. Simoni, L’immagine 
di Stanislao di Cracovia nella produzione storico-letteraria tra XII e XIII secolo, „Franciscana” 
6(2004), s. 23–71; Z. Kozłowska-Budkowa, W sprawie relacji Mistrza Wincentego, Chronica 
Polonorum, ks. II c. 18, 20 [w:] Mente et litteris, Poznań 1984, s. 121-125.
14 H. Misztal, L. Fiejdasz-Buczek, Postepowanie kanonizacyjne w diecezji lub eparchii, Lublin: 
Wydawnictwo KUL 2017, s. 79-81; Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny, 
(red.) W. Bar, L. Fiejdasz, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.
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W kanonizacji równoznacznej papież nie używa zwyczajnej formuły kanoni-
zacyjnej, w której istotnym elementem jest formalne i uroczyste deklarowanie 
świętości błogosławionego i wpis do katalogu świętych15. Omówiono również 
problemy prawne kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka i bł. Jolenty16.

Należy mieć nadzieję, że przygotowany materiał stanowić będzie nie tyl-
ko wartościowy materiał naukowy, ale posłuży jako zachęta do kontynuowa-
nia badań Autora.

***

The monograph entitled „Święci nie przemijają. Studia historyczno-
prawne Polski średniowiecznej” (“The saints shall not pass away. Historical-
juridical studies on mediaeval Poland”) is a series of common-themed 
publications. The publication contains sketches of mediaeval saints and 
blessed: Saint Adalbert of Prague (†997), Saint Stanislaus of Szczepanów 
(†1079), Blessed Wincenty Kadłubek (†1223) and Blessed Yolanda (†1304).

The first sketch, entitled Otwarte usta: św. Wojciech (Open mouth. 
Saint Adalbert of Prague), is a recollection of the life of a martyr who has 
become a key figure in Polish and Czech history. In spring 997, together with 
his brother Radim-Gaudientus and with Benedict, he went to Prussia, where 
on 23 April he suffered a martyr’s death. Bolesław Chrobry had Adalbert’s 
body transported to Gniezno, where he was buried in the Gniezno Cathedral. 
His body instantly became a cult object. 

The conflict between Bishop of Kraków Stanislaus of Szczepanów 
and King Bolesław II the Bold has engendered many hypotheses, some 
controversial and ill-founded. Historiography has seen a myriad of theses on 
this subject: about Stanislaus’s relationship with the foreign ruler; about the 
internal disobedience to the monarch; about the opposition to the Gregorian 
Reforms (or vice versa, considering Bolesław as opposing the reform); and last 
but not least, about the opposition against the plans to increase the number 

15 Zob. L. Fiejdasz-Buczek, Kanonizacja równoznaczna Hildegardy z Bingen i nadanie tytułu 
Doktora Kościoła [w:] Świętość kanonizowana, t. 13: Doktorzy Kościoła, (red.) Sz. T. Praśkiewicz, 
Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2015, s. 89-106; A. Lis, Casus exceptus. Problemy 
prawne kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka, wyd. II, Sandomierz 2017.
16 Cz. Deptuła, Wielkopolska rodzina monarsza błogosławionej Jolenty a niektóre problemy bio-
grafii księżnej [w:] tenże, Początki dziejowe w polskiej historiografii średniowiecznej. Z zagadnień 
historii idei, wyobrażeń i narracji, Lublin 2022, s. 317-355. Literaturę poświęconą Mistrzowi 
Wincentemu zbieram w: A. Lis, Homo literatus. Studia poświęcone Wincentemu Kadłubkowi,  
t. I: Życie i dzieło, Sandomierz 2021; tenże, Homo literatus. Studia poświęcone Wincentemu 
Kadłubkowi, t. II: Kult i dokumenty, Sandomierz 2021. 
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of bishoprics at the expense of downsizing the Kraków diocese. Our main 
focus was on “the case of Saint Stanislaus” in Wincenty Kadłubek’s Chronica 
Polonorum – from the perspectives of historiography and historical tradition. 
In his writings on Saint Stanislaus, Master Wincenty has provided readers 
with a juxtaposition of two opposing traditions: 1) one associated with  
the Kraków clergy, which he considered to be true; and 2) one represented 
by the dynasty, which he depicted as Bolesław II’s calumnies during his stay 
in Hungary, and which saw the Bishop as the initiator of conspiracy against 
the King. This tradition could have been kept by the Benedictines, with King 
Bolesław II the Bold as their benefactor, as well as by Kraków canons affiliated 
with the ducal court. In turn, the circles with which the chronicler was 
affiliated (the cathedral community’s tradition) claimed that Stanislaus was 
against the death penalty, a punishment believed to have been brought by the 
King upon the lords who have deserted him, and against their assassination.  

Further into The Saints Shall Not Pass Away, the readers will find  
a historical-juridical analysis of the canonisation procedure involving ancient 
causes. Article 30 § 1 of the Sanctorum Mater Instruction for Conducting 
Diocesan or Eparchial Inquiries in the Causes of Saints stipulates that a cause 
is ancient when the proofs regarding the virtues in specie or the martyrdom 
of the Servant of God can be brought to light only from written sources  
as there are no eyewitnesses of the heroicity of virtues or of the martyrdom 
of the Servant of God. This paragraph describes what an ancient cause entails, 
naming the heroicity of virtues or martyrodom as its core elements. And 
Article 33 § 1 supposes that the ancient cause procedure also applies to the 
case of a so called ancient Blessed, that is, of a Servant of God who is the 
object of cult from time immemorial according to the Decrees of Urban 
VIII, when seeking the confirmation of that cult. The term canonisation is 
defined as the official recognition by the Apostolic See of the holiness of life  
of a specific human person by virtue of that person achieving moral perfection 
to a heroic degree or surrendering his or her life to Christ, with the Pope 
declaring such a person worthy of public veneration in the Catholic Church 
and with the name of that person being entered in the canon catalogue of 
saints. Canonisation is concerned with the moral life of the Church, and  
a saint is venerated not only for being redeemed beyond any doubt, but also 
for serving as a model example of Christian life. The monograph has regard 
to the complexity of these issues. It notes that the equivalence of canonisation 
relates in particular to the secondary component – a special procedure  
or external ceremonies. In equivalent canonisation the Pope does not follow 
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the ordinary form of canonisation, an important part of which is the formal 
and solemn declaration of the holiness of the blessed person and the entry 
of that person into the catalogue of saints. The monograph also explores the 
juridical issues around the canonisation of Blessed Wincenty Kadłubek and 
Blessed Yolanda.

The author hopes that the material provided in this monograph will not 
only be a valuable addition to research on the subject, but also encourage 
other researchers to expand on his work.
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Rozdział I

OTWARTE USTA: ŚW. WOJCIECH1

Wstęp

Postać męczennika - św. Wojciecha (ok. 956-997) bez wątpienia na 
trwałe wpisała się w dzieje Polski i Czech2. Kształcił się w szkole katedralnej 
w Magdeburgu. Następnie po śmierci biskupa Dytmara został w 983 roku 
powołany na biskupstwo praskie. Około 990 roku złożył śluby zakonne  
w klasztorze benedyktyńskim na Awentynie, dwa lata później powrócił do 
Pragi, skąd po ponownym konflikcie z możnymi wyjechał do Rzymu. W tym 
samym czasie w Czechach została wymordowana jego rodzina w 995 roku. 
Ocaleli jedynie dwaj bracia Sobiebór i Radzim-Gaudenty. Wojciech Sław-
nikowic spotkał się w Moguncji z cesarzem Ottonem III, skąd wyruszył do 
Polski z misją chrystianizacyjną. Wiosną 997 roku udał się wraz z bratem 
Radzimem-Gaudentym i Benedyktem do Prusów, gdzie 23 kwietnia tego sa-
mego roku, poniósł męczeńską śmierć. Ciało Wojciecha zostało sprowadzone 
przez Bolesława Chrobrego do Gniezna i pochowane w katedrze gnieźnień-
skiej, gdzie od razu zostało otoczone kultem3. 

Kronikarz Wincenty w dialogu świętego Wojciecha z Bolesławem Chro-
brym wkłada w usta świętego naukę dotyczącą wyższości prawa kanonicznego 
nad świeckim: „Święty o wielu rzeczach krótko go poucza: „Godne - mówi 

1 Lis A., Otwarte usta: św. Wojciech [w:] Otwarte usta: wolność czy zadanie?, (red.) Zimny J., 
Stalowa Wola 2015, s. 233-255.
2 Literatura podstawowa: J. Karwasińska, Wojciech, Adalbert (ok. 956-997), biskup praski, be-
nedyktyn, misjonarz, męczennik, święty [w:] Nasi święci. Polski słownik hagiograficzny, (red.) 
A. Witkowska, Poznań 1995, s. 587-602; J. Strzelczyk, Apostołowie Europy, Poznań 2010,  
s. 172-202.
3 A. Witkowska, J. Nastalska, Święty Wojciech. Życie i kult. Bibliografia do roku 1999, Lu-
blin 2002; Kanonizacja św. Wojciecha i dziedzictwo jego kultu, (red.) J. Strzelczyk, Cz. Pest,  
W. Polak, Lublin 2001; J. Karwasińska, Wybór pism. Święty Wojciech, Warszawa 1996; Va-
demecum historyka mediewisty, (red.) J. Nikodem, D. A. Sikorski, Warszawa 2012, s. 322-324.
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- majestatu królewskiego są słowa, gdy wyznaje, iż jest władcą, którego wią-
żą prawa; tak dalece powaga władców zależy od powagi prawa. Atoli prawo 
boskie ma przewagę nad prawem ludzkim, bowiem prawo Pana nienaganne 
jest, prawo nienaruszone, które nawraca dusze. We wszystkim więc, synu, co 
czynisz, zapożyczaj wzór ze zwierciadła boskiej sprawiedliwości. Rzeczywiście 
bowiem od wszelkiej władzy ważniejsze jest to, żeby każde władztwo poddać 
pod prawa Kościoła”4. Wincenty podkreśla, iż monarcha, który jest powo-
łany do pełnienia funkcji ustawodawczych, sam jest związany tym prawem5. 
Przedmiotem tej części artykułu będzie żywot św. Wojciecha „Tempore illo” 
w tłumaczeniu Janiny Pleziowej6 zestawiony z grafiką „Drzwi gnieźnieńskich” 
ilustrującą sceny z życia świętego. 

Średniowieczne żywoty świętych to szczególny rodzaj literatury 
parenetycznej. Analiza poniższego tekstu źródłowego poświeconego św. Woj-
ciechowi pozwoli dokładnie przyjrzeć się zagadnieniu hagiograficznej reali-
zacji parenezy. Jego żywot to nie tylko streszczenie historii życia ale również 
i cech charakteru: pokory, pragnienia uniżenia i niechęć do rozgłosu, posłu-
szeństwo, pobożność, cierpliwość oraz gotowość na przyjęcie cierpienia7. 

1. Narodziny Wojciecha. Radość jego matki.

„Onego czasu, kiedy światłość łaski Bożej zapaliła w narodzie czeskim 
pragnienie służenia prawdziwej wierze, a szerzące się chrześcijaństwo 
zachęcało do zakładania w wielu miejscowościach klasztorów poświę-
conych służbie Boga żywego, żył w Czechach mąż szlachetnego rodu 
imieniem Sławnik, spokrewniony przez przodków swoich z cesarzami, 
lecz znakomitszy jeszcze przez to, że wychowano go w wierze chrześci-
jańskiej i że był człowiekiem prawym a pobożnym. Żona jego nie 
mniej szlachetnego rodu, a w niczym nie ustępująca mu zacnością 

4 Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, wyd. B. Kürbis, wyd. IV, Wrocław 2008, 
ks. II, rozdz. 10, s. 51-52; „Quem sanctus ad plurima paucis informat: Digna, inquit, uox est 
maiestate regnantis, legibus alligatum principem se profiteri. Adeo de auctoritate iuris princi-
pum pendet auctoritas. Ius uero diuinum humano preiudicat. Lex namque Domini irreprehen-
sibilis, lex inmaculata, conuertens animas. Omnium ergo, fili, que agis, e diuine speculo iustitie 
formam mutuare. Nam re uera omni maius est imperio legibus ecclesie omnem submittere 
principatum” za: Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska, wyd., komentarz 
i wstęp M. Plezia [w:] Monumenta Poloniae Historica, series nova, t. XI, Kraków 1994, Liber 
secvndvs 10, s. 38-39.
5 B. Nowacki, Poglądy prawno-polityczne w „Kronice” mistrza Wincentego [w:] Mente et litteris, 
Poznań 1984, s. 130; E. Bauto, Pogląd mistrza Wincentego Kadłubka na stosunek władzy ducho-
wej i świeckiej, „Nasza Przeszłość” 17(1963), s. 61-76.
6 Żywot “Tempore illo” [w:] Średniowieczne żywoty i cuda patronów Polski, tłumaczyła J. Plezio-
wa, opracował M. Plezia, Warszawa 1987, s. 41-78.
7 Zob. Jan Kanapariusz, Świętego Wojciecha żywot pierwszy, tekst łaciński opracowała Jadwiga 
Karwasińska, przełożył Kazimierz Abgarowicz, komentarze Jadwiga Karwasińska, Gdańsk 2009.
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obyczajów, spośród wszystkich swych rodaków wyróżniała się cnotą 
czystości. Tych zatem dwoje ludzi, miłych Bogu połączyło się z wolą 
Bożą sakramentem małżeństwa i spłodziło syna, a gdy narodzone dzie-
cię odrodziło się w sakramencie chrztu św., nadano mu imię Wojciech, 
wcale zaszczytne w tamtejszym języku. Imię to bowiem w ich języku 
znaczy tyle co "pociecha wojska". I chociaż było ono wówczas wyni-
kiem swobodnego wyboru rodziców, to jednak przyszłe dzieje życia 
świętego dowiodły, że przez Boga zostało przeznaczone”.

2. Złożenie chorego, małego Wojciecha  
na ołtarzu. Wojciech został ofiarowany Bogu.

„Rodzice widzieli w chłopcu dziedzica niemałych włości i naśladowcę 
własnej, szacunek budzącej pobożności, gdy nagle - jak to nieraz bywa 
w czasie, kiedy dziecko odłącza się od piersi - zapadł on na bardzo 
niebezpieczną chorobę. Widząc jego ciężki stan i grożące niebezpie-
czeństwo śmierci, rodzice dawali upust (swemu) wielkiemu bólowi  
w jękach i łzach, a tracąc już nadzieję uratowania syna złożyli ślub 
Bogu i roztropnie rzekli: Nie dla nas, Panie, nie dla nas niech żyje ten 
chłopiec (nie po to), aby zajmować się sprawami tego świata, ale na 
to, by oddany Tobie na służbę pełnił Twoją wolę w Kościele świętym. 
Bóg w niebie, zważywszy czystość ich sumienia, w cudowny sposób 
od razu przywrócił zdrowie choremu chłopcu. Skoro tylko bowiem 
umierającego już niemal złożono na ołtarzu Matki Bożej, łaska Boska 
jakby lekarstwo przywróciła go w zdrowiu rodzicom”.
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3. Wojciech zostaje oddany do szkoły  
w Magdeburgu.

„Już w domu rodzicielskim, wyszedłszy z lat dziecinnych nauczył się 
czytać, ale uważał to za niedbalstwo, że czytając nic nie rozumie, nie 
chciał [więc] pozostawać tak jak inni w ciemnościach niewiedzy, lecz 
udał się do Partenopolis, gdzie miał się kształcić u mistrza Oktryka. 
Pod jego kierunkiem chłopiec pojętny z natury i obdarzony co więcej 
bystrym umysłem, a nadto wsparty Bożą pomocą, począł czynić takie 
postępy, że bez zająknienia powtarzał z pamięci zawartość całej kar-
ty, którą mu raz przeczytano, co w zdumienie wprawiało nauczyciela 
i kolegów. Metropolita zaś owego miasta, imieniem Adalbert, znając 
szlachetne pochodzenie chłopca, a słysząc o jego nadzwyczajnych po-
stępach w nauce, okazywał mu na każdym kroku prawdziwie ojcow-
ską miłość. On to udzielając mu sakramentu bierzmowania wzgardził 
imieniem Wojciech jako barbarzyńskim, i nadał mu własne imię: 
Adalbert. Tak więc chłopiec spędził tam na nauce lat dziewięć. Gdy 
pewnego razu wracał ze szkoły, spotkał na drodze jakąś dziewczynę, 
którą towarzysz jego przewrócił na ziemię i z żartów popchnął na nią 
Wojciecha. On zerwał się czym prędzej, ale w naiwności swej sądził,  
że już ją poślubił, i wylewając gorzkie łzy wskazywał na kolegę i mówił: 
To on mnie ożenił! Gdy zaś nauczyciel jego przeniósł się na dwór kró-
lewski, powrócił do ojczyzny pod nowym imieniem Adalberta. Odtąd 
ze wszystkich sił starał się żyć zacnie, aby w lenistwie i w pogoni za 
ziemskimi przyjemnościami nie stracić talentu rozumu powierzonego 
mu przez Pana; z drugiej jednak strony pilnie zabiegał tajemnicą nawet 
dla tych, na korzyść których były spełniane, bo nie chciał, aby rozgłos 
między ludźmi umniejszał ich owoc”.
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4. Nocna modlitwa Wojciecha.

5. Wojciech otrzymuje godność biskupią  
z rąk cesarza.

„Tymczasem miasto Praga straciło swego pasterza, a wierni, którzy byli 
przy jego zgonie, opowiadali, że czarne duchy czekały na jego duszę. 
Ponieważ diecezja [praska] i jej lud niedawno dopiero nawrócony nie 
mogli długo pozostawać bez pasterza, przeto po pogrzebie, 
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sprawionym wedle obyczaju, duchowieństwo i książęta zgromadzili się 
wraz z pospólstwem dla dokonania obioru biskupa. A chociaż o wielu 
osobach myślano i różne były o nich zdania, wreszcie wszyscy, zarów-
no duchowieństwo, jak książęta i lud, zgodnymi głosami i bez niczyje-
go sprzeciwu obrali Wojciecha, twierdząc, że on jest godny wyniesienia 
na to stanowisko nie tylko ze względu na swą osobę i szlachetne pocho-
dzenie, ale także dla wykształcenia, znajomości prawa oraz wszech-
stronnej prawości charakteru. Tak to za ogólną zgodą wielebny Woj-
ciech zaszczytnie wybrany został na biskupa, choć smucąc się i płacząc 
zapewniał, że nie jest godzien, aby mu powierzono tak wielki urząd.  
A tymczasem nie tylko ludzie, ale i złe duchy, drżące przed jego nadej-
ściem, poświadczyły, że właśnie on jest godny takiego zaszczytu; z dala 
bowiem od miejsca wyboru, ale na terytorium tego samego biskupstwa, 
zmuszone egzorcyzmami kapłanów do wyjścia z opętanego człowieka, 
ulegając mocy zaklęć odezwały się w te słowa: Czemuż nas tak dręczy-
cie? Przecież to pewne, że tu dłużej pozostać nie możemy; dziś bowiem 
biskupem waszym obrany zostanie mąż Chrystusowy, Wojciech, przed 
którego nadejściem drżymy i trwoga nas ogarnia. Wybrany przeto mąż 
święty udał się do Werony, gdzie z rąk Ottona II odebrał inwestyturę 
wraz z pastorałem biskupim, a wyświęcony przez arcybiskupa mogunc-
kiego, Willigisa, dostąpił najwyższej godności kapłańskiej. Gdy zaś  
z insygniami swej godności powrócił do ojczyzny, boso wszedł do mia-
sta, chcąc w ten sposób oddać cześć św. Wacławowi, którego ciało tam 
spoczywa”.
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6. Wojciech wypędza diabła z opętanego człowieka.

7. Chrystus ukazuje się we śnie Wojciechowi 
i napomina go, by zajął się losem chrześcijan 
sprzedawanych w niewolę.

„Podwładnym swoim okazał prawdziwą miłość dzieląc dochody swoje 
na cztery części i przeznaczając jedną z nich dla duchowieństwa, drugą 
dla biednych, trzecią dla Kościoła na wykup jeńców, a czwartą dopiero 
pozostawiając dla siebie i swego otoczenia na konieczne wydatki.  
A i z niej jeszcze postanowił żywić dwunastu ubogich dla uczczenia 
tyluż apostołów, a niejednokrotnie zwykł był tę [oznaczoną] liczbę 
przekraczać, zwłaszcza w dni świąteczne. I o ile poprzednio z rzadka 
tylko używał przyjemności zmysłowych, tak teraz tępił w sobie wszyst-
ko, co było miłe ciału, poszcząc i czuwając; trwał na modlitwie wylewa-
jąc łzy za grzechy swoje i ludu, nie zostawiając sobie ni chwili wolnego 
czasu - ujarzmiał wszelkie odruchy cielesne. Albo się bowiem modlił, 
albo nauczał, albo też - co najrzadziej - zaspokajał potrzeby ciała, krót-
ko mówiąc, spełniał na przemian obowiązki Lii i Racheli, już to wstę-
pując na drabinę Jakubową, już to zstępując z niej. Bo chociaż wiele się 
modlił, to przecież nie zaniedbywał obowiązków dobrego pasterza,  
a gdy zaczął się przygotowywać do złożenia ofiary Syna Bożego, to aż 
do chwili przyjęcia Ciała i Krwi Pańskiej nie odzywał się w ogóle do 
nikogo poza modlitwą i głoszeniem słowa Bożego. Przede wszystkim 
zaś zabiegał o to, aby być w życiu przykładem tego, czego nauczał, nie 
zapominając ani na chwilę o słowach apostoła: Boję się, abym naucza-
jąc innych sam nie został odrzucony. Lud zaś jemu powierzony był 
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twardego karku i służąc tylko własnym żądzom począł całkiem zanie-
dbywać obowiązki wiary A, mieli oni zwyczaj sprzedawać lud chrześci-
jański jak bydło, zarówno Żydom jak i innym poganom; przeto Pan 
ukazał się we śnie świętemu mężowi i rzekł: Ja za trzydzieści srebrni-
ków sprzedany zostałem Żydom i oto znowu mnie sprzedają, a ty śpisz 
spokojnie! Święty mąż zaś ocknąwszy się rozważał w milczeniu, co ma 
znaczyć ów sen, a przywoławszy prepozyta Wilikona, którego czynił 
powiernikiem wszystkich swoich zamysłów, opowiedział mu cały sen 
po kolei i prosił o jego wyjaśnienie. Ale i duchowni nawet nie wstydzili 
się z reguły popełniać cudzołóstwa i świętokradztwa i może gorszych 
jeszcze grzechów. Biskupa zaś, który wedle możności im się przeciwsta-
wiał, mieli w niesłusznej nienawiści i podjudzali przeciw niemu książąt 
w całym kraju, niemniej rozpustnie żyjących”.
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8. Wojciech opowiada o swoim śnie  
księciu Czech i żąda interwencji  
w sprawie niewolników chrześcijańskich 
będących w rękach kupców żydowskich.

9. Podczas pobytu w klasztorze w Rzymie doszło 
do cudownego wydarzenia: Wojciech upuścił  
na ziemię gliniane naczynie, które się nie stłukło.

„Skoro tedy ból, niepokój i praca nadmiernie utrudziły biskupa, a w ża-
den sposób nie mógł wpłynąć na poprawę swego ludu z grzechów stale 
się mnożących i ani jednej duszy nie mógł ułowić, powziął zamiar od-
bycia pielgrzymki do Jerozolimy. Pieszo, z kilkoma tylko towarzyszami 
przybył do Rzymu, gdzie w owym czasie dostojna cesarzowa Greczyn-
ka czciła pamięć zmarłego Ottona obchodząc mianowicie rocznicę 
jego śmierci. Ona to, dowiedziawszy się o przybyciu świętego męża  
i o jego zamiarze udania się do Jerozolimy, potajemnie wezwała go do 
siebie, hojnie obdarzyła pieniędzmi na wydatki związane z taką po-
dróżą, prosząc zarazem kornie i ze łzami, aby w modlitwach pamiętał 
o duszy zmarłego Ottona. Święty jednak, pokładając nadzieję w Panu 
i przekonany głęboko, że On zaopatrzy wszystkie jego potrzeby, za-
raz następnej nocy rozdał biednym otrzymane [od cesarzowej] pienią-
dze, mówiąc z psalmistą: Pan mną kieruje i niczego mi nie zabraknie. 
Bezzwłocznie opuścił Rzym i zmierzał do Jerozolimy, lecz wstąpiwszy  
w gościnę do mnichów na Monte Cassino, dał się przekonać ich 
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zbawiennej i miarodajnej radzie i poniechał zamierzonej podróży. Po-
wiedzieli mu bowiem, że zbawienia duszy nie znajduje się w pielgrzym-
kach po rozmaitych krajach, lecz, wedle psalmisty, w uciśnieniu ducha 
i pobożności skruszonego serca. I to mu jeszcze powiedzieli: Tytułem 
do chwały jest nie to, że się było w Jerozolimie, lecz to, że się tam 
dobrze żyło, bo Jerozolimą po całym świecie jest Kościół święty. Wziął 
sobie tedy do serca [ich] zdrową radę, pożegnał braci, zstąpił z góry, 
a płonąc gorącym pragnieniem poświęcenia się życiu kontemplacyj-
nemu, udał się do pewnego ucznia Chrystusowego, o którego świą-
tobliwości wiele słyszał. [Odnalazłszy go] upadł mu do nóg i wśród 
jęków, westchnień i łez błagał, aby pozwolił mu uczestniczyć w swym 
pobożnym życiu. Starzec jednak odparł: Mężu pobożny wielce, porzuć 
swoje pragnienie zamieszkania ze mną, jestem bowiem Grekiem i ani 
w potocznej, ani w literackiej mowie nie mógłbym ci udzielać wskazó-
wek, a trudno byłoby ci wytrwać tutaj bez pociechy. Jeśli więc chcesz 
posłuchać mojej rady, wróć do Rzymu, zajdź do klasztoru św. Boni-
facego i tam oznajmij twoje gorące pragnienie opatowi Leonowi. Pod 
jego przewodnictwem i opieką bierz się mężnie do dzieła i spokojnie 
poświęć się służbie Bożej. 

Posłuszny zaleceniom starca [Wojciech] powrócił do Rzymu i odkrył 
wspomnianemu opatowi pragnienie swego serca. Ten przyjąwszy życz-
liwie świętego biskupa, obznajomił go z regułą i zaliczył do grona mni-
chów. Długo byłoby opowiadać, jak świątobliwie żył on tam, jak gor-
liwie wypełniał wszystkie polecenia [swego] przełożonego; krótko więc 
tylko powiem, że oddany Bogu zapomniał zupełnie o swej godności 
biskupiej i stał się dla Boga pokornym i ubogim, wykonując bez waha-
nia to, o czym mówi Chrystus w słowach: Błogosławieni ubodzy du-
chem, albowiem ich jest królestwo niebieskie". Pięć lat nosił tam habit 
zakonny i choć cnotami swymi wszystkich przewyższał, to nikt mu nie 
zazdrościł, ponieważ wszystkich zjednywał sobie pokorą i życzliwością.

Tymczasem prażanie porzuciwszy jarzmo dawnego niedowiarstwa gor-
liwie starali się o przywołanie na powrót świętego biskupa. Posłowie 
przybyli do Rzymu i domagali się od Ojca Św. powrotu pasterza. Pa-
pież zaś przyjąwszy z zadowoleniem wiadomość o skrusze owego ludu, 
mocą władzy zleconej mu przez Boga polecił biskupowi powrócić [do 
jego diecezji]. Przywdział tedy Wojciech na powrót insygnia biskupie i 
ze łzami powrócił do ojczyzny, gdzie przyjęto go na pozór bardzo ser-
decznie. Ale aż dziw pomyśleć, jak krótko trwała ta pobożność  
z uszanowaniem podjęta, która wedle obietnic pozostać miała nie-
zmienna na zawsze, i z jak umyślnym lekceważeniem cały ów lud od-
wrócił się od świątobliwego życia. Wobec tego biskup, prawdziwy Izra-
elita, uległ zniechęceniu, ponieważ ze smutkiem widział, że nic 
pożytecznego nie osiąga pomimo usilnej pracy i znów naśladując Ra-
chelę oddał się kontemplacji, mówiąc z psalmistą: Wolę być pogardzo-
nym w domu Boga mojego niż mieszkać w pałacach grzeszników. Nie 
należy zaś pomijać milczeniem faktu, że to on pierwszy poniósł, 



23

OTWARTE USTA: ŚW. WOJCIECH

chrześcijaństwo Węgrom, wówczas jeszcze nie znającym prawdziwej 
wiary - najpierw wysyłając im misjonarzy, a następnie udając się do 
nich osobiście - i niezliczone rzesze tego ludu, pogrążonego w błędach 
i zabobonach, gorliwym swoim nauczaniem i cudami, których wiele 
czynił, nawrócił na drogę prawdy. Niemałe przy tym złożył dowody 
odwagi, męskiej wytrwałości i gorącej, a niezłomnej wiary. Był bo-
wiem w stolicy tego kraju bożek pewien, Sławniejszy od innych, z któ-
rego często diabły udzielały odpowiedzi (pytającym), i na to widowi-
sko tłumy ludu z sąsiednich miast schodziły się tam w określone dni, 
aby oddawać mu cześć. Owego dnia zatem, kiedy przybył tam święty 
biskup, ogromna ciżba ludu cisnęła się wokół owego bożka. Na oczach 
tych tłumów z osłupieniem patrzących na jego niezmierną odwagę,  
św. Wojciech bez trwogi podszedł do bożka z zapaloną pochodnią  
i spalił go w obecności jego kapłanów, którzy nie śmieli mu się sprze-
ciwić. Spełniwszy tam również wiele innych cudów dla umocnienia 
wiary tego ludu, powrócił do Rzymu, do klasztornego zacisza, które 
opuścił.

Tam oddał się całkiem kontemplacji spraw Bożych i wsparty o niebie-
ską drabinę zmagał się z aniołem mocą takiego sposobu życia. Tym-
czasem przybył do Rzymu dla umocnienia cesarstwa król Otto III  
w towarzystwie arcybiskupa mogunckiego. Na synodzie, który się tam 
odbył, arcybiskup skłonił Wojciecha, wezwanego rozkazem papieskim 
z cichej celi klasztornej, do podjęcia ponownie tylekroć porzucanych 
obowiązków. Tyle jednak [przynajmniej] uprosił on u papieża, że gdy-
by lud [czeski] nadal gardził jego nauczaniem, mógł z czystym sumie-
niem udać się, dokąd zechce. Obdarzony tym zezwoleniem, odwie-
dziwszy wiele kościołów postanowił na koniec wrócić do swego kraju. 
Za radą jednak księcia polskiego imieniem Bolesław, wysłał najpierw 
do ludu sobie powierzonego, a tylekroć sprzeciwiającego mu się, posel-
stwo z zapytaniem, czy zgodzi się nawrócić ze swych błędów i przyjąć 
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jarzmo świętego posłuszeństwa. Ale lud, który niedawno w niegodzi-
wy, a zdradziecki sposób zamordował czterech braci świętego, sądził, 
że pragnie on powrócić, aby szukać sposobności do wywarcia zemsty 
za ów mord; odesłał zatem wysłańców z odpowiedzią pełną wzgardy  
i zniewagi. Wiemy - powiadali - o czym myślisz, zamierzasz oczywi-
ście, wpuszczony do miasta, pomścić zabitych braci, ale nie dokonasz 
tego. Dlatego właśnie nie chcemy ciebie za pasterza, - bo obawiamy się 
twego przybycia jak drapieżnego i krwiożerczego wilka. O ludu okrut-
ny, ludu niewierny, który nie wahałeś się mierzyć intencji pobożnego  
i Bogu oddanego męża miarą własnego, zatrutego nienawiścią sumie-
nia i własnych niegodziwych pragnień! A mąż święty otrzymawszy to 
pismo rozwodowe ucieszył się nie mniej niż ktoś, kogo w miejsce prze-
widywanego nieszczęścia spotyka ogromna radość. Rozerwałeś - rzekł 

- Panie, więzy moje. Oto jest właśnie to, na co czekałem w utęsknieniu. 
Tobie tedy złożę ofiarę pochwalną, jak tego z głębi serca pragnąłem”.

10. Przybycie Wojciecha  
do kraju pogańskich Prusów. 

„Uzyskawszy w ten sposób na mocy zezwolenia papieskiego swobodę 
decyzji począł święty biskup rozważać, w jaki sposób mógłby osią-
gnąć palmę męczeńską dla imienia Chrystusowego, nad czym już dłu-
go przedtem rozmyślał i czego najgłębiej pragnął. Dobrał sobie tedy 
dwóch towarzyszy, których uprzednio poznał jako nadających się do 
tego zadania, a gdy żeglarze odpłynęli, pozostał wraz z nimi wśród nie-
znanego sobie, a dzikiego ludu, ufny jedynie w łaskę Boga, dla którego 
imienia przybył tam, gotów zań umrzeć. Po kilku dniach zaś, kiedy 
święty modlił się wraz z towarzyszami i błagał Boga o przebaczenie 
za grzechy własne i całego świata, zjawiło się kilku ludzi w wyraźnie 
wrogich zamiarach, wykrzykujących coś groźnie w barbarzyńskim 
języku. Jeden z nich, zawziętszy od innych, żerdzią, którą popychał 
łódź, mocno uderzył siedzącego biskupa pomiędzy łopatki tak, że psał-
terz wypadł mu z rąk, a on sam upadł na ziemię z rozkrzyżowanymi 
ramionami. Poganin zaś, nie mogąc się z nim porozumieć, gestami  
i znakami dawał mu do zrozumienia, że ma uciekać, gdyż inaczej zgi-
nie na mękach. A święty, jako mąż łagodnego serca, nie bronił się, nie 
złorzeczył, lecz przeciwnie, modlił się za napastników i błogosławił 
im, a całując ziemię dzięki składał Bogu, najwyższemu Królowi, dla 
którego imienia przybył tam gotów na śmierć, i mówił z psalmistą: 
Chociażbym kroczył w ciemnej dolinie śmierci [nie lękam się złego], 
a z apostołem: Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Kie-
dy powstał, zaprowadzono go do pobliskiej osady, gdzie odbywały się 
targi, i tam pytano, kim jest, skąd przybywa, czego szuka i po co przy-
szedł nieproszony. A mąż Boży podniósłszy oczy ku niebu w głębi serca 
błagał Boga o miłosierdzie, po czym znalazłszy tłumacza przemówił do 
otaczającego go ludu tymi słowy: Z ziemi polskiej, którą włada prawy 
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król chrześcijański Bolesław, posłany zostałem do was, dla waszego 
zbawienia, jako sługa Boga najwyższego, który stworzył niebo i ziemię, 
morze i wszystko, co jest na świecie. On to litując się nad ludzkim 
rodem narodził się z Dziewicy, cierpiał na krzyżu, aby nas wyzwolić  
z mocy diabelskiej, z martwych powstał i obiecał, że niechybnie zapro-
wadzi do królestwa niebieskiego wszystkich w niego wierzących. Jeśli 
z miłości dla Niego zdecydujecie się porzucić daremną służbę fałszy-
wym bogom i oczyścicie się z grzechów waszych w sakramencie chrztu, 
unikniecie wieczystych kar w piekle i posiądziecie wieczną radość  
w królestwie niebieskim. Zaledwie to powiedział, oni już wyśmieli go  
i wzgardziwszy orędziem wiecznego zbawienia wypędzili świętego 
męża wraz z towarzyszami ze swoich granic; strażnika portu zaś, za to, 
że takim przybyszom wejść pozwolił, ukarali wielu obelgami i chłostą.

Św. Wojciech, zapaśnik Chrystusowy, widząc, że nie może pozyskać 
tam żadnej duszy, a nadzieja upragnionego męczeństwa oddala 
się odeń, zmienił swe szaty i odzienie i wyruszył w drogę do Polski, 
pragnąc jak najszybciej dostać się do stolicy owego kraju, zwanej 
Gniezno. W drodze znalazł się przypadkiem w pewnej wsi, gdzie 
usilnie dopytywał, którędy mógłby dojść do wspomnianego miasta. 
Mieszkańcy jednak owej wsi, słysząc, że mowa jego pod wieloma 
względami różni się od polskiej, nie wstrzymali się od śmiechu  
i szyderstwa, zwłaszcza że widzieli go odzianego w strój zakonny, który, 
jako nie znany przedtem, wydał im się dziwaczny. Toteż, pomimo że 
sługa Boży po wielokroć ich pytał i błagał o odpowiedź, nie pokazali 
mu drogi ani (w ogóle) nie chcieli z nim mówić. Wtedy mąż pełen 
Boga nie uniesiony gniewem, ale zapalony Duchem Świętym, który 
przezeń czynił cuda, tak rzekł do nich: Skoro nie chcecie mówić ku 
chwale Bożej, dla chwały Jego rozkazuję: milczcie! To rzekłszy szybko 
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odszedł, a za przewodem Chrystusa znalazł właściwą drogę. Oni 
zaś na rozkaz Boga wydany przez Jego sługę zamilkli, ponieważ nie 
mogli otworzyć ust dla wydania głosu, i tak to ci, którzy świętemu 
pielgrzymowi odmówili wskazania drogi, sami teraz płakali nad 
sobą, że stracili możność mówienia. Tymczasem święty zapaśnik 
Chrystusowy spiesząc prosto przed siebie dotarł do innej wioski, a tam 
pytając o drogę został podobnie wzgardzony i przyjęty bez odrobiny 
serca. Tedy z natchnienia Ducha Świętego ukarał ich w ten sam sposób, 
ponieważ zasłużyli na to tą samą winą. Dokonawszy zaś tego przybył 
do trzeciej wsi, a tam mieszkańcy, podobnie zapytani przez niego  
o drogę, uprzejmie i po ludzku udzielili mu odpowiedzi. Uzyskawszy 
tedy pewność co do kierunku drogi, sługa Boży wkrótce dotarł do 
upragnionego celu. Wszedłszy do Gniezna udał się na plac targowy  
i tam bez przerwy nauczał o Chrystusie, głosił słowo Boże i czynił cuda. 
Dlatego też wieść o nim rozchodząc się po całej okolicy dotarła szybko 
i do tych, których Chrystus za pośrednictwem swego sługi pozbawił 
daru mowy, ale nie słuchu. Poruszeni tymi wieściami podążyli oni do 
męża Bożego, a gdy go poznali, padli mu do nóg, łzami, wzdychaniem 
i rozmaitymi gestami błagając go o przebaczenie. Widząc to święty 
mąż przerwał nauczanie, którym był właśnie zajęty, zwrócił do nich 
życzliwą twarz i, jako że był nader łagodnego serca, przemówił do 
nich w te słowa: Widzę, bracia moi najdrożsi, że poznaliście waszą 
winę, a przez to przebaczył wam najmiłosierniejszy Bóg, któremu ja 
służę. Przeto ja, niegodny sługa Jego, ufny nie we własne siły, lecz 
w Jego łaskawość, w imieniu tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
Stwórcy wszechrzeczy, przywracam wam władzę w języku. Gdy 
tylko to powiedział, oni od razu zaczęli mówić swobodnie, po czym 
wołając, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem, oświadczyli, że pragną 
być ochrzczeni. A wierny włodarz Chrystusowy najpierw udzielił im 
strawy duchowej na miarę ich pojęcia, a następnie uroczyście ich 
ochrzcił. Umocnieni tedy w wierze natychmiast po przyjęciu chrztu 
świętego poczęli wszyscy razem rzewnie błagać świętego mówiąc: 
Wszyscy jednocześnie zanosimy prośbę do twojej świątobliwości, sługo 
Boga Wszechmogącego, abyś nam za krzywdę, jaką wyrządziliśmy 
ci w szaleńczym naszym zaślepieniu, wyznaczył jakąś surową pokutę, 
którą będziemy wypełniać do czasu ku pamięci naszych potomków, 
ponieważ nie jesteśmy jeszcze należycie ukarani w stosunku do 
wielkości naszej winy. A św. Wojciech tak im odpowiedział: Chociaż 
uważam to za bardzo chwalebne, bracia najdrożsi, że tak pobożnie 
korzycie się pod potężną ręką Boga, to jednak winniście bez wahania 
wierzyć w to, że zarówno ten, jak i wszystkie inne grzechy mocą Bożą 
zostały wam odpuszczone na chrzcie. Na przyszłość strzeżcie się jak 
najpilniej, abyście nie utracili tak wielkiej łaski dodając nowe grzechy 
do dawnych i byście okazując niewdzięczność za takie dobrodziejstwa 
naszego Stwórcy, nie narazili się znów na gniew Jego. Oni jednak coraz 
goręcej nalegali na świętego, aby przychylił się do ich prośby, którą mu 
przedstawili, i na koniec nakłonili go do tego, że spełnił ją. Polecił im 
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mianowicie mąż Boży, aby rokrocznie przez dziewięć tygodni przed 
Wielkanocą przestrzegali postu, jaki wszyscy inni wierni chrześcijanie 
zachowują powszechnie przez siedem tygodni. A oni gorliwie przyjęli 
ten nakaz i sami chętnie spełniali go za życia, a [z czasem] zatroszczyli 
się o to, aby przestrzegali go [również] ich potomkowie. Dlatego to 
aż do dnia dzisiejszego w całej Polsce pobożnie przestrzega się tego 
przepisu wstrzemięźliwości i utrzymuje się on w zwyczaju tak, jakby 
został ustanowiony przez apostołów, z tym jednak, że przez dwa 
tygodnie poprzedzające Wielki Post obowiązuje wstrzymanie się od 
jedzenia mięsa”.

11. Wojciech udziela chrztu.

„Gdy więc tak Duch Święty nauczał przez usta swego sługi i spełniał 
tam wielkie znaki i cuda, cała Polska z radością przyjęła wiarę Chry-
stusową, a zachowując ochoczo wskazówki świętego zasłużyła sobie na 
to, aby znaleźć oparcie na skale Piętrowej. Mąż Boży bowiem, pragnąc 
położyć tam fundament apostołów i proroków', ustanowił na swoje 
miejsce arcybiskupem pewnego sługę Chrystusowego, towarzysza tru-
dów swoich i wędrówek imieniem Gaudenty, ponieważ sam podążył 
do innych ziem pogańskich, które podobnie pragnął pozyskać dla 
Chrystusa.

Wyjawiwszy tedy królowi polskiemu swoje pragnienie święty mąż pro-
sił go równocześnie o zwolnienie oraz o przewodnika, który by go za 
łaską Chrystusową zaprowadził aż na Pomorze. Tak to przybył zapa-
śnik Chrystusowy aż do księcia pomorskiego, który przyjął go z naj-
głębszym szacunkiem i okazałością większą, niż sam święty by pragnął, 
a to dlatego, iż św. Wojciech ochrzcił tego księcia już poprzednio  
w Polsce, kiedy przybył on tam starać się o rękę córki króla polskiego; 
ojciec jednak nie chciał mu jej dać, zanim nie zgodził się dobrowolnie, 
aby go święty również ochrzcił. Książę Pomorza więc ucieszony wielce  
z przybycia doń męża Bożego zwołał natychmiast swój lud, aby usły-
szał od niego słowo Boże. Tymczasem lud pomorski posłuchawszy ka-
zań świętego zgorszył się niezmiernie, gdyż miał to za niesłychane bluź-
nierstwo, kiedy usłyszał, że bogowie, których czcił, nie są naprawdę 
bogami. Dlatego zebrali się, aby z nim dyskutować, i próbowali go 
przekonać swoimi argumentami. Lecz ponieważ Duch Boży mówił 
przez jego usta, przyznali na koniec, że są wprawdzie pokonani; ale  
w żadnym razie nie odstąpią od dawnej wiary. Natomiast pokornie 
błagali męża Bożego, aby sam pozwolił się czcić jako bóg i aby nie 
wzbraniał im oddawania sobie czci na równi z innymi ich bogami. 
Usłyszawszy to święty mąż zasmucił się i bolejąc nad tak wielkim ich 
zaślepieniem westchnął ciężko, a wylewając obfite łzy tak im odpowie-
dział: O nieszczęśni, jakże wy ślepi jesteście, jak zbłąkani, jak pożało-
wania godni, że nie tylko złym duchom, ale i śmiertelnym ludziom 
chcecie przypisywać bóstwo, które może przysługiwać tylko jednemu 
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Bogu, który wszystko stworzył! Oni jednak w zatwardziałości swej od-
chodząc oświadczyli księciu, że nie przyjdą więcej do niego na wiec, 
dopóki będzie go miał u siebie”.

12. Wojciech wygłasza kazanie do Prusów.

„Słysząc to święty mąż i stwierdzając, że nie potrafi ich nawrócić,  
a zdecydowany potykać się dobrym potykaniem i dokonać zawodu 
S postanowił udać się do Prus, aby tam choć kilka dusz pozyskać dla 
Chrystusa i znaleźć śmierć męczeńską jako kres życia. Uprosiwszy więc 
o zezwolenie wspomnianego księcia na jego polecenie statkiem prze-
wieziony został do Prus. [Tam] zatrzymał się u pewnego Prusa, który 
znał język polski, wkrótce go nawrócił i nauczył się od niego mowy 
pruskiej, naśladując apostoła, który mówił: Wszystkim stałem się dla 
wszystkich, abym wszystkich pozyskał. Gospodarz jego tedy nawróco-
ny przezeń ze czcią spełniał jego rozkazy i na jego polecenie do czasu 
ukrywał się ze swym chrześcijańskim wyznaniem”.
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13. Ostatnia msza święta odprawiona  
przez Wojciecha.

„Gdy po tym wszystkim bliski był już czas jego męczeństwa, pewnej 
nocy mąż Boży ujrzał we śnie, jak on sam odprawia jak zwykle mszę św. 
i podaje kielich dwu swoim towarzyszom, gdy zaś oni skinieniem gło-
wy odmówili, on sam wypił wszystko. Gdy nadszedł ranek i święty 
opowiedział to towarzyszom, oni zrozumiawszy natychmiast, co ozna-
cza owo widzenie, przejęci do głębi bólem wzdychali, jęczeli i płakali, 
ponieważ widzieli, że w samym momencie męczeństwa będą musieli 
rozejść się z tym, którego uczuciem gorącej miłości kochali - co po-
twierdził następnie bieg wypadków”.

14. Wojciech ponosi śmierć męczeńską  
z rak Prusaków.

„A gdy wstał dzień, święty biskup czekał na godzinę odpowiednią do 
odprawiania mszy św. Był to zaś piątek, aby mógł cierpieć za Chrystusa 
w ten sam dzień, kiedy On cierpiał za świat. Przystąpił wreszcie do 
złożenia ofiary z Ciała Chrystusowego, sam będąc ofiarą, która w naj-
bliższym czasie miała być złożona. Posłyszeli jednak o tym mieszkańcy 
tej okolicy i poczęli zwoływać się między sobą wściekłymi głosami 
krzycząc: Oto ten czarodziej chrześcijański na zgubę naszą odprawia 
swe obrządki, aby nas zarazić chorobami i zaczarować. Chodźmy i za-
bijmy go dla ocalenia nas samych i całego kraju! Z tą myślą pobiegli jak 
szaleni, ale jeden z nich oglądnął się za siebie i zobaczył morze ognia 
pochłaniające, jak gdyby ich wieś. Z krzykiem tedy pokazał to towarzy-
szom i razem z nimi spiesznie powrócił do wsi. O niezbadana mądrości 
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Boża, która łagodnie, lecz cudownie wszystkim kierujesz! Oni twier-
dzili kłamliwie, że przenajświętsza i Boska ofiara będzie przyczyną ich 
zguby i prawdę Bożą mieli za kłamstwo. Słusznie tedy z woli Bożej 
wystawieni zostali na pośmiewisko, skoro swoim psim szczekaniem 
ośmielili się uwłaczać niebiańskim sakramentom. Ponieważ jednak, jak 
powiada Salomon, to, co przewrotne, nie da się przystroić, a w duszy 
złej woli nie zagości mądrość, zostali, co prawda, w cudowny sposób 
skarceni, ale nie poprawili się dzięki temu. Z jeszcze większą bowiem 
niż poprzednio wściekłością pobiegli ku świętemu biskupowi przeko-
nani, że wszystko, co widzieli, było złudzeniem spowodowanym jego 
zaklęciami. Gdy po raz drugi zatrzymani podobnym widzeniem zno-
wu zobaczyli, że ich domy, o których sądzili, że zniknęły w płomie-
niach, stoją nietknięte, ruszyli po raz trzeci i dysząc żądzą zamordowa-
nia świętego biskupa rzucili się na niego niepowstrzymanie. A już 
kapłan Boży skończywszy mszę św. odmawiał Hymn trzech młodzień-
ców składając dziękczynienie, gdy oni wdarli się raptownie i spełnili 
pragnienie świętego pasterza, zadając mu drogocenną w oczach Pań-
skich śmierć, której tak długo pragnął, a chcąc go zgubić tym bardziej 
otworzyli mu bramy królestwa niebieskiego”.

15. Orzeł strzeże zwłok św. Wojciecha.

„Gdy więc biskup Chrystusowy oddał (swą) świętą duszę, oni zaraz 
obcięli mu głowę i zawiesili ją na wierzchołku tego samego drzewa,  
u stóp którego sprawował uprzednio niebiańskie sakrament. Aby zaś za-
wieszona święta głowa z daleka była dla wszystkich widoczna, obnażyli  
z gałęzi całą część pnia najbliższą szczytu. Uczyniwszy to, całe jego cia-
ło pocięli na części, a we wściekłości swojej porozrzucali te kawałki tu 
i tam. Następnej jednak nocy gospodarz świętego męczennika z nieba 
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otrzymał przez anioła napomnienie, aby jak najstaranniej zebrał święte 
członki tak, aby żadna cząsteczka nie została pominięta, a gdy już to 
uczyni, aby jak najczyściej i z jak największym szacunkiem schował  
i strzegł świętych relikwii. Człowiek ów, posłuszny poleceniu, ochoczo 
wypełnił to, co mu rozkazano, ale poskładawszy pieczołowicie poszcze-
gólne członki, zauważył, że brakuje jeszcze jednego palca u jednej z rąk 
i choć usilnie szukał tego dnia i przez wiele następnych dni, nie mógł 
go znaleźć. Gdy zaś nieustannie przeszukiwał wszystkie zakątki w tym 
miejscu, pewnego dnia żona jego dziwiąc się, czego jej mąż poszukuje 
tak usilnie, poczęła wypytywać go natarczywie, jaka może być przyczy-
na tego szperania. On zrazu nie chciał jej tego wyjawić, ale na koniec 
uległ jej niegodziwym namowom, a ona, jako że była poganką, od razu 
rozgłosiła sąsiadom, że mąż jej pozbierał i przechowuje ciało świętego. 
A ponieważ to mąż był sprawcą tej zdrady, od razu usta mu się tak 
wykrzywiły, że w żaden sposób nie mógł nimi mówić i tylko z wielkim 
trudem przyjmował pokarm i napój.

A poganie usłyszawszy doniesienie kobiety, rzucili się na jej męża, sro-
dze go wychłostali i spętanego na różne sposoby dręczyli, aby pokazał 
im święte szczątki. Szalony uległ wreszcie ich woli, a ponieważ tak lek-
komyślnie oddał bezcenne perły wieprzom, słusznie zaiste Bóg dopu-
ścił, aby go te wieprze pokaleczyły. Tak więc święte szczątki dostały 
się w ręce pogan, którzy je zabrali, ale sami pilnie ich strzegli, czy to 
dlatego, że bali się bicza gniewu Bożego, gdyby inaczej uczynili, czy też 
w zamiarze sprzedania ich chrześcijanom. Po niedługim zaś czasie jacyś 
żeglarze łowiący ryby przy brzegu morza, niedaleko (ostatniego) schro-
nienia świętego, gdzie poniósł on śmierć męczeńską, zobaczyli nagle 
pływającą wśród fal niedużą rybę, w której wnętrznościach jaśnia-
ła jak gdyby świeca cudownie błyszcząca. Zdumieni tym poniechali 
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[połowu] innych [ryb], a wszyscy starali się chwycić tę jedną, złapali ją 
prędko, od razu otwarli jej brzuch i wydobyli zeń palec świętego bisku-
pa rzucający blask na kształt jasnej świecy, a nie mogąc wyjść z podzi-
wu nawzajem się pytali, co by to być mogło. Tymczasem przyglądając 
się uważniej za wolą Bożą rozpoznali kształt palca i zrozumieli, że mu-
siał on odpaść od świętego ciała. Wtedy pospiesznie udali się do tych,  
u których, jak wiedzieli, złożone były czcigodne członki, a tam ujrzeli, 
że i one jaśnieją tym samym blaskiem, co palec, który przynieśli. Zbie-
gła się cała wieś na to widowisko i tym pilniej strzegli potem niebiań-
skiego ciała”.

16. Bolesław Chrobry wykupuje  
od Prusów zwłoki św. Wojciecha. 

„Prusowie zaś wiedząc, że relikwie męczennika będą miały wielką war-
tość dla króla polskiego, posłali doń [poselstwo] z tymi słowami: 
Wiedz, że ten twój bóg, któregośmy zabili, znajduje się u nas. Jeśli więc 
dasz nam wiele pieniędzy, gotowi jesteśmy odesłać ci go. Na tę wieść 
ucieszył się niezmiernie ów król prawdziwie chrześcijański, posłał im 
żądana sumę i w ten sposób odzyskał w całości święte ciało. Ci zaś, co 
je wieźli, zajechali najpierw do klasztoru w Trzemesznie, gdzie za ze-
zwoleniem owego króla święte ciało spoczęło tak długo, póki nie ze-
schło się tak, że pozostały zeń jedynie same kości”.
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17. Pogrzeb św. Wojciecha.

18. Złożenie ciała św. Wojciecha  
w grobie w Gnieźnie.

„Lecz kiedy wieść o cudach zdziałanych przez chwalebnego biskupa co-
raz częściej i dalej rozchodziła się wokoło, ów człowiek, który w Pru-
sach gościł u siebie świętego męża, a który z własnej winy, jak już wspo-
mnieliśmy, miał usta wykrzywione, ściągnięty ich rozgłosem przybył 
do wspomnianego klasztoru i tam pokornie i ze łzami błagał świętego, 
ażeby przywrócił mu dawny kształt ust. Niebawem został wysłuchany, 
a utwierdzony w dobrym postanowił służyć tam Bogu i aż do śmierci 
pozostał pędząc pobożnie życie zakonne.
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Po pewnym jednak czasie, gdy wybuchła wojna pomiędzy Polakami 
a sąsiednimi poganami, wspomniany król chwalebnej pamięci oba-
wiając się, aby w razie niepomyślnego jej obrotu nie utracił niebiań-
skiego skarbu, przeniósł uroczyście bezcenne relikwie dnia 6 listopada 
do stolicy arcybiskupiej, gdzie przy grobie jego (św. Wojciecha) łaska 
Boża udziela wielu dobrodziejstw tym, którzy ufnie szukają u niego 
miłosierdzia za sprawą Pana i Zbawcy naszego Jezusa Chrystusa, który 
z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym jako jeden Bóg rządzi i odbiera 
chwałę po nieskończone wieki wieków. Amen”.

Drzwi gnieźnieńskie posiadają już bogatą literaturę. Poddano badaniom 
naukowym zagadnienie czasu i miejsca powstania drzwi, sprawę fundatora 
(arcybiskup gnieźnieński Piotr z rodu Łabędziów), problematykę artystycz-
ną drzwi oraz zagadnienie zawartych w nich treści ideowych, religijnych  
i świeckich, także treści symbolicznych, wreszcie dochodzenie w nich do głosu 
przejawów świadomości narodowej polskiej i polskiej racji stanu8. Kilka scen 
z przedstawionego na drzwiach żywotu św. Wojciecha zawiera plastyczne wy-
obrażenia zdarzeń i instytucji z zakresu prawa kanonicznego, prawa państwo-
wego, prawa cywilnego, a także karnego. Artysta przekazał nam też m.in. wy-
obrażenia przedmiotów wchodzących w zakres badań archeologii prawniczej 
oraz zachowań się nieobojętnych z punktu widzenia dawnego prawa. Można 
tu wymienić insygnia cesarskie i królewskie. W scenie 5 przedstawiono nada-
nie św. Wojciechowi godności biskupiej przez Ottona II w koronie cesarskiej. 
Cesarz trzyma w lewej ręce berło z głowicą i siedzi na tronie przenośnym. 
Stojący za nim miecznik trzyma skierowany ku górze miecz cesarski. Z iden-
tycznymi insygniami przedstawieni zostali książę czeski Bolesław II w scenie 
8 oraz Bolesław Chrobry w scenach 16, 17 i 18. Św. Wojciech przedstawiony 
jest w omawianym cyklu obrazów, od momentu otrzymania godności bisku-
pa z insygniami biskupimi, czyli z pastorałem w ręce i infule na głowie (sceny 
5,6, 8,10,11,12,13). W scenie 5 drzwi przedstawione zostały formy rytuału 
prawnego nadania Wojciechowi godności biskupiej. Jak słusznie zauważa 
Witold Maisel, komentarzowi historyczno-prawnemu poddać należy również 
sceny 16 i 17 przedstawiające śmierć Wojciecha i wystawienie jego zwłok na 
widok publiczny. Ukazano w jednej scenie 3 następujące po sobie fazy śmierci 
męczeńskiej: obrzucenie kamieniami, domniemane przebicie włócznią i od-
cięcie głowy toporem. W zachowanych źródłach prawa Prusów znajdujemy 
informacje, iż wyrok śmierci wykonywano poprzez obcięcie głowy toporem. 

8 M. Starnawska, Drzwi Gnieźnieńskie a konflikty polityczne w Polsce w ostatniej ćwierci XII 
w. [w:] Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich, (red.) S. Rosik,  
P. Wiszewski, Wrocław 2002, s. 263-292.
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Także umieszczenie głowy na palu i wystawienie jej na widok publiczny było 
typowym przykładem odstraszenia przed popełniłem przestępstwa w ramach 
prewencji generalnej9.

9 W. Maisel, Drzwi gnieźnieńskie z perspektywy archeologii prawniczej, „Studia Źródłoznawcze” 
21(1976), s. 97-102. 
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Rozdział 2 

MĘCZEŃSTWO –  
NAJWYŻSZA PRÓBA MIŁOŚCI.  

ŚWIĘTY STANISŁAW ZE 
SZCZEPANOWA - KILKA UWAG 

HISTORYCZNO-PRAWNYCH1

Wstęp

Dzieje państwa polskiego za panowania Bolesława Śmiałego-Szczodrego 
budzą spory historyków, w których pierwsze miejsce odgrywa kwestia sporu 
między tym władcą a   biskupem Stanisławem ze Szczepanowa. U schyłku 
lat siedemdziesiątych XI wieku rozegrał się na ziemiach polskich tajemniczy 
konflikt, w którego efekcie władca wraz z rodziną, udał się na wygnanie, skąd 
nigdy nie powrócił. Tajemnica panowania i przyczyny upadku Bolesława 
Śmiałego nieustannie, po dziś dzień, stanowią przedmiot omawiany w róż-
nych dysertacjach jak i opracowaniach popularnych. Ogromne zainteresowa-
nie „factum św. Stanisława”, czyli „czynu św. Stanisława”, czy też „sprawy 
św. Stanisława” przynosiło i przynosi kolejne rzeczowe rozprawy naukowe. 
Nie będę w niniejszym szkicu odwoływał się do całej literatury przedmiotu, 
ograniczając się do prac, które wniosły trwały wkład do rekonstrukcji dziejów. 
Celem tej części pracy pragnę uczynić rozważania nad recepcją wincentyńskiej 
wizji sporu na linii biskup-monarcha w historiografii. 

1 Lis A., Męczeństwo – najwyższa próba miłości. Święty Stanisław ze Szczepanowa – kilka uwag 
historyczno-prawnych [w:] Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej, t. II, (red.) Lis A., 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 37-88.
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Kontekst historyczny problemu

Nasz pierwszy dziejopis - Gall Anonim przekazał wysoce lapidarny opis 
konfliktu biskupa z monarchą2: „Jak zaś doszło do wypędzenia króla Bolesła-
wa z Polski, długo byłoby o tym mówić; tyle wszakże można powiedzieć, że 
nie powinien pomazaniec na pomazańcu jakiegokolwiek grzechu karać ciele-
śnie. Wiele mu to bowiem zaszkodziło, gdy za grzech grzechu się dopuścił, i za 
bunt wydał biskupa na obcięcie członków, przecież zdrajcy biskupa-buntow-
nika nie usprawiedliwiamy, ani króla tak szpetnie dochodzącego swoich praw 
nie zalecamy, lecz pozostawiamy te sprawy, a opowiedzmy, jak został przyjęty 
na Węgrzech”3. Już we wcześniejszych partiach kroniki Gall Anonim podkre-
ślał, iż Bolesław Śmiały „który swymi czynami wystarczająco zrównałby się  
z czynami przodków, gdyby nie kierował nim nadmiar ambicji lub próżno-
ści”4. Słowa te poświadcza wiele epizodów z życia Bolesława II by tylko wy-
mienić: wytarganie za brodę króla Rusinów zamiast pokojowego pocałunku, 

2 „Otóż nie ulega wątpliwości, że Galla należy łączyć z Italią, a konkretnie z Wenecją, będącą 
wówczas jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się ośrodków literatury łacińskiej 
w Europie. (…) Z tego kręgu kulturowego, który można określić, jako północnowłoski lub 
adriatycki, wywodził się Gall Anonim, utożsamiany i identyfikowany przez nas z Mnichem  
z Lido” za: T. Jasiński, O pochodzeniu Galla Anonima, Kraków 2008, s. 107-108. Podstawowa 
literatura na temat Galla Anonima: Gesta Principum Polonorum: The Deeds of the Princes of the 
Poles, translated and annotated P. W. Knoll and F. Schaer, Budapest-New York 2003; J. Bana-
szkiewicz, Młodzieńcze gesta Bolesława Krzywoustego, czyli jak zostaje się prawdziwym rycerzem 
i władcą [w:] Theatrum ceremoniale na dworze książąt i królów polskich, (red.) M. Markiewicz, 
R. Skowron, Kraków 1999, s. 11-29; D. Borawska, Gallus Anonim czy Italus Anonim, „Prze-
gląd Historyczny” 56(1965), s. 111-119; T. Jasiński, Rozwój średniowiecznej prozy rytmicznej  
a pochodzenie i wykształcenie Galla Anonima [w:] Cognitioni Gestorum. Studia z dziejów średnio-
wiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, (red.) D. A. Sikorski, A. Wyrwa, Poznań-

-Warszawa 2006, s. 185-193; G. Labuda, Zamiana Galla-Anonima, autora pierwszej „Kroniki 
dziejów Polski”, na Anonima-Wenecjanina, „Studia Źródłoznawcze” 44(2006), s. 117-125;  
M. Plezia, Nowe studia nad Gallem-Anonimem [w:] Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie 
wieków średnich, Poznań 1984, s. 111-120; P. Wiszewski, Domus Bolezlai. W poszukiwaniu 
tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku), Wrocław 2008. Zob. M. Plezia, Gall-A-
nonim [w:] Pisarze staropolscy. Sylwetki, t. I, (red.) S. Grzeszczuk, Warszawa 1991, s. 54-92;  
A. Dąbrówka, Średniowiecze. Korzenie, Warszawa 2007, s. 44-58.
3 Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, Kraków 1923, ks. I, rozdz. 27,  
s. 95; Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, M. Plezia, wyd. 7, Wrocław 1996,  
ks. I, rozdz. 27, s. 27; Tekst łaciński: „Qualiter autem rex Boleslaus de Polonia fuit eiectus, 
longum existit enerrare, sed hoc dicere licet, quod non debuit christus in christum pecca-
tum quodlibet corporaliter vindicare. Illud enim multum sibi nocuit, cum peccato peccatum 
adhibuit, cum pro traditione pontificem truncationi membrorum adhibuit. Neque enim 
traditorem episcopum excusamus, neque regem vindicantem sic se turpiter commcndamus, 
sed hoc in medio desseramus et in Ungaria receptus fuerit disseramus. Cum audisset Wladis-
laus Bolezlaum advenire, partim gaudet ex amico, partim restat loicus irae, partim ex recepto 
quidem fratre gaudet et amico, sed deferre Wladislao facto dolet inimico” za: Anonim tzw. Gall, 
Kronika czyli dzieje książąt i władców polskich, wyd. K. Maleczyński [w:] Monumenta Poloniae 
Historica, Nova series, (cyt., dalej: MPH), t. II, Kraków 1952, lib. I, cap. 27, Pag. 52-53
4 Tamże, ks. I, rozdz. 22, s. 48.
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brak rozwagi i niezbyt przemyślane działania podczas walk z Czechami i Po-
morzanami, wreszcie już podczas wygnania na Węgrzech próba poniżenia 
Władysława, który wyszedł na jego przywitanie. Podkreślić należy, że opisując 
konflikt z biskupem Stanisławem, Anonim w równym stopniu skrytykował 
obu bohaterów. Konkludując, z opowiadania Galla Anonima dowiadujemy 
się, iż 1) biskup Stanisław został zabity; 2) zabójstwo to było wynikiem kon-
fliktu biskupa z królem Bolesławem; 3) w następstwie tego zabójstwa król 
musiał udać się na wygnanie na Węgry5.

Idąc dalej, w optyce naszych zainteresowań znalazł się opis męczeństwa 
św. Stanisława w „Kronice” mistrza Wincentego Kadłubka. Jest to dzieło, któ-
re stoi u progu kształtowania się świadomej i rozumnej polskiej myśli histo-
rycznej i recepcji twórczej, która służyła aktualnym potrzebom kraju i jego 
ambicji samookreślenia się we wspólnocie państw i ludów cywilizacji zachod-
niej6. Oto interesujący nas fragment: „A [król] z takim zapamiętaniem prowa-
dził wojnę, iż rzadko przebywał w zamku, ciągle w obozie, rzadko w ojczyźnie, 
wciąż wśród nieprzyjaciół. (…) Gdy bowiem król bardzo długo przebywał 
to w krajach ruskich, to prawie że poza siedzibami Partów, słudzy nakłaniają 
żony i córki panów do ulegania swoim chuciom: jedne znużone wyczekiwa-
niem mężów, inne doprowadzone do rozpaczy, niektóre przemocą dają się po-
rwać w objęcia czeladzi. Ta zajmuje domostwa panów, umacnia obwałowania, 
nie tylko wzbrania panom powrotu, lecz zgoła wojnę wydaje powracającym. 
Za to osobliwe zuchwalstwo panowie wydali z trudem poskromionych na oso-
bliwe męki. Również i niewiasty, które własnowolnie uległy sługom, poniosły 
z rozkazania zasłużone kary, gdyż poważyły się na okropny i niesłychany wy-
stępek, którego nie da się porównać z żadną zbrodnią. (…) Bolesław bowiem 
poniechawszy umiłowania prawości, wojnę prowadzoną z nieprzyjaciółmi 
zwrócił przeciwko swoim. Zmyśla, że oni nie mszczą na ludzie swoich krzywd, 
lecz w osobie króla na królewski nastają majestat. Albowiem, czymże król 
będzie, gdy lud się oddali? Mówi, że nie podobają mu się żonaci, gdyż więcej 
obchodzi ich sprawa niewiast niż względem władcy uległość. Żali się, iż nie 
tyle opuścili go oni wśród wrogów, ile dobrowolnie na pastwę wrogów wydali. 
Domaga się przeto głowy dostojników, a tych, których otwarcie dosięgnąć 
nie może, dosięga podstępnie. Nawet niewiasty, którym mężowie przebaczyli, 
z tak wielką prześladował potwornością, że nie wzdragał się od przystawiana 

5 G. Labuda, Korona i infuła. Od monarchii do poliarchii, Kraków 1996, s. 9 [seria: Dzieje 
Narodu i Państwa Polskiego]. 
6 Zob. Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej, „Cistercium Mater No-
stra” R. II 2(2008), (red.) M. Starzyński, M. Zdanek, Kraków 2008, s. 332.
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do ich piersi szczeniąt, po odtrąceniu niemowląt, nad którymi nawet wróg się 
ulitował! Bo dołożył do tego, iż tępić a nie chronić należy gorszący nierząd.

A gdy prześwięty biskup krakowski Stanisław nie mógł odwieźć go od 
tego okrucieństwa, najpierw grozi mu zagładą królestwa, wreszcie wycią-
ga ku niemu miecz klątwy. Atoli on, jak był zwrócony stronę nieprawości,  
w dziksze popada szaleństwo, bo pogięte drzewa łatwiej złamać można niż 
naprostować. Rozkazuje, więc przy ołtarzu, pośród infuł, nie okazując uszano-
wania ani dla stanu, ani dla miejsca, ani dla chwili - porwać biskupa! Ilekroć 
okrutni służalcy próbują rzucić się na niego, tylekroć skruszeni, tylekroć na 
ziemię powaleni łagodnieją. Wszak tyran, lżąc ich z wielkim oburzeniem, sam 
podnosi świętokradzkie ręce, sam odrywa oblubieńca od łona oblubienicy, pa-
sterza od owczarni. Sam zabija ojca  w objęciach córki i syna w matki wnętrzno-
ściach. O żałosne, najżałobniejsze śmiertelne widowisko! Świętego bezbożnik, 
miłosiernego zbrodniarz, biskupa niewinnego najokrutniejszy świętokradca 
rozszarpuje, poszczególne członki na najdrobniejsze cząstki rozsiekuje, jak 
gdyby miały ponieść karę [nawet i] poszczególne cząstki członków”7.

Kolejność wydarzeń w relacji Mistrza Wincenty jest, więc następująca:  
1) król stale przebywa ze swoimi wojskiem poza granicami kraju; 2) z tego 
powodu w kraju zapanował „nie rząd”, przejawiający się rozluźnieniem oby-
czajów małżeńskich oraz zuchwalstwem niewolnych; 3) powracający na wieść 
o tym rycerze surowo karali zarówno swoje żony, jaki i sługi; 4) z kolei opusz-
czony przez własnych rycerzy król – po powrocie do kraju – przystępuje do 
karania rycerzy za dezercję oraz prześladowanie jemu podległych, a także ka-
rze uległe żon nawet te, którym wybaczyli mężowie; 5) rycerze i dostojnicy 
państwowi zawiązali przeciwko Bolesławowi sprzysiężenie na czele, którego 
miał stać m. in. biskup Stanisław; 6) biskup napomina króla, aby odstąpił 
od zemsty, a gdy to nie skutkuje, grozi mu klątwo; 7) król rozkazuje zabić 
Stanisława, a gdy nie potrafią tego uczynić jego siepacze, gdyż biskup odpra-
wiał mszę św. sam Bolesław go zabija; 8) nad porąbane ciało zlatują się orły  
i rozbłyskują cudowne światła; 9) niektórzy kapłani podnoszą zrośnięte w cu-
downy sposób ciało i chowają je w kościele św. Michała; 10) król będąc już na 
wygnaniu rzuca potwarz na biskupa8. 

7 Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika polska, przeł. i oprac. B. Kürbis, Wrocław 2008, ks. II, 
rozdz. 18, s. 74-75; Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska, wyd., komentarz 
i wstęp M. Plezia [w:] MPH s.n., t. 11, Kraków 1994, lib. II, cap. 18, pag. 55.
8 Tak też: G. Labuda, Korona i infuła, s. 9-10; J. Rajman, Przedkanonizacyjny kult św. Stanisła-
wa biskupa, „Nasza Przeszłość” 80(1993), s. 5-48, cyt., s. 14.
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Przegląd historiografii

Pierwszym dziełem stricte hagiograficznym czerpiącym pełnymi garścia-
mi z wizji Wincentego Kadłubka był żywot św. Stanisława9 pióra dominika-
nina krakowskiego - Wincentego z Kielczy (ok. 1200-1262)10. Ten domi-
nikanin – hagiograf miał pochodzić z Kielc lub jak wolą inni z Kielczy na 
Śląsku Opolskim, i był autorem „Vita minor” i „Vita maior” (według Gerarda 
Labudy zwanych „Legendą o św. Stanisławie” i „Żywotem św. Stanisława”)11. 
W „Vita minor”, w rozdziale 7 wprowadza konflikt biskupa z królem Bolesła-
wem, a kolejne rozdziały, wydają się być ukrytą polemiką z zarzutami sformu-
łowanymi przez Bolesława Śmiałego w „Kronice” mistrza Wincentego. Jak 
zauważa Edward Skibiński: „mamy w „Vita Minor” moralitet przedstawiający 
konflikt między władcą i biskupem. Wincenty z Kielczy przejął tu sposób wy-
kładania Kadłubka nadając swojemu dziełu dyskursywny charakter. Podobnie 
również jak Kadłubek skoncentrował się na wielkim konflikcie starając się 
wszechstronnie go ukazać. Jednocześnie jednak odszedł tu Wincenty z Kielczy 
od Kadłubkowej wizji historycznej akcentującej pozytywne strony świeckiego 
państwa. W jego koncepcji państwo to załamało się w związku z zabójstwem 
dokonanym przez władcę”12. Hipotezą pozostaje autorstwo tzw. „Zaginionej 
kroniki” – kontynuacji dzieła Wincentego Kadłubka, które wspominany już 
Gerard Labuda, przypisał właśnie Wincentemu z Kielczy13.

Należy także podkreślić, iż w kolejnych kronikach polskiego średnio-
wiecza: tzw. „Dzierzwy” (Mierzwy), „Kronice wielkopolskiej” czy powstałej  
 

9 Vita sancti Stanislai episcopi Cracoviensis (minor), wyd. W. Kętrzyński [w:] MPH, t. IV, 
Lwów 1884, s. 238-285; Vita sancti Stanislai, episcopi Cracoviensis (V. maior), auctore fratre 
Vincentio de Ordine fratrum Predicatorum, wyd. W. Kętrzyński [w:] MPH, t. IV, Lwów 1884, 
s. 319-438; Wincenty z Kielc, Żywot mniejszy św. Stanisława i Żywot większy św. Stanisława, 
tłum. J. Pleziowa, „Analecta Cracoviensia” 11(1979), s. 143-164 i 165-220.
10 Szerzej: A. Witkowska, Trzynastowieczne miracula św. Stanisława biskupa krakowskiego [w:] 
tejże, Sancti – Miracula - Peregrinationes. Wybór tekstów z lat 1974-2008, Lublin 2009, s. 212-
225; Z. Sułowski, Z. Wiktorzak, Stanisław ze Szczepanowa [w:] Hagiografia polska. Słownik 
bio-bibliograficzny, (red.) R. Gustaw, t. 2, Poznań 1972, s. 419-435, obszerna bibliografia  
(R. Gustaw), s. 435-455. 
11 Zob. M. Plezia, Wincenty z Kielc historyk polski z pierwszej połowy XIII wieku, „Studia Źró-
dłoznawcze” 7(1962), s. 15-41; G. Labuda, Twórczość hagiograficzna i historiograficzna Win-
centego z Kielczy, „Studia Źródłoznawcze” 16(1971), s. 103-137; tenże, Zapiski rocznikarskie 
w „Żywotach świętego Stanisława” Wincentego z Kielczy, „Roczniki Humanistyczne” 34(1986), 
s. 319-332; A. Witkowska, Miracula małopolskie z XII i XIV wieku – Studium źródłoznawcze, 

„Roczniki Humanistyczne” 19(1971), z. 2, s. 29-161.
12 E. Skibiński, Gramatyka i retoryka w „Chronica Polonorum” mistrza Wincentego zwanego 
Kadłubkiem. Forma językowa na usługach myśli, Poznań 1993, s. 203 i n. (mps.)
13 G. Labuda, Zaginiona kronika w rocznikach Jana Długosza, Poznań 1983.



42

ROZDZIAŁ 2

w Lubiążu „Kronice polskiej” (Polsko - śląskiej) - odnajdujemy abrewiację dzie-
ła Wincentego Kadłubka14. 

Ogromny wpływ na potomnych miała pozytywna opinia Jana Długosza 
(1415–1480)15, który odmalował sylwetkę Kadłubka w wielkich rysach16. Ten 
XV-wieczny kronikarz krakowski nazywa Wincentego „niezwykle hojnym bi-
skupem”, podkreśla jego „ogromną pobożność” i „głęboką pokorę”, stwier-
dzając, iż powinien cieszyć się „wieczną sławą”17. Nie dziwi, więc fakt, że Jan 
Długosz w napisanym żywocie św. Stanisława18 oraz w swych znamiennych 

„Rocznikach Polskich”19 przedstawił ideologię sporu biskup-król według mi-
strza Wincentego. Warto jednak pamiętać, że Jan Długosz napisał „Vita sanc-
tissimi Stanislai” (wyd. 1511) – dzieło o wymowie antykrólewskiej, w latach 
banicji (1461-63), na którą został skazany przez Kazimierza Jagiellończyka  
w wyniku sporu (1461 r.) o obsadę biskupstwa krakowskiego (Długosz opo-
wiadał się za Jakubem z Sienna, bratankiem Oleśnickiego)20. Oto interesują-
cy nas fragment Roczników Jana Długosza traktujący o biskupie Stanisławie: 

„Kiedy król Bolesław brnąc we wszelkich zbrodniach i niegodziwościach posu-
wał się do coraz gorszych czynów, a kpiąc sobie z klątwy, którą na niego rzucił 

14 Kronika książąt polskich, wyd. Z. Węclewski [w:] MPH, t. III, Lwów 1878, s. 423-578; 
Kronika Mierzwy, wyd. A. Bielowski [w:] MPH, t. II, Lwów 1872, s. 145-190; Kronika polska 
[polsko-śląska], wyd. L. Ćwikliński [w:] MPH, t. III, Lwów 1878, s. 578-656; Kronika Wielko-
polska, wyd. B. Kürbis [w:] MPH, s.n., t. VIII, Warszawa 1970; Kronika Wielkopolska, tłum. 
 K. Abgarowicz, komentarz B. Kürbis, Warszawa 1965. Zob. D. Pierre, Les sources de l’histoire 
de Pologne à l’époque des Piasts, Paris 1934; J. Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 
1480), Wrocław 1964; J. Banaszkiewicz, Kronika Dzierzwy. XIV-wieczne kompendium historii 
ojczystej, Wrocław 1979.
15 M. Plezia, Jan Długosz [w:] Pisarze staropolscy. Sylwetki, t. I, (red.) S. Grzeszczuk, Warszawa 
1991, s. 132-173; A. Dąbrówka, Średniowiecze. Korzenie, Warszawa 2007, s. 366-372.
16 J. Szymański, Wincenty [w:] Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny, (red.) R. Gustaw, 
t. 2, Poznań-Warszawa-Lublin 1972, s. 528.
17 J. Długosz, Roczniki, czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego, księga VI, Warszawa 1973, 
s. 276, 284, 296; S. Kiełtyka, Sylwetka duchowa bł. Wincentego Kadłubka, w świetle historii i tra-
dycji, Rzym 1965, s. 6; D. Olszewski, Kult bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie [w:] Cystersi 
w Polsce. W 850-lecie fundacji opactwa jędrzejowskiego, (red.) D. Olszewski, Kielce 1990, s. 152.
18 J. Długosz, Vita sanctissimi Stanislai, wyd. I. Polkowski, Ż. Pauli [w:] tegoż, Opera omnia,  
t. I, Cracoviae 1887, s. 5-181.
19 U. Borkowska, Św. Stanisław w koncepcji historii narodowej Jana Długosza, „Znak” 
31(1979), s. 344-351; taż, Treści ideowe w dziełach Jana Długosza. Kościół i świat poza Kościo-
łem, Lublin 1983.
20 M. Bobrzyński, S. Smolka, Jan Długosz, Kraków 1893; S. Kuraś, Regestrum Ecclesiae Craco-
viensis. Studia nad powstaniem tzw. „Liber beneficiorum” Jana Długosza, Warszawa 1966; M. Ko-
czerska, Mentalność Jana Długosza w świetle jego twórczości, „Studia Źródłoznawcze” 15(1971), 
s. 109-140; J. Mrukówna, Jan Długosz. Życie i twórczość, Kraków 1972; U. Borkowska, Treści 
ideowe w dziełach Jana Długosza, Lublin 1983; Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie 
śmierci Jana Długosza, cz. 1, Kraków 1980, cz. 2, 1985; Długosz (Dlugossius, Longinus) Jan, h. 
Wieniawa, 1415-1480, kanonik, historyk, hagiograf [w:] Staropolskie piśmiennictwo hagiograficz-
ne, t. I: Słownik hagiografów polskich, oprac. A. Witkowska, J. Nastalska, Lublin 2007, s. 58-61.
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świątobliwy mąż, biskup krakowski Stanisław, wchodził do kościołów, znie-
ważał boskie obrządki i narażał na śmiech i pogardę święte tajemnice i autory-
tet Kościoła, uniesiony świętym gniewem mąż Boży Stanisław, chcąc jak drugi 
Finees położyć duszę w obronie zakonu Bożego i powierzonej sobie trzody, 
wyklina króla i kiedy ten chce wejść do jego krakowskiej katedry, zabiega mu 
drogę i imieniem Wszechmogącego Boga i swoim zabrania wyklętemu wstępu 
do świątyni oświadczając, nabożeństwa. A kiedy król wbrew zakazowi męża 
Bożego wdziera się z rycerzami, którzy hamują jego porywczość, natychmiast 
na polecenie biskupa Stanisława kler milknie i przerywa rozpoczęte nabożeń-
stwo. A świątobliwy biskup Stanisław zbliżywszy się do króla, przemawia do 
niego tymi słowami: „Z jakim czołem - powiada- jaką bezczelnością zaślepio-
ny nie uląkłeś się wejść przed Oblicze Najwyższego i do świątyni splamiony 
brudnym grzechem sodomskim, wyklęty przeze mnie, z rękami zbroczonymi 
krwią niewinnych. Może cierpliwość Boża i wzgarda dla mej skromnej osoby 
skłaniają cię do większego oporu, ale wierz mi, że Bóg powolny wymiar ze-
msty powetuje sobie surowością wymierzonej ci kary. Jeżeli jesteś rozsądny, 
jeśli nie pozbyłeś się do reszty rozumu, to posłuchaj moich ojcowskich rad 
i upomnień, ze mim dosięgnie cię Boża sprawiedliwość. Zaniechaj twoich 
zbrodniczych i nieprawych czynów i pojednaj się z Najwyższym, który obda-
rzył cię władzą i godnością królewską, zapewnił ci zwycięstwo nad wieloma 
narodami i dał za darmo wiele innych darów, a łatwo otrzymasz przebaczenie 
za wszystkie twoje przeniewierstwa wobec Boga i plugawe czyny, jeść tylko 
zaprzestaniesz [grzeszyć] i będziesz pokutował”. Bolesław nie odpowiedziaw-
szy nic na to ojcowskie i pełne życzliwości upomnienie, nie wytrzymując mą-
drych słów, wybiegł z kościoła trzęsąc się z wściekłość i oburzenia, krzycząc 
i wygrażając rękami. Wpadłszy do zamku królewskiego, który znajdował się 
w pobliżu kościoła, skierował swoją myśl i wszystkie wysiłki ku uśmierceniu 
Bożego męża i mimo że wielu panów duchownych i świeckich odradzało mu 
ten krok, trwał w postanowieniu spełnienia powziętej w zuchwalstwo do tego 
stopnia nim zawładną, że posunie się do morderstwa i kładąc gniewie decyzji. 
Choć znano jego okrucieństwo, nikt nie mógł uwierzyć, że pycha i zuchwal-
stwo do tego stopnia nim zawładną, że posunie się do morderstwa i kładąc 
wszystko na jedną szalę, pójdzie za popędem swego bezprzykładnie barbarzyń-
skiego i dzikiego temperamentu. (…)

Trzynastego maja, który przypadał wtedy we czwartek, o świcie, kiedy 
biskup krakowski Stanisław pragnąc jak zwykle złożyć należną ofiarę Chrystu-
sowi udał się w towarzystwie kleryków do kościoła na Skałce pod wezwaniem 
św. Michała i Wszystkich Aniołów, by odprawić uroczystą mszę i pomodlić 
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się za grzechy króla i ludu z obawy, by mu król Bolesław przez swoje wejście 
nie przeszkodził w razie, gdyby ich spotkał w katedrze. Kościół ten otoczony 
podówczas polami i płaskimi łąkami stał na skalnym wzniesieniu, a mając 
naokoło otoczenie takie, jakie i teraz widzimy, był widoczny dokładnie ze 
wszystkich stron i łatwo zdradził przebywającego w nim świątobliwego męża 
Stanisława królowi Bolesławowi, który pragnąc wywrzeć na nim w tym dniu 
swoją okrutną zemstę, przez wielu posłańców dowiadywał się, gdzie znajduje 
się biskup Stanisław. Chwyciwszy szybko miecz w liczniejszym niż zwykle 
orszaku rycerzy, którym kazał iść za sobą, udaje się tam, by zabić Bożego 
męża. Kiedy król przybył na miejsce, biskup Stanisław nie skończył jeszcze 
mszy i to powstrzymywało króla Bolesława od natychmiastowego wtargnięcia 
do kościoła. Kiedy jednak to czekanie wydało mu się dokuczliwe i za długie, 
wysyła rycerzy, by zabili św. Stanisława nawet przy ołtarzu. Objawiła się tu 
zaraz moc Boża, która pokazała, o ile potęga niebios jest wyższa od ziem-
skiej. Kiedy siepacze, którzy z polecenia króla mieli zabić świątobliwego męża, 
weszli do kościoła i dobywszy mieczów starali się ugodzić Bożego człowieka, 
upadli na ziemię. Kiedy na czworakach wypełzli z kościoła, zgromieni przez 
króla Bolesława, że wrócili z niczym, chwyciwszy na nowo za broń, wracają do 
kościoła, by podjąć ponownie zbrodnicze zadanie. Gdy jednak chcą podnieść 
świętokradzkie ręce na biskupa, podobną jak przedtem ugodzeni mocą, pada-
ją na twarz na ziemię. Kiedy wrócili z kościoła nic nie zdziaławszy, król łaje 
ich, jako strachajłów i ostro rozkazuje im, by doprowadzili do skutku niedo-
konane, mimo dwukrotnego wejścia do kościoła, morderstwo. Rzecz dziwna. 
Gdy wrócili do kościoła, żeby spełnić rozkaz króla, powało ich po raz trzeci, 
dużo mocniej niż przedtem. Nie dotknąwszy świątobliwego męża, przerażeni, 
pojedynczo wybiegają z kościoła i oświadczają tyranowi, że ręce ich nie mają 
dość siły, by zadać śmiertelny Dos błogosławionemu biskupowi i że moc Boża 
powaliła ich i odepchnęła po raz trzeci. Moc Boża bowiem - jak sądzę - uznała 
za rzecz niegodną, by pomazaniec Boży, który miał być zaszczycony przy-
szłym męczeństwem, został dotknięty najpierw, przez kogo innego, niż przez 
króla, który sam był pomazańcem Bożym, Król Bolesław nieprzestraszony 
zupełnie słowami rycerzy, przekonany, że oni ze strachu zmyślili opowiadanie  
o potrójnym upadku, miększym jeszcze wybucha gniewem i karci ich słowami: 

„Gnuśne wyrodki! jacy z was rycerze, jacy mężczyźni! Baby! Widzę, że was taka 
opanowała małoduszność i trwoga, że nie macie odwagi wyciągnąć z kościoła 
jednego księdza i pomścić na nim mojej ciężkiej krzywdy!”. Dobywszy miecza, 
który mu Opatrzność dała tak, jak każdemu innemu królowi i możnemu nie 
dla zadawania, ale dla ścigania krzywd i niewinnej śmierci, wściekły, pieniąc 



45

MĘCZEŃSTWO – NAJWYŻSZA PRÓBA MIŁOŚCI...

się z chęci wywarcia zemsty na Bożym mężu, zgrzytając zziajany wpada do ko-
ścioła, którego przy koronacji pod przysięgą obiecał bronić przed innymi. Nie 
odstraszony miejscem, porą i stanem biskupim, nie lękając się majestatu Boga 
i świętych, świątobliwemu biskupowi odprawiającemu mszę rozcina mie-
czem świętą głowę, mieszając krew biskupa ze świeżymi ofiarami. Niegodziwy  
i zbrodniczy król kładzie trupem świętego Bożego, biskupa Stanisława, który 
prosi o przebaczenie dla niego i pozostałych jego zabójców i siepaczy. Zabija 
i uśmierca oblubieńca na łonie oblubienicy, pasterza w jego owczarni, ojca  
w objęciach córki i syna niemal we wnętrznościach matki. Tą jedną zbrodnią 
zabójstwa zamienia całą poprzednią sławę zdobytą dzięki odwadze i męstwu 
na hańbę, rozgłos na zapomnienie, chlubę na sromotę i wypala znamię wiecz-
nej hańby nie tyle sobie, ile swemu potomstwu i państwu”21. 

W XV wieku „Kronika” Kadłubka przeżyła renesans zainteresowania,  
a walnie przyczynił się do tego Jan z Dąbrówki (ok. 1400-1472), wycho-
wanek i profesor uniwersytetu krakowskiego - autor komentarza do „Kro-
niki” mistrza Wincentego. Okres powstania nowych kopii „Kroniki” w XV 
w. zbiega się z datą ukończenia (1436) przez Jana z Dąbrówki komentarza 
do niej. Tak przygotowane dzieło mistrza Wincentego Dąbrówka obrał za 
przedmiot swoich wykładów w katedrze retoryki Uniwersytetu Krakowskiego. 
Była ona także wykładana wraz z komentarzem w szkołach niższych: kate-
dralnych, kolegiackich i parafialnych, m. in: w 1450 r. w krakowskiej szkole 
zamkowej, w 1455 r. w szkole kolegiackiej św. Anny w Krakowie, w 1457 r. 
w szkole kolegiackiej w Opatowie, w 1467 r. w szkole kolegiackiej w Łowiczu,  
w 1471 r. w szkole kolegiackiej w Sandomierzu, w 1481 r. w szkole parafialnej 
w Lublinie22.

Wszyscy poważniejsi historycy, idąc za Długoszem, wspominają wybit-
ną postać Wincentego Kadłubka np. Maciej z Miechowa (wł. Maciej Kar-
piga ok. 1457-1523, historyk, lekarz, geograf, astrolog, ośmiokrotny rektor 
Akademii Krakowskiej, autor „Chronica Polonorum” wyd. 1519)23, Marcin 
Kromer (ok. 1512-1589, kronikarz, pisarz, biskup, opublikował dzieło „De 
orgine et rebus gestis Polonorum libri XXX, Bazylea 1555, przekł. pol. 1611 
pt. „O sprawach, dziejach i wszystkich innych potocznościach koronnych 

21 Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Annales seu Cronicae incliti 
Regni Poloniae, Ks. 1-2, Warszawa 2009, s. 158-161.
22 M. Zwiercan, Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki mistrza Wincentego zwanego Kadłub-
kiem, Wrocław 1969 (Monografie z dziejów nauki i techniki, t. 57).
23 Maciej z Miechowa 1457-1523. Historyk, geograf, lekarz, organizator nauki, (red.) H. Barycz, 
Wrocław 1960. 
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polskich”)24, Bartosz Paprocki (ok. 1543-1614, heraldyk, pisarz polityczno-
-obyczajowy, autor „Herbów rycerstwa polskiego” wyd. 1584)25, Jan Szczęsny 
Herburt (1567-1616, pisarz polityczny i wydawca dzieł historycznych m.in. 

„Historia Polonica” Wincentego Kadłubka w r. 1612)26, Stanisław Bzowski 
(imię zakonne Abraham, ok. 1567-1637, historyk Kościoła, hagiograf, kazno-
dzieja, dominikanin)27. Wymienieni kronikarze okresu staropolskiego przyjęli 
informacje swojego wielkiego poprzednika ulegając jego autorytetowi28. Dzie-
ła ich stanowiły przeróbkę historii Długosza, jednak z wieloma elementami 
oryginalnymi.

Idąc dalej wymienić trzeba przede wszystkim monumentalne dzieło - ży-
ciorys Wincentego i łaski, jakie za wstawiennictwem tegoż doznawali wierni, 
a które zawarł historiograf – kanonik krakowski Szymon Starowolski (1588-
1656) w dziele „Vita et miracula servi Dei Vincentii Kadłubkonis”29. 

Kanonizacja biskupa Stanisława otworzyła szerokie pola do dalszego 
rozwoju hagiografii poświęconej temu mężowi30. Spośród licznych żywo-
tów św. Stanisława warto wymienić: Grzegorza z Sambora31 (1570), Miko-
łaja z Wilkowiecka32 (1578), Stanisława Grochowskiego33 (1604), Aleksan-
dra Bętkowskiego34 (1626), Wawrzyńca Chlebowskiego35 (1626), Daniela 

24 H. Barycz, Szlakami dziejopisarstwa staropolskiego, Wrocław 1981.
25 K. Krejči, Bartłomiej Paprocki z Głogoł i Paprockiej Woli [w:] tenże, Wybrane studia slawi-
styczne, Warszawa 1972.
26 Historia Polonica Vincentii Kadlubkonis episcopi Cracoviensis, Dobromile, in officina Ioannis 
Szeliga, Anno Domini 1612; L. Szczerbiecka, Jan Szczęsny Herburt [w:] Ze studiów nad litera-
turą staropolską, Wrocław 1957.
27 J. Fijałek, Dwaj dominikanie krakowscy [w:] Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, 
Lwów 1925.
28 A. Borowski, Postać Wincentego Kadłubka w piśmiennictwie hagiograficznym (przegląd proble-
matyki) [w:] Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda, Materiały 
sesji naukowej – Kraków 10 marca 2000, (red.) K. R. Prokop, Kraków 2001, s. 88.
29 Vita et miracula servi Dei Vincentii Cadlubkonis Simone Starovolscio scriptore, Cracoviae 1642, 
in officina Christophori Schedelii. Zob. F. Bielak, Wstęp [w:] Sz. Starowolski, Setnik pisarzów 
polskich, Kraków 1970.
30 A. Witkowska, J. Nastalska, Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne, t. II: Bibliografia ha-
giografii staropolskiej, Lublin 2007, nr: 36, 43, 59, 86, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 212, 213, 
214, 216, 219, 220, 341, 435, 643, 688, 696, 748, 768.
31 D. Stanislaus Costuli Poloni vita per… scripts, Cracoviae: apud Stanisl. Scharffenber, 1570.
32 Historia o św. Stanisławie biskupie krakowskim patronie polskim przedtym łacińską rzeczą przez 

… szeroko opisana a teraz polskim ięzykiem przez księdza Mikołaia z Wilkowiecka… krótko zebra-
na i spisana w Krakowie: w Drukarni Stanisława Dcharffenberga, 1578.
33 Stanisława s. krakowskiego biskupa y męczennika żywot. Kraków: w Druk. Lazarzowey Bazyli 
Skalski, 1604.
34 Zywot y męczeństwo, wielkiego sługi y wyznawce Chrystusowego Stanisława s. biskupa krakow-
skiego. W Krakowie: w Drukarniey Macieja Andrzeiowczyka, 1626. 
35 Zywot y męczeństwo wielkiego sługi i wyznawce Chrystusowego, Stanisława s. biskupa kra-
kowskiego w kościele na Skałce… dla prawdy y miłości pasterskiey zamordowanego w Krakowie  
r. 1080… W Krakowie: w Drukarniey Macieia Andrzeiowczyka, 1626. 
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Brzekwińskiego36 (1641), Bartłomieja Pawła Szotarewicza37 (1693), Stanisła-
wa Andrzeja Załuskiego38 (1753).

Kronikarze podługoszowi od XVI do XVIII wieku bezkrytycznie korzy-
stali z opisu sporu biskupa krakowskiego Stanisława z królem Bolesławem 
Śmiałym-Szczodrym pióra Wincentego Kadłubka. Sytuacja ta uległa zmianie 
wraz z nadejściem w historiografii okresu wielkich syntez historycznych i po-
wstaniem tzw. szkoły naruszewiczowskiej39.

Historiografia krytyczna

Słusznie zauważył Gerard Labuda, iż „zasługa poruszenia lawiny przy-
pada Adamowi Naruszewiczowi, który pierwszy zaczął komentować Długo-
szowe opowieści”40. Naruszewicz (1733-1796) określił historię narodu, jako 
historię całej zbiorowości, wszystkich stanów, postulował weryfikację auten-
tyczności faktów i dokumentów („Memoriał względem pisania historii na-
rodowej”), a swoje inspiracje zrealizował w swoim monumentalnym dziele 

„Historia narodu polskiego od początku chrześcijaństwa”41. Kontynuator dzie-
ła Naruszewicza - Tadeusz Czacki (1765-1813)42 gromadząc literaturę przed-
miotu wykorzystał nieznany odpis kroniki Galla Anonima w tzw. kodeksie 
Sędziwoja z Czechla i tym samym zdyskredytował przekaz Kadłubka na rzecz 
relacji najbliższej czasom opowiadanym wypadkom43. Argumenty Czackiego 
próbował odeprzeć Maurycy Dzieduszycki (1813-1877) w pracy pt. „Święty 
Stanisław biskup krakowski wobec dzisiejszej dziejowej krytyki” twierdząc, że 
uczeni „unieśli się ponętą nowości i oryginalności, wyobraźnią lub powzięty-
mi skądinąd teoriami (…), pozbywszy się krytycznej rozwagi spaczyli tekst 

36 Żywot i męczeństwo Stanisława św. bpa Krak., Lublin [Druk. Wd. Anny Konradowej], 1641.
37 Byssus et pvrpvra seu vita et martyrium d. Stanislai Episcopi Cracoviensis: historio stylo insertis 
etiam nonnullis encomiorum flosculis contexta …, [Czętochowa]: Typis Clari Montis Czestocho-
viensis, 1693.
38 Zebranie życia światobliwego, cnót heroicznych i meczeństwa s. Stanisława biskupa krakow-
skiego w roku pięćsetnym jego kanonizacji, za staraniem…, Kraków: w Pałacu Biskupim, 1753.
39 Z prac hagiograficznych na szczególną uwagę zasługuje: Piotr Skarga, Żywot męczennika 
Chrystusowego, Stanisława [w:] tegoż, Żywoty Świętych, t. II, Kraków 1934, s. 261-274.
40 G. Labuda, Święty Stanisław biskup krakowski, patron polski. Śladami zabójstwa – męczeństwa 

– kanonizacji, Poznań 2000, s. 15 (Publikacje Instytutu Historii UAM 39). Zob. A. Narusze-
wicz, Historya narodu polskiego od początku chrześcijaństwa, t. II, Warszawa 1780, s. 432 i n.
41 A. F. Grabski, Adam Naruszewicz [w:] tenże, Perspektywy przeszłości, Lublin 1983. Zob.  
M. Królikowska, Szkoła naruszewiczowska i jej miejsce w historiografii polskiej XIX w., Warszawa 
1989. 
42 A. F. Grabski, Oświeceniowy antenat pozytywistów – Tadeusz Czacki jako historyk [w:] tenże, 
Orientacje polskiej myśli historycznej, Warszawa 1972.
43 M. Plezia, Z zamierzeń edytorskich Tadeusza Czackiego, „Studia Źródłoznawcze” 8(1963),  
s. 152-154.
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historyczny i spotwarzyli męża nierównie więcej znanego głośnego u naszego 
ludu jak i całej Europie”44.

Kolejną osobą mającą wpływ na toczącą się dyskusję, był cieszący się 
ogromnym autorytetem i w kraju i za granicą, pionier nauk pomocniczych 
historii – Joachim Lelewel (1786-1861)45. Historyk ten postawił tezę, iż bi-
skup Stanisław był rzecznikiem obozu możnowładczego ciemiężącego lud, 
przeciwko ujmującym się za ludem królowi46. Aczkolwiek na opis konfliktu, 
pióra tego wybitnego historyka i działacza społecznego wpłynął jego pogląd, 
zgodnie z którym wszelkie tendencje monarchiczne, jako obce na gruncie pol-
skim, miały niekorzystnie oddziaływać na państwo i społeczeństwo, zaś inter-
pretacje republikańskie miały rozwijać i gwarantować ich pomyślność47. Część 
badaczy wchodzących w skład tzw. kierunku lelewelowskiego w historiografii 
polskiej XIX wieku, przyjęła i rozwijała ustalenia swojego mistrza. 

Ważnym wydarzeniem w życiu naukowym były kolejne wydania „Kro-
niki polskiej” mistrza Wincentego przez Aleksandra Przezdzieckiego (1814-
1871), Adolfa Mułkowskiego i w serii „Monumenta Poloniae Historica” przez 
Augusta Bielowskiego (1806-1876)48. Niewątpliwie nowe wydania „Kroni-
ki” Kadłubka, a także tłumaczenie jej na język ojczysty, istotnie wpłynęły na 
rozwój badań nad podaniami Wincentego w tym i lekcji dotyczącej zatargu  
z 1079 roku.

44 M. Dzieduszycki, Św. Stanisław biskup krakowski wobec dzisiejszej dziejowej krytyki, Lwów 
1865, s. 3.
45 Zob. Joachim Lelewel, człowiek i dzieło. W 200-lecie urodzin. Materiały z ogólnopolskiej sesji 
naukowej, (red.) K. Bartkiewicz, Zielona Góra 1998; F. Bronowski, Idea gminowładztwa w 
polskiej historiografii. (Geneza i formowanie się syntezy republikańskiej J. Lelewela), Łódź 1969.
46 J. Lelewel, Stracone obywatelstwo stanu kmiecego w Polsce, Bruxella 1947; tenże, Bolesława 
Szczodrego czyli Śmiałego upadek [w:] tegoż, Wybór pism historycznych, oprac. H. Więckowska, 
Wrocław 1950, s. 88-122.
47 M. H. Serejski, Koncepcja historii powszechnej Joachima Lelewela, Warszawa 1958; S. Kie-
niewicz, Joachim Lelewel, Warszawa 1990; H. Więckowska, Joachim Lelewel, uczony – polityk 

– człowiek, Warszawa 1980.
48 Zob. Wincentego Kadłubka biskupa krakowskiego historyja polska skrócona, wyd. F. P. Czaj-
kowski, Łowicz 1803, s. 109; Res gestae principum et regum Poloniae per Vincentium (Kadłubko-
nem) saec. XII et XIII enarratae…, Varsaviae, in Tipographia Congregationis Scholarum Piarum 
1824, s. 275; Magistri Vincentii, Episcopi Cracoviensis, Chronica Polonorum, sive oryginale regum 
et principum Poloniae, quae e codice vetustissimo Eugeniano Bibliothecae caesareae Vindobonensis 
accuratissime rescripta praevia, de ipso codice dissertatione ed. Alexander e comitibus Przezdziecki, 
intrpretatione Polonica addita opera A. Józefczyk – M. Studziński, Cracoviae 1862, s. 140; 
Magistri Vincentii qui Kadłubek vocari solet de origine et rebus gestis Polonorum libri quattuor, 
edidit Adolphus Mułkowski, Cracoviae typis Universitatis Jagellonicae 1864, s. 148; Magistri 
Vincentii Chronicon Polonorum – mistrza Wincentego Kronika polska, wyd. A. Bielowski [w:] 
Monumenta Poloniae Historica, t. 2, Lwów 1868, s. 193 – 453 (oraz osobne odbicie pt.: Mistrza 
Wincentego Kronika polska, wyd. A. Bielowski, Lwów 1872, s. 171.
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Ważnym krokiem do dalszych krytycznych badań nad „Kroniką” Win-
centego były oprócz analiz Adama Naruszewicza (1733-1796)49 i Joachima Le-
lewela (1786-1861)50, prace: Jana Nepomucena Janowskiego (1803-1888)51, 
Józefa Maksymiliana Ossolińskiego (1748-1826)52 i Michała Wiszniewskiego 
(1794-1865)53. 

Kolejne uwagi w sprawie opisu zatargu biskupa z królem dorzucili Alek-
sander Gutschmid54 a za nim Heinrich Zeissberg55. Obaj badacze doszli do 
przekonania, iż „Kronika” Wincentego jako źródło wtórne w stosunku do 
opowiadania Galla ma charakter rozbudowanej relacji poprzednika. Badacze 
ci zwrócili uwagę, że Wincenty wojnę domową w Polsce za Bolesława II sty-
lizował na wzór opowiadania Justyna o Scytach56. Warto dodać, że ogłoszona  
w 1869 r. rozprawa Heinricha Zeissberga, stanowi nieprzedawniające się 
kompendium wiedzy o Kadłubku i jego „Kronice” 57.

Koniec okresu romantyzmu a początek pozytywizmu, przyniósł hiper-
krytyczną ocenę dzieła mistrza Wincentego, odrzucając jako niehistoryczne 
księgi I i II „Kroniki”. Wśród licznej literatury traktującej o „sprawie św. Sta-
nisława”, na szczególną uwagę zasługują dwie prace Aleksandra Skorskiego58 
oraz – Franciszka Stefczyka (1861-1924)59. Obydwaj historycy odmówili 

49 A. Naruszewicz, Historia narodu polskiego, t. 3, Lipsk 1836.
50 J. Lelewel, Wzmianki o najdawniejszych dziejopisach polskich a szczególnie Kadłubka przeciw 
Szleterowi. Pisarze dziejów w Polszcze przed Długoszem [w:] Polska wieków średnich, t. 1, Poznań 
1855, s. 2-10; tenże, Uwagi nad Mateuszem herbu Cholewa, tamże, t. 2, s. 148 i n.
51 J. N. Janowski, Investigentur omnes sententiae et loci iuris Romani, quotquot in Cadlubkone 
occurant et indicentur fonte eorum, Varsoviae 1827.
52 J. M. Ossoliński, Wiadomości historyczno-krytyczne do dziejów literatury polskiej, t. 2, Kra-
ków 1819, s. 374–625, Zob. B. Gubrynowicz, Józef Maksymilian Ossoliński. Człowiek i pisarz, 
Lwów 1928; W. Jabłońska, Józef Maksymilian Ossoliński, Wrocław 1967.
53 M. Wiszniewski, Historia literatury polskiej, t. 2, Kraków 1840, s. 60-94, Zob. J. Dybiec, 
Michał Wiszniewski. Życie i twórczość, Wrocław 1970.
54 A. Gutschmit, Über die Fragmente des Pompejus Trogus und die Glaubwürdigkeit ihrer 
Gewährsmänner, Jahrbücher f. classische Philologie, Supplement II, Leipzig 1857, s. 235 i n.
55 H. Zeissberg, Die polnische Geschichtsschreibung des Mittelalters, Leipzig 1873, s. 82-90, 266-
268; tenże, Dziejopisarstwo polskie wieków średnich, t. I, Warszawa 1877, s. 80-113.
56 Zob. I. Lewandowski, Mistrz Wincenty a Justyn – epitomator Pompejusza Troga, „Studia 
Źródłoznawcze” 20(1976), s. 29 i n.
57 H. Zeissberg, Vincentius Kadlubek, Bisehof von Krakau (1208 – 1218; zm. 1223) und seine 
Chronik Polens, „Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen”, 42, Wein 1869; tenże, 
Dziejopisarstwo polskie wieków średnich, t. 1, Warszawa 1977, s. 66 – 105. Por. E. Seckel, Vinz-
entius Kadlubek, „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abtei-
lung”, 76(1959), s. 378 – 395; L. Pauli, Randbemerkungen zur Abhandlung Emil Seckels über 
Vincentius Kadłubek, „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische 
Abteilung”, 76(1959), s. 396 – 431.
58 A. Skorski, Gallus i Kadłubek o św. Stanisławie. Studium historyczno-krytyczne, „Tygodnik 
Wielkopolski” 3(1873), nr 9, s. 101-103; nr 10, s. 113-115; nr 11, s. 121-123; nr 12, s. 133-135. 
59 F. Stefczyk, Upadek Bolesława Śmiałego, „Ateneum” 1(1885), s. 62-87, 279-301, 443-476 (i 
odb.); tenże, Po upadku Bolesława Śmiałego, „Ateneum” 12(1887), s. 77-111 (i odb.).
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kronice Kadłubka wartości źródłowej. Pierwszy z wymienionych uznał, że 
Wincenty mechanicznie przeniósł opis powstania ludowego z 1034-38 na 
czasy Śmiałego, a ustęp o niewiernych żonach przeniósł z historii Justyna – co 
zresztą zauważyli już Gutschmid i Zeissberg. Stefczyk także nie obchodził się 
z przekazem „Kroniki polskiej” z umiłowaniem twierdząc: „o ile się rozchodzi 
o wyjaśnienie samego faktu upadku Bolesława, opowieść Wincentego nie po-
siada żadnej wartości, nie może być uznana za źródło i jako takie w zupełności 
pominięte być powinno (…) opowiadanie mistrza Wincentego jest błędną  
i niemożliwą hipotezą naukową sui generis, utworzoną w dobrej wierze, przy 
pomocy analogii przez Justyna opisywanych zdarzeń, opartą na faktach z Gal-
la zaczerpniętych, a podejmowanych w świetle i pod wpływem wyobrażeń 
współczesnych kronikarzowi”60. Stefczyk idąc za zdaniem Skorskiego również 
wnioskował, iż niepokoje niewolnych z czasów Bolesława Śmiałego były 
powtórzeniem przez Wincentego zaburzeń po śmierci Mieszka II61.

W tym samym duchu pozbawiania wartości kroniki Wincentego poszedł 
prawnik i historyk wczesnego średniowiecza - Maksymilian Ernest Gum-
plowicz (1864-1897). Jego zdaniem św. Stanisław miał być przeciwnikiem 
wprowadzenia celibatu w Polsce co miało go doprowadzić do zdrady na rzecz 
obcego państwa62. 

Krytykę źródeł Galla i Kadłubka podjął z kolei Aleksander Skorski63. 
Warto wskazać główne myśli tego badacza: „Chcąc tedy fakta, podane naj-
pierw przez Wincentego uznać za historyczne, jego wyłącznie pytać się należy, 
skąd zaczerpnął wiadomości o nich i dopiero, po odpowiedzi na to pytanie 
stanowczo zawyrokować o wiarygodności jego i wszystkich zgodnych z nim 
pisarzy64. (…) Otóż właśnie ta okoliczność, że Kadłubek wcale nie podnosi 
zaburzeń niewolników po śmierci Mieczysława, jakkolwiek Gall – z które-
go czerpie – szczegółowo je przedstawia, a natomiast za Bolesława Śmiałe-
go wywodnie prawi o servorum pestis pomimo to, że w Gallu najmniejszej 
o niej o niej nie ma wzmianki – ta okoliczność naprowadza nas na domysł, 
iż Kadłubek przeniósł z Galla tamto zaburzenie w czasy Bolesława Śmiałego  
a przedtem dla tego w właściwej postaci okazać go nie chciał, by teraz 
bez wzburzenia podejrzenia szczegółowo nad nim mógł się rozwieść65.  

60 F. Stefczyk, Upadek…, s. 45. Zob. M. Plezia, Dookoła sprawy św. Stanisława, 1999, s. 20 i n.
61 Por. G. Labuda, Święty Stanisław biskup krakowski…, s. 80 i n.
62 M. Gumplowicz, Bolesław Śmiały i biskup Stanisław, „Kwartalnik Historyczny” 12(1898),  
s. 515-527; tenże, Zur Geschichte Polens im Mittelalter, Innsbruck 1898. 
63 A. Skorski, Gallus i Kadłubek o św. Stanisławie. Studium historyczno-krytyczne, „Tygodnik 
Wielkopolski” 3(1873), nr 9, s. 101-103; nr 10, s. 113-115; nr 11, s. 121-123; nr 12, s. 133-135. 
64 Tamże, nr 9, s. 102.
65 Tamże, nr 10, s. 105.
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(…) Przerobioną z Justyna wojnę domową złącza Kadłubek jak najściślej z mę-
czeństwem Stanisława, któremu cały następny rozdział poświęca. Że zaś Gall, 
którego Kadłubek dobrze musiał przestudiować, zanim na jego podstawie dzie-
je kreślić począł, wcale nie podaje wypadków, wśród jakich nastąpiła śmierć 
biskupa krakowskiego, ale o kilkadziesiąt lat przedtem wspomina o wojnie do-
mowej, której ofiarą padali księża i biskupi polscy a którą znów Kadłubek pra-
wie milczeniem pominął, nie ulega tedy wątpliwości, że właśnie ta wzmianka 
Galla o męczeńskim zgonie biskupów polskich wśród ówczesnych rozruchów 
naprowadziła Kadłubka na tę myśl, że postanowił te zaburzenia przenieść  
w innej nieco postaci w czasy Bolesława Śmiałego i niewinną ich ofiarą uczy-
nić Stanisława, by tym sposobem z charakteru zabitego biskupa krakowskiego 
wobec przyszłych pokoleń zmyć tak gorszącą plamę, której Gall odsłonić się 
nie wahał66. (…) Widzimy zatem, że cała powieść Kadłubka o Stanisławie jest 
tendencyjnym kłamstwem. Jakkolwiek więc Zeissberg w grubym zachodzi się 
błędzie, utrzymując dość stanowczo, że Kadłubek w najlepszej wierze ułożył 
swoją historię o Stanisławie z ustnego podania jakie się o nim przechowywało 
w kapitule krakowskiej, wielką jednak ma słuszność, gdy twierdzi, iż nie kto 
inny jak właśnie Wincenty literacką swą działalnością znowu zwrócił swoją 
uwagę na św. Stanisława i doniosły dał impuls do późniejszej jego kanoniza-
cji67. (…) Gall też pozostać musi jedynem wiarygodne do historii Stanisława 
źródłem – a wszelkiego usiłowania katolickich pisarzy jak Prażmowskiego, 
Łętowskiego, Stadnickiego, Gfroera i M. Dzieduszyckiego, którzy chcą z na-
ukowego niby stanowiska odmówić Gallowi wiarygodności, miotając na jego 
osobę takie zarzuty, jak np., że, żyjąc na dworze Bolesława Krzywoustego, był 
jego pochlebcą a nie chcąc ziać okropnej winy na jego przodka Śmiałego, spo-
twarzył biskupa – wobec dowiedzionej zupełnej niewiarygodności Kadłub-
ka pozbawione są głównego punktu oparcia. Ale zarazem upaść muszą także 
teorie W. A. Maciejowskiego, S. Kaczkowskiego, Lelewela i innych naszych 
historyków, którzy niektórymi wiadomościami z Kadłubka a nawet i z póź-
niejszych kronikarzy chcieli wytłumaczyć zdradę Stanisława”68.

Kolejny głos w dyskusji zabrał Kazimierz Szkaradek-Krotoski (1860-
1937) w trzech erudycyjnych rozprawach69. Badacz ten przedstawił wnikliwą 

66 Tamże, nr 11, s. 122.
67 Tamże, nr 12, s. 134.
68 Tamże, nr 12, s. 135.
69 K. Szkaradek-Krotoski, Św. Stanisław biskup krakowski w świetle historiografii nowożytnej, 
Toruń 1902, s. 103 (odb. z „Roczników Towarzystwa Naukowego w Toruniu”); tenże,  
Św. Stanisław biskup w świetle źródeł. Rozbiór krytyczny źródeł odnoszących się do kwestii  
św. Stanisława biskupa, Kraków 1902 (odb. z „Przegladu Powszechnego”); tenże, Św. Stanisław 
biskup i jego zatarg z królem Bolesławem Śmiałym, Lwów 1905. 
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analizę źródeł dotyczących sprawy św. Stanisława i tu starał się wykazać małą 
wiarygodność Galla i w odwrotności do poprzednich uczonych podniósł war-
tość Kadłubka. Krotoski podjął również próbę zrekonstruowania wydarzeń  
w ujęciu toczącej się w całej Europie walki o inwestyturę. 

Należy także wzmiankować, iż co prawda na marginesie swoich badań, 
wybitny historyk prawa kościelnego i prawa polskiego - Władysław Abraham 
(1860-1941), jako jedyne źródło wiarygodne w sprawie konfliktu król-biskup 
uznał kronikę Galla70. Oddajmy głos Władysławowi Abrahamowi: „Gallus, 
jak wiadomo, bardzo krótko opisuje zajście i jego powody, zbywając je kilku 
słowy. Ale z nich przecież domniemywać się można natury konfliktu. Bole-
sław pro traditione pontificem truncationi membrorum adhibuit, a kronikarz 
ze swej strony dodaje: neque enim traditorem episcopum excusamus, neque re-
gem vindicantem sic se turpiter commendamus. Słowo traditor posiada tak ściśle 
określone znaczenie, że je inaczej rozumieć nie podobna, jak tylko, że osoba, 
którą tak nazwano, związała się z wrogiem panującym czy wewnątrz kraju, czy 
zewnątrz. Ten fakt zmowy jest tu rozstrzygnięty i on zaważył na losach bisku-
pa i był przyczyną bezpośrednią jego śmierci. Nietrudno także ocenić, o jakie-
go rodzaju zmowę chodziło; była ona widocznie skierowana przeciw osobie 
Bolesława, jako panującego, zmierzała do jego zguby czy do wypędzenia, czy 
do wypędzenia, czy do sprowadzenia klęski wojennej na niekorzyść kraju. I za 
to Bolesław skazał biskupa na śmierć okrutną; bo i tego się ze słów kronikarza 
dowiadujemy, że zabójstwo wykonane zostało na podstawie wyroku. Wyra-
żenie bowiem: truncationi membrorum adhibuit posiada dość ścisłe znaczenie, 
tak że trudno by było domniemywać się w tym wypadku gwałtownego napa-
du i gwałtownego mordu. Wyrok ten jednak był za srogi, bo był wpływem 
zemsty Bolesława, zwłaszcza za srogi i niewłaściwy wobec biskupa. Tak by się 
na podstawie słów Galla przedstawiały fakty: powodem bezpośrednim była 
jakiegoś rodzaju, przynajmniej w pojęciu króla, zdrada, a więc powód czysto 
politycznej natury, i po niej nastąpił okrutny wyrok”71.

XX wiek i historiografia współczesna

Można powiedzieć, iż ukazanie się „Szkiców historycznych jedenastego 
wieku” Tadeusza Wojciechowskiego (1838-1919) w roku 1904 stanowiło zwrot 
dyskusji na nowe tory. Naczelne miejsce w tym dziele, które wstrząsnęło polską 

70 Zob. Księga pamiątkowa ku czci Władysława Abrahama, t. 1-2, Lwów 1930-31. 
71 W. Abraham, Początek biskupstwa i kapituły katedralnej w Krakowie, „Rocznik Krakowski” 
4(1900), s. 190.



53

MĘCZEŃSTWO – NAJWYŻSZA PRÓBA MIŁOŚCI...

mediewistyką był szkic ósmy pt. „Faktum św. Stanisława”, poprzedzony szkicem 
pt. „Strącenie i zegnanie króla Bolesława”. Innowacyjne poglądy tegoż autora nad 

„sprawą św. Stanisława” optowały także za wysłaniem kroniki mistrza Wincen-
tego w kąt. Wojciechowski suponował „o strąceniu i zegnaniu Bolesława mamy 
wiadomość źródłową i jedyną w kronice tak zwanej Galla, spisanej w około trzy-
dzieści lat po wypadku. Mówię jedyną i jedyną, albowiem druga z kolei kronika 
polska, Kadłubkowa, spisana co najmniej  w sto dziesięć lat po dokonanym fak-
cie, nie ma powagi źródłowego świadectwa”72. Niewątpliwie najmocniejszą stroną 
jego koncepcji było poprawienie odpowiedniego ustępu kroniki Galla Anonima  
z christianus in christianos (lub christianum) na christus in christum, nadając tym sło-
wom zamiast: chrześcijanin na chrześcijaninie, treść: pomazaniec na pomazańcu.  
A w konsekwencji całą lekcję tłumacząc: „Nie powinien był pomazaniec na po-
mazańcu jaki bądź grzech cieleśnie mścić [karać]. To bowiem wielce mu zaszko-
dziło, gdy grzechowi grzech przyłożył, gdy za zdradę kapłana obcięciu członków 
przystawił. Ani bowiem zdrajcę biskupa uniewinniamy, ani króla mszczącego się 
tak brzydko, zalecamy, lecz to w pośrodku zostawmy i jako na Węgrzech przyjęty 
był opowiedzmy73.” Z dalszej relacji Galla, przy anulowaniu tradycji Wincentego 
Kadłubka, Wojciechowski sformułował nową hipotezę o buncie juniora – Wła-
dysława Hermana przeciw seniorowi – Bolesławowi Śmiałemu; a także udziału 
biskupa Stanisława podczas buntu po stronie juniora, za co miał być skazany na 
obcięcie członków, co z kolei doprowadziło do strącenia Bolesława z tronu i jego 
emigrację na Węgry74. Gerard Labuda – wybitny historyk wczesnego chrześci-
jaństwa polskiego, tak oto streścił szkice Wojciechowskiego:  „W latach 1075-
1077 Bolesław Śmiały dokonał przy pomocy Stolicy Apostolskiej dzieła reformy 
Kościoła polskiego i przekształcenia państwa polskiego z Księstwa w Królestwo 
Polskie poprzez koronację na króla. To drugie pociągnięcie wywołało opozycję 
w kraju; na jej czele stanął książę junior Władysław Herman, poparł go biskup 
krakowski Stanisław. W toku wojny domowej król Bolesław skazał za zdradę bi-
skupa Stanisława, ale opozycja wezwawszy do pomocy Czechów wygnała kró-
la z kraju, a tron objął Władysław Herman; ten związawszy się przez Czechów  
z obozem cesarskim w Niemczech, zrezygnował z koronacji, redukując państwo 
polskie ponownie do stanu Księstwa. W rezultacie zaszły zmiany ustąpił z tronu 
arcybiskupiego Bogumił, a miejsce jego zajął Niemiec Henryk75”.

72 T. Wojciechowski, Szkice historyczne jedenastego wieku, Warszawa 1970, s. 226.
73 Tenże, Plemię Kadłubka, „Kwartalnik Historyczny” 24(1910), s. 325.
74 Tenże, Szkice…, s. 230-232.
75 G. Labuda, W 75. rocznicę ukazania się Szkiców historycznych Tadeusza Wojciechowskiego, 

„Kwartalnik Historyczny” 88(1981), nr 2, s. 323-350; przedruk [w:] tegoż, Szkice historyczne 
X-XI wieku. Z dziejów organizacji Kościoła w Polsce we wczesnym średniowieczu, Poznań 2004, 
cyt., s. 17 i n.
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Wizja Tadeusza Wojciechowskiego dziejów historii Polski XI wieku zo-
stała przychylnie oceniona przez recenzentów Władysława Abrahama (1860-
1941)76, a także historyka języka, literatury i kultury polskiej Aleksandra 
Brücknera (1856-1939)77. Abraham w swojej recenzji pisał: „Wojciechow-
skiemu niełatwo przyszło pisać owe dwa szkice, siódmy i ósmy, zaznaczył to 
sam wyraźnie, dodając, że oprócz trudności rzeczowych niepokoiła go obawa, 
czy się nie jest oszczercą, który kala narodową świętość”78.

Szybko jednak się okazało, iż tezy Wojciechowskiego zmobilizowały 
przeciw jemu i jego szkicom grupę historyków, którzy przystąpili do polemi-
ki. Redakcja krakowskiego „Przeglądu Powszechnego” zwróciła się do kilku 
ówczesnych mediewistów i filologów o zbadanie poprawności analizy źró-
dłoznawczej dzieła Wojciechowskiego. O zagajenie dyskusji zwrócono się do 
znanego badacza dziejów średniowiecznej Polski i Słowiańszczyzny - Karola 
Potkańskiego, który jednak zmarł w 1907 roku79. Wśród uczestników dyskusji 
znaleźli się Kazimierz Szkaradek-Krotoski (1860-1937), Wojciech Kętrzyński 
(1838-1918), Wiktor Czermak (1863-1913), Antoni Prochaska (1852-1930) 
oraz filolog klasyczny, historiografii starożytnej i średniowiecznej Adam Ste-
fan Miodoński (1861-1913), a także znawca historii średniowiecza i czasów 
nowożytnych - Stanisław Smolka (1854-1924)80. Krytyka wymienionych ba-
daczy okazała się mało konstruktywna, gdyż dotyczyła głównie: 1) podwa-
żenia wiarygodności przekazu kroniki Galla; 2) wykazania, że interpretacje 
T. Wojciechowskiego są dowolne i metodycznie niedopuszczalne. Stanisław 
Smolka w wyniku interpretacji źródeł doszedł do następujących konkluzji:  

„1) Bolesław Śmiały został zrzucony z tronu i uszedł do Węgier, wygnany  
z kraju. Rzecz pewna. 2) Do tego przyczyniło się głównie zabójstwo bisku-
pa, popełnione z wielkim okrucieństwem; skądinąd (tj. z późniejszej tradycji, 

76 W. Abraham, Rec. z: T. Wojciechowski, Szkice Historyczne, „Kwartalnik Historyczny” 
18(1904), s. 562-577.
77 A. Brückner, Próbki najnowszej krytyki historycznej (św. Stanisław), „Przegląd Historyczny” 
1(1905), s. 24-35. Na temat Aleksandra Brücknera zob. Studia staropolskie. Księga pamiątkowa 
ku czci Aleksandra Brücknera, Kraków 1928; W trzydziestolecie śmierci Aleksandra Brücknera. 
Sesja rocznicowa, (red.) T. Ulewicz, Kraków 1971.
78 W. Abraham, Rec. z: T. Wojciechowski, Szkice Historyczne, s. 573.
79 Zob. K. Potkański, Pisma pośmiertne, t. 1, oprac. F. Bujak, Kraków 1922.
80 W sprawie św. Stanisława, „Przegląd Powszechny”, R. 26, t. 101 (styczeń, luty, marzec), 
Kraków 1909: Od Redakcji – Zagajenie przez dr Kazimierza Krotoskiego, s. 8-15; Dyskusja:  
dr Wojciech Kętrzyński, s. 15-18; dr Wiktor Czermak, s. 18-24; dr Antoni Prochaska, s. 196-
201; dr Adam Miodoński, s. 370-382; W sprawie św. Stanisława, „Przegląd Powszechny”,  
R. 26, t. 102 (kwiecień, maj, czerwiec): dr Adam Miodoński, s. 37-47; prof. dr Stanisław 
Smolka, Zebranie rezultatów i uzupełnienie, s. 415-448; W sprawie św. Stanisława, „Przegląd 
Powszechny”, R. 26, t. 103 (lipiec, sierpień, wrzesień, cz. 2): prof. dr Stanisław Smolka, ciąg 
dalszy, s. 1-20 i 210-235. 
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której co do tego szczegółu nikt nie poddaje w wątpliwość), wiemy na pewno, 
że tym zabitym biskupem był krakowski biskup Stanisław. Jedno i drugie nie-
wątpliwie fakt. 3) Król wywarł na biskupie zemstę za czyn, o którym Gallus 
nie chce dokładniej opowiadać, określając to wyrazem traditio. W właściwym 
mu sposobie wyrażania się oznacza to bunt, naruszenie wierności poddanego 
względem panującego, a we współczesnej łacinie spełnia tę samą funkcję se-
mazjologiczną, co crimen lesae majestatis. 4) Zatarg biskupa z królem poprze-
dziły prawdopodobnie jakieś wewnętrzne zaburzenia, o których charakterze  
i przebiegu nie można nic wnioskować z zaciemnionego rozmyślnie tekstu 
Galla; król zgrzeszył, według niego, karcąc (srogo) grzechy swoich podda-
nych”81. Nasz wielki historyk S. Smolka, stanął w obronie przekazu mistrza 
Wincentego, którego całkowicie zdyskredytował Wojciechowski. Znowu 
trzeba przypomnieć opinię S. Smolki: „po pierwsze są wszelkie podstawy do 
traktowania tradycji podanej w kronice Wincentego Kadłubka, jako zapisu 
pamięci w jego czasach wciąż żywej, reprezentowanej instytucjonalnie przez 
grupę kanoniczą na Wawelu, a także, – co wydaje się równie doniosłe w śro-
dowisku dworskim, dynastycznym (…), po drugie, na tym tle coraz jaśniej ry-
suje się trudność samookreślania się Anonima Galla, który czerpiąc z inspiracji 
i informacji swych kościelnych kooperatorów, musiał się też liczyć z książęcą 
racją stanu, dla której wystąpienie biskupa Stanisława miało charakter buntu 
przeciw legalnej władzy państwowej (...), po trzecie, na co dotąd nie zwrócono 
dostatecznej uwagi, w kronice Wincentego zostały zanotowane wyraźnie dwa 
nurty tradycji, z której jeden wyraża bez ochyby stanowisko kół kościelnych, na-
tomiast drugi reprezentuje punkt widzenia kół świeckich, rycerskich, w ostat-
niej instancji jednak kół dworu książęcego, tj. państwa i dynastię”82.

W odpowiedzi na słowa krytyki Tadeusz Wojciechowski opublikował ar-
tykuł pod znamienną nazwą „Plemię Kadłubka”, do którego zaliczył przeciw-
ników jego obrazu sporu między królem a biskupem83. Wojciechowski swą 
odpowiedź wzmocnił tłumaczeniem rosyjskiego latynisty Grigorija Saengera, 
zastępując kłopotliwe deferre – na de fratre – i tym samym zyskując argument 
za aktywnym udziałem Władysława Hermana w wydarzeniach 1079 roku84. 
Dodatkowo, w tym samym czasie wyniki swej pracy ogłosił mediewista  
i znawca nauk pomocniczych historii Stanisław Krzyżanowski (1865-1917). 

81 S. Smolka, W sprawie św. Stanisława. Zebranie rezultatów i uzupełnienie, „Przegląd Po-
wszechny”, R. 26, t. 102, 1909, s. 446-447.
82 Tamże.
83 T. Wojciechowski, Plemię Kadłubka, „Kwartalnik Historyczny” 24(1910), s. 1-23.
84 Tamże, s. 22-23.
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Uczony ten wziął na pulpit najstarszy rękopis Galla - kodeks Zamoyskiego, 
i potwierdził intuicyjne i podziwu godne tłumaczenie Wojciechowskiego 

„Christus in Christum”85.
Idąc dalej należy zauważyć, że niekompletna rekonstrukcja wypadków 

zaproponowana przez Wojciechowskiego wytrzymała opór – tyczy się to tezy 
o najeździe czeskim na Kraków w 1079 roku. Taką wykładnię można zaob-
serwować w popularnych podręcznikach historii Polski średniowiecznej, by 
wymienić tylko prace: Stanisława Zakrzewskiego (1873-1936)86, Romana 
Grodeckiego (1889-1964)87, czy historyka państwa i prawa – Michała Scza-
nieckiego (1910-1977)88. 

Początek okresu międzywojennego to czas rehabilitacji „Kroniki” mi-
strza Wincentego w rodzimej historiografii. I tu należy wymienić prace trzech 
autorów. Są to badania wspomnianego powyżej krakowskiego mediewisty 
Romana Grodeckiego („Mistrz Wincenty Kadłubek, biskup krakowski”89), 
Heleny Hofman-Dadejowej („Studia nad rękopisami Kroniki mistrza Win-
centego”90) oraz historyka ustroju i prawa dawnej Polski - Oswalda Mariana 
Balzera (1858-1933) („Studium o Kadłubku”91).

Nowe światło do toczącej się dyskusji wprowadził znawca nauk pomoc-
niczych historii - Władysław Semkowicz (1878-1949). Badacz ten wystąpił  
z tezą, iż w południowej Szwecji jest chrzcielnica kamienna, z wyobrażeniem 
wskrzeszenia kościotrupa w powiązaniu z osobą biskupa w mitrze, docho-
wana we wsi Tryde i datowana na II połowę XII wieku92. W płaskorzeźbach 
chrzcielnicy chciano dopatrzeć się św. Stanisława wskrzeszającego według 
legendy Piotra z Piotrawina. Odprawę opinii Semkowicza o ikonograficz-
nym źródle przedkadłubkowym dał historyk sztuki Mieczysław Gębarowicz 

85 S. Krzyżanowski, Na marginesie Galla, „Kwartalnik Historyczny” 24(1910), s. 27-36.
86 S. Zakrzewski, Wieki średnie. Okres do schyłku XII w. [w:] Historia polityczna Polski, cz. 1, 
Kraków 1920, s. 76-77; tenże, Bolesław Szczodry. Próba portretu [w:] Księga pamiątkowa ku 
uczczenia 250-tej rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego przez króla Jana Kazimierza  
r. 1661, t. 2, Lwów 1912. Zob. K. Śreniowska, Stanisław Zakrzewski, Łódź 1956.
87 R. Grodecki, Dzieje Polski do r. 1194 [w:] Dzieje Polski średniowiecznej, t. 1, Kraków 1926, 
s. 102-103; tenże, Sprawa św. Stanisława [w:] tegoż, Polska piastowska, Warszawa 1969, s. 49-96.
88 M. Sczaniecki, Monarchia wczesnofeudalna w w. XI i do połowy XIII w. [w:] Historia Polski,  
t. 1 (wyd. 2), Warszawa 1958, s. 214.
89 R. Grodecki, Mistrz Wincenty Kadłubek, biskup krakowski (Zarys biograficzny), „Rocznik 
Krakowski” 19(1923), s. 30 – 61, także osobna odbitka, Kraków 1923, s. 1 – 31.
90 H. Hofman-Dadejowa, Studia nad rękopisami Kroniki mistrza Wincentego, „Archiwum To-
warzystwa Naukowego we Lwowie”, 2(1924), z. 2, s. 367 i n.
91 O. Balzer, Studium o Kadłubku, w: Pisma pośmiertne, t. 1- 2, Lwów 1934 – 1935; tenże, Do 
jakich wpływów odnieść znajomość języka greckiego u Kadłubka?, „Sprawozdania Towarzystwa 
Naukowego we Lwowie” 9(1929), s. 28 – 33.
92 W. Semkowicz, Sprawa św. Stanisława w świetle nowego źródła ikonograficznego [w:] Księga 
pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, t. 2, Lwów 1925, s. 389-493.
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(1893-1984) dowodząc datacji chrzcielnicy na XIII wiek93. Ten sam uczony –  
M. Gębarowicz, w swojej pracy „Polska, Węgry czy Sycylia odbiorcą listu 
Paschalisa II” opowiedział się, iż bulla ta skierowana była do arcybiskupa 
gnieźnieńskiego Marcina (właśnie osoba adresata budzi wątpliwość) a z jej 
treści wynika, że któryś z poprzednich arcybiskupów bez wiedzy Rzymu ska-
zał podległego sobie biskupa94. Gdyby aluzja dotyczyła wyroku nad Stanisła-
wem ze Szczepanowa, to należało by przyjąć, ze biskup potępiony został przez 
sąd kościelny i który nota bene składał się z zaufanych ludzi króla95. Opinie 
Gębarowicza odnośnie listu Paschalisa II przyjął w swych badaniach Roman 
Grodecki, który jednakże sceptycznie odniósł się do próby datowania romań-
skiej chrzcielnicy z Tryde96.

Kolejnym głosem w dyskusji nad św. Stanisławem jest praca K. Lanc-
korońskiej, wydana w 1958, według której tłem oporu św. Stanisława i po-
wodem zdrady biskupa było jego stanowisko przeciwne obrządkowi słowiań-
skiemu popieranemu przez Bolesława Śmiałego. Według Lanckorońskiej 

„Kronika” Kadłubka jest obok Galla podstawowym źródłem potwierdzającym 
istnienie buntu, wymieniona autorka pisze „kronika Wincentego, przy opi-
sie pobytu wygnańca na Węgrzech stwierdza, że król mówił o tym buncie  
i o zmowie biskupa z buntownikami”97. Odprawę metodologiczną tego typu 
twierdzeniom dał Stanisław Bełch w pracy pt. „Przyczyny śmierci św. Stanisła-
wa Biskupa”. Badacz ten zauważa, że jeżeli u Kadłubka znajduje się coś, co nie 
sprzyja teorii danego historyka, to uważa się to za kłamstwo, z kolei wybiera 
się z tego źródła te słowa czy zdania, które sprzyjają danej tezie. Wracając 
do krytyki pracy Lanckorońskiej, Bełch stwierdza, że Wincenty Kadłubek  

93 M. Gębarowicz, Początki kultu św. Stanisława i jego średniowieczny zabytek w Szwecji, „Rocz-
nik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1-2(1927-1928), s. 109-269.
94 Tenże, Polska, Węgry czy Sycylia odbiorcą listu Paschalisa II, „Kwartalnik Historyczny” 
51(1937), s. 511-553; W liście Paschalisa II czytamy: „Czyż nie jest złem odstępować od jed-
ności Kościoła i sprzeciwiać się posłuszeństwu należnemu papieżowi? Czyż nie jest złem wykra-
czać przeciwko postanowieniom kanonów świętych? […] Czy to nie twój poprzednik skazał 
biskupa bez władzy papieża? Jakież kanony i jakie uchwały synodów na to zezwalają? Co mam 
powiedzieć o przenoszeniu biskupów, które się dzieją u was nie za zgodą papieża, ale za zarzą-
dzeniem króla?” Zob. B. Kumor, Historia Kościoła, t. III: Złoty okres średniowiecza chrześcijań-
skiego, Lublin 2005, s. 57-61.
95 Zob. I. Sułowska-Kuraś, S. Kuraś, List Paschalisa II do arcybiskupa polskiego w świetle zasad 
dyplomatyki papieskiej oraz recenzji i emendacji tekstów, „Roczniki Humanistyczne” 34(1986), 
z. 2, s. 307-317; Podsumowania dyskusji wokół listu papieża Paschalisa II dokonał ostatnio 
Gerald Labuda, List Paschalisa II do arcybiskupa polskiego z początku XII wieku [w:] tegoż, Szkice 
historyczne X-XI wieku. Z dziejów organizacji Kościoła w Polsce we wczesnym średniowieczu, Po-
znań 2004, s. 431-450 i Posłowie, s. 469-470.
96 R. Grodecki, Sprawa św. Stanisława [w:] tegoż, Polska piastowska, Warszawa 1969, s. 49-96.
97 K. Lanckorońska, W sprawie sporu między Bolesławem Śmiałym a św. Stanisławem, „Teki 
Historyczne” 9(1958), s. 1-15, cyt. s. 13.
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w miejscach przez autorkę przytoczonych nie mówi o tym buncie i o zmowie 
biskupa z buntownikami, bo ten bunt, który ma na myśli autorka, bunt ju-
niora, a zmowa biskupa z buntownikami, to zmowa z powodu obrony diece-
zji przed uszczupleniem98. Ten sam badacz w swym monumentalnym dziele  
pt. „Święty Stanisław, biskup-męczennik, patron Polaków” podkreślił, iż uwa-
ża się za członka „plemienia Kadłubka” – kierując się następującymi zasadami: 

„1. Kadłubek mógł znać przebieg wypadków i chciał je przedstawić rzetelnie;  
2. uczynił to swoistym sposobem opowiadania, co go wcale me dyskwalifiku-
je; 3. ujemna ocena postępków króla, a dodatnia biskupa, nie jest jego subiek-
tywnym sądem, lecz opiera się na rzeczywistości; 4. jego opinie przyjmujemy 
takimi, jakimi są, bo co w nich słuszne, jest nam pomocne; 5. całość przekazu 
bierzemy dosłownie i traktujemy każdy podany przezeń szczegół, jako histo-
ryczny, w myśl słusznej zasady, że historia bierze swe sądy z rzeczywistości, 
doktryneryzm z doktryny; 6. nasz krytycyzm odnosimy w równej mierze do 
Kadłubka i do Galla, jako też do wszystkiego, co o nich współcześnie z nami 
napisano; 7. przekaz obydwu kronikarzy i inne przekazy skonfrontujemy  
z czaszką św. Stanisława; 8. kierując się zdaniem mistrza retoryki, z tego, co 
napisane, będziemy się starali odgadnąć treść niezapisaną, bo żaden pisarz nie 
jest w stanie zanotować wszystkich szczegółów. Sam zresztą świątobliwy autor 
zaznacza, że z wielu rzeczy wspomina o niewielu, z nadzieją, iż z tego, o czym 
napomknięto, czytelnik domyśli się wielu innych rzeczy”99.

„Z dziejów jednej legendy” Danuty Borawskiej100 – to z kolei oddany do 
rąk czytelnika wyciąg z jej pracy magisterskiej powstałej na seminarium prof. 
T. Manteuffla (1948) oraz referatu pt. „W sprawie genezy kultu św. Stanisła-
wa” (Towarzystwo Miłośników Historii, Warszawa 1949). Ten niezbyt ob-
szerny szkic został z uznaniem przyjęty przez grono ówczesnych mediewistów. 
W kontekście naszych dociekań na uwagę zasługuje rozdział II tejże pracy za-
tytułowany „Legenda Kadłubka”101. Na wstępie autorka podnosi, iż w kronice 
mistrza Wincentego dzieje Bolesława II są podzielone na dwa widoczne okre-
sy102. Borawska przypomina, że to właśnie Kadłubek po raz pierwszy opisał 
okoliczności śmierci biskupa Stanisława, powód zatargu, przebieg zabójstwa 
jak również cuda pośmiertne103. Następnie autorka stawia pytanie: czy Ka-
dłubek podaną przez siebie legendę sam stworzył, czy też istniejącą literacką 

98 S. Bełch, Przyczyny śmierci św. Stanisława…, s. 295.
99 Tenże, Święty Stanisław, biskup-męczennik, patron Polaków, Londyn 1976, s. 543.
100 D. Borawska, Z dziejów jednej legendy, Warszawa 1950.
101 Tamże, s. 12-30.
102 Tamże, s. 13.
103 Tamże, s. 15.
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sformułował104? D. Borawska twierdzi, iż: „Dopiero gdy Kadłubek w pewnym 
sensie objawił to, że biskup zamordowany przez króla był męczennikiem, tym 
bardziej godnym chwały, że znieważony po śmierci, poczyna się rozpowszech-
niać i wzbogacać legenda”105. We wnioskach końcowych autorka podzieliła 
dane o św. Stanisławie zawarte w kronice mistrza Wincentego, na dwie grupy: 
część legendarną (którą uważa za powstałą pod wpływem żywotów Tomasza 
Becketa) oraz część faktyczną106.

Na łamach „Więzi” toczyła się także dyskusja, dotycząca życia i kul-
tu biskupa Stanisława, między Witoldem Sawickim a Czesławem Deptu-
łą107. Ostatni z wymienionych otworzył pole do badań nad historią „sprawy  
św. Stanisława” przy zastosowaniu metod strukturalistycznych108. Z kolei Sa-
wicki przypomniał niewykorzystane wówczas w obiegu historycznym świa-
dectwo ikonograficzne – płaskorzeźby z Ołbina (połowa XII wieku)109.

W szczególności godnym uwagi jest artykuł Czesława Deptuły pt. „Bi-
skup i władca. Z problematyki ideologii państwowej i świadomości naro-
dowej polskiego średniowiecza”. Uczony ten zwrócić uwagę na sprzężenie  
w polskiej legendzie średniowiecznej sylwetek władców i biskupów. Dep-
tuła w szerokim kontekście ideologii państwowej i świadomości narodowej 
zestawił wizerunki dwóch par bohaterów: Chrobry - św. Wojciech i Śmiały –  
św. Stanisław. W komentarzu do kroniki Wincentego badacz ten podkreślił, 
iż biskupi pojawiają się przede wszystkim, jako mistrzowie i nauczyciele panu-
jących, a reprezentowane wobec władców magisterium Kościoła w dziedzinie 
prawa i moralności czyni ich współrządcami państwa. Władza panującego, 
oparta jest w oczach kronikarza na prawie, którego nauczycielem i stróżem 
pozostaje Kościół. Przeciwstawienie władcy-tyrana biskupowi-obrońcy prawa 
i orędownikowi pokrzywdzonych znalazło odbicie u Kadłubka w wizerunku 
Bolesława Śmiałego i św. Stanisława. Podkreślił, że o sensie ideowym takiej 

104 Tamże.
105 Tamże, s. 85-88, cyt., s. 86.
106 Tamże.
107 W. Sawicki, Uwagi o „problemie św. Stanisława”, „Więź” 7-8(1969), s. 132-136; Cz. Dep-
tuła, tamże, s. 136-140.
108 Cz. Deptuła, Biskup i władca. Z problematyki ideologii państwowej i świadomości narodowej 
polskiego średniowiecza, „Więź” 9(1968), s. 42-64; tenże, Z zagadnień interpretacji słynnego kon-
fliktu. Refleksje wokół „Szkiców historycznych XI wieku” Tadeusza Wojciechowskiego, „Roczniki 
Humanistyczne” 35(1987), z. 2, s. 435-457; tenże, Średniowieczne mity genezy Polski, „Znak” 
25(1973), nr 11/12 (233/234), s. 1364-1403.
109 W. Sawicki, „Plemię Kadłubka” i „szczep Anonima” (na marginesie zatajonego źródła), „Ze-
szyty Naukowe KUL” 13(1970), s. 11-25. Zob. tenże, Terminologia prawnicza kroniki Anoni-
ma-Galla w świetle instytucji obcych i rodzimych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodow-
ska” 17(1070), sectio G: Ius, s. 1-25.
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całości decydowała oczywiście nie prawdziwość czy fałszywość fałatów, ale ich 
dobór, wzajemne powiązanie oraz interpretacja w ramach określonego układu 
wartości i określonej koncepcji historycznej. Bez wątpienia karierę legendy 
Stanisława warunkowało zakwalifikowanie przez Wincentego śmierci bisku-
pa, jako męczeństwa, nadającego postawie duchownego najwyższą wartość  
w oczach ludzi średniowiecza. W aspekcie naszych rozważań pod uwagę na-
leży także wziąć charakterystykę pierwszej fazy konfliktu, walk tyrana z arcy-
pasterzem w obszernej relacji kroniki o Mieszku Starym - ostatnim obrońcy 
silnej władzy państwowej starego typu - i biskupie krakowskim Gedce. 

W historiografii po 1945 roku, na szczególną uwagę zasługują prace 
Mariana Plezi110 i Brygidy Kürbis111. Pierwszy z wymienionych usiłował roz-
szyfrować dzieło mistrza Wincentego poprzez próbę odnalezienia źródeł jego 
myśli. Badania te ukazały „Kronikę” na tle tradycji uczonej tzw. renesansu XII 
wieku. Z kolei w pracach B. Kürbis, możemy dostrzec nastawienie na analizę 
treściową „Kroniki polskiej”.

Kolejną fazę dyskusji, przyniósł początek lat siedemdziesiątych ubie-
głego stulecia, w związku ze zbliżającym się jubileuszem 900-lecia śmierci  
św. Stanisława. Z inicjatywy ówczesnego biskupa krakowskiego kardynała 
Karola Wojtyły zorganizowano następujące konferencje naukowe: 1. Dzie-
je Kościoła polskiego i Krakowa w XI wieku (Kraków, 29-30 listopada 1972);  
2. Factum św. Stanisława (Kraków 25 maja 1973); 3. Ikonografia św. Stani-
sława męczennika i biskupa krakowskiego (Kraków 20 i 21 listopada 1973); 
4. Św. Stanisław biskup krakowski i męczennik w literaturze polskiej (Kraków 
29-30 maja 1978). Pokłosiem sesji organizowanej w 1979 roku była publikacja  
 

110 M. Plezia, Genealogia Galla i Kadłubka, „Meander”, 2(1947), s. 525–537; tenże, Dialog  
w Kronice Kadłubka, „Pamiętnik Literacki” 51(1960), s. 275–286; tenże, Listy biskupa Mateusza 
do św. Bernarda [w:] Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane Romanowi Grodeckiemu, War-
szawa 1960, s. 123–140; tenże, Kronika Kadłubka na tle renesansu XII wieku, „Znak” 14(1962), 
s. 978–994; tenże, Zawartość kodeksu tzw. eugeniuszowskiego Kroniki mistrza Wincentego  
[w:] Cultus et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury. Księga pamiątkowa ku czci Alek-
sandra Gieysztora, Warszawa 1976, s. 435–443; tenże, Tradycja rękopiśmienna Kroniki Kadłubka 
[w:] Ars Historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski. Księga pamiątkowa ku czci Gerarda Labu-
dy, Poznań 1976, s. 377–391; tenże, Mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem [w:] Pisarze staropolscy. 
Sylwetki, (red.) S. Grzeszczuk, t. 1, Warszawa 1991, s. 102-111; tenże, Jak Kadłubek uczył się 
łaciny, „Meander” 49(1994), s. 15–20; tenże, Wincenty Kadłubek – kronikarz krakowski, „Rocz-
nik Krakowski” 61(1995), s. 5–10. Por. Cz. Deptuła, Nad zagadką Mistrza Wincentego, „Znak” 
28(1976), nr 261, s. 368–384, tenże, Galla Anonima mit genezy Polski: studium z historiozofii  
i hermeneutyki symboli dziejopisarstwa średniowiecznego, Lublin 2000 (przedruk wydania  
z 1990).
111 B. Kürbis, Czy mistrz Wincenty był historykiem?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. 
Mickiewicza” 63. „Historia” 7(1967), s. 163–176; taż, Sacrum i profanum. Dwie wizje władzy  
w polskim Średniowieczu, „Studia Źródłoznawcze” 20(1977), s. 12–19.
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w „Studiach krakowskich filozoficzno-teologicznych – Annalecta Cracovien-
sia”, t. XI, Kraków 1981.

Spośród wielu referentów na szczególną uwagę zasługują ustalenia znaw-
ców dziejów średniowiecza: Gerarda Labudy oraz Mariana Plezi112. Obydwaj 
wybitni mediewiści najpełniej podsumowali stan badań, a referat Labudy 
spotkał się z „krytycznym rezonansem” i de facto nie został opublikowany  
w materiałach pokonferencyjnych. Ponieważ ustalenia tego historyka są 
istotne w toku naszych badań pozwólmy sobie zasygnalizować istotę proble-
mu pióra samego ich autora: „W moim referacie [zatytułowanym: „Factum  
św. Stanisława” Kraków, 25 maja 1973 roku – A. L.] uzasadniłem i podda-
wałem pod dyskusję trzy kwestie: 1) użyte przez Anonima Galla w stosunku 
do biskupa Stanisława określenie tradior (zgodnie z informacją podaną przez 
mistrza Wincentego) wskazuje na niego jako „przywódcę” możnowładczego 
sprzysiężenia przeciw królowi Bolesławowi, a tym samym uwalnia od zarzutu 
naprowadzenia na kraj okupacji czeskiej, a tym samym „zdrady” państwa, da-
lej: 2) pozbawiony jest uzasadnienia źródłowego pogląd, jakoby w tym sprzy-
siężeniu przeciw królowi uczestniczył młodszy jego brat Władysław Herman, 
ówczesny książę Mazowsza, a wymieniony dwukrotnie przez Anonima Galla 
w opisie przybycia Wygnańca na Węgry Władysław, za każdym razem odnosi 
się do witającego go króla węgierskiego Władysława (znów zgodnie z opisem 
tej samej sceny przez mistrza Wincentego), wreszcie 3) w toku walk Bolesława 
Śmiałego ze zbuntowanymi możnowładcami biskup Stanisław pochwycony  
i w przewodzie sądowym skazany na „ćwiartowanie członków” (truncatio 
membrorum) został „zabity” (interfectus est) w kościele św. Michała na Skałce 
(zdaniem mistrza Wincentego osobiście przez króla). Dopiero z upływem cza-
su „zabójstwo” to zostało w środowisku kapituły krakowskiej zakwalifikowane, 
jako „męczeństwo” (passio), czym z punktu widzenia definicji męczeństwa  
w prawie kanonicznym (za wiarę) nie było”113. 

Idąc dalej, ważne dla naszego tematu są refleksje pokonferencyjne pió-
ra lubelskiego mediewisty Jerzego Kłoczowskiego. „Szczegółowe badania  
XX-wieczne po Wojciechowskim ukazały z jednej strony dużo większą, niż 
mniemano dawniej, wartość dzieła Wincentego, z drugiej zaś – uwarunkowa-
nia i zależności, od których, rzecz oczywista, Gall wcale nie był wolny. (…)  

112 M. Plezia, Dookoła sprawy św. Stanisława. Studium źródłoznawcze, „Analecta Cracoviensia” 
11(1979), s. 251-413; wyd. 2, Bydgoszcz 1999. Zob. tenże, Problem św. Stanisława, „Homo 
Dei” 19(1950), s. 504-515.
113 G. Labuda, Przedsłowie [w:] tegoż, Szkice historyczne X-XI wieku. Z dziejów organizacji Ko-
ścioła w Polsce we wczesnym średniowieczu, Poznań 2004, s. 11. Zob. tenże, Wokół postaci św. 
Stanisława biskupa krakowskiego, „Studia Źródłoznawcze” 27(1983), s. 187-189.
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Z dowartościowania tekstu Mistrza Wincentego, ba, z potraktowaniem go 
wręcz za źródło podstawowe do konfliktu łączy się kwestia wiarygodności 
obu tradycji tak uczciwie przekazanych przez pierwszego, wybitnego pol-
skiego historyka. Choć sam Wincenty opowiada się zdecydowanie za praw-
dziwością wersji kościelnej, pozytywnej dla św. Stanisława, która stała się też 
następnie podstawą Stanisławowej legendy, to jednak Labuda skłonny jest 
bardzo poważnie traktować również cały arsenał zarzutów zebranych w wersji 
królewskiej. (…) Rzeczą najważniejszą była zapewne zgoda większości wy-
powiadających się na propozycję Labudy traktowania Mistrza Wincentego 
za zasadniczą podstawę rozważań bez lekceważenia, rzecz oczywista, świadec-
twa Galla Anonima. Taki stan rzeczy jest niejako konkluzją tego wszystkiego, 
co wiemy dziś o Mistrzu Wincentym i jego dziele, dużo lepiej rozumianym  
w szerszym kontekście tak polskim, jak i międzynarodowym”114. Warto do-
dać, iż podczas dyskusji, część uczestników (jak J. Dowiat, H. Samsonowicz,  
Z. Budkowa) podniosło, że kluczem do zrozumienia opisu mistrza Wincen-
tego jest inny, współczesny Wincenty konflikt między biskupem krakowskim 
Gedką a Mieszkiem Starym.

*

„Podstawą całej rekonstrukcji fatum świętego Stanisława dla Wojciechow-
skiego był, jak wiadomo, jedynie przekaz kroniki Galla Anonima traktowanej 
jako dzieło szczególnie prawdomówne i przeciwstawianej rzekomo bajecznej, 
niezasługującej na uwagę kronice Mistrza Wincentego. Szczegółowe badania 
XX-wieczne po Wojciechowskim ukazały się z jednej strony dużo większą, niż 
mniemano dawniej, wartość dzieła Wincentego z drugiej zaś – uwarunkowa-
nia i zależności, od których, rzecz oczywista, Gall wcale nie był wolny. Labuda 
traktuje też przekazy Mistrza Wincentego, bardzo poważnie podnosząc, iż za-
chował on wcale wiernie dwie sprzeczne tradycje: kościelną, przychylną bisku-
powi oraz królewską, dworską, bardzo mu niechętną”115. W dalszej części spra-
wozdania Jerzy Kłoczowski suponuje: „Z dowartościowania tekstu Mistrza 
Wincentego, ba, z potraktowaniem go wręcz za źródło podstawowe do kon-
fliktu, łączy się wiarygodności obu tradycji tak uczciwie przekazanych przez 
pierwszego wybitnego historyka polskiego. Choć sam Wincenty opowiada 

114 J. Kłoczowski, „Factum” Świętego Stanisława – Sprawozdanie z sesji naukowej w Krakowie  
23 V 1973, „Analecta Cracoviensia” 11(1979), s. 652-654.
115 J. Kłoczowski, Dzieje Kościoła polskiego i Krakowa w XI wieku, „Analecta Cracoviensia” 
11(1979), s. 651-652. Zob. tenże, Dzieje chrześcijaństwa polskiego, t. 1, Paryż 1987, s. 31 i nn.
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się zdecydowanie za prawdziwością wersji kościelnej, pozytywnej dla św. Sta-
nisława, która stała się następnie też podstawą Stanisławowskiej legendy, to 
jednak Labuda skłonny jest bardzo poważnie traktować również cały arsenał 
zarzutów zebranych w wersji królewskiej”116.

Drugą rozprawą mającą istotny wpływ na dyskusję w sprawie męczeń-
stwa biskupa Stanisława, był wybitnie źródłoznawczy referat wygłoszony 
przez Mariana Plezię na konferencji w Krakowie w 1979 roku117. W pracy 
zatytułowanej „Dookoła sprawy św. Stanisława” Plezia rozpatrzył zarówno 
źródła kronikarskie, jak i ikonograficzne i materialne, podbudowując je solid-
ną krytyką historyczną. Ten wybitny mediewista dał także odprawę poglądom 
Wojciechowskiego odnośnie „Kroniki” Kadłubka: „Reputację mistrza Win-
centego jako historyka nadszarpniętą już w drugiej połowie XIX w., zrujnował 
ostatecznie T. Wojciechowski w Szkicach historycznych XI w., a zwłaszcza 
w szkicu dodatkowym pt. Plemię Kadłubka. Warto zaś zwrócić uwagę, że 
zrobił to nie tyle przy pomocy wnikliwej krytyki, ile po prostu samym bez-
granicznym pogardliwym potraktowaniem tego kronikarza, którego faktu-
ry literackiej nie rozumiał, a to przyprawiło go o zniecierpliwienie. Można 
ostatecznie zrozumieć przyczyny niechęci lwowskiego uczonego, ale trudno 
nie stwierdzić, że lekceważenie źródła jest najgorszą ze wszystkich możliwych 
metod hermeneutyki, gdyż w ogóle zamyka do niego dostęp i stwarza sytu-
ację bez wyjścia”118. Ten wybitny krakowski filolog i mediewista poddał także 
szerokiej wykładni termin „zdrada”. Stwierdzając, iż pojęcie to bywa niezwy-
kle relatywne, a aplikowanie go do konkretnych postępów bywa w znacznej 
mierze związane od tego, co za zdradę poczytują aktualnie sprawujący władzę. 
Idąc dalej zaznacza, że im bardziej władza jest niekontrolowana, tym silniejszą 
ma skłonność do traktowania jako zdradę wszelkiego aktu sprzeciwu, i aktu 
zamachu na swoje uprawnienia119.

O żywym zainteresowaniu „sprawą św. Stanisława” świadczą kolejne 
publikacje o dużym, jak i pomniejszym walorze naukowym. Aby nie być 
gołosłownym warto wymienić prace Tadeusza Grudzińskiego („Bolesław 
Szczodry-Śmiały i biskup Stanisław”120), Jana Powierskiego („Kryzys rządów 

116 Tamże, s. 652-653.
117 M. Plezia, Dookoła sprawy św. Stanisława, „Analecta Cracoviensia” 11(1979), s. 251-413.
118 Tamże.
119 Zob. Stanisław ze Szczepanowa [w:] K. R. Prokop, Poczet biskupów krakowskich, Kraków 
1999, s. 24-28.
120 T. Grudziński, Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje konfliktu, Warszawa 
1983; tenże, Nowa hipoteza o konflikcie Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem, „Kwartal-
nik Historyczny” 66(1959), s. 1208-1214; tenże, Polityka papieża Grzegorza VII wobec państw 
Europy Środkowej i Wschodniej (1073-1080), Toruń 1959.
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Bolesława Śmiałego. Polityka i jej odzwierciedlenie w literaturze średnio-
wiecznej”121), Henryka Łowmiańskiego („Król Bolesław II i biskup krakow-
ski Stanisław. Dwie tendencje ustrojowe: jedynowładcza i patrymonialna”122), 
Jacka Banaszkiewicza („Czarna i biała legenda Bolesława Śmiałego”123), Cze-
sława Deptuły („Z zagadnień interpretacji słynnego konfliktu”124), Tadeusza 
Wasilewskiego („Factum św. Stanisława w świetle roczników polskich”125), czy 
Jerzego Rajmana („Przedkanonizacyjny kult św. Stanisława biskupa”126).

Omawiając zagadnienie recepcji wincentyńskiej wersji sporu króla Bole-
sława z biskupem Stanisławem warto przytoczyć szerszy komentarz Tadeusza 
Grudzińskiego: „Całość opowiadania Kadłubka o Bolesławie II robi wraże-
nie realizowania przez pisarza pewnej zamierzonej z góry koncepcji historio-
graficznej. Kadłubkowa wizja polskiego króla za punkt odniesienia przyjęła 
przede wszystkim finał jego rządów i konflikt z biskupem krakowski i z tej 
ograniczonej perspektywy pisarz oceniał Bolesława, chociaż epizody ruski  
i pomorski zostały także zaznaczone. (…) Problemem podstawowym w ocenie 
wartości źródłowej relacji Kadłubka i jej przydatności dla rozwikłania tajem-
nicy konfliktu jest sprawa stosunku tego pisarza do odpowiedniego fragmentu 
tekstu jego praźródła, czyli określenia, w jaki sposób Wincenty odczytał i po-
jął zapis Gallowy. Wyczytał z niego w pierwszym rzędzie, iż spór miał podłoże 
moralno-prawne („grzech” króla i „grzech” biskupa, przy czym ten ostatni 
odrzucił, jako niewiarygodny). Niezależnie więc od konfliktu moralnego,  
w który uwikłał się biskup z królem, istniał już wcześniej w państwie po-
ważny konflikt, który podzielił elitę polityczną kraju na dwa wrogie ugru-
powania: króla i jego stronników (będzie o nich Kadłubek pisał w dalszej 

121 Zob. Część III. O tworzywie wincentyńskiej legendy o Bolesławie Śmiałym. 1. Uwagi  
o schemacie konstrukcyjnym wincentyńskiej legendy, s. 131-142; 2. Uwagi o tworzywie win-
centyńskiej legendy o Bolesławie a sprawy transplantacji informacji o powstaniu ludowym w 
Polsce, s. 142-157; 3. Sprawa rzekomego długotrwałego pobytu Bolesława Śmiałego poza Pol-
ską i kontynuatorzy mistrza Wincentego, s. 157-175 [w:] J. Powierski, Kryzys rządów Bolesła-
wa Śmiałego. Polityka i jej odzwierciedlenie w literaturze średniowiecznej, Gdańsk 1992.
122 H. Łowmiański, Król Bolesław II i biskup krakowski Stanisław. Dwie tendencje ustrojowe: 
jedynowładcza i patrymonialna, „Studia Historyczne” 22(1979), s. 165-197.
123 J. Banaszkiewicz, Czarna i biała legenda Bolesława Śmiałego, „Kwartalnik Historyczny” 
88(1981), s. 353-383.
124 Cz. Deptuła, Z zagadnień interpretacji słynnego konfliktu. Refleksje wokół „Szkiców histo-
rycznych XI wieku” Tadeusza Wojciechowskiego, „Roczniki Humanistyczne” 35(1987), z. 2,  
s. 435-457; Szczególnie godna uwagi jest praca: Cz. Deptuła, Galla Anonima mit genezy Polski. 
Studium z historiozofii i hermeneutyki symboli dziejopisarstwa średniowiecznego, Lublin 2000,  
s. 207, 211, 224, 294, 312, 349-351.
125 T. Wasilewski, Factum świętego Stanisława w świetle roczników polskich, „Kwartalnik Histo-
ryczny” 96(1989), nr 3-4, s. 15-30.
126 J. Rajman, Przedkanonizacyjny kult św. Stanisława biskupa, „Nasza Przeszłość” 80(1993), 
s. 5-49.
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części swojej relacji) oraz opozycję możnowładczą. (…) Mistrz Wincenty  
z przedstawieniem sprawy biskupa Stanisława nie miał już takich oporów jak 
Gall Anonim. Kronikarz znal również wersję wydarzeń nieprzychylną Stani-
sławowi. (…) Polemika, jaką podjął Kadłubek z tymi zarzutami, uświadamia, 
że w jego czasach – ponad 100 lat po wydarzeniach - sprawa Stanisława nadal 
budziła kontrowersje. Pamięć o niej ożywił zapewne konflikt w Anglii, który  
w 1170 r. doprowadził do zamordowania przez ludzi króla Henryka II Tomasza 
Becketa – biskupa Canterbury przeciwstawiającego się próbom ograniczenia 
praw Kościoła. (…) Rozbieżności zaznaczają się w ocenie roli Stanisława W spi-
sku. Wersja królewska przedstawia go, jako inicjatora. Tradycja kościelna suge-
ruje, że spisek zawiązano niezależnie od poczynań biskupa, który stanął jedynie  
w obronie życia i godności swoich podopiecznych. Nie sposób rozstrzygnąć, 
czy biskup bezpośrednio zaangażował się w sprzysiężenie przeciw królowi, lecz 
tak czy inaczej stał się stronnikiem spiskowców, a w oczach króla – zdrajcą”127. 

To że wśród mediewistów nadal istnieje spora rozbieżność w odbiorze 
wincentyńskiej relacji słynnego sporu, potwierdza publikacja Jana Powier-
skiego zatytułowana „Kryzys rządów Bolesława Śmiałego”. Pozwólmy sobie 
na szerszy cytat – konkluzji, do których doszedł ów badacz: „Koncepcja mi-
strza Wincentego o długotrwałym pobycie Bolesława na Rusi i na stepach 
czarnomorskich, rozwinięta przez jego następców pozostaje w daleko większej 
sprzeczności ze źródłami ruskimi i tym, co wiemy o ogólnej sytuacji, tym 
bardziej wskutek cofnięcia daty efemerycznej pomocy zbrojnej wojsk polskich 
dla Iziasława już nie o dwa, a o trzy lata przed 1079 r. (…) Skąd wzięła się 
koncepcja długotrwałej nieobecności Bolesława Śmiałego w Polsce? Przepro-
wadzona w niniejszej pracy analiza pozwoliła, jak sądzę ostatecznie, ustalić 
sposób dojścia mistrza Wincentego do jego koncepcji panowania Bolesława 
Śmiałego, przyczyn konfliktu z biskupem Stanisławem i śmierci tegoż. Pewne 
wątpliwości budzi zakres treści cytowanego przez Wincentego w ferworze po-
lemicznym i tylko stąd znanego źródła probolesławowego, jak i wiarygodność 
tego źródła. Jest jasne, że zakładając świętość Stanisława, uwolnił go od zarzu-
tów tego źródła i część owych zarzutów przeniósł na Bolesława. (…). Analo-
gie biblijne – Roboam, także jako następca Salomona, i Saul - oraz upadku 
Mieszka Starego i Władysława Laskonogiego pozwoliły mu ów schemat udo-
skonalić. Na dostosowanie do schematu wskazuje także sposób przekształce-
nia informacji Galla i ich kolejności w odniesieniu do okresu rządów przed 

127 T. Grudziński, Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje konfliktu, Warszawa 
1982, s. 139-163.
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konfliktem z biskupem. Pewien wpływ miały ruskie latopisarskie charakte-
rystyki książąt. Przyczyny upadku i konfliktu z biskupem wzorowane były 
na wspomnianych przykładach: musiały to być niesprawiedliwe sądy i ucisk 
fiskalny. Ten ostatni nie pasował do Gallowego obrazu szczodrego władcy, 
pozostały okrutne i niesprawiedliwe sądy, co przecież umacniał Gallowy prze-
kaz o kaźni Stanisława – chociaż sam Wincenty zastąpił ją osobistym udziałem 
Bolesława w zabiciu biskupa. Wyjaśnienie niesprawiedliwych sądów znalazł 
mistrz Wincenty w powstaniu ludowym w Polsce, które może już przed nim 
w źródle probolesławowym, ale raczej przez samego kronikarza, a może nie-
zależnie w obu utworach, które pod wpływem złego zrozumienia datacji źró-
deł ruskich zostało przeniesione z czasów Kazimierza Odnowiciela (gdzie go  
w kronice Wincentego zabrakło) do czasów Bolesława Śmiałego. Trudno w tej 
sytuacji wątpić w to, że bunt niewolników czasach Śmiałego należy wyłącznie 
do fikcji literackiej. Ów bunt jednak skojarzył się Wincentemu z przekazem 
Justyna o buncie niewolników scytyjskich podczas ośmioletniej nieobecności 
Scytów w swoim kraju. (…) Tak więc dłuższy pobyt Bolesława i jego rycerzy 
na wschodzie umożliwić miał, zgodnie z Justynem, bunt niewolników i zwią-
zanie się z nimi żon i córek rycerzy, na co wpływał i przekaz Galla Anonima  
o powstaniu ludowym z czasów Kazimierza Odnowiciela. Tym ostatnim 
wyjaśnił Wincenty opuszczenie Bolesława przez wojsko, o czym mógł wy-
czytać w źródle probolesławowym, przez siebie krytykowanym, chociaż tam 
chodziło raczej o ucieczkę części wojska w czasie jakiejś nieudanej wypra-
wy zbrojnej. Wykombinowanie represji Bolesława wobec zbiegłych rycerzy 
i niewiernych żon było już zabiegiem prostym, dyktowanym zresztą przez 
przyjęty schemat upadku władcy jako niesprawiedliwego sędziego. Karcenie 
króla przez biskupa za niesprawiedliwe i okrutne sądy zostało przeniesione 
z wincentyńskiego opisu panowania Mieszka Starego, klątwa zaś biskupa z 
klątwy Gaudentego, przeniesionej wraz z powstaniem ludowym z przekazu 
Galla do czasów Bolesława. Na obraz śmierci biskupa w katedrze wpłynę-
ły wiadomości o zamordowaniu arcybiskupa Canterbury Tomasza Becketa. 
Osobisty udział króla mógł być ukształtowany pod wpływem uproszczenia 
rocznikarskiego. Motywy cudów wzięto z hagiografii innych świętych, wpły-
nęły tu także legendy o św. Wacławie, patronie katedry wawelskiej. (…) Zna-
jąc kombinatoryczne metody mistrza Wincentego z innych partii jego kroniki 
nie możemy się zgodzić z opinią, że za symbolicznymi sformułowaniami kryje 
się jednak znajomość realiów. W sposób najbardziej dobitny przeczy temu 
przeniesienie czasowe buntu niewolników i długotrwała rzekomo nieobec-
ność Bolesława i jego wojska w Polsce, zupełnie niemożliwa do przyjęcia. (…)  
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Tak więc przekaz mistrza Wincentego poza tym, co przejął wprost z kroniki 
Galla i zaginionego źródła probolesławowego, musimy uznać w całości za płód 
fabularnej fikcji literackiej, której w badaniach historycznych nie można wyko-
rzystywać nie tylko, jako ważnego, ale nawet jako pomagającego w interpretacji 
źródła dla rekonstrukcji rzeczywistych wydarzeń. Jest to natomiast wspaniałe 
świadectwo wysokiego kunsztu literackiego mistrza Wincentego, niewątpli-
wie jednego z najwybitniejszych twórców polskiego średniowiecza”128. Już  
z powyższego fragmentu daje się zauważyć negatywne ustosunkowanie autora 
do wartości historycznej przekazu Wincentego Kadłubka, która dla Powier-
skiego ma w zasadzie wartość literacką.

Przejdźmy teraz do kolejnej fazy dyskursu, którego głównymi boha-
terai zostali: po wielokroć przywoływany Gerard Labuda oraz znawca hi-
storii Kościoła i prawa kanonicznego - Bolesław Przybyszewski. Punktem 
wyjściowym wznowienia polemiki była publikacja, znajdującej się w ma-
szynopisie książki Labudy pt. „Święty Stanisław, biskup krakowski, patron 
Polski. Śladami zabójstwa – męczeństwa – kanonizacji” 129. Pod względem 
konstrukcyjnym praca składa się z czterech części: 1) Przegląd historiografii,  
2) Analiza źródeł, 3) W poszukiwaniu tła konfliktu między królem Bolesławem 
a biskupem Stanisławem w świetle późniejszej tradycji, 4) Rozwój legendy od 
biskupa „zabitego” do biskupa „umęczonego” i kanonizowanego. Recenzji tej 
oczekiwanej pozycji podjął się na łamach „Kwartalnika Historycznego” Je-
rzy Wyrozumski. Ten doświadczony mediewista tak opiniował niniejszą roz-
prawę: „Książka G. Labudy, najbardziej wnikliwa ze wszystkiego co dotąd 
w sprawie św. Stanisława napisano, doskonała pod względem warsztatowym, 
nie zamknie na pewno dyskusji w drażliwej wciąż sprawie. Być może inaczej 
ją ukierunkuje. Spójna teza, jaką zbudował Autor, jest świetną odpowiedzią 
na Szkice historyczne jedenastego wieku T. Wojciechowskiego, które żyły  
w naszej wyobraźni przez parę pokoleń”130. 

128 J. Powierski, Kryzys rządów Bolesława Śmiałego. Polityka i jej odzwierciedlenie w literaturze 
średniowiecznej, Gdańsk 1992.
129 G. Labuda, Święty Stanisław biskup krakowski, patron Polski. Śladami zabójstwa – męczeństwa 

– kanonizacji, Poznań 2000. Zob. tenże, Wokół postaci św. Stanisława biskupa krakowskiego, 
„Studia Źródłoznawcze” 27(1983), s. 187-189; tenże, Korona i infuła, Od monarchii do poliar-
chii, Kraków 1996, s. 5-12, 23-26, 50-53; tenże, Święty Wojciech i święty Stanisław, patroni 
Polski, w kulturze politycznej narodu [w:] Przeszłość przyszłość. Prace dedykowane Prof. Czesławo-
wi Mojsiewiczowi dla uczczenia 75. rocznicy urodzin, (red.) M. Kosman, Poznań 2001, s. 17-47; 
tenże, W 75. rocznicę ukazania się Szkiców historycznych Tadeusza Wojciechowskiego, „Kwartal-
nik Historyczny” 88(1981), nr 2, s. 323-350; przedruk [w:] tegoż, Szkice historyczne X-XI wie-
ku. Z dziejów organizacji Kościoła w Polsce we wczesnym średniowieczu, Poznań 2004, s. 15-46.
130 J. Wyrozumski, „Kwartalnik Historyczny” 108(2002), s. 142-144.
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W polemice z niniejszymi studiami G. Labudy ukazała się rozpra-
wa ks. Bolesława Przybyszewskiego pt. „Święty Stanisław biskup krakow-
ski, męczennik za sprawę Bożą. Polemika z Gerardem Labudą”, wchodząca  
w skład pośmiertnie wydanej książki ks. Przybyszewskiego pt. „Święty Sta-
nisław, biskup męczennik”131. Monumentalna praca zredagowana przez 
Ingę Platowską-Sapetową, składa się z dwóch części, pierwsza zbiera doro-
bek twórczy ks. Przybyszewskiego, druga zawiera artykuły jego przyjaciół 
również dotyczące św. Stanisława. Już we wstępie zbioru można przeczytać, 
jaki cel przyświecał publikacji B. Przybyszewskiego: „pragnął dać odprawę 
jednemu z naczelnych koryfeuszy polskiej mediewistyki PRL, który choć 
piastun doktoratów honoris causa wszystkich uniwersytetów, nie był kory-
feuszem na polu historii Kościoła i jej teologicznych nauk pomocniczych  
z hagiografią na czele [słowa redaktor I. Platowskiej–Sapetowej – uwaga A.L]”. 
Idąc dalej ks. Bolesław Przybyszewski zarzuca referatowi Labudy pt. „Factum 
św. Stanisława” i tym samym milenijnej publikacji: „Odmawiał on [G. La-
buda – uwaga A.L] ogólnie czczonemu świętemu Patronowi Polski chwały 
świętości, ukazując go bezpodstawnie jako grzesznika, przez przypadek tylko  
i na skutek okoliczności politycznych wyniesionego na ołtarze”132. Nie miej-
sce tu by szeroko zajmować się dyskusją i polemiką nad poglądami tych za-
służonych badaczy. Należy jednak zainteresowanych odesłać do odpowiedzi  
G. Labudy na uwagi B. Przybyszewskiego w artykule pt. „Wznowienie dyskur-
su w sprawie męczeństwa i świętości biskupa krakowskiego Stanisława” „Na-
sza Przeszłość” 108(2007)133. W pracy tej autor wyodrębnił trzy fazy dyskur-
su wokół św. Stanisława tj. lata 1909-1910, 1970-1979/1981, i 2000-2004. 
Dodatkowo czytelnik może znaleźć w aneksie m.in. List kard. Karola Wojtyły 
do prof. Gerarda Labudy, List papieża Jana Pawła II do prof. Gerarda Labu-
dy, List Gerarda Labudy do ks. Bolesława Przybyszewskiego i List ks. Bolesława 
Przybyszewskiego do Gerarda Labudy134. Oddajmy jeszcze raz w tym miejscu 
głos G. Labudzie: „Po wieloletnich roztrząsaniach i składaniach rozmaitych 
poglądów należy nadal uważać przekaz źródłowy, zawarty w Kronice Polskiej, 
ks. I, rozdz. 27 Anonima Galla, w połączeniu z zapiskiem Kalendarza kapituły 

131 B. Przybyszewski, Święty Stanisław. Biskup męczennik, (Sprawa świętego Stanisława. 
Bibliografia. Legenda. Kult. Ikonografia. Polemika z Gerardem Labudą), (red.) I. Platowska-Sa-
petowa, Rzeszów-Łańcut 2005. Godna uwagi jest sztandarowa praca ks. Bolesława Przybyszew-
skiego pt. Święty Stanisław Biskup [w:] Polscy święci, (red.) J. R. Bar, Warszawa 1985, s. 11-38.
132 B. Przybyszewski, Święty Stanisław. Biskup męczennik…, s. 252.
133 G. Labuda, Wznowienie dyskursu w sprawie męczeństwa i świętości biskupa krakowskie-
go Stanisława, „Nasza Przeszłość” (Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce) 
108(2007), s. 5- 57.
134 Tamże, s. 44-54.
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krakowskiej pod r. 1079 za rdzeń i punkt wyjścia do rekonstrukcji wydarzeń 
związanych z zabójstwem biskupa krakowskiego, który za zdradę (pro traditio-
ne) został skazany na obcięcie członków (a więc nie na śmierć) i w następnym 
zdaniu nazwany zdrajcą (traditior). (…) W dalszym ciągu mistrz Wincenty 
potwierdza istnienie tradycji, włożone w usta króla Bolesława w ramach świa-
domej, przyjętej przez kronikarza konwencji literackiej, iż ta kara spotkała bi-
skupa za udział w spisku możnowładczo-rycerskim przeciw królowi, a nawet 
przypisanej mu w tym spisku (conjuratio) roli przywódczej (proditor)”135. 

Z nowszej literatury przedmiotu na uwagę zasługuje praca Krzysztofa 
Skwierczyńskiego pt. „Recepcja idei gregoriańskich w Polsce do początku XIII 
wieku” w szczególności rozdział trzeci zatytułowany: „Chronica Polonorum 
Mistrza Wincentego (II, 20)”136. Badacz ten zauważa, że gdy dla Galla całe 
panowanie Szczodrego, pełne potknięć, niepowodzeń i niestosownych zacho-
wań, prowadzi do upadku władcy, Kadłubek wprowadził w swoim dziele kon-
cepcję gwałtownej przemiany. W rozdziale 20 dzieła Kadłubka, we fragmen-
cie poświęconym ucieczce Szczodrego na Węgry, pada cały katalog zarzutów 
i obelg pod adresem zabitego biskupa krakowskiego. Na pytanie, dlaczego 
Kadłubek zamieścił katalog zarzutów stawianych przez Bolesława biskupowi, 
Skwierczyński stara się odpowiedzieć w polemice z argumentami Bolesława 
Przybyszewskiego. Konkludując uczony ten stwierdza, że z dużą dozą praw-
dopodobieństwa możemy przyjąć, że na przełomie XII i XIII stulecia współ-
istniały dwie żywe tradycje. Jedna z nich doprowadziła do kanonizacji Stani-
sława w połowie XIII wieku, druga zaś zanikła pod wpływem narastającego 
wciąż kultu biskupa krakowskiego. 

Należy także nadmienić, o konferencji naukowej „Błogosławiony Win-
centy Kadłubek i jego dziedzictwo” (Opatów, 17 czerwca 2009 r.). Podczas 
tej sesji Zbigniew Piłat przedstawił referat nt. „Święty Stanisław w życiu  
i twórczości Wincentego Kadłubka”. Spośród licznych wątków, które były 
przedmiotem wywodu, na szczególną uwagę zasługuje hipoteza dotycząca 
sporu między biskupem Stanisławem a Bolesławem Śmiałym. Prelegent su-
ponował przyczyny konfliktu w braku zgody biskupa krakowskiego na nowy 
podział administracji kościelnej w Polsce. Piłat wymienia trzy etapy rozwoju 
kultu św. Stanisława w Polsce, są to: 1) lata 1177-1184; 2) pontyfikat bi-
skupa Wincentego (1208-1218) i Iwona Odrowąża (1218-1229); oraz etap  
3) lata 1253-1254 (kanonizacja). Badacz ten upatruje istotną zależność między 

135 Tamże, s. 40-41.
136 K. Skwierczyński, Recepcja idei gregoriańskich w Polsce do początku XIII wieku, Wrocław 
2005, s. 191-201.
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wymienionymi etapami propagowania kultu Stanisława a pojawianiem się 
kwestii biskupstwa w Opatowie. I tu z kolei prelegent przypisuje obecność 
w Opatowie: 1) w latach 1181-1189 biskupa Cypriana, 2) w latach 1228-
1232 biskupa Gerarda i 3) w latach 1254-1257 biskupa Bartłomieja z Pragi. 
Stwierdza, iż zawsze kiedy środowisko duchowieństwa krakowskiego zaczyna 
podejmować czynności związane z kanonizacją Stanisława, środowisko dwor-
skie podejmuje próby założenia biskupstwa w Opatowie137. 

Jedną z najnowszych prac oświetlających historie naszej ojczyzny końca 
wieku XI jest znakomita monografia Władysława Hermana pióra Krzysztofa 
Benyskiewicza138. Podsumowując rozważania na temat relacji mistrza Win-
centego, uczony ten stwierdza, że „najbliżej prawdy był jak dotąd Marian 
Plezia, który podkreślał szczególny zawód i gniew towarzyszący wystąpieniu 
króla przeciw biskupowi. Mimo że wnioski te wysnuł historyk z bałamutnej 
opowieści mistrza Wincentego, zdają się one odpowiadać wyobrażalnemu 
nastrojowi ówczesnych zdarzeń. Bolesława zirytowała tak dalece postawa du-
chownego, że nie bacząc na jego stan, wydał wyrok, który spowodował zgon 
skazańca. W efekcie w kraju doszło do wewnętrznych zaburzeń, w wyniku 
których król zmuszony został do ucieczki na Węgry. Akt zemsty Bolesława 
nie był kaprysem znudzonego tyrana, lecz reakcją na określone zachowania 
poddanego. Gall nazywał rzecz zdradą. Był to czyn polegający najprawdopo-
dobniej na złamaniu przysięgi złożonej władcy, połączony z uczestnictwem 
w spisku przeciw niemu. (…) Należy podejrzewać, że duchowny zawdzięczał 
swe wywyższenie nie tylko dobrym relacjom z władcą, lecz również wyróż-
niającej roli politycznej na terenie Małopolski. Możliwe, że był nawet jed-
nym z filarów tamtejszego stronnictwa możnowładczego. Opozycji udało 
się, w wyniku negocjacji i tajnych kontaktów, pozyskać przychylność bisku-
pa, co oznaczało naruszenie istniejącej dotąd równowagi politycznej. Król, 
powziąwszy wiadomość o odstępstwie, potraktował je, jako zdradę i posta-
nowił przejąć stronnictwo biskupie poprzez likwidację jego dotychczasowe-
go przywódcy. Pochopna decyzja przyniosła odwrotny skutek, gdyż rycer-
stwo współtworzące ugrupowanie Stanisława dołączyło do sprzysiężonych.  
W takich okolicznościach Gallowe wydanie biskupa na obcięcie członków  
(a w konsekwencji powikłań, jego śmierć) mogło bardzo zaszkodzić Szczo-
dremu. Szkoda ta polegała prawdopodobnie na utracie części sił dotąd 

137 A. Lis, Konferencja naukowa: „Błogosławiony Wincenty Kadłubek i jego dziedzictwo” Opatów, 
17 czerwca 2009 r., „Roczniki Humanistyczne. Historia” 57(2009), z. 2, s. 289-295.
138 K. Benyskiewicz, Książę polski Władysław I Herman 1079-1102, Zielona Góra 2010, s. 97-
146, w szczególności: s. 122-146.
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stanowiących wsparcie ugrupowania królewskiego, a w dalszej konsekwencji 
– na porażce w starciu zbrojnym i utracie władzy. Owa hipotetyczna, ale, jak 
można sądzić, wiarygodna i atrakcyjna wizja rozwoju wydarzeń ma tę zaletę, 
że nawiązuje w jakimś stopniu do treści kroniki Galla i tłumaczy problem 
późniejszego stosunku Władysława Hermana do Stanisława. Nowy władca 
nie odczuwał psychicznej więzi z biskupem krakowskim z tego powodu, że 
ten współtworzył przez lata stronnictwo jego brata. Ostatnie, tragiczne wyda-
rzenia relacji tych nie zmieniły. Jeśli chodzi o określenie miejsca w historii dla 
relacji mistrza Wincentego, należy przyjąć, że mamy do czynienia z sugestyw-
nym, lecz literackim obrazem wydarzeń”. 

Konflikt biskupa stanisława  
z bolesławem ii w aspekcie prawnym

Przejdźmy teraz do krótkiej analizy konfliktu biskupa Stanisława z Bole-
sławem II w aspekcie prawnym. W dotychczasowej literaturze przedmiotu, na 
szczególną uwagę zasługują prace dwóch uczonych: Karola Górskiego (1903-
1988) pt. „O sprawie św. Stanisława”139 i Witolda Sawickiego (1904-1973) 
zatytułowana „Terminologia prawnicza kroniki Anonima-Galla w świetle 
instytucji obcych i rodzimych”140. Do realizacji zadania niniejszej pracy przy-
datna nam będzie analiza „Dekretu” Burcharda z Wormacji141, zredagowane-
go około roku 1012, oraz powstałego przed 1095 rokiem „Zbioru Troistego” 
(„Collectio Tripartita”)142.

139 K. Górski, O sprawie św. Stanisława, „Nasza Przeszłość” 4(1948), s. 61-82.
140 W. Sawicki, Terminologia prawnicza kroniki Anonima-Galla w świetle instytucji obcych  
i rodzimych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” Sectio G, 
vol. XVII(1970), nr 1, s. 1-24; tenże, Wpływ niektórych praw obcych na ustrój prawny państwa 
pierwszych Piastów, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” Sectio 
G, vol. XI(1964), nr 2, s. 29-62; tenże, Nowe perspektywy w badaniach nad kultem święte-
go Stanisława, „Sacrum Poloniae Millenium” 5(1958), s. 503-519; tenże, „Plemię Kadłubka”  
i „szczep Anonima” (na marginesie zatajonego źródła), „Zeszyty Naukowe KUL” 13(1970),  
s. 11-25; tenże, Przyczyny upadku Bolesława Śmiałego w świetle nowych badań, „Zeszyty Na-
ukowe KUL” 5(1962), nr 4, s. 21-48; tenże, Studia nad wpływem praw obcych w dawnej Polsce, 
Warszawa 1971, s. 147-186.
141 Burchardi Wormatiensis Episcopi Decretum libri viginti [w:] J. P. Migne, Patrologiae cursus 
completus, Series latina prior, t. 140, Parisiis 1880, col. 558-1136. 
142 Podstawą przy badaniu „Tripartity” jest rękopis krakowski (nr 84,wg J. Polkowski, Katalog 
rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce, 
t. III, Kraków 1884) pełniejszy od rękopisu gnieźnieńskiego tego zbioru (zob. T. Trzciński, 
Katalog rękopisów kapitulnych  w Gnieźnie, Poznań 1910). Por. W. Sawicki, Zbiór prawa dla lu-
dzi świeckich w krakowskim rękopisie Zbioru Troistego (Collectio Tripartita). Drogi wpływu praw 
obcych naprawo państwa Piastów w pierwszej połowie XII wieku, „Annales Universitatis Mariae 
Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” Sectio G, vol. VII(1960), Lublin 1961, s. 152-295. 
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Przyjęcie chrztu przez Mieszka I w 966 roku było punktem zwrotnym  
w dziejach Polski143. Państwo pierwszych Piastów zakorzenione zostało  
w kulturze międzynarodowej społeczności państw europejskich. Sytuacja 
ta sprzyjała wpływowi niektórych praw obcych na ustrój prawny Polski.  
W dotychczasowej praktyce państw słowiańskich system prawny opierał się na 
plemiennym prawie zwyczajowym, w zasadzie niepisanym144. W myśl prawa 
pogańskiego, król to nie tylko właściciel całego państwa, lecz także pan ludzi  
i rzeczy, posiadający prawo karania poddanych śmiercią bez sądu. W praktyce 
wykonywanie tej władzy było ograniczone przez elitę polityczną (możnowładz-
two), które w różnych okresach czasu mogło narzucać suwerenowi swą wolę,  
a nawet pozbawiać go tronu, gdy nie odpowiadał wymaganym warunkom145. 
W „Dekrecie” Burcharda odnajdujemy ogólną zasadę interesującego nas za-
gadnienia: „Królowie zwani są tak od prawego postępowania i dlatego, gdy 
postępowanie [ich] jest prawe, miano królewskie utrzymuje się w mocy.  
W przeciwnym wypadku miano to się traci”146. Przed przyjęciem chrześci-
jaństwa władca w państwach słowiańskich skupiał w swoich rękach niemal 
nieograniczoną władzę absolutną147.

Naturę prawną posiadają w opisie Galla Anonima pojęcia: vindica-
re, christus, peccatum, truncatio, traditio, eicere, regem148. Termin truncatio 
mógł mieć podwójne znaczenie, po pierwsze- kary na ciele, która polegała 
na obcięciu członków; po drugie- kary śmierci kwalifikowanej, która była 

143 Zob. A. Vetulani, Z badań nad kulturą prawniczą w Polsce piastowskiej, Wrocław 1976, 
s. 116-117; tenże, Opory wobec prawa rzymskiego w dawnej Polsce, „Analecta Cracoviensia” 
1(1969), s. 375; J. Sondel,  Ze studiów nad prawem rzymskim w Polsce piastowskiej, Kraków 
1978, s. 8 i n; tenże, O roli prawa rzymskiego w dawnej Polsce (uwagi ogólne), „Acta Universitatis 
Lodziensis” Folia Iuridica 21(1986), s. 53  i nn; A. Gieysztor, Przemiany ideologiczne w pań-
stwie Piastów a wprowadzenie chrześcijaństwa [w:] Początki Państwa Polskiego. Księga Tysiąclecia, 
t. II, Poznań 1962, s. 158. Ostatnio: L.P. Słupecki, Chrzest Polski w 966 roku. Mit począt-
ków kraju? [w:] Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku, (red.) J. Olko, Warszawa 2007,  
s. 11–22.
144 M. Dyjakowska, Ewolucja poglądów na prawo rzymskie w Polsce do końca XVIII wieku [w:] 
Prawo rzymskie a kultura prawna Europy, (red.) A. Dębiński, M. Jońca, Lublin 2008, s. 71-99.
145 Szerzej: S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. I: X-XVIII w., wyd. II, 
Kraków 2002, s. 77-79, 91-97; J. Bardach, Historia państwa i prawa Polski, t. I: Do połowy XV 
wieku, wyd. III, Warszawa 1965, s. 122 i nn. 
146 Burchard, cap. XV, 38.
147 Zob. J. Baszkiewicz, Myśl polityczna wieków średnich, Poznań 2009; tenże, Państwo suweren-
ne w feudalnej doktrynie politycznej do początków XIV w., Warszawa 1964. Szczególnie godne 
uwagi są prace Sławomira Gawlasa: O kształt zjednoczonego Królestwa, wyd. II, Warszawa 2000, 
s. 65-97; tenże, Stan badań nad polską świadomością narodową w średniowieczu [w:] Państwo, 
naród, stany w świadomości wieków średnich. Pamięci Benedykta Zientary (1929-1983), (red.)  
A. Gieysztor, S. Gawlas, Warszawa 1990, s. 149-194. Zob. K. Tanaś, Społeczeństwo wielko-
polskie w procesie kształtowania tożsamości regionalnej (1202-1314), Poznań 2006, s. 235-265.
148 Tak też: W. Sawicki, Terminologia prawnicza kroniki Anonima-Galla w świetle instytucji 
obcych i rodzimych, s. 12.



73

MĘCZEŃSTWO – NAJWYŻSZA PRÓBA MIŁOŚCI...

poprzedzona dodatkowymi dolegliwościami, w omawianym przypadku 
polegająca na obcięciu członków (było to nie tylko karą samoistną, ale również 
kwalifikowaną karą śmierci). Pojęcie traditio w średniowieczu miało podwój-
ny charakter: „zdrada” i „bunt”149. Pierwsze określenie oznaczało współdziała-
nie z obcymi na szkodę własnego kraju. Drugi termin – bunt - to przeciwsta-
wienie się w kraju legalnej władzy. Innymi słowy „zdrada” ma na celu przede 
wszystkim szkodę kraju i oczywiste porozumienie z obcymi; „bunt” wiąże się 
z obaleniem władzy królewskiej, nawet poprzez zabójstwo monarchy. W sytu-
acji, kiedy monarcha dokonywał inwestytury biskupiej, a biskup z tego tytułu 
zaprzysięgał mu wierność, każdy sprzeciw wobec monarchy mógł być poczy-
tany za „zdradę”. Zestawienie ustępu kroniki Galla mówiącego o wygnaniu 
Bolesława Szczodrego z fragmentem dotyczącym wygnania z Polski królo-
wej Rychezy i jej syna Kazimierza, dowodzi, że Gall używał terminu traditio  
w konotacji „buntu” a nie „zdrady”. Idąc dalej, należy podkreślić, iż określenie 
traditores oznacza bunt (przeciwstawienie się władzy) w celu objęcia (zmiany) 
rządów przez czynniki wewnętrzne. Rażące wykroczenie władcy-tyrana dawa-
ło podstawę prawną do legalnego przewrotu i odsunięcia go od sprawowanej 
władzy. W przypadku jaskrawego łamania przez króla zobowiązań wobec Ko-
ścioła i poddanych, przysługiwało im prawo do pozbawienia go tronu jako 

„tyrana”. Pozwólmy sobie w tym miejscu przytoczyć dwa przykłady z księgi 
prawa kanonicznego Burcharda z Wormacji: „Jeżeliby kto dobrowolnie jego 
[tj. biskupa] zabił, niech nie je mięsa, wina nie pije przez wszystkie dni życia 
swego, niechaj pas rycerski odłoży i na zawsze niechaj pozostanie bez nadziei 
na małżeństwo”150; „Ten, kto w złym zamiarze targnął się ręką na pomazańca 
Pańskiego, a mianowicie [na] biskupa, ojca i pasterza swego, ponieważ po-
pełnia świętokradztwo, i ten, kto kościół spustoszył i podpalił, synod święty 
uchwalił, by w jednym miejscu, to jest w klasztorze, pokutował przez wszyst-
kie dni życia swego”151. 

Poddając analizie prawnej interesujący nas fragment kroniki Galla mo-
żemy wywnioskować, że dziejopis odpowiednio interpretował prawo monar-
chy do karania swych poddanych w drodze karnego pozasądowego postępo-
wania z urzędu152. Jednakże nie miał on prawa wymierzania kar cielesnych  

149 Por. J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, wyd. II, Kraków 2005, 
s. 948-945; Słownik łacińsko-polski, (red.) M. Plezia, t. V, Warszawa 2007, s. 403; Du Cange, 
Glosatorum mediae et infimae latinitatis, Band VIII, Graz-Austria 1954, s. 146-147.
150 Burchard, cap. VI, 5.
151 Tamże, cap. X, 65.
152 Zob. H. Grajewski, Kara śmierci w prawie polskim do połowy XIV wieku, Warszawa 1956, 
Z nowszej literatury: T. Grabarczyk, Na gardle karanie. Kara śmierci w średniowiecznej Polsce, 
Warszawa 2008.
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i kary śmierci biskupom. Zastosowanie kary trunkacji było więc złamaniem 
powszechnie obowiązującej zasady prawa. W jurysdykcji karnej władca mógł 
wystąpić z oskarżeniem biskupa tylko przed synodem. Oskarżonemu bisku-
powi przysługiwało prawo apelacji do Stolicy Apostolskiej. W przypadku po-
twierdzenia wyroku przez papieża władca świecki mógł wymierzyć karę, która 
nie powodowała uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci. W przeciwnym razie 
postępowanie króla stanowiło występek153. 

Wracając do wyżej sygnalizowanej bulli papieża Paschalisa II skierowanej 
jak chce część historyków do arcybiskupa gnieźnieńskiego Marcina, który to 
miał uznać Stanisława winnym, warto zacytować opinię T. Grudzińskiego: 

„Gdyby zresztą Stanisław został potępiony i ukarany przez sąd kościelny, to 
jego życie pośmiertne w postaci formującej się już wkrótce legendy o męczeń-
stwie i świętości wyglądać by musiało zgoła inaczej”154. 

Prawo kanoniczne za niedopuszczenie wyroku do apelacji w Rzymie ka-
rało depozycją, czyli pozbawieniem kościelnych godności i urzędów. Zwróćmy 
szczególną uwagę na odpowiedni przykład Burcharada z Wormacji i „Collec-
tio Tripartita”: „Jeżeliby kto od dnia dzisiejszego na przyszłość, wbrew po-
stanowieniu tej Stolicy Apostolskiej, odważył się skazać biskupa i wygnać go  
z jego własnej stolicy, powinien być nieodwołalnie potępiony i na zawsze po-
zbawiony posiadanych godności”155; „Dekret” Burcharda sankcjonuje: „Stano-
wimy, iż sędziami biskupów winni być biskupi”156; „Niechaj nikt nie oskarża 
biskupów przed sędziami świeckimi lecz przed dostojnikami kościelnymi”157. 
Z kolei „Tripartita” wspomina: „Nikt z biskupów nie może być pozywany  
w sprawie karnej, sądzony i skazywany [inaczej] niż przed legalnym synodem 
z [prawem] odwołania się w swoim czasie do powagi apostolskiej. Gdyby kto 

153 Por. I. Sułowska-Kuraś, S. Kuraś, List Paschalisa II do arcybiskupa polskiego w świetle zasad 
dyplomatyki papieskiej oraz recenzji i emendacji tekstów, „Roczniki Humanistyczne” 34(1986), 
z. 2, s. 307-317. Podsumowania dyskusji wokół listu papieża Paschalisa II dokonał ostatnio 
Gerald Labuda, List Paschalisa II do arcybiskupa polskiego z początku XII wieku [w:] tegoż, Szkice 
historyczne X-XI wieku. Z dziejów organizacji Kościoła w Polsce we wczesnym średniowieczu, Po-
znań 2004, s. 431-450 i Posłowie, s. 469-470.
154 T. Grudziński, Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje konfliktu, wyd. II, War-
szawa 1985, s. 188; zob. J. Powierski, Kryzys rządów Bolesława Śmiałego. Polityka i jej odzwier-
ciedlenie w literaturze średniowiecznej, Gdańsk 1992, s. 211; H. Łowmiański, Król Bolesław II 
i biskup krakowski Stanisław. Dwie tendencje ustrojowe: jedynowładcza i patrymonialna, „Studia 
Historyczne” 22(1979), s. 193-196; K. Skwierczyński, La bolla di Pasqual’e II Significasti Frater 
Carissime: una fonte per la questione di San Stanislao?, „Questiones Meolii Aevi Novae” 7(2002), 
s. 207-236; P. Guzowski, Konflikt biskupa Stanisława z królem Bolesławem Śmiałym. Stanowisko 
Kościoła wobec zamachów stanu we wczesnośredniowiecznej Polsce [w:] Zamach stanu w dawnych 
społecznościach, (red.) A. Sołtysiak, J. Olko, Warszawa 2004, s. 266.
155 Burchard, cap. I, 175.
156 Tamże, cap. I, 153.
157 Tamże, cap. I, 167.
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ośmielił się postąpić inaczej, to, co zostanie uczynione, niech będzie uznane za 
nieważne i nie będzie zaliczone do ważnych czynności kościelnych”158.

Karol Górski zwrócił uwagę, iż badacze przeprowadzający dyskusję nad 
sprawą św. Stanisława, pozostawili w cieniu kwestię upomnień króla przez 
biskupa159. Badacz ten przychylił się do hipotezy, że św. Stanisław upominał 
Bolesława Śmiałego, by go skłonić  do publicznej pokuty, co doprowadziło 
do oskarżenia go o bunt i felonię. Godną uwagi jest analiza procesu św. Sta-
nisława w świetle przedgregoriańskiego prawa kanonicznego160. W omawia-
nym zagadnieniu należy wziąć pod uwagę kanony synodu w Hohenaltheim  
w Szwabii (na południe od Nördlingen położonej miejscowości Altheim). 
Synod ten odbył się w 916 roku, a jego przedmiotem było umocnienie wła-
dzy króla, w szczególności potępiając łamanie przysięgi i felonię wobec niego. 
Kanon 23 wprowadzał karę kościelną za bunt przeciwko władcy, jako poma-
zańcowi Bożemu, co było uznane za świętokradztwo i groziło dożywotnim 
zamknięciem w klasztorze161. Za felonię (określaną słowem traditio, nie zaś 
jak zdrada proditio) biskupów, kapłanów i diakonów karano degradacją, czyli 
zdjęciem święceń. Duchowni objęci tą sankcją podlegali prawu świeckiemu. 
Biskup Stanisław został skazany przez monarchę na karę śmierci przez ob-
cięcie członków za felonię, podczas gdy zgodnie  z obowiązującymi prawa-
mi mógł być jedynie złożony z urzędu i ukarany więzieniem lub wygnaniem. 
Już Gębarowicz przyjmował istnienie procesu kościelnego i skazanie biskupa 
przez metropolitę162. Nawet przyjęcie wyroku przez synod prowincjonalny, 

158 Za: W. Sawicki, Wpływ niektórych praw obcych na ustrój prawny państwa pierwszych Piastów 
(wiek XI-XII), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” Sectio G, 
vol. XI, 2(1964), s. 54.
159 K. Górski, O sprawie św. Stanisława, „Nasza Przeszłość” 4(1948), s. 61-82; Por. J. Umiński, 
Historia Kościoła, t. I: Chrześcijańska starożytność i wieki średnie, Opole 1949, s. 339 i nn; tenże, 
W sprawie zatargu św. Stanisława z Bolesławem Szczodrym, „Przegląd Historyczny” 37(1948), 
s. 138-152.
160 Z nowszej literatury warto wymienić: P. Wiszewski, Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tra-
dycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku), Wrocław 2008, s. 251-258; P. Guzowski, Kon-
flikt biskupa Stanisława z królem Bolesławem Śmiałym. Stanowisko Kościoła wobec zamachów 
stanu we wczesnośredniowiecznej Polsce [w:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, (red.)  
A. Sołtysiak, Warszawa 2004, s. 261-273; E. Skibiński, Biskup i monarcha [w:] Docendo discimus. 
Studia historyczne ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Wielgoszowi w siedemdziesiątą rocznicę 
urodzin, (red.) K. Kaczmarek, J. Nikodem, Poznań 2000, s. 99-109; K. Skwierczyński, Recepcja 
idei gregoriańskich w Polsce do początku XIII wieku, Wrocław 2005; M. Tomaszek, „Modlitwa  
i łzy bronią biskupa”. Pasterze polskiego Kościoła a walka orężna w ujęciu Wincentego Kadłubka, 

„Roczniki Historyczne” 71(2005), s. 121-136; 
161 Za: K. Górski, O sprawie św. Stanisława, s. 73.
162 M. Gębarowicz, Polska, Węgry czy Sycylia odbiorcą listu Paschalisa II, „Kwartalnik Historycz-
ny” 51(1937), s. 511-553. 
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bez apelacji do Rzymu było niezgodne z obowiązującym wówczas prawem163. 
Jeżeli przyjmiemy, że zarówno wyrok sądu kościelnego, jak i królewskiego był 
bezprawny- stanowi to podstawę do stwierdzenia, że brakło dostatecznych 
dowodów do stwierdzenia winy biskupa164. 

Kończąc warto podnieść kwestię niedomagania psychicznego Bolesława 
II. Zagadnienie to sygnalizował po wielokroć przywoływany Witold Sawicki 
pisząc: „argumentem przemawiającym za niedomaganiem psychicznym króla 
Bolesława jest szereg faktów zamieszczonych w kronice Anonima-Galla – kro-
nikarza życzliwego dla króla. Fakty te obrazują postępowanie Bolesława Śmia-
łego, którego cechą jest m.in. brak zrównoważenia, patologiczne przekonanie 
o własnej wyższości nad ludźmi – również innymi panującymi – czemu dawał 
wyraz parokrotnie, za każdym razem niemal w identyczny sposób: w stosun-
kach z wielkim księciem kijowskim Izasławem (1068) i z królem węgierskim 
św. Władysławem (1079). (…) Bolesław Śmiały był dotknięty niedomaga-
niem typu psychopatycznego (nieprawidłowe odchylenie osobowości zwłasz-
cza w sferze uczuć, o charakterze psychotycznym (usposobienie żywe i aktyw-
ne, nastroje zmienne, żywe i pobudliwe, o reakcjach gwałtownych, skłonnych 
do konfliktów oraz nadużyć obyczajowych i alkoholizmu)”165.

Zakończenie

Konflikt między biskupem krakowskim Stanisławem ze Szczepanowa 
a królem Bolesławem Śmiałym-Szczodrym doczekał się wielu, nie rzadko 
kontrowersyjnych i pozbawionych umocowania w źródłach hipotez. Moż-
na by wymienić wiele spotykanych w historiografii tez: związku Stanisława 
z obcym władcą (księciem czeskim Wratysławem czy królem niemieckim 
Henrykiem IV); nieposłuszeństwa względem monarchy w stosunkach we-
wnętrznych; sprzeciwu wobec wprowadzania reformy gregoriańskiej (lub 

163 Zob. J. Dobosz, Monarcha i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań 
2002, s. 120-123, 155-159.
164 Ostatnio zob. S. Trawkowski, Stanisław (Stanisław ze Szczepanowa, anachronicznie – Szcze-
panowski Stanisław) (przed 1039?-1079), święty, biskup krakowski [w:] Polski słownik biogra-
ficzny, t. XLI/4, z. 171, Warszawa-Kraków 2002, s. 580-587;
165 W. Sawicki, Przyczyny upadku Bolesława Śmiałego w świetle źródeł historycznych i historycz-
no-prawnych [w:] tegoż, Studia nad wpływem praw obcych, Warszawa 1971, s. 162, 164. Por  
J. Banaszkiewicz, Czarna i biała legenda Bolesława Śmiałego, „Kwartalnik Historyczny” 
88(1981), z. 2, s. 353–390; S. Trawkowski, Monarcha wobec ludu w świetle Kroniki mistrza 
Wincentego [w:] Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym. Referaty z konferencji naukowej  
U W, 29–31 maja 1996 r., kom. (red.) R. Michałowski i in., Warszawa 1997, s. 365–378; 
E. Skibiński, Biskup i monarcha [w:] „Docendo Discimus”. Studia historyczne ofiarowane Pro-
fesorowi Zbigniewowi Wielgoszowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, (red.) K. Kaczmarek  
i J. Nikodem, Poznań 2000, s. 99–109.
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odwrotnie upatrując w jej przeciwniku Bolesława); czy wreszcie sprzeciwu 
wobec zamierzeń zwiększenia liczby biskupstw i tym samym umniejszenia 
diecezji krakowskiej166.

W centrum naszego zainteresowania znalazła się „sprawa św. Stanisła-
wa” w „Kronice” Kadłubka – w historiografii i tradycji historycznej. Mistrz 
Wincenty pisząc o św. Stanisławie, przeciwstawił czytelnikom dwie tradycje: 
1) duchowieństwa krakowskiego, którą uznawał za prawdziwą oraz 2) dyna-
styczną – którą prezentował jako oszczerstwa Bolesława II podczas pobytu na 
Węgrzech, i która w biskupie widziała inicjatora spisku przeciwko królowi167. 
Tradycja ta mogła być przechowywana przez benedyktynów, których to do-
brodziejem był Szczodry, jak również kanoników krakowskich związanych  
z dworem książęcym. Z kolei według środowiska, z którym związany był kro-
nikarz (tradycja środowiska katedralnego), Stanisław sprzeciwiał się jedynie 
srogim karom śmierci, na które król skazywać miał panów (a zarazem cie-
miężycieli królewskich chłopów oraz kobiety i ich dzieci z nieprawego łoża), 
którzy opuścili go podczas ostatniej wyprawy na Ruś i Połowców (1077/8), 
oraz skrytemu ich zabijaniu168. 

Zgodzić się wypadnie ze zdaniem Jerzego Wyrozumskiego, że nie jest 
ważne, czy biskup Stanisław zginął przy ołtarzu z ręki działającego w afekcie 
króla, czy też został na śmierć skazany i stracony; ważne jest to, że rychło po 
śmierci otoczono go kultem169. Warto jeszcze wspomnieć o ważnym głosie do-
rzuconym ostatnio przez wymienionego wyżej znakomitego mediewistę na se-
sji naukowej zorganizowanej w związku z 750-leciem kanonizacji Stanisława 

166 S. Trawkowski, Stanisław (Stanisław ze Szczepanowa, anachronicznie – Szczepanowski Sta-
nisław) (przed 1039?-1079), święty, biskup krakowski [w:] Polski słownik biograficzny, t. XLI/4,  
z. 171, Warszawa-Kraków 2002, s. 580-587; Z. Sułowski, Z. Wiktorzak, Stanisław ze Szczepa-
nowa [w:] Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny, (red.) R. Gustaw, t. II, Poznań-War-
szawa-Lublin 1972, s. 419-455 oraz wersja popularna tego opracowania [w:] Nasi Święci. Polski 
słownik hagiograficzny, (red.) A. Witkowska, Poznań 1995, s. 515-530.
167 Por. B. Przybyszewski, Monolog króla Bolesława Śmiałego. Z problematyki badań nad 
sprawą św. Stanisława, „Analecta Cracoviensia” 11(1979), s. 415-431, przedruk: tenże, 
Święty Stanisław. Biskup męczennik. (Sprawa świętego Stanisława. Bibliografia. Legenda. Kult. 
Ikonografia. Polemika z Gerardem Labudą), (red.) I. Platowska-Sapetowa, Rzeszów-Łańcut 
2005, 207-234. Zob. ostatnio: L. Jurek, „Incendium rei publice” Lista zarzutów króla Bolesława 
wobec Stanisława w kronice Wincentego Kadłubka, „Teka Historyka” (Materiały Studenckiego 
Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego) 36-37(2009), s. 197-202.
168 Zob. M. D. Kowalski, Bolesław II Szczodry (Śmiały) (Urodzony około 1041-1042, zmarł 
2 lub 3 IV 1082) [w:] Piastowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1999, s. 57-63; A. Gieysztor, 
Bolesław II Szczodry [w:] Poczet królów i książąt polskich, (red.) A. Garlicki, Warszawa 1984,  
s. 52-61. Por. Z. Kozłowska-Budkowa, W sprawie relacji Mistrza Wincentego, Chronica Polono-
rum, ks. II c. 18, 20 [w:] Mente et litteris, Poznań 1984, s. 121-125.
169 Wielka Historia Polski, t. 2: Dzieje Polski piastowskiej (VIII w. - 1370), oprac. J. Wyrozum-
ski, Kraków 1999, s. 119-122.
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pt. „Święty Stanisław w życiu Kościoła w Polsce”170. Wyrozumski przypo-
mniał, iż skoro Stanisław został przez Kościół uznany i ogłoszony świętym, 
skoro przeprowadzono go zwycięsko przez postępowanie kanonizacyjne, nie 
mamy prawa, nie możemy kwestionować ani palmy jego męczeństwa, ani jego 
świątobliwości, ani czystych pobudek i intencji jego działania. Badacz ten za-
znaczył, że problem tkwi w tym, że Bolesław Szczodry-Śmiały należy niewąt-
pliwie do najwybitniejszych władców Polski, do największych dobrodziejów 
Kościoła polskiego i do wybitnych protagonistów siły i wielkości Kościoła 
powszechnego171. To Bolesław Szczodry był tym władcą, który odtworzył pol-
ską organizację kościelną. Idąc dalej z tym władcą należy łączyć fundacje klasz-
torne: Tyniec w biskupstwie krakowskim, Mogilno (może początek fundacji 
za Kazimierza Odnowiciela) w diecezji gnieźnieńskiej, Lubin w poznańskiej 
(pierwszy etap fundacji), oraz Płock a może i Wrocław172. 

Na potrzeby naszego tematu wskazaliśmy jedynie te wątki, które mogły 
być istotne dla budowania obrazu przeszłości konfliktu Śmiałego z biskupem 
Stanisławem w naszej historiografii (nie wychodząc w zasadzie poza opis mi-
strza Wincentego i jego interpretacji). Jesteśmy spadkobiercami i nosicielami 
tradycji i wizji historycznego sporu u fundamentów naszej narodowej tożsa-
mości, który nadal pobudza kolejnych badaczy173.

Na zakończenie tego szkicu, warto zacytować niepodlegające dezaktuali-
zacji słowa Czesława Deptuły: „Przy wykorzystaniu zaś wszystkich możliwych 
źródeł w celu nowej rekonstrukcji przyczyn i przebiegu upadku Bolesława 
Śmiałego nie powinno zwyciężyć ani plemię Kadłubka, ani szczep Anonima, ale 

170 J. Wyrozumski, Pomazaniec przeciw pomazańcowi [w:] Święty Stanisław w życiu Kościoła  
w Polsce. 750-lecie kanonizacji, (red.) A. N. Napiórkowski, Kraków-Skałka 2003, s. 95-104. 
Zob. tamże, K. Ożóg, Środowisko katedralne krakowskie w dobie kanonizacji św. Stanisława,  
s. 61-80.
171 Por. T. Grudziński, Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław, Kraków 2010; J. Bana-
szkiewicz, Czarna i biała legenda Bolesława Śmiałego, „Kwartalnik Historyczny” 88(1981),  
z. 2, s. 353–390.
172 J. Wyrozumski, Pomazaniec przeciw pomazańcowi…, s. 103.
173 Z nowszej literatury warto wymienić: P. Wiszewski, Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tra-
dycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku), Wrocław 2008, s. 251-258; P. Guzowski, Kon-
flikt biskupa Stanisława z królem Bolesławem Śmiałym. Stanowisko Kościoła wobec zamachów 
stanu we wczesnośredniowiecznej Polsce [w:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, (red.)  
A. Sołtysiak, Warszawa 2004, s. 261-273; E. Skibiński, Biskup i monarcha [w:] Docendo di-
scimus. Studia historyczne ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Wielgoszowi w siedemdziesiątą 
rocznicę urodzin, (red.) K. Kaczmarek, J. Nikodem, Poznań 2000, s. 99-109; K. Skwierczyński, 
Recepcja idei gregoriańskich w Polsce do początku XIII wieku, Wrocław 2005; M. Tomaszek, 
„Modlitwa i łzy bronią biskupa”. Pasterze polskiego Kościoła a walka orężna w ujęciu Wincentego 
Kadłubka, „Roczniki Historyczne” 71(2005), s. 121-136; T. Wojciechowski, Szkice historyczne 
jedenastego wieku, wyd. V, Poznań 2004.
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po prostu historyk operujący właściwymi metodami badawczymi”174. War-
to także dodać wniosek Gerarda Labudy, iż: „każda dalsza dyskusja, jeżeli 
ma przynieść nowe, lepsze oświetlenie, musi zacząć od ustalenia faktów źró-
dłowych. W tej dziedzinie trudno spodziewać się ujawnienia nowych źródeł,  
a także równie trudno się spodziewać, aby doszło do znacznego przewartościo-
wania istniejących, dobrze już rozpoznanych źródeł”175.

„Biskup krakowski Stanisław zginął zamordowany; morderstwo to 
spowodowało bezpośrednio bolesne dla Polski skutki; w dalszym rozwoju 
dziejów okazało się ono jednak beatum scelus bo ofiara uchroniła Polskę od 
złych następstw, jakie musiały wypłynąć z tolerowanego zła, dała narodowi  
i Kościołowi patrona. Opatrzność wskazała drogą cudów na słuszność kroku 
Biskupa, co wreszcie zostało stwierdzone w procesie przedkanonizacyjnym  
i aktem kanonizacji”176.

174 Cz. Deptuła, Uwagi o „problemie św. Stanisława”, „Więź” 7-8(1969), s. 140. Zob. tegoż, 
Z zagadnień interpretacji słynnego konfliktu. Refleksje wokół „Szkiców historycznych XI wieku” 
Tadeusza Wojciechowskiego, „Roczniki Humanistyczne” 35(1987), z. 2, s. 435-457; Prekursor 
narodowej refleksji [Wincenty zw. Kadłubkiem], „Przegląd Katolicki”, R. 72, 1984 nr 19, s. 7.
175 G. Labuda, Posłowie [w:] Szkice historyczne X-XI wieku. Z dziejów organizacji Kościoła  
w Polsce we wczesnym średniowieczu, Poznań 2004, s. 470.
176 S. Bełch, Przyczyny śmierci św. Stanisława Biskupa (Na marginesie pracy Karoliny Lancko-
rońskiej, W sprawie sporu między Bolesławem Śmiałym a św. Stanisławem, „Teki Historyczne”  
IX (1958, 1-15), Rzym 1960, s. 257-299.
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Rozdział 3 

SPRAWY DAWNE  
W POSTĘPOWANIU 

KANONIZACYJNYM1

Wstęp

Od początku istnienia Kościoła świętym oddawany był kult publiczny2. 
W okresie kultu męczenników (I-IV wiek) nie było żadnego dochodzenia 
przed przyznaniem męczennikowi kultu publicznego3. Powstawał on wśród 
chrześcijan spontanicznie. Kult męczenników zawierał w sobie następujące 
elementy, które stanowiły pierwotną formę kanonizacji: 1) pogrzeb, będący 
początkiem kultu, 2) zebranie gminy przy grobie męczennika, która z radością 
sprawowała pogrzeb, ciesząc się z chwały męczennika w niebie, 3) w pogrzebie 
brał udział biskup, który stał na czele gminy i był jednocześnie urzędowym 
świadkiem kultu, 4) obchodzenie w sposób uroczysty rocznicy śmierci (dies 
natalis), które stawało się świętem tego męczennika4. Podstawową formą ka-
nonizacji od IV wieku do czasu rezerwacji papieskiej było przeniesienie ciała, 

1 Lis A., Sprawy dawne w postępowaniu kanonizacyjnym, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”  
Nr 6 (1/2009), s. 73-80.
2 H. Misztal, Kanonizacja [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 607 – 610. God-
na uwagi jest praca tegoż autora: H. Misztal, Le causa di canonizzazione. Storia e procedura, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005.
3 J. Lisowski, Nowe teologiczno-prawne aspekty męczeństwa i praktyka Kongregacji [w:] Elementy 
prawne świętości kanonizowanej według ustawodawstwa Jana Pawła II. Materiały II Ogólnopol-
skiego Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego KUL Lublin 24 – 26 IX 1992, pod (red.) H. Misztala, 
Lublin 1993, s. 113–145; M. C. Pérez Tejera, Elementos constitutivos del concepto teologio-ca-
nonico del martirio, Roma 1993; A. G. Filipazzi, La prova del martirio nella prassi recente della 
Congregazione delle Causae dei Santi, Roma 1992. 
4 A. Amore, Culto e canonizzazione dei santi antichita cristiana, „Antonianum” 52(1977),  
s. 39–43. 
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czyli translacja (translatio), i podwyższenie, czyli elewacja (elevatio)5. Są to 
metody postępowania kanonizacyjnego poprzedzone pewną formą postępo-
wania dowodowego6. Przeniesienie i wyniesienie to wznowiona ceremonia 
pogrzebowa, podczas której wyjęte z grobu ciało umieszcza się w miejscu od-
powiednim do odprawiania mszy świętej. O ile translatio odnosi się głównie 
do samego faktu złożenia ciała w odpowiednim miejscu przy asystencji szcze-
gólnych uroczystości, o tyle elevatio bardziej dotyczy samego wyjęcia ciała  
z grobu i umieszczenia go ponad ziemią7. 

Nie istnieje ścisła granica oddzielająca dokonywania kanonizacji przez 
translatio i elevatio, a kanonizacją ogłaszaną dekretami papieskimi, ponieważ 
obie te formy przez pewien czas istniały równocześnie8. Papież Aleksander III 
(1159–1181), z powodu nadużyć, do jakich dochodziło w kościele katolickim 
wydał w 1181 r. dekret Audivimus, w którym stwierdził, iż: nikogo nie wolno 
czcić publicznie jako świętego bez zgody papieża (non licet vobis pro sancto absque 
auctoritate Romanae Ecclesiae, eum publice venerari)9. Promulgacja wspomnia-
nego dekretu miała miejsce wraz z włączeniem go do Dekretów Grzegorza IX 
w 1234 r10.

Próba określenia spraw dawnych

W procedurze kanonizacyjnej od zarania dziejów kanonizacji, istotnym 
problemem były sprawy dawne, gdzie od śmierci kandydata na ołtarze do 
chwili rozpoczęcia procesu minęło tak dużo czasu, że nie można było zebrać 
dowodów na temat życia, cnót, kultu starożytnego, gdyż świadkowie wymar-
li. W okresie przed reformą papieża Urbana VIII zajęli się tymi sprawami 
dwaj prawnicy Feliks Contelorus w swoim dziele Praxis de canonizacione 

5 H. Misztal, Kanonizacja równoznaczna, „Prawo Kanoniczne”,21(1978), nr 3–4, Warszawa 
1978, s. 189-190.
6 Tenże, Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, wyd. II, 
Lublin 2003, s. 153.
7 L. Hertling, Materiali per la storia del processo di canonizzazione, „Gregorianum” 16(1935), 
s. 171–173.
8 B. Wysocka, Dowodzenie w sprawach historycznych polskich kandydatów na ołtarze, Lublin 
2000, s. 14 (mps Archiwum Uniwersyteckie KUL); S. Ryłko, Historia praktyki kanonizacji 
i beatyfikacji kultu świętych i błogosławionych [w:] Postępowanie kanonizacyjne, t. 1: Świętość 
kanonizowana, pod (red.) Sz. T. Praśkiewicza, Kraków 2008, s. 63–71.
9 A. Petrani, W sprawie dekretu Aleksandra III Audivimus, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 
16(1969), z. 5, s. 5–10; F. Gagna, De processu canonizationes a primis Ecclesiae saeculis usque ad 
Codicem Iuris Canonici, Romae 1940.
10 F. Veraja, La beatificazione storia problemi prospettive, Sussidi per lo Studio della Cause dei 
Santi, S. Congregazione per le Cause dei Santi 1983, s. 18-19, 28-33. Zob. tenże, Le cause di 
canonizzazione dei Santi. Commento alla legislazione e guida practica, Cittá del Vaticano 1992.
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Sanctorum11 oraz Piotr Franciszek de Rubeis, który jako pierwszy podał okre-
ślenie spraw dawnych (causae antiquae)12. Za kryterium zaliczenia danej spra-
wy do dawnej P. F. de Rubeis uznał czas, jaki minął od śmierci danej osoby do 
chwili rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego13. Ten czas miał być nie dłuższy 
niż życie jednego, przeciętnego człowieka –czyli więcej niż 100 lat. W braku 
zeznań świadków naocznych, badacz ten proponował oprzeć dowodzenie na 
presumpcjach, opinii publicznej i poszlakach. Dodatkowo P. F. de Rubeis 
uznał, iż pełną wartość dowodową do udowodnienia świętości życia, cnoty  
i cudów posiadają źródła narracyjne, jak kroniki, historie, pisma różnych au-
torów, których sędzia dokonawszy pełnego badania uzna za wiarygodne14.

Sprawy dawne w ustawodawstwie  
papieża Urbana VIII (1623-1644)

Mimo istotnej roli jurysprudencji rotalnej i kanonistycznej w XVII wie-
ku można zauważyć pomieszanie pojęć w sprawach kanonizacji15. Nie rozróż-
niano kultu publicznego z kultem prywatnym oddawanym zmarłym w opinii 
świętości. Biskupi nadal uważali, że prawo wynoszenia na ołtarze jest w ich 
władzy i często wydawali sądy o kanonizacji mając za podstawę tylko kult 
wiernych i cuda zdziałane za przyczyną sługi Bożego. Wychodząc tym po-
trzebom niejako naprzeciw papież Urban VIII (1623–1644) stworzył jasną 
i ściśle określoną procedurę kanonizacyjną. 13 marca 1625 r. został wyda-
ny Dekret Kongregacji Inkwizycji16, 12 marca 1631 r. encyklika skierowana 
do patriarchów, arcybiskupów i biskupów De processibus rite conficiendis17  
 
 

11 F. Contelorus, Tractatus et praxis de canonizatione Sanctorum, Lugduni 1634.
12 Tractatus de fide historiarum [w:] C. De Matta, Novissimus de Canonizatione Sanctorum 
tractatus, Romae 1678, s. 415–424.
13 H. Misztal, Pojęcie beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych spraw historycznych, „Kościół i Prawo” 
1(1981), s. 145.
14 C. De Matta, Novissimus de Canonizatione Sanctorum tractatus, Romae 1678, s. 422.
15 G. Löw, La canonizzazione nella storia [w:] Enciclopedia Cattolica, t. III, Città del Vaticano 
1949, kol. 569– 607.
16 Urbani VIII pontificis optimi (...) Decreta servanda in canonizatione et beatificatione Sanc-
torum, Accedunt instructiones et declarationes E. mi et R. mi Sanctae Romanae Ecclesiae 
Cardinales, Praesulesque Romanae Curiae ad id muneris congregati ex eiusdem Summi Pon-
tificis mandato condiderunt, Romae ex Typographia Re. Cam. Apostolica. Treść dokumentu 
zamieszczona również: Codex pro postulatoribus, Ed. Lauri-Fornari-Santarelli, Ed. 4. Roma 
1929, s. 283–286.
17 Urbanus VIII, Litterae enciclicae: De processibus rite conficiendis, 12.3.1631 [w:] Codex pro 
postulatoribus, s. 293.
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(określenie przebiegu procesu kanonizacyjnego w diecezji), oraz 5 lipca  
1634 r. konstytucja apostolska Caelestis Hierusalem cives18. 

Reasumując, według ustawodawstwa Urbana VIII należało przeprowa-
dzić następujące procesy zwyczajne: 1) na terenie diecezji – proces ten miał 
dotyczyć opinii świętości życia i cnót heroicznych, 2) proces dotyczący zacho-
wania dekretów Urbana VIII, 3) proces apostolski z delegacji Stolicy Apostol-
skiej, a dotyczący heroiczności cnót i cudów19. Należy powiedzieć, że papież 
swoimi epokowymi dekretami odwrócił dotychczasową praktykę postępowa-
nia kanonizacyjnego. Do tych czas największe szanse powodzenia miała spra-
wa, w której istniał kult publiczny – droga kultu (via cultus), rzadko kiedy 
przeprowadzano sprawy, w których sługa Boży nie cieszył się kultem publicz-
nym – droga braku kultu (via non cultus). Papież Urban VIII wprowadził 
postępowanie odwrotne, od tej pory droga braku kultu stała się zwyczajną 
drogą postępowania (via ordinaria), zaś droga kultu postępowaniem nadzwy-
czajnym (via extraordinaria)20. Dla dobra spraw prowadzonych drogą kul-
tu, które z pewnością były sprawami dawnymi, Urban VIII uczynił wyjątek  
w swoich dekretach – zwany wypadkiem wyjętym (casus exceptus). Wypadek 
wyjęty obejmował pozostawienie kultu publicznego w odniesieniu do tych 
zmarłych, którzy: 1) odbierali go od niepamiętnych czasów (per immemora-
bilem temporis cursum) lub 2) na podstawie ogólnej zgody Kościoła (per com-
munem Ecclesiae consensum), albo 3) kult ich wynikał z pism Ojców Kościoła 
i pisarzy świętych (per patrum virorumque sanctorum scripta), 4) bądź też byli 
czczeni za wiedzą i tolerancją Stolicy Apostolskiej lub 5) ordynariuszy (scientia 
ac tolerantia Sedis Apostolicae vel ordinarii)21. 

Czas powstania kultu musiał sięgać swoim początkiem przynajmniej 
100 lat przed wydaniem konstytucji Caelestis Hierusalem cives, czyli przed rok 
153422.

Ordynariusz często poprzestawał na stwierdzeniu legalności kultu, ale 
najczęściej akta procesu super casu excepto wysyłano do Rzymu celem 

18 Urbanus VIII, Constitutio Apostolica: Caelestis Hierusalem cives, 5.7.1634 [w:] Codex pro pos-
tulatoribus, s. 286–292, Zob. G. Dalla Torre, Santità e diritto. Sondaggi della storia del diritto 
canonico, Torino 1999.
19 H. Misztal, Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura,  
wyd. II, Lublin 2003, s. 161.
20 J. Brosch, Der Heiligsprechungsprozess per viam cultus, Roma 1938, s. 12 i n.
21 Codex pro postulatoribus, s. 284.
22 H. Misztal, Drogi rozwoju postępowaniu kanonizacyjnego, „Częstochowskie Studia Teolo-
giczne” 11(1983), s. 201–204.
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uzyskania papieskiego zatwierdzenia kultu (confirmatio cultus)23. Jeżeli po-
twierdzenie legalności kultu było wydane przez Stolicę Apostolską, to akt ten 
był uważany za akt równoznaczny z beatyfikacją (później nazwany beatyfikacją 
równoznaczną – beatficatio aequipollens). Dekret Urbana VIII nazywał prze-
prowadzenie procesu zwyczajnego na temat opinii świętości, heroiczności 
cnót i cudów, ale często postulacje zadowalały się na stwierdzeniu legalności  
i papieskiej konfirmacji (tzw. beatyfikacja równoznaczna w starej formie –  
zatwierdzenie legalności kultu bez uprzedniej aprobaty cnót heroicznych). 
Wówczas, kiedy sprawa miała być prowadzona do kanonizacji, wtedy wysyła-
no listy odsyłające (litterae remissoriales) czyli delegację do prowadzenia procesu 
apostolskiego o cnotach24.

23 H. Fokciński., Potwierdzenie kultu w aktualnej praktyce Kongregacji do Spraw Kanonizacyj-
nych, [w:] Religioni et scientiae. Materiały V Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego (Lublin, 25 
kwietnia 2001 r.), pod (red.) P. Stanisza, Lublin 2001, s. 95–103; tenże, Potwierdzenie kultu. 
Kilka refleksji z okazji lektury piętnastego wydania „Index ac Status Causarum” [w:] Divina et 
humana. Księga Jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin ks. prof. Henryka Misztala, Lublin 2001, 
s. 465–479. 
24 J. Brosch, dz. cyt., s. 89–90. Zob. J. Benke, Proces kanonizacyjny w rozwoju historycznym 
do czasów obecnych, Lublin 1957 (mps Archiwum Uniwersyteckie KUL); W. Padacz, Sprawy 
historyczne w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym, „Prawo Kanoniczne” 8(1965), nr 1–2, 
s. 91–100.
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Pojęcie i dowodzenie spraw dawnych  
według Benedykta XIV (1740–1758)

Papież Benedykt XIV (1740–1758) rozwinął reformę Urbana VIII zaj-
mując się dowodzeniem w postępowaniu kanonizacyjnym. Benedykt XIV 
jeszcze przed wyborem na papieża, jako Prosper Lambertini stworzył swo-
je wielkie dzieło De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione 

– które stało się podręcznikiem do procesu kanonizacyjnego25. Następnie 
w dekrecie z 23 kwietnia 1741 r. De probationibus iudiciariis et de nume-
ro miraculorum ad beatificationem et canonizationem assequendam zmierzał 
do zaostrzenia przepisów dotyczących środków dowodowych i dowodzenia  
w sprawach kanonizacyjnych26. Papież ten wprowadził oryginalne koncep-
cje naukowe odnośnie spraw dawnych, wokół których nabrzmiały problemy 
prawne nierozwiązane przez Urbana VIII i Innocentego XI, którzy to prefe-
rowali sprawy zwyczajne oparte na zeznaniach świadków27. Za główne kryte-
rium odróżnienia spraw dawnych od zwyczajnych przyjął Benedykt XIV kry-
terium czasowe, tj. precyzując termin dawność jurysprudencja określiła upływ 
60, 70 lub 100 lat od śmierci danej osoby do momentu wprowadzenia sprawy 
na forum Kongregacji. 

Ustawodawstwo  
Kodeksu Prawa Kanonizacyjnego z 1917 roku

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. w kan. 1999 – 2141 zawarł 
wszystkie wymogi dotyczące beatyfikacji i kanonizacji28. Postępowanie ka-
nonizacyjne miało dwa etapy: w diecezji i na forum Kongregacji. Postępo-
wanie w diecezji obejmowało trzy części: 1) proces informacyjny na temat 
opinii świętości życia, cnót i cudów w ogólności lub męczeństwa (processus 
informativus); 2) proces zbierania pism sługi Bożego (processus super scriptis); 
3) proces braku kultu (processus de non cultu)29. Akta tych procesów wysłane 

25 Benedictus XIV [Prosperus Lambertini]. De Servorum Dei beatificatione et Beatorum caniza-
tione, Prati 1839 – 1842, voll. I–VII.
26 Benedictus XIV, Decretum: De probationibus iudiciaris et de numero miraculorum ad beati-
ficationem et canonizationem assequendam, 23.4.1741 [w:] Codex pro postulatoribus, s. 301–303.
27 C. De Matta, dz. cyt., s. 424.
28 Codex Iuris Canonici auctoritatis Joannis Pauli Papa II promulgatus. Kodeks Prawa Ka-
nonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 1984. 
Zob. J. Noval, Commentarium Codicis Iuris Canonici, ks. IV: De processibus, cz. II: De causis 
beatificationis servorum Dei et canonizationis Beatorum, Augustae Taurinorum-Romae 1932.
29 H. Misztal, Causae historicae w postępowaniu beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym, Lublin 1981, 
s. 47 i nn.
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do Kongregacji oraz przeprowadzano cenzurę pism sługi Bożego. Następnie 
adwokat przygotowywał pozycję na wprowadzenie sprawy (positio super in-
troductione causae). Całość pozycji z uwagami i odpowiedziami promotora 
sprawiedliwości była dyskutowana na posiedzeniu Kongregacji. Jeśli rezultat 
dyskusji był pozytywny, papież wyznaczał komisję do wprowadzenia sprawy30. 
Po sprawdzeniu procesu de non cultu wysyłano listy remisorialne (litterae re-
missoriales), odsyłające do przeprowadzenia procesu apostolskiego w diecezji31. 
Następnie akta wracały do Kongregacji, która badała ważność tego procesu32. 
Po tym następowało opracowanie pozycji na temat cnót heroicznych (positio 
super virtutibus) przez adwokata sprawy. Po uwagach promotora wiary i od-
powiedziach adwokata pozycja była dyskutowana na trzech zebraniach. Je-
śli głosy były przychylne sprawie, papież wydawał dekret aprobujący cnoty  
w stopniu heroicznym. Sługa Boży od tej pory mógł być nazywany czcigod-
nym33. W przypadku męczeństwa proces dotyczył faktu męczeństwa oraz jego 
przyczyn. Po udowodnieniu cnót lub męczeństwa przechodzono do udowod-
nienia cudu. Jeśli zostały udowodnione cuda papież przystępował do ogłosze-
nia dekretu beatyfikacyjnego. Aby mogła być dokonana kanonizacja należało 
przedstawić nowe cuda do aprobaty.

Sprawy historyczne  
w kodyfikacji Piusa XI (1922-1939)

Papież Pius XI (1922-1939) zreformował postępowanie kanonizacyjne 
w sprawach dawnych, zwanych historycznymi, a także ustalił zakres pojęcio-
wy spraw historycznych. Papież 6 lutego 1930 r. wydał motu proprio Già 
da qualche tempo34, w którym zdefiniował sprawy historyczne. W myśl motu 
proprio przez historyczne rozumie się takie sprawy dotyczące życia, cnót, mę-
czeństwa lub starożytnego kultu sługi Bożego, w których występuje niemożli-
wość zgromadzenia świadków współczesnych czy też dokumentów zawierają-
cych takie zeznania w dawniej prowadzonym procesie35. Można wnioskować, 
iż wtedy sprawa może być uznana za historyczną, gdy jest pozbawiona zeznań 
świadków zebranych w sądzie. Pius XI w odróżnieniu od Benedykta XIV,  

30 Kan. 2065-2086. 
31 Kan. 2087-2097. 
32 Kan. 2098-2100. 
33 Kan. 2101-2115. 
34 Pii Papa XI, Motu Proprio: Già da qualche tempo, 6.2.1930 [w:] Acta Apostolicae Sedis 
22(1930), s. 87–88.
35 Zob. H. Misztal, Prawo kanonizacyjne..., s. 179 i n.
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na pierwszym miejscu postawił kryterium dowodowe, podczas gdy jego 
poprzednik preferował kryterium czasowe. Papież określił również przed-
miot dowodzenia w sprawach historycznych. Dotyczy on cnót, męczeństwa, 
dawnej opinii świętości lub opinii męczeństwa, lub też starożytnego kultu. 
Uproszczeniu uległa także procedura spraw historycznych poprzez opuszcze-
nie procesu apostolskiego w odniesieniu do udowodnienia heroiczności cnót 
lub męczeństwa i starożytnego kultu36. 

Pojęcie i procedura spraw dawnych  
w ustawodawstwie Jana Pawła II (1978-2005)

W dniu 25 stycznia papież Jan Paweł II promulgował nowy Kodeks 
Prawa Kanonicznego37. Kanon 1403 § 1 KPK stanowi, że sprawy kanoniza-
cyjne sług Bożych należy prowadzić według szczególnego prawa papieskiego. 
Tego samego dnia, co Kodeks, została opublikowana konstytucja apostolska  
Divinus perfectionis Magister na nowo regulująca postanowienie kanoniza-
cyjne38. Za osobnym uregulowaniem instytucji spraw kanonizacyjnych prze-
mawiała specyfika tych spraw odróżniająca je od kanonicznych procesów 
spornych. Dnia 7 lutego 1983 r. zostały wydane Normy Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych, które należy zachować przy prowadzeniu dochodzenia przez 
Biskupów w sprawach kanonizacyjnych (Sacra Congregatio pro Causis Sancto-
rum. Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in causis Sanc-
torum)39 oraz Dekret generalny Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych na temat 
sług Bożych, których sprawy aktualnie są rozpatrywane w Kongregacji (Decretum 
generale de Servorum Dei in Causis quarum iudicium in praesens apud Sacram 
Congregationem pendent)40. 

Postępowanie kanonizacyjne w sprawach dawnych przebiega podobnie 
jak postępowanie w sprawach nowych w trzech etapach: 1) dochodzenie diece-
zjalne mające na celu zebranie wszystkich środków dowodowych odnoszących 

36 Tenże, Dokument jako środek dowodowy w historycznych sprawach beatyfikacyjnych, „Często-
chowskie Studia Teologiczne” 5(1977), s. 213–237.
37 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus [w:] Acta Apostolicae Sedis 
85(1983), II, 1-3l7; Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konfe-
rencję Episkopatu Polski, Poznań 1984.
38 Ioannes Paulus Papa II, Constitutio Apostolica: „Divinus perfectionis Magister”, Modus proce-
dendi in Causarum canonizationis instructione recognoscitur et Sacrae Congregationis pro Causis 
Sanctorum nova datur ordination 25.1.1983 [w:] Acta Apostolicae Sedis 75(1983), s. 349–355; 
tł. w. j. pol.: H. Misztal, Prawo kanonizacyjne…, s. 506–515.
39 Acta Apostolicae Sedis 75(1983), s. 394-403; tł. w. j. pol.: H. Misztal, Prawo kanonizacyjne..., 
s. 541–551.
40 Tamże, s. 552–553.
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się do życia, działalności, śmierci, opinii świętości lub męczeństwa oraz do 
fundamentu tej opinii, tj. cnót heroicznych lub męczeństwa sługi Bożego, 
starożytnego kultu i cudów; 2) studium w kongregacji materiału dokumen-
talnego i przygotowanie wyczerpujących pozycji; 3) dyskusja na posiedzeniu 
teologicznym, najpierw ze strony konsultorów pod przewodnictwem promo-
tora wiary (prałata -teologa) a następnie dyskusja i głosowanie kardynałów  
i biskupów - członków kongregacji.

Warto także podkreślić, iż postanowienia nowego prawa przyczyniły się 
do ułatwienia, skrócenia postępowania oraz zagwarantowania łatwiejszej dro-
gi do uzyskania pewności moralnej co do świętości kandydatów na ołtarze41.

Zakończenie

Pojęcie spraw dawnych od Piusa XI zwanych historycznymi, a od Jana 
Pawła II na nowo dawnymi, od momentu pojawienia się ich w postępowa-
niu kanonizacyjnym, podlegało pewnym ewolucjom42. Obecnie w Instrukcji 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego 
lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych „Sanctorum Mater” – art. 30 
§ 1. stanowi „Sprawa jest dawna, gdy dowody dotyczące cnót in specie lub 
męczeństwa sługi Bożego są oparte wyłącznie na źródłach pisanych, kiedy bra-
kuje świadków naocznych na temat heroiczności cnót lub męczeństwa sługi 
Bożego”43. 

Dowodzenie winno się, więc opierać na podstawie zgromadzonej doku-
mentacji. Można także wnioskować, iż należy gromadzić nie tylko dokumenty 
odnoszące się bezpośrednio do kandydata na ołtarze, ale wszelkiego rodzaju 
dokumenty, które mają jakikolwiek związek ze sprawą.

Kanonizacje są obecne w Kościele od samego początku. Podczas wie-
ków zmienił się formalny sposób dawania świadectwa o świętości, podczas 
gdy jego istota pozostała niezmienna. Kanonizacja dotyczy życia moralnego  
 

41 H. Misztal, Świętość w ustawodawstwie i nauczaniu Jana Pawła II. W pierwszą rocznicę 
śmierci Sługi Bożego [w:] H. Misztal, W. Bar, Świętość kanonizowana według papieży Jana Pawła 
II i Benedykta XVI, Lublin 2006, s. 9–34, tu szczególnie: s. 27–28.
42 B. Wysocka, dz. cyt., s. 9 (mps Archiwum Uniwersyteckie KUL). Zob. szerzej: R. Rodrigo, 
Manuale delle cause di beatificazione e canonizzazione, Roma 2004; J. L. Gutiérrez, L'istruttoria 
diocesiana nelle cause di canonizzazione [w:] Congregatio de Causis Sanctorum. Studium. Corso 
formative per istruire le Cause dei Santi, t. I: Parte Teologica, dispensae ad usum privatum audito-
rium, Cittá del Vaticano 2004, s. 183–261.
43 Acta Apostolicae Sedis 99(2007), s. 465-517; H. Misztal, „Sanctorum Mater” Instrukcji 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego  
w sprawach kanonizacyjnych. Komentarz, Lublin 2008, s. 54.



90

ROZDZIAŁ 3

Kościoła, święty jest czczony nie tylko, jako ten, kto z całą pewnością jest zba-
wiony, ale także, jako godny naśladowania przykład życia chrześcijańskiego 
(walor eklezjalny procesu kanonizacyjnego).
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SPOŁECZNO-PRAWNA SPECYFIKA 
KANONIZACJI RÓWNOZNACZNEJ1

Wstęp

Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście Apostolskim Tertio Millenio Adve-
niente, wydanym 10 listopada 1994 roku stwierdza, że najwyższą cześć Bogu 
samemu Kościół oddaje głosząc i wielbiąc świętość swoich synów i córek. 
Ci świadkowie Chrystusa prowadząc życie pełne owoców wiary, dali wyraz 
swojej miłości do Boga, czy to poprzez męczeństwo, czy też osobistą świętość 
ukazaną w heroizmie codzienności, idąc różnymi drogami chrześcijańskiego 
powołania2.

Kościół katolicki, mówiąc o świętości, wskazuje przede wszystkim na 
Boże wezwanie: Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz nie-
bieski3. Jak naucza Sobór Watykański II: wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek 
stanu i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałej 
miłości (Lumen Gentium, nr 20) – bowiem świętość – rozmaicie się wyraża  
u poszczególnych ludzi, którzy we własnym sobie stanie życia dążą do doskonałości 
w miłości, będąc zbudowaniem dla innych (LG nr 39)4.

1 Lis A., Społeczno-prawna specyfika kanonizacji równoznacznej, „Przegląd Prawno-Ekonomicz-
ny” Nr 7 (2/2009), s. 55-64.
2 Ioannes Pauilus Papa II, Littere Apostolica: Tertio Millenio Adveniente [w:] Acta Apostolicae 
Sedis 87(1995),  s. 5–41; Tekst polski: Jan Paweł II, List apostolski Teritio Millennio Adveniente 
Ojca Świętego Jana Pawła IIdo Biskupów, Duchowieństwa i Wiernych w związku z przygotowa-
niem Jubileuszu Roku 2000, Wrocław 1994, s. 37.
3 Mt 5,48; Kpł 11,44-45; 19,2; 20,7; 1 P 1,15; Wj 22,30; Lb 15,40; 1 Tes 3,13.
4 Sobór Watykański Drugi, konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst łacińsko-polski, Paris 1967, s. 105, 
 135. Zob. H. Misztal., Powołanie ludzi świeckich do świętości według Soboru Watykańskiego 
II, Kodeksu Prawa Kanonicznego i adhortacji „Christifideles laici”, „Kościół i Prawo” 12(1994),  
s. 101–102.
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Słudzy Boży, błogosławieni i święci są ogromnym dziedzictwem świa-
dectwa chrześcijańskiego, duchowości i świętości Kościoła. Do zadań ludzi 
Kościoła należy przekazanie tej bogatej spuścizny następnym pokoleniom5. 
Zanim jednak można oficjalnie oddawać cześć świętym, ich heroiczne życie, 
praktyka cnót czy męczeństwo musi być udowodnione w czasie prowadzo-
nego procesu kanonicznego6. Ażeby ukazać wspólnocie wierzących model 
świętości godny podziwu i możliwości do naśladowania, Kościół podejmuje 
czynności procesowe, podczas których niezbędne jest zebranie szeroko pojęte-
go materiału dowodowego7.

Pojęcie i formy kanonizacji w ujęciu prawa 
kanonicznego 

W rozumieniu prawa kanonicznego kanonizacja jest ostatecznym aktem 
papieskim, przez który sługa Boży, zaliczony uprzednio do błogosławionych, 
zostaje wpisany do katalogu świętych, któremu papież poleca oddawać kult 
publiczny kościelny należny osobom świętym8. Teologia katolicka z aktem 
kanonizacji łączy nieomylność papieską, nie jest to jednak traktowane jako 
dogmat lub prawda wiary9. Kanonizacja jak przypomina H. Misztal, w rozu-
mieniu prawnym różni się od beatyfikacji, która jest tylko zezwoleniem na 
kult lokalny ograniczony do jakiegoś miejsca, miasta, diecezji, kraju lub zako-
nu albo instytutu życia konsekrowanego lub do określonych aktów kultu, np. 
do Mszy i oficjum własnego  o błogosławionym, a nie jest ostatecznym aktem 

5 E. Nowak, Problematyka spraw polskich kandydatów na ołtarze [w:] Biegli w postępowaniu ka-
nonizacyjnym. Materiały z IV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego, KUL, Lublin 
22–23 maja 1998, (red.) H. Misztal, W. Bar, Lublin-Tarnów 1999, s. 108–137.
6 B. Wysocka, Dowodzenie w sprawach historycznych polskich kandydatów na ołtarze, Lublin 
2000, s. 1 i nn (mps Archiwum Uniwersyteckie KUL).
7 R. Pajszczyk, Dowód ze świadków w postępowaniu kanonizacyjnym. Studium historyczno-praw-
ne, Poznań 2006, s. 14 (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Studia  
i materiały, t. 90). Zob. A. Lis, Dokument jako środek dowodowy w sprawie kanonizacyjnej Win-
centego Kadłubka, Lublin 2008 (mps w Archiwum Uniwersyteckim KUL).
8 H. Misztal, Kanonizacja [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 607–610. God-
na uwagi jest praca tegoż autora: H. Misztal, Le causa di canonizzazione. Storia e procedura, Li-
breria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005. Zob. G. Löw, La canonizzazione nella storia 
[w:] Enciclopedia Cattolica, t. III, Città del Vaticano 1949, kol. 569–607.
9 L. Flisikowski, Problem pewności moralnej w sprawach kanonizacyjnych [w:] Elementy prawne 
świętości kanonizowanej według ustawodawstwa Jana Pawła II, Materiały II Ogólnopolskiego Sym-
pozjum Prawa Kanonizacyjnego KUL Lublin 24 – 26. IX. 1992, (red.) H. Misztal, Lublin 1993, 
s. 57 – 69. Zob. J. L. Gutiérrez, Il carattere processuale dell’istruttoria diocesana nelle cause di can-
onizzazione [w:] Religioni et scientiae. Materiały V Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego (Lublin 
25 kwietnia 2001 r.), (red.) P. Stanisz, Lublin 2001, s. 55–73; tł. pol. A. Miziński, Procesowy 
charakter instrukcji diecezjalnej w sprawach kanonizacyjnych, tamże, s. 75–94.
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papieskim10. Kanonizacja jest „formalna” (canonizatio formalis), gdy papież 
formalnym dekretem danego sługę Bożego dotąd czczonego, jako błogosła-
wionego wpisuje do katalogu świętych i poleca czcić w całym Kościele po-
przez akty kultu należne świętym. Papież Benedykt XIV (1740 – 1758) podał 
przykład formy takiego dekretu kanonizacji: N. N. ogłaszamy i ustanawiamy 
świętym (świętą) i wpisujemy do katalogu świętych, postanawiając jednocześnie, 
że jego pamięć powinna być czczona w Kościele powszechnym każdego roku przez 
oddawanie czci11. Należy jednak zauważyć, że nie wszyscy święci zostali wynie-
sieni na ołtarze przez akt kanonizacji formalnej, m. in.: apostołowie, święci 
pierwszych wieków, a także późniejsi święci, którzy nie byli formalnie kanoni-
zowani, ale ich kult jest obowiązujący w Kościele. W tych okolicznościach 
mówimy o kanonizacji równoznacznej. Klasyczne pojęcie kanonizacji równo-
znacznej omówił w swoim dziele De Servorum Dei beatificatione et beatorum 
canonizatione Benedykt XIV12. 

Papież ten stwierdza: „została wprowadzona niegdyś kanonizacja równo-
znaczna i od tamtych czasów trwa do dziś, przez którą oczywiście papież jakie-
goś sługę Bożego, cieszącego się posiadaniem starożytnego kultu i o którego 
heroicznych cnotach lub o męczeństwie i cudach wiadomo na podstawie sta-
łego i powszechnego przekonania historyków godnych wiary,  a jednocześnie 
nie brak ciągle przedłużającej się sławy znaków cudownych, papież tegoż sługę 
Bożego poleca czcić w Kościele Powszechnym przez odmawianie oficjum i od-
prawianie mszy w określonym dniu; jednocześnie papież czyni to bez żadnego 
 

10 H. Misztal, Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, wyd. 
II, Lublin 2003, s. 74–76.
11 Zob. H. Misztal, Kanonizacja równoznaczna, „Prawo Kanoniczne” 21(1978), nr 3–4, War-
szawa 1978, s. 189–216.
12 Benedictus XIV [Prosperus Lambertini]. De Servorum Dei beatificatione et Beatorum caniza-
tione. Prati 1839–1842, voll. I–VII. Zob. J. L. Gutiérrez, Le prove sussidiarie nelle cause di 
canonizzazione (Opinioni di Prospero Lambertini e innovazioni di Benedetto XIV) [w:] Ius Eccle-
siae, Rivista Internazionale di Diritto Canonico, Pontificia Università della Santa Croce, Giuffrè 
Editore, Vol. X – Num. 5(1993), s. 545–594.
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formalnego dekretu ostatecznego, bez przeprowadzenia uprzednich procesów 
i bez użycia zwyczajnych ceremonii”13. 

Możemy więc wyróżnić następujące warunki, które powinien spełniać 
podmiot bierny kanonizacji równoznacznej: 1) winien cieszyć się posiada-
niem starożytnego kultu kościelnego, 2) świętość jego życia (heroiczność cnót 
lub męczeństwo) winna być udokumentowana przez stałe i powszechne prze-
konanie historyków godnych wiary (Benedykt XIV przewidywał dowodzenie 
pośrednie przy pomocy historyków i kronik. Napisał: w takich sprawach jest do-
puszczalny dowód pomocniczy a w szczególności dowód z historii i historycznych 
pomników), 3) winny zaistnieć historycznie udokumentowane cuda i ciągle 
trwająca sława cudów, 4) szczególne zasługi wobec Kościoła14. 

Reasumując dotychczasowe rozważania, przytoczmy uwagi H. Misztala: 
Są więc dwie różne formuły kanonizacyjne, a różnica między nimi polega jedy-
nie na różnym sposobie, którym papież wprowadza obowiązek kultu w Kościele 
powszechnym. Jeżeli czyni to używając formy zwyczajnej, w której określa się wy-
raźnie i wprost świętość błogosławionego wpisując go do katalogu świętych, mamy 
do czynienia z kanonizacją formalną. Jeżeli czyni to zarządzając wprost włącze-
nie święta do kalendarza Kościoła powszechnego, z obowiązkiem dla wszystkich, 
których to dotyczy, recytowania oficjum i odprawiania Mszy na jego cześć, to jest 
to kanonizacja równoznaczna15. Należy jeszcze dodać, że kanonizacja równo-
znaczna ma odmienną formułę kanonizacyjną, ale rodzi te same skutki, co 
kanonizacja formalna. Równoznaczność kanonizacji odnosi się przede wszyst-
kim do elementu drugorzędnego – do specjalnej procedury lub uroczystości 
zewnętrznych. W kanonizacji równoznacznej papież nie używa zwyczajnej 
formuły kanonizacyjnej, w której istotnym elementem jest formalne i uro-
czyste deklarowanie świętości błogosławionego i wpis do katalogu świętych16. 
Błędnie termin równoznaczna zaczęto aplikować do procedury a nie do same-
go aktu papieskiego, rozumiejąc przez to kanonizację prowadzoną specjalną 
drogą - najczęściej jako kanonizację bez cudów17.

13 H. Misztal, Kanonizacja równoznaczna… s. 196.
14 Tamże, s. 205–209. Zob. T. Dąbski, Opinia świętości w postępowaniu kanonizacyjnym, Lu-
blin 2000 (mps Archiwum Uniwersyteckie KUL).
15 H. Misztal, Kanonizacja św. Kazimierza – aspekt prawno-kanoniczny, w: Jubileusz czterechse-
tlecia kanonizacji św. Kazimierza Jagiellończyka. Materiały z uroczystości i sesji naukowej Radom, 
22-24 listopada 2002 r., (red.) S. Makarewicz, E. Poniewierski, Radom 2005, s. 56.
16 Tamże, s. 55–57.
17 F. Veraja, La canonizzazione equipollente e la questione dei miracoli nelle cause di canonizza-
zione, Roma 1975, s. 34; H. Misztal, Kanonizacja równoznaczna…, s. 211.
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Kanonizacje równoznaczne  
szczególnego rodzaju

Nietypową w świetle nauki Benedykta XIV była kanonizacja równo-
znaczna zmarłej 18 stycznia 1270 r. mniszki dominikańskiej św. Małgorzaty 
Węgierskiej, dokonana prze Piusa XII 9 listopada 1943 roku18. W dekrecie 
papieskim kanonizacja ta została określona, jako równoznaczna. Jednak for-
ma aktu papieskiego, która wskazuje na rodzaj kanonizacji, ma następujące 
brzmienie: uroczyście orzekliśmy, że błogosławiona Małgorzata, dziewica z rodu 
Arpadów, mniszka z zakonu dominikańskiego jest świętą i wpisaną do katalogu 
świętych, postanawiając, że powinno się corocznie czcić w dniu śmierci to jest  
12 stycznia jej pamięć  w Martyrologium Rzymskim, jako świętej dziewicy19.  
Tu nie ma mowy o wpisaniu do Kalendarza Rzymskiego, ale tylko do Mar-
tyrologium, co jak wiadomo nie ma istotnego znaczenia w odniesieniu do 
kanonizacji. Nie ma także informacji o kulcie nakazanym (preceptywnym)  
w całym Kościele. Dlatego sekretarz Kongregacji mons. Carinci w liście  do 
prefekta tej kongregacji pisał, iż jest to: trzecia forma kanonizacji równoznacz-
nej mniej właściwa w stosunku do istniejącej. Wyjaśnienia tej skomplikowanej 
sytuacji należy szukać  w pozycji przygotowanej do kanonizacji Małgorzaty20. 
Z dyskusji prowadzonej na zwykłym zebraniu Kongregacji 13 VI 1943 r., 
wynikało, że Małgorzata jest mało znana poza Węgrami  i poza zakonem do-
minikańskim. Nie było, więc racji do rozciągnięcia kultu nakazanego na cały 
Kościół. Co więcej stan sprawy kwalifikował się raczej do beatyfikacji równo-
znacznej, gdyż nie było zatwierdzenia starożytnego kultu, ani też stwierdzenia 
heroiczności cnót i sławy cudów. W tej sytuacji ponens sprawy kard. Rossi 20 
VII 1943 r. zwrócił się do kardynała  C. Salottiego Prefekta Kongregacji Ob-
rzędów, aby dokonać kanonizacji równoznacznej, trochę na swój sposób to jest 
kanonizacji, do której nie potrzeba przeprowadzenia procesów  i ceremonii 
jak przy formalnej, ale przez wpis imienia błogosławionej do Martyrologium 
Rzymskiego i upoważnienie (nie nakaz) do czci przez wszystkich wiernych 
oraz pozwolenie na oficjum i msze dla tych, którzy o to proszą. Tym samym 
przewidziano możliwość rozszerzenia oficjum i Mszy na cały Kościół w dal-
szej przyszłości. Kongregacja zrealizowała propozycję kard. Rossiego, a jej pre-
fekt zreferował 23 VII 1943 r. wynik dyskusji papieżowi, który zdecydował 

18 Acta Apostolicae Sedis, 36(1943), s. 33–40.
19 Tamże, s. 39.
20 Urbis et Orbis. Extensionis seu concessionis officii et missae ad universam Ecclesiam in honorem 
B. Margaritae ab Hungaria, sanctimonialis Ordinis Praedicatorum. Positio super aequipollenti 
canonisatione. Roma 1943.



96

ROZDZIAŁ 4

o kanonizacji równoznacznej używając formy bardzo podobnej do tej, której 
się używa przy kanonizacji formalnej. Kanonizacja taka była czymś więcej niż 
zwykłe zatwierdzenie kultu i miała zadowolić postulację tej sprawy21. Jak su-
ponuje H. Misztal: papież zdecydował o „kanonizacji równoznacznej” ale była 
ona inna od tej opisanej przez Benedykta XIV. Nie ulega wątpliwości, że papież 
może dokonać odstępstwa od dotychczas przyjętej formy, może ją zmodyfikować, 
gdyż ma do tego pełnię władzy. Kanonizacja ta stworzyła precedens, że papież 
pierwszy raz kanonizował niemęczennika bez aprobaty cudów wymaganych przez 
prawo22. Podobna sprawa miała miejsce w procesem kanonizacyjnym Karola 
Lwangi i towarzyszy męczenników. Papież Paweł VI w formule kanonizacji 
formalnej, kanonizował 18 października 1964 r. Karola Lwangę i towarzy-
szy męczenników, nie wspominając o kulcie nakazowym (preceptywnym)  
w całym Kościele23. Wielokrotnie cytowany znawca prawa kanonizacyjnego 
H. Misztal, zwraca również uwagę na polski przykład kanonizacji Kazimierza 
Jagiellończyka w 1602 r., w którym można widzieć kanonizację równoznacz-
ną, dokonaną na swój sposób, bez uprzedniej beatyfikacji, ale mającą takie 
same skutki jak kanonizacja formalna24.

Trudności prawne w sprawie bł. Wincentego 
Kadłubka († 8 III 1223) i bł. Czesława († 15 VII 1242) – 
kanonizacja równoznaczna?

Mistrz Wincenty najprawdopodobniej pochodził z Karwowa koło Opa-
towa z rodu Łabędziów25. Zdobył magisterium w Paryżu (wg niektórych ba-
daczy w Bolonii) i związany był z ówczesnym środowiskiem intelektualnym 

21 F. Veraja, La canonizzazione equipollente..., s. 38. Zob. J. Brosch, Der Heiligsprechungsprozess 
per viam cultus, Roma 1938; A. Frutaz, La Sezione Storica della Sacra Congregazione dei Riti,  
Ed. 2. Città del Vaticano 1964.
22 H. Misztal, Kanonizacja równoznaczna…, s. 211 – 213.
23 Acta Apostolicae Sedis, 56(1964), s. 902–903.
24 H. Misztal, Kanonizacja św. Kazimierza..., s. 65.
25 A. Lis, Wokół pochodzenia Mistrza Wincentego, „Zeszyty Sandomierskie” 20/21(2005),  
s. 17–24; tenże, Mistrz Wincenty z rodu Łabędziów? [w:] Człowiek – Społeczeństwo – Wiara. 
Studia interdyscyplinarne, (red.)  B. Stawiarski, Wrocław 2008, s. 81–102, tenże, Konferencja 
naukowa „Tajemnice Opatowa”, „Zeszyty Sandomierskie” 25(2007), s. 85–86. Zob. J. Długosz, 
Katalog biskupów krakowskich [w:] Monumenta Poloniae Historica series nova,, wyd. J. Szymań-
ski, t. 10, cz. 2, Warszawa 1974, s. 162; B. Kürbis, Wstęp [w:] Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), 
Kronika Polska, wyd. B. Kürbis, Wrocław 2008, s. VIII-XIV; J. Bieniak, [ Głos w dyskusji 
], „Studia Źródłoznawcze” 20 (1976), s. 123-124; tenże, Mistrz Wincenty w życiu politycznym 
Polski przełomu XII i XIII wieku [w:] Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny 
kult i legenda, (red.) K. R. Prokop, Kraków 2001, s. 21-48; tenże, Polska elita polityczna XII 
wieku, cz. III A (Arbitrzy książąt – krąg rodzinny Piotra Włostowica) [w:] Społeczeństwo Polski 
średniowiecznej. Zbiór studiów, (red.) S. K. Kuczyński, t. 4, Warszawa 1990, s. 49.
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Chartres26. Po odbyciu studiów pełnił funkcje kancelaryjne na dworze Ka-
zimierza Sprawiedliwego. Następnie ok. 1194 r. został prepozytem katedry 
NMP w Sandomierzu27. W latach 1208 (bulla Innocentego III z 28 marca 
1208)28 – 1218 (przed 15 sierpnia 1218) był biskupem krakowskim29. Spra-
wując tę funkcję Wincenty aktywnie uczestniczył w życiu politycznym i ko-
ścielnym kraju – w zjazdach: w Borzykowej, Mąkolnie; synodach: w Mstowie, 
Sieradzu, Wolborzu; w soborze laterańskim IV (1215) oraz hipotetycznie  
w synodach: w Witowie, Chalnie i Kamieniu. W końcu biskup Wincenty  

26 O. Balzer., Studium o Kadłubku, cz. 1–2 [w:] tegoż, Pisma pośmiertne, t. I - II Lwów 1934–
1935; D. Borawska., Mistrz Wincenty w nowym wydaniu i opracowaniu. W stronę cystersów i św. 
Bernarda z Clairvaux, „Przegląd Historyczny”, 68(1977), s. 341–366; E. Skibiński., Źródła 
erudycji Kadłubka, „Roczniki Historyczne” 60(1994), s. 163–172.
27 Warto zastanowić się nad datą, kiedy Wincenty Kadłubek objął funkcję prepozyta w ka-
tedrze sandomierskiej? Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ksiądz 
Jan Wiśniewski podał, iż Wincenty został mianowany prepozytem przy kolegiacie sandomierskiej 
w 1186 r. i na tej godności przebywał lat blisko 22 (J. Wiśniewski, Katalog prałatów i kanoników 
sandomierskich od 1186 - 1926, tudzież sesje kapituły sandomierskiej od 1581 do 1866 r., Ra-
dom 1926, s. 104). Jednak data ta nie ma żadnego umocowania w źródłach. Należy zauważyć, 
iż konsekracja kolegiaty NMP w Sandomierzu miała miejsce 8 IX 1191 r. przez arcybisku-
pa Piotra Łabędzia (krewniaka Kadłubka sic!) (J. Dobosz, Działalność fundacyjna Kazimierza 
Sprawiedliwego, Poznań 1995, s. 95; K. Burek, Obecność Mistrza Wincentego w Sandomierzu, 

„Zeszyty Sandomierskie”, 19(2004), s. 42; J. Bieniak, Polska elita polityczna XII wieku (Część III 
A. Arbitrzy książąt – krąg rodzinny Piotra Włostowica) [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. 
Zbiór studiów, (red.) S. K. Kuczyński, t. 4, Warszawa 1990, s. 13–107; Cz. Deptuła, Wokół 
postaci arcybiskupa Piotra Łabędzia, „Roczniki Humanistyczne” 15(1967), z. 2, s. 37–47). Wy-
daje się, więc że dopiero od tej daty Kadłubek mógł sprawować funkcję prepozyta (M. Plezia, 
Scripta minora. Łacina średniowieczna i Wincenty Kadłubek, Kraków 2001, s. 301-303). Nie-
mniej jednak jak przyjmuje wybitny mediewista Roman Grodecki przejście Mistrza Wincente-
go z Krakowa do Sandomierza miało miejsce dopiero po śmierci Kazimierza II Sprawiedliwego 
5 V 1194 r. (R. Grodecki, Mistrz Wincenty Kadłubek, biskup krakowski (zarys biograficzny), 

„Rocznik Krakowski” 19(1923), s. 30–61 lub odbitka, s. 19). Oswald Balzer poszedł jeszcze 
dalej pisząc można przyjąć z największym prawdopodobieństwem, że pracował w kancelarii ksią-
żęcej, co najmniej do zgonu Sprawiedliwego, a przypuszczalnie jeszcze i przez krótki czas potem 
aż do r. 1196, kiedy na mocy układu z księżną – wdową Heleną Mieszko III dzierżył panowanie  
w Krakowie (O. Balzer., Studium o Kadłubku, cz. 1 [w:] tegoż, Pisma pośmiertne, t. I, Lwów 
1934, s. 65). W nowszej literaturze przedmiotu badacz historii kapituły w Sandomierzu – Le-
szek Poniewozik przyjął początek prepozytury Wincentego na lata 1191 - 1194 (L. Poniewozik, 
Prałaci i kanonicy sandomierscy w okresie średniowiecza, Toruń 2004, s. 28. Zob. J. Maciejewski, 
Episkopat polski doby dzielnicowej 1180-1320, Kraków – Bydgoszcz 2003, s. 232). Konkludu-
jąc, wydaje się możliwym przyjęcie daty 1194 r. idąc za wspomniany już Romanem Grodec-
kim oraz Klemensem Świżkiem (K. Świżek, Błogosławiony Wincenty Kadłubek. Życie – kult 

– modlitwy, wyd. II, Jędrzejów 1999, s. 22) czy Brygidą Kürbis (B. Kürbis, Wstęp, w: Mistrz 
Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika Polska, wyd. B. Kürbis, Wrocław 2003, s. XXVI - XXX). 
28 Stolica biskupstwa krakowskiego zawakowała 11 września 1207 r. kiedy to zmarł biskup 
Pełka (Rocznik kapituły krakowskiej, wyd. Z. Kozłowska-Budkowa, w: Monumenta Poloniae 
Historica series nova,  t. 5, Warszawa 1978, s. 70; 
29 S. Kiełtyka, Błogosławiony Wincenty Kadłubek (ok. 1150–1223), „Nasza Przeszłość” 16(1962), 
s. 196;  Z. Kozłowska–Budkowa, Rezygnacje biskupów krakowskich Wincentego i Iwona. Na mar-
ginesie artykułu: „Dlaczego Kadłubek zrezygnował z biskupstwa”, „Prace Historyczne” t. 1, Katolic-
ki ośrodek wydawniczy Veritas, Londyn 1967, s. 137–147, „Nasza Przeszłość” 33(1970), s. 39; J. 
Maciejewski, Episkopat polski doby dzielnicowej 1180-1320, Kraków – Bydgoszcz 2003, s. 232.



98

ROZDZIAŁ 4

z pobudek eschatologicznych tudzież zniechęcony upadkiem stronnictwa 
arcybiskupa Henryka Kietlicza (1199-1219) porzucił wszystko by zostać 
mnichem30. Zmarł w klasztorze cystersów w Jędrzejowie 8 III 1223r. Po 
śmierci cieszył się lokalnym kultem, który został zatwierdzony 18 II 1764 r. 
przez papieża Klemensa XIII31.

Biografia bł. Czesława należy do klasycznych, można by powiedzieć, 
zagadek historiograficznych. Polemiki i nie rzadko żywe dyskusje toczą się 
wokół rekonstrukcji jego życiorysu – analizy faktów historycznych i stwo-
rzonej po latach legendy. Pierwsze szersze dane dotyczące jego życia przynosi 
napisany w latach sześćdziesiątych XIV wieku „Żywot św. Jacka” autorstwa 
dominikanina, lektora w klasztorze krakowskim, Stanisława. Czesław przyjął 

Kalendarz katedry krakowskiej, w: tamże, s. 169). W przypadku interesującej nas elekcji 
kanonicznej mamy do czynienia z przykładem przeprowadzenia po raz pierwszy w dzie-
jach metropolii gnieźnieńskiej wyboru biskupa przez kapitułę (W literaturze przedmiotu 
spotykamy pogląd uznający za pierwszy wolny wybór biskupa w Polsce postulację Cypria-
na na biskupstwo wrocławskie  w 1201 r. Ostatnio opinię tą podważył Jacek Maciejewski, 
Episkopat polski doby dzielnicowej 1180 – 1320, Kraków - Bydgoszcz 2003, s. 46–48. Star-
sza literatura: J. Tazbirowa, Pierwsze elekcje biskupów w Polsce, w: Wieki średnie. Medium 
aevum. Prace ofiarowane Tadeuszowi Manteufflowi w 60. rocznicę urodzin, Warszawa 1962, 
s. 117–123; J. Szymański, Czy kanoniczna elekcja biskupa w Polsce w pierwszej połowie XIII 
wieku była wolna? [w:] Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi 
Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, kom. (red.) D. Gawinowa i in., Warszawa 
1991, s. 615–623). Przebieg tej elekcji poznajemy z bulli papieskiej z 28 marca 1208 r., za-
twierdzającej już mistrza Wincentego, jako biskupa (Bulla papieża Innocentego III do krakow-
skiej kapituły katedralnej w sprawie zatwierdzenia wyboru Wincentego na biskupa (28 marca 
1208), wyd. A. Bielowski [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 2, Lwów 1872, s. 801; Ko-
deks dyplomatyczny katedry krakowskiej ś. Wacława, wyd. F. Piekosiński, t. 1, Kraków 1874, 
s. 11, nr 7). Z papieskiej bulli dowiadujemy się, iż początkowo przeważająca część kanoni-
ków opowiedziała się za biskupem Gedką, aczkolwiek zgodzili się oni poprzeć Wincentego  
w przypadku braku zgody papieża na opuszczenie diecezji płockiej przez Gedkę. Innocenty 
III ostatecznie opowiedział się za mistrzem Wincentym, przychylając się do próśb arcybiskupa 
Henryka Kietlicza oraz Leszka Białego. Nie wydaje się słusznym dopatrywania w biskupie płoc-
kim Gedce Sasinowicu, jak chciała tego starsza literatura, przeciwnika reform gregoriańskich 
na ziemi polskiej, gdyż papież zaznaczył, iż obu kandydatów uważa za odpowiednich, a jego 
wybór podyktowany jest obawą o szkodę dla diecezji, którą zarządza już jeden z nich (Zob.  
W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199–1219). Działalność kościel-
na i polityczna, Poznań 2005, s.122–127; M. Szymaniak, Biskup płocki Gedko (1206–1223). 
Działalność kościelno-polityczna na tle procesu emancypacji Kościoła polskiego spod władzy książęcej, 
Toruń 2007, s. 265–269).
30 W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199–1219). Działalność ko-
ścielna  i polityczna, Poznań 2005, s. 238.
31 A. Lis, Świadectwo kultu bł. Wincentego Kadłubka z parafii Włostów. (Listy do biskupa 
sandomierskiego), „Kronika Diecezji Sandomierskiej” (cyt. dalej: KDS) Rok 100(2007)  
nr 5–6, s. 436–441; tenże, Szkice o Kadłubku. Kazanie z 1845 r. z okazji przeniesienia relikwii 
bł. Wincentego Kadłubka z Jędrzejowa do katedry NMP w Sandomierzu, KDS Rok 101(2008) 
nr 1-2, s. 134–144; tenże, Parafia Włostów ośrodkiem kultu bł. Wincentego Kadłubka, KDS Rok 
101 (2008) nr 11-12, s. 765-781; tenże, Żywot błogosławionego Wincentego Kadłubka biskupa 
krakowskiego, Patrona Królestwa Polskiego (reprint wydania z 1870 r.), KDS Rok 102(2009)  
nr 1-2, s. 99-107. 
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habit z rąk samego św. Dominika i został pierwszym przeorem klasztoru do-
minikanów pw. św. Wojciecha we Wrocławiu. Jan Długosz przekazał nam 
opis cudownego ocalenia Wrocławia przed Tatarami (czyli Mongołami) dzię-
ki sprowadzonej przez modlitwy Czesława kolumnie ognia32. Na zakończe-
nie tych z konieczności bardzo skróconych uwag należy zaznaczyć, że geneza 
kultu Czesława ginie w mrokach dziejów, aczkolwiek wydaje się, iż rozwijał 
się on od jego śmierci. W roku 1330 dokonano translacji ciała do kaplicy 
w tymże wrocławskim kościele. 26 VIII 1713 r. papież Klemens XI doko-
nał konfirmacji kultu i pozwolił na mszę i oficjum dla Wrocławia i zakonu 
dominikańskiego33. 

W postępowaniu zmierzającym do kanonizacji w sprawach historycz-
nych możemy wyróżnić następujące możliwości: 1) przejście od beatyfikacji 
formalnej do kanonizacji formalnej, 2) przejście od beatyfikacji formalnej do 
kanonizacji równoznacznej, 3) przejście od beatyfikacji równoznacznej do ka-
nonizacji formalnej, 4) droga od beatyfikacji równoznacznej do kanonizacji 
równoznacznej, 5) dojście do kanonizacji równoznacznej bez beatyfikacji for-
malnej czy równoznacznej. Najmniej trudności rodzi przejście od beatyfikacji 
formalnej do kanonizacji formalnej w sprawach dawnych. Bardziej skompli-
kowana jest sprawa przejścia od beatyfikacji równoznacznej do kanonizacji 
formalnej. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, jakiego typu beatyfi-
kacja równoznaczna była zastosowana: czy jej stara forma polegająca na zwy-
kłej konfirmacji kultu, czy może beatyfikacja równoznaczna po uprzednim 
zatwierdzeniu kultu i heroiczności cnót34. 

Obaj polscy błogosławieni dochodzili do beatyfikacji drogą zatwierdze-
nia kultu publicznego, który zgodnie z przepisami papieża Urbana VIII istniał 

32 Błogosławiony Czesław, Patron Wrocławia. Materiały z konferencji „Błogosławiony Czesław  
i jego dziedzictwo”, Wrocław, 12 maja 2003 roku, t. 1: Średniowiecze i czasy nowożytne, (red.) 
M. Derwich, Warszawa-Wrocław 2006; Błogosławiony Czesław i jego dziedzictwo. 777 lat do-
minikanów we Wrocławiu, (red.) J. Brodniewicz, Wrocław 2004; P. Kielar, Początki zakonu 
dominikańskiego w Polsce, „Nasza Przeszłość” 39(1973), s. 17-102; J. Kłoczowski, M. L. Nie-
dziela, Czesław [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1979, kol. 846-847; J. Kłoczowski, 
Czesław [w:] Nasi święci. Polski słownik hagiograficzny, (red.) A. Witkowska, Poznań 1995,  
s. 150-154; Z. Mazur, Błogosławiony Czesław [w:] Polscy święci, (red.) J. R. Bar, t. 3, Warsza-
wa 1984, s. 11-17; M. Niwiński, Czesław [w:] Polski słownik biograficzny, t. 4, Kraków 1938,  
s. 357; J. A. Spież, Średniowieczne świadectwa życia i kultu błogosławionego Czesława [w:] Do-
minikanie w środkowej Europie w XII-XV wieku. Aktywność duszpasterska i kultura intelektualna, 
(red.) J. Kłoczowski, J. A. Spież (Studia nad historią dominikanów w Polsce 3), Poznań 2002,  
s. 87-108; „Tutelaris Silesiae”. Błogosławiony Czesław we Wrocławiu, Wrocław 2006.
33 H. Misztal, Problemy prawne kanonizacji polskich błogosławionych, „Kościół i Prawo” 4(1985), 
Lublin 1985, s. 269, 287.
34 W. Padacz., Przejście od beatyfikacji do kanonizacji w procedurze kanonicznej, „Polonia Sacra” 
(Kwartalnik teologiczny) 9(1956), s. 165–172.
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przynajmniej 100 lat przed 1534 r35. Obie sprawy zakończyły się zwykłym 
zatwierdzeniem kultu, czyli beatyfikacją równoznaczną w starej, przedkodek-
sowej formie (bez aprobaty cnót heroicznych). Widzimy, więc, iż Wincenty 
i Czesław nie są kandydatami do kanonizacji równoznacznej. Należy, więc 
rozpatrzeć, jakie wymogi obowiązywałyby do kanonizacji formalnej w tych 
sprawach36. Otóż w drodze do kanonizacji formalnej zachodzą następują-
ce warunki, których nie można opuścić: 1) doniosłość sprawy dla Kościoła,  
2) aprobata cnót heroicznych, gdyż nie było jej przed beatyfikacją, 3) aprobata 
cudu i sławy cudów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w sprawie Wincentego 
Kadłubka i Czesława oprzeć się na przykładach kanonizacji równoznacznych, 
ale dokonanych na swój sposób - mających takie same skutki jak kanonizacja 
formalna (Małgorzata Węgierska, Karol Lwange, Kazimierz Jagiellończyk).

Dzisiejsze prawo stawia wyraźne wymogi, że ilekroć został już opubliko-
wany dekret konfirmacji kultu dawnego błogosławionego, jak to miało miejsce 
w omawianych sprawach, bez uprzedniego udowodnienia cnót heroicznych 
lub męczeństwa, to obecnie, gdy się zdąża do kanonizacji, biskup postępuje 
według procedury ustanowionej w Normae servandae37 dla spraw dawnych. 
Należy podjąć pogłębione studia historyczno-krytyczne nad uzupełnieniem 
pozycji tak, aby była wystarczająca do udowodnienia cnót. Po ewentualnym 
orzeczeniu cnót heroicznych błogosławionego należy przeprowadzić aprobatę 
jednego cudu dokonanego po konfirmacji kultu i dopiero wtedy zmierzać do 
kanonizacji38.

Zakończenie

Konkludując - termin kanonizacja - definiuje się jako oficjalne uznanie 
przez Stolicę Apostolską świętości życia konkretnej osoby ludzkiej z racji osią-
gnięcia przez nią doskonałości moralnej w stopniu heroicznym lub oddania 
swego życia za Chrystusa, polegające na uznaniu jej przez papieża za osobę 

35 Urbanus VIII, Constitutio Apostolica: Caelestis Hierusalem cives, 5.7.1634 [w:] Codex pro 
Postulatoribus, Ed. Lauri-Fornari-Santarelli, Ed. 4. Romae 1929, s. 286–292. Zob. H. Fok-
ciński, Potwierdzenie kultu. Kilka refleksji z okazji lektury piętnastego wydania „Index ac Status 
Causarum” [w:] Divina et humana. Księga Jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin ks. prof. Henryka 
Misztala, Lublin 2001, s. 465–479.
36 H. Misztal, Sprawa kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka, „Prawo Kanoniczne” 28(1985),  
nr 3–4, s. 237–246.
37 Acta Apostolicae Sedis 75(1983), s. 394-403; tł. w. j. pol.: H. Misztal, Prawo kanonizacyjne..., 
s. 541–551. 
38 Zob. Acta Apostolicae Sedis 99(2007), s. 465-517; H. Misztal, „Sanctorum Mater” Instrukcji 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego 
w sprawach kanonizacyjnych. Komentarz, Lublin 2008, s. 52-55.
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godną kultu publicznego w Kościele powszechnym i wpisaniu do katalogu 
świętych.

Kanonizacja dotyczy życia moralnego Kościoła, święty jest czczony nie 
tylko, jako ten, kto z całą pewnością jest zbawiony, ale także, jako godny 
naśladowania przykład życia chrześcijańskiego (walor eklezjalny procesu 
kanonizacyjnego)39.

Należy podkreślić, że równoznaczność kanonizacji odnosi się przede 
wszystkim do elementu drugorzędnego – do specjalnej procedury lub uroczy-
stości zewnętrznych. W kanonizacji równoznacznej papież nie używa zwyczaj-
nej formuły kanonizacyjnej, w której istotnym elementem jest formalne i uro-
czyste deklarowanie świętości błogosławionego i wpis do katalogu świętych.

Kanonizacja równoznaczna jest więc pewną odpowiedzią Kościoła na 
faktyczną sytuację społeczną, powstającą z racji istniejącego kultu. Przykład 
przywołanych tu polskich błogosławionych potwierdza żywy związek pomię-
dzy sytuacją społeczną a decyzjami formalno-prawnymi. Jest to ważne nie 
tylko dla polskiej kultury prawnej, ale w przypadku bł. Mistrza Wincente-
go nie sposób nie zauważyć istotnego znaczenia procesu kanonizacyjnego dla 
ugruntowania tej Postaci w dziejach Narodu Polskiego.

39 Szerzej: H. Misztal, Znaczenie społeczne kanonizacji i beatyfikacji, „Roczniki Nauk Prawnych” 
9(1999), nr 2, s. 73–95.
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Rozdział 5 

WYKORZYSTANIE DOWODU  
Z DOKUMENTÓW NA PRZYKŁADZIE 

BŁ. WINCENTEGO KADŁUBKA1

Wstęp

Przez dokument rozumie się pisemne oświadczenie o treści prawnej, wy-
rażające jakąś czynność prawną, sporządzoną w wymaganej formie. Dokumen-
ty średniowieczne (dyplomy) spisywano w języku łacińskim na pergaminie  
(tj. specjalnie wyprawionej skórze)2. Początki dokumentu na ziemiach polskich 
giną w mrokach przeszłości3. Po uformowaniu się państwa i przyjęciu chrześci-
jaństwa nastąpiło stopniowe przejmowanie różnych elementów kultury. Do-
kument należy do najważniejszych i najliczniejszych źródeł poznania prawa  
w omawianym okresie4. Jak zauważa Józef Dobosz na plan pierwszy wysuwa 
się, więc jego strona pragmatyczna, a sam dokument spisywany jest wedle zna-
nych i utrwalających się na Zachodzie wzorców i form kancelaryjnych5. Wła-
śnie w wieku XII rozpoczyna się ich powolne wprowadzenie do powszechnej 

1 Lis A., Wykorzystanie dowodu z dokumentów na przykładzie bł. Wincentego Kadłubka [w:] 
Świętość kanonizowana, t. 7: Sprawy dawne, (red.) Praśkiewicz S. T., Wydawnictwo Karmeli-
tów Bosych, Kraków 2011, s. 133-186
2 S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. I: X-XVIII w., Kraków 2002, s. 93.
3 J. Dobosz, Dokument na ziemiach polskich w wiekach średnich [w:] Ars scribendi. O sztuce 
pisania w średniowiecznej Polsce. Katalog wystawy, Gniezno 2008, s. 27-36.
4 Szczególnie godna uwagi jest publikacja: Ars scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej 
Polsce, Gniezno 2008. Czytelnik znajdzie tam następujące artykuły: R. Witkowski, Warsztat 
pisarza w średniowiecznej Polsce, s. 15-26; J. Dobosz, Dokument na ziemiach polskich w wiekach 
średnich, s. 27-36; R. Witkowski, Średniowieczny rękopis – pomnik trwalszy niż w spiżu ryty,  
s. 37-49; E. Skibiński, Odczytywanie źródła historycznego (oratura i litteatura - między mitem  
a historią), s. 51-61.
5 J. Dobosz, Dokument na ziemiach polskich w wiekach średnich [w:] Ars scribendi. O sztuce 
pisania w średniowiecznej Polsce, Gniezno 2008, s. 27; tenże, Wprowadzenie [w:] S. Kętrzyński, 
Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, Poznań 2008, s. v-xix.
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praktyki, co zapewne powoduje nie tylko ewolucję ich formy i struktury, ale 
pociąga za sobą kształtowanie się początków instytucji zwanej kancelarią,  
a w stuleciu XIII jej szybszy rozwój. Kancelaria kościelna w zakresie funkcji  
i organizacji nie różniła się zasadniczo od kancelarii świeckich, podlegały one 
tym samym procesom przemian, wzajemnie na siebie oddziałując, w przeszło-
ści w kancelariach świeckich wiele urzędów powierzano duchownym6. Kance-
larie określa się nie tylko jako instytucje, ale także, jako zespół ludzki. Pogłę-
biające się rozbicie dzielnicowe, a wraz z nim wzrost liczby dworów książęcych, 
bez wątpienia spowodowało, iż znacznie wzrosła liczba możliwych wystawców 
dokumentów. Zapewne w XIII stuleciu ukształtowała się pewna liczba kance-
larii książąt dzielnicowych7. 

Badania dyplomatyczne mają już długą tradycję. Dyplomatyka to jedna 
z pierwszych wyodrębnionych tzw. nauk pomocniczych historii. Początkowo 
do XIX wieku traktowana była łącznie z paleografią8. W ostatnich latach roz-
wija się nowy nurt badawczy, postrzegający dokumenty w kontekście systemu 
komunikacji społecznej. Do niedawna dużym zainteresowaniem cieszyły się 
badania kancelarii poszczególnych władców, kancelarii kościelnych oraz miej-
skich. Dla rozwoju dyplomatyki decydujące znaczenie miała zmiana spojrze-
nia na definicję i funkcję dokumentu średniowiecznego. Dyplom przestał być 
traktowany jedynie jako źródło informacji o faktach politycznych, gospodar-
czych czy społecznych. On sam, wraz ze swoimi cechami formalnymi (format, 
dukt, dyktat), staje się faktem historycznym, który należy badać na szerokim 
tle zjawisk prawnych, administracyjnych i kulturowych9. 

6 S. Olczak, Kancelaria [w:] Encyklopedia Katolicka, t. VIII, Lublin 2000, kol. 551.
7 Zob. S. Nawrocki, Rozwój form kancelaryjnych, Poznań 1997; A. Gąsiorowski, Staropolski 
dokument i kancelaria jako przedmiot badań historycznych [w:] Nauki Pomocnicze Historii na 
IX Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Toruniu, (red.) A. Tomczyk, Warszawa-Łódź 
1976, s. 53-62.
8 J. Lelewel, Nauki dające poznać źródła historyczne, Wilno 1822. Zob. J. Szymański, Sto lat 
przemian metodologicznych nauk pomocniczych historii w Polsce [w:] Tradycje i perspektywy nauk 
pomocniczych historii w Polsce, (red.) M. Rokosz, Kraków 1995, s. 35-47.
9 I. Pietrzyk, Kancelaria i dokument Przemyślidów opawskich w XIV i początkach XV wieku, 
Katowice 2008. Zob. K. Bobowski, Dokumenty i kancelarie książęce na Pomorzu Zachodnim do 
końca XIII wieku na tle praktyki kancelaryjnej wszystkich świeckich i kościelnych ośrodków zarzą-
dzania i kultury, Wrocław 1988; K. Skupieński, Notarius a subcancellarius. Uwagi o hierarchii 
urzędników kancelaryjnych w Polsce dzielnicowej [w:] Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiello-
nów. Studia ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, (red.) 
J. Bieniak i in., Poznań 1997; B. Trelińska, Kancelaria i dokument książąt cieszyńskich 1290-
1573, Warszawa-Łódz 1983; T. Jurek, K. Skupieński, Die polsnische Diplomatki an der Schwelle 
zum 21. Jahrhundert. Eine Bilanz. „Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Sigel- und Wap-
pendkunde” 2006, Bd. 52; A. Adamska, „From Memory to Written Record” in the Periphery of 
Medieval Latinity: The Case of Poland in the Eleventh-Thirteenth Centuries [w:] Charters and the 
Use of the Written Word in Mediev al. Society, ed. K. Heidecker, Turnhout 2000, s. 83-100.
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W dyplomatyce polskiej z różnych powodów nadal dominują mono-
graficzne opracowania dziejów kancelarii, głównie monarszych, kościelnych 
i miejskich. Część z nich nie wychodzi poza tradycyjny kwestionariusz ba-
dawczy; poprzestając na rekonstrukcji formularza dokumentów, rozpoznaniu 
duktów pisma oraz identyfikacji osób pracujących w kancelarii. Względnie 
nieliczne monografie formuł dokumentowych odnoszą się przeważnie do tych 
części formularza, które mają znaczenie dla mocy prawnej dyplomu. Coraz 
częściej jednak uwagę badaczy zwracają formuły, będące nośnikiem pew-
nych treści ideowych, politycznych bądź religijnych. Słusznym wydaje się, że  
w arendze treści te są najbardziej czytelne10.

Bohaterem niniejszej pracy jest Wincenty Kadłubek (ok. 1150-1223) 
– autor „Kroniki polskiej”, posiadacz tytułu naukowego, biskup, cysters, 
błogosławiony11.

10 A. Adamska, Arengi w dokumentach Władysława Łokietka. Formy i funkcje, Kraków 1999; 
B. Kürbis, Metody źródłoznawcze wczoraj i dziś, „Studia Źródłoznawcze” 24(1979), s. 83-96; 
K. Bobowski, W sprawie metod badawczych średniowiecznej dyplomatyki śląskiej, „Sobótka” 
35(1980), nr 3, s. 517-526; M. Bielska, Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII w., Warsza-
wa-Wrocłąw 1967; S. Kuraś, Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich XIV-XV 
wieku, Warszawa-Wrocław 1971, s. 24; K. Mieszkowski, Studia nad dokumentami katedry 
krakowskiej XIII w. Początki kancelarii biskupiej, Wrocław-Warszawa 1974, s. 93; J. Krzyżania-
kowa, Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. Studium z dziejów kultury politycznej Polski w 
XV wieku, cz. 1, Poznań 1972, s. 10; taż, Kancelaria królewska Władysława Jagiełły jako ośrodek 
kultury historycznej, „Studia Źródłoznawcze” 18(1973), s. 67-96; W. Korta, Rola kulturalna 
średniowiecznej kancelarii [w:] Studia z dziejów kultury i ideologii ofiarowane E. Maleczyńskiej, 
Wrocław 1968, s. 63-78.
11 Zob. Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda. Materiały sesji 
naukowej – Kraków, 10 marca 2000, pod (red.) K. R. Prokopa, Kraków 2001; A. Lis, Rec. „Bło-
gosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej”, (red.) tomu M. Starzyński, M. Zda-
nek, „Nasza Przeszłość” 114(2010), s. 365-363; tenże, Rec. „Onus Athlanteum. Studia nad Kro-
niką biskupa Wincentego”, pod (red.) A. Dąbrówki, W. Wojtowicza, tamże, s. 365-373; M. Plezia, 

„Scripta minora”. Łacina średniowieczna i Wincenty Kadłubek, Kraków 2001; J. Banaszkiewicz, 
Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, wyd. 2, Wrocław 2002; K. Chmielewska, 
Rola wątków i motywów antycznych w „Kronice polskiej” Mistrza Wincentego zwanego Kadłub-
kiem, Częstochowa 2003; K. Pawłowski, Retoryka starożytna w „Kronice” Wincentego Kadłubka. 
Sztuka narracji, Kraków 2003; K. Świżek, Błogosławiony Wincenty Kadłubek. Życie, kult, mo-
dlitwy, wyd. 3 popr. i uzup., Jędrzejów 2007; Jan z Dąbrówki, Komentarz do Kroniki polskiej 
mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, wyd., wstępem i przypisami opatrzył M. Zwiercan; 
przy współpr. A.Z. Kozłowskiej i M. Rzepieli, Kraków 2008 [Pomniki Dziejowe Polski, S. 2, 
t. 14]; P. Jasienica, Antykronika [w:] Trzej kronikarze, wstęp H. Samsonowicz, Warszawa 2008, 
s. 305-400; A. Lis, Studia Zagraniczne Mistrza Wincentego, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 
Rok 102 (2009) nr 9-10, s. 613-621; tenże, Elekcja na biskupstwo krakowskie Wincentego Ka-
dłubka, tamże, Rok 102 (2009) nr 11-12, s. 792-798; tenże, Rezygnacja Wincentego Kadłubka 
z funkcji biskupiej, tamże, Rok 103 (2010), nr 1-2, s. 132-140.
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Dokument w historii i archiwistyce

W historii przyjęła się definicja Karola Maleczyńskiego, według którego 
dokumentem są wszystkie pisma, które mogą służyć dowodzeniu, powsta-
waniu i wykonywaniu uprawnień, posiadające przy tym oczywiście pewne, 
zmieniające się zależnie od czasu i miejsca, formy zewnętrzne12. Nieco zmo-
dyfikowaną formę definicji podał w swoim dziele pt. Nauki pomocnicze hi-
storii Józef Szymański. W myśl tego autora, za dokument uważa się każde 
pisemne oświadczenie, posiadające prawnie i kancelaryjnie samodzielny 
byt, oświadczenie, które służyło powstaniu, udowadnianiu i wykonywaniu 
określonych uprawnień oraz posiadające pewne określone prawem i kulturą 
cechy, wewnętrzne i zewnętrzne, zmieniające się zależnie od czasu i miejsca 
jego powstania13. Dokumenty można podzielić na grupy i rodzaje wychodząc 
z różnych punktów widzenia i stosując różne kryteria i zasady podziału. Bio-
rąc pod uwagę założenia prawne możemy podzielić dokumenty na publiczne  
i prywatne, dyspozytywne i poświadczeniowe. Rodzaje źródeł dokumento-
wych zależą od formy kancelaryjnej, jak i od zdolności prawnej. Możemy tu 
wyróżnić następujące rodzaje: 1) dyplomy lub dokumenty w sensie ścisłym, 
2) listy i 3) akty. Biorąc za kryterium podziału dokumentów osobę, która je 
wystawiła, dzielimy je znów na dokumenty 1) publiczne i 2) prywatne. 

W wystawieniu dokumentu biorą zawsze udział, co najmniej dwie stro-
ny: wystawca i odbiorca14. Przekazem dokumentu nazywamy tę jego formę, 
w jakiej dociera on do nas obecnie. Formy przekazu mogły być różne i od 
tego zależały jego walory dowodowe. Możemy tu wyróżnić: 1) oryginały,  
2) falsyfikaty, 3) koncepty, 4) kopie, 5) oraz tzw. dokumenty powtarzające 
(vidimus, insert)15. Nauką historyczną, która zajmuje się krytycznym bada-
niem dokumentów jest dyplomatyka16. 

12 K. Maleczyński, Stanowisko dokumentu w polskim prawie prywatnym i przewodzie sadowym 
do połowy XIII w. [w:] tenże, Studia nad dokumentem polskim, Wrocław 1971, s. 117. 
13 J. Szymański, Nauki pomocnicze historii. Wydanie nowe przejrzane i zmienione, Warszawa 
2002, s. 443. 
14 Dyplomatyka wieków średnich, (red.) K. Maleczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski, War-
szawa 1971, s. 19 – 24.
15 Nazwa dyplomatyki wywodzi się od greckiego słowa diplôma, które dało początek łacińskie-
mu diploma, a stąd polskie dyplomy. Oznacza ono: podwójnie złożony i służyło na określenie 
paszportów, składających się z dwóch połączonych ze sobą tabliczek woskowych, wydawanych 
przez senat rzymski kurierom cesarskim lub wysłużonym żołnierzom. Na określenie nauki  
o dokumencie termin ten został użyty przez Jeana Mabillona i zyskał sobie pełne prawa  
w historiografii. Za: J. Szymański, Nauki pomocnicze historii…, s. 447.
16 Podstawowa literatura z dyplomatyki: M. Bielińska, Kancelarie i dokumenty wielkopolskie 
XIII wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967; taż, Kancelaria Władysława Łokietka w la-
tach 1296-1299, „Studia Źródłoznawcze” 6(1961), s. 21-80; taż, Rozwój form kancelaryjnych



107

 WYKORZYSTANIE DOWODU Z DOKUMENTÓW...

Polski słownik archiwalny w następujący sposób definiuje dokument 
(carta, charta, littera): 1) pismo uwierzytelnione sporządzone z zachowa-
niem przyjętych w danej epoce i miejscu form zewnętrznych i wewnętrznych, 
stwierdzające lub ustanawiające pewien stan prawny albo też służące do wyko-
nywania uprawnień; 2) zapis bez względu na jego postać będący świadectwem 
jakiegoś faktu (faktów) i zjawisk obiektywnej rzeczywistości lub przejawów 
myśli ludzkiej17. Warto również przybliżyć pojęcia aktu i dyplomu, jako tych, 
 

w Polsce w okresie staropolskim. Stan badań i postulaty badawcze [w:] Nauki pomocnicze historii na 
XI Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Toruniu, Warszawa 1976, s. 19-53; A. Gąsio-
rowski, O dokumencie sądowym w Polsce późnośredniowiecznej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 
21(1969), z. 1, s. 103-109; K. Jasiński, Uwagi nad kancelarią Władysława Łokietka i Kazimierza 
Wielkiego, ,,Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 19(1953), s. 57-101; A. Kamiński, 
O kancelarii staropolskiej [w:] Nauki pomocnicze historii na XI Powszechnym Zjeździe Historyków 
Polskich w Toruniu, Warszawa 1976, s. 62-73; S. Kętrzyński, Do genezy kanclerstwa koronne-
go, ,,Kwartalnik Historyczny” 42(1928), s. 713-760; tenże, Formuła „ad relationem” w kance-
larii polskiej (1393-1492), „Przegląd Historyczny” 18(1914), s. 39-50 i 146-171; W. Korta, 
Rola kulturalna średniowiecznej kancelarii [w:] Studia z dziejów kultury i ideologii ofiarowane  
E. Maleczyńskiej, Wrocław 1968, s. 63-78; J. Krzyżaniakowa, Wprowadzenie formuły re-
lacyjnej do polskiej kancelarii królewskiej [w:] Europa - Słowiańszczyzna - Polska. Studia ku 
uczczeniu K. Tymienieckiego, Poznań 1970, s. 397-416; taż, Kancelaria królewska Wła-
dysława Jagiełły. Studium z dziejów kultury politycznej Polski XV wieku, t. 1, Poznań 1972;  
S. Krzyżanowski, Dyplomy i kancelaria Przemysła II, Studium z dyplomatyki polskiej XIII wie-
ku, ,,Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydział Filologiczny i Historyczno- 
Filozoficzny” 8(1890), s. 122-192; G. Labuda, Szkice historyczne XI wieku. Początki klaszto-
ru benedyktynów w Tyńcu, „Studia Źródłoznawcze” 35(1994), s. 23-64; M. Łodyński, Fal-
syfikaty wśród dokumentów biskupstwa płockiego w XIII wieku, ,,Rozprawy Akademii Umie-
jętności Wydział Historyczno-Filozoficzny” 59(1916), s. 148-191; tenże, O interpolacjach  
w dokumentach biskupstwa płockiego [w:] Studia historyczne wydane ku czci W. Zakrzewskie-
go, Kraków 1908, s. 299-315; K. Maleczyński, Studia nad dyplomami i kancelarią Odonica  
i Laskonogiego 1202-1239, Lwów 1928; tenże, Rozwój dokumentu polskiego od XI do XV w. 
[w:] tegoż, Studia nad dokumentem polskim, Wrocław 1971, s. 242-276; tenże, Wpływy obce 
na dokument polski w XII w., „Kwartalnik Historyczny” 64(1932), s. 1-35; S. Mikucki, Ba-
danie autentyczności dokumentów w praktyce monarszej i sądów polskich w wiekach średnich, 
Kraków 1934; K. Mieszkowski, Studia nad dokumentami katedry krakowskiej XIII w. Po-
czątki kancelarii biskupiej, Wrocław 1974; J. Mularczyk, Dwór i rola świadków w dokumen-
tach śląskich do końca XIII wieku, Wrocław 1977; S. Płocha, Najdawniejsze dzieje klasztoru 
cystersów w Mogilnie, Wrocław 1969; F. Sikora, Ze studiów nad średniowiecznymi kancelaria-
mi polskimi, „Studia Historyczne” 16(1973), z. 1, s. 3-47; K. Skupieński, Notariat publiczny  
w średniowiecznej Polsce, Lublin 1997; tenże, Notariusze i notariat w Polsce średniowiecznej [w:] 
Kultura piśmienna średniowiecza, s. 165-182; E. Suchodolska, Kancelaria na Mazowszu w La-
tach 1248-1345, Warszawa 1972; I. Sułkowska-Kurasiowa, Dokumenty królewskie za Andega-
wenów i pierwszych Jagiellonów 1370-1444, Warszawa 1977; taż, Księgi polskiej kancelarii koron-
nej w drugiej połowie XV wieku, „Studia Źródłoznawcze” 6(1961), s. 81-101; taż, Księgi wpisów 
Metryki Koronnej (1447-1794) w Archiwum Głównym Akt Dawnych, „Archeion” 44(1966),  
s. 73-91; A. Tomczak, Kancelaria biskupów wrocławskich w okresie księgi wpisów (XV-XVII w.), 
Toruń 1964; W. Turoń, Zarys dziejów kancelarii Henryka Probusa (1270-1290), „Sobótka” 
19(1964), s. 219-226; A. Wolff, Formuła relacji w kancelarii mazowieckiej, „Archeion” 1(1927), 
s. 73-80.
17 Polski słownik archiwalny, (red.) W. Maciejewska, Warszawa 1974, s. 27 – 28.
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Rysunek 1. Formuły dokumentu średniowiecznego
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które nieraz używa się zamiennie z dokumentem. W przywoływanym już 
słowniku akt (l. mn. akty) to: 1) pismo utrwalające czynność urzędową, 
powstałe, jako jej produkt uboczny, niesamoistne w przeciwieństwie do 
dokumentu, uzyskujące pełne znaczenie tylko w związku z innymi aktami,  
z którymi łącznie stanowi całość; 2) termin używany nieraz zamiennie z do-
kumentem18. Tymczasem dyplom definiuje się, jako: 1. dokument nadający 
odbiorcy określony tytuł lub uprawnienia, względnie stwierdzający kwalifi-
kacje odbiorcy lub przysługujące mu uprawnienia albo też przyznane mu lub 
uzyskane przez niego wyróżnienia; 2. termin używany również na oznaczenie 
dokumentu pergaminowego19. 

Dokument w prawie kanonicznym

Prawo kanoniczne od dawna przez dokument pojmowało przede wszyst-
kim pisane środki dowodowe. W ogólnym procesie kanonicznym za doku-
ment uważa się pismo służące do udowodnienia faktów spornych przed try-
bunałem kościelnym. 

Rysunek 2. Rodzaje dokumentacji w sprawach kanonizacyjny

Dokumenty podlegają różnym klasyfikacjom20. Najczęściej dzieli się 
je na: 1) urzędowe, czyli publiczne (documenta publica), które mogą być:  

18 Tamże, s. 14.
19 Tamże, s. 30.
20 B. Wysocka, Dowodzenie w sprawach historycznych polskich kandydatów na ołtarze, Lublin 
2000, s. 113 – 121 (mps Archiwum Uniwersyteckie KUL).
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a) kościelne (documenta publica ecclesiastica); są to takie dokumenty, które spo-
rządziła osoba publiczna w Kościele, przy zachowaniu formalności przypisa-
nych przez prawo, b) cywilne (documenta publica civile); są to dokumenty, które  
w świetle ustaw danego miejsca uchodzą za takie; 2) prywatne (documenta 
privata) – to te dokumenty, które nie zostają uznane za urzędowe. 

Rodzaje dokumentów w procesie kanonizacyjnym

Dokument w sprawach kanonizacyjnych jest rozumiany bardzo szeroko, 
tj. obejmuje wszystkie pisemne środki dowodowe. W postępowaniu kanoni-
zacyjnym gromadzi się ogół dokumentów począwszy od publicznych auten-
tycznych dyplomów, poprzez innego rodzaju akta, aż do różnych prywatnych 
pism21. 

Dokumenty mające służyć w procesie kanonizacyjnym jako środek do-
wodowy, muszą spełniać wymogi współczesnej krytyki źródeł zarówno pod 
względem autentyczności, jak i wiarygodności22.

21 Zob. A. Lis, Sprawy dawne w postępowaniu kanonizacyjnym, „Przegląd Prawno-Ekonomicz-
ny” 6(2009), s. 73-80; tenże, Społeczno-prawna specyfika kanonizacji równoznacznej, „Prze-
gląd Prawno-Ekonomiczny” 7(2009), s. 55-64; H. Misztal, Le causa di canonizzazione. Storia  
e procedura, Città del Vaticano 2005; tenże, Causae historicae w postępowaniu beatyfikacyj-
nym i kanonizacyjnym, Lublin 1981; W. Padacz, Sprawy historyczne w procesie beatyfikacyjnym  
i kanonizacyjnym, „Prawo Kanoniczne” 8(1965), nr 1-2, s. 91-100; S. Ryłko, Historia prakty-
ki kanonizacji i beatyfikacji kultu świętych i błogosławionych [w:] Postępowanie kanonizacyjne,  
t. 1: Świętość kanonizowana, (red.) Sz. T. Praśkiewicz, Kraków 2008, s. 63-71; J. Brosch, Der 
Heiligsprechungsprozess per viam cultus, Roma 1938; A. Frutaz, La Sezione Storica della Sa-
cra Congregazione dei Riti, Ed. 2. Città del Vaticano 1964; J. L. Gutiérrez, Le prove sussidiarie 
nelle cause di canonizzazione (Opinioni di Prospero Lambertini e innovazioni di Benedetto XIV) 
[w:] Ius Ecclesiae, Rivista Internazionale di Diritto Canonico, Pontificia Università della Santa 
Croce, Giuffrè Editore, Vol. X – Num. 5(1993), s. 545–594; G. Löw, La canonizzazione nel-
la storia [w:] Enciclopedia Cattolica, t. III, Città del Vaticano 1949, kol. 569–607; F. Veraja,  
La canonizzazione equipollente e la questione dei miracoli nelle causedi canonizzazione, Roma 1975.
22 Wyciąg z Kodeksu Postępowania Kanonicznego dotyczący dowodu z dokumentów: Kan. 
1539 – W każdego rodzaju procesie dopuszcza się dowód z dokumentów, zarówno publicz-
nych, jak i prywatnych; Kan. 1540 - § 1. Publicznymi dokumentami kościelnymi są te, któ-
re sporządziła osoba publiczna wykonując w Kościele swoje zadania, z zachowaniem formal-
ności przepisanych prawem; § 2. Publicznymi dokumentami świeckimi są te, które według 
ustaw każdego z osobna miejsca, jako takie są uznawane przez prawo; § 3. Pozostałe doku-
menty są prywatne. Kan. 1541 – Jeśli nie wykaże się czegoś innego przeciwnymi i oczywisty-
mi argumentami, publiczne dokumenty mają moc dowodową we wszystkim, co się w nich 
stwierdza wprost i zasadniczo; Kan. 1542 – Dokument prywatny, czy to uznany przez stro-
nę, czy dopuszczony przez sędziego, ma taką moc dowodową przeciwko autorowi lub temu, 
kto go podpisał, i posiadającym od nich sprawę, jak przyznanie pozasądowe; przeciwko ob-
cym ma taką moc, jak oświadczenia stron, nie będące przyznaniem się, według przepisu kan. 
1536, § 2; Kan. 1543 – Jeżeli dokumenty okażą się wytarte, poprawione, zawierające dopi-
ski lub dotknięte inną wadą, do sędziego należy ocena, czy i jakie znaczenie mają te doku-
menty. [Za: Przepisy KPK z 1983 roku, które należy stosować w postępowaniu kanonizacyjnym 
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Nie ma ograniczeń, co do formy i liczby dokumentów, jedynie ich 
treść powinna być związana z daną sprawą. Należy pamiętać, iż postępowa-
nie kanonizacyjne ma charakter procesu sądowego, który posługuje się pro-
cedurą sądową (apparatus iudicialis), aczkolwiek odnośnie do przedmiotu  
i kompetencji nie chodzi ściśle o sprawy sądowe23. Dyspozycja kan. 1403 §2, 
zezwala na stosowanie w sprawach kanonizacyjnych przepisów Kodeksu Prawa  
 

(Tekst łaciński i tłumaczenie polskie z wydania Pallottinum 1984) [w:] H. Misztal, Prawo kanoni-
zacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, wyd. II, Lublin 2003, s. 529-530]; 
Wyciąg z Norm Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, które należy zachować przy prowadzeniu 
dochodzenia przez Biskupów w sprawach kanonizacyjnych: 14. a) Jeśli oceny cenzorów teologów 
są pozytywne, Biskup poleci zebrać wszystkie pisma S. B. jeszcze nie wydane drukiem oraz wszyst-
kie dokumenty historyczne rękopiśmienne czy drukowane dotyczące sprawy (Tamże, n. 2, 3°);  
b) W tego rodzaju kwerendzie, szczególnie gdy chodzi o sprawy dawne, powinni brać 
udział biegli w zakresie historii i archiwistyki; c) Po wypełnieniu zadania biegli przekazu-
ją Biskupowi łącznie z pismami zebranym dokładną i oddzielną relację, w której referują  
i stwierdzają, że wiernie wypełnili zadanie, dołączą listę pism i dokumentów oraz wydadzą Opinię 
o ich autentyczności i wiarygodności, jak i na temat osobowości S. B.. jaka wynika ze zgromadzo-
nych pism i dokumentów; 26. a) Jeśli dochodzenie odnośnie do dokumentów lub zeznań miałoby 
się odbywać w innej diecezji. Biskup lub jego delegat przesyła pismo do kompetentnego Biskupa, 
który postępuje według niniejszych statutów; b) Akta tego dochodzenia należy przechowywać  
w Archiwum Kurii a odpis dokonany według norm n. 29-30 przesyła się Biskupowi proszącemu. 
[Wyciąg z Norm Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, które należy zachować przy prowadzeniu
dochodzenia przez Biskupów w sprawach kanonizacyjnych [w:] H. Misztal, Prawo
kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, wyd. II, Lublin 2003,
s. 545, 548]; Wyciąg z „Sanctorum mater” Instrukcji Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych
[Poszukiwania i zbieranie dowodów z dokumentów]; Art. 68 § 1. We wszystkich sprawach,
czy to nowych, czy dawnych, biskup ma obowiązek dekretem mianować przynajmniej trzech
biegłych w zakresie historii i archiwistyki, którzy stanowią tzw. Komisję Historyczną; § 2. Zadaniem
biegłych jest poszukiwanie i zbieranie wszystkich dotychczas nieopublikowanych pism
sługi Bożego, jak również wszystkich dokumentów historycznych, czy to manuskryptów, czy
drukowanych, które w jakikolwiek sposób dotyczą sprawy; § 3. Zadanie biegłego nie może być
powierzone ani postulatorowi, ani wicepostulatorowi, ani ich współpracownikom, ponieważ
dowody winny być formalnie zebrane w procesie kanonicznym; Art. 69 § 1. Biskup może
mianować jako biegłego w zakresie historii i archiwistyki osobę należącą do instytutu życia
konsekrowanego, stowarzyszenia życia apostolskiego, stowarzyszenia kleryckiego lub laickiego,
którego członkiem był sługa Boży; § 2. Taka nominacja może być użyteczna w kwerendzie archiwów
danego instytutu czy stowarzyszenia, do którego należał sługa Boży; Art. 70 § 1. Biegli  
w obecności biskupa i kanclerza diecezji lub eparchii składają przysięgę wiernego wypełnienia
ich zadania i zachowania urzędowej tajemnicy; § 2. Przysięga powinna być zaprotokołowana  
i włączona do akt dochodzenia; § 3. Biegli składają podpisy pod odpowiednią formułą przysięgi;
Art. 71 Poszukiwania dokumentów winny być przeprowadzane w archiwach wszystkich
miejsc, gdzie sługa Boży żył i działał; Art. 72 § 1. Autentykowana fotokopia wszystkich opu-
blikowanych pism i wszystkich dokumentów zebranych przez biegłych winna być włączona do 
akt dochodzenia; § 2. Nie wystarczy zwykły wykaz pism i dokumentów odnalezionych podczas 
kwerendy. [Za: H. Misztal, „Sanctorum mater” Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 
o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych. Komen-
tarz, Lublin 2008, s. 84-89].    
23 H. Misztal, Zastosowanie norm Kodeksu Prawa Kanonicznego do postępowania w sprawach 
kanonizacyjnych, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 34(2001), s. 154-172.
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Kanonicznego, jeżeli „z natury rzeczy” odnoszą się one do tego postępowania -  
w temacie dokumentu będzie miała pełne zastosowanie24.

W sprawach dawnych (historycznych) oprócz dokumentów publicznych 
i prywatnych bierze się pod uwagę pomniki dziejowe i dokumenty narracyjne. 
Pomniki dziejowe oznaczają wszystko to, co nam przypomina jakąś rzecz lub 
osobę z przeszłości np. dawne księgi historyczne, kroniki, kalendarze, bio-
grafie, figury, nagrobki itp. Natomiast dokument narracyjny jest pojęciem 
węższym i obejmuje tylko źródła pisane np. opowiadania, żywoty, pamiętniki, 
prace naukowe itp. W praktyce spraw zwyczajnych, jak i dawnych całość do-
kumentacji dzieli się na trzy podstawowe działy: 

Rysunek 3. Działy dokumentacji w sprawach kanonizacyjnych

W praktyce spraw historycznych a także zwyczajnych całość dokumen-
tacji dzieli sie na trzy podstawowe działy: a) dokumenty sługi Bożego (do-
cumenta servi Dei), b) dokumenty o słudze Bożym (documenta de servo Dei),  
c) pisma własne (scripta servi Dei). Dokument i kancelaria mistrza Wincen-
tego Kadłubka nie doczekały się osobnej monografii. Chodzi o dokumenty, 
które Wincenty redagował jako członek capelli i kancelarii księcia Kazimierza 
Sprawiedliwego, o te, które redagował i/lub wystawiał jako biskup w okre-
sie swego pontyfikatu i o dokumenty innych wystawców, które poświadczały 
pobożne donacje Wincentego. Poszczególne akty były już obiektem wnikli-
wych badań. Ich wyniki podsumowała w 1937 r. Zofia Kozłowska–Budkowa 
w swoim dziele Repertorium polskich dokumentów doby piastowskiej. Objęło 
ono dokumenty do końca XII w. Z nowszych prac najważniejsze znaczenie 
miały rozprawy Józefa Mitkowskiego Początek klasztoru cystersów w Sulejowie. 
Studia nad dokumentami, fundacją i rozwojem uposażenia do końca XIII wie-
ku (1949 r.), a zwłaszcza Karola Mieszkowskiego Studia nad dokumentami 

24 Kan. 1403 - § 1. Sprawy kanonizacyjne sługi Bożego rządzą się szczególną ustawą papieską.  
§ 2. W sprawach tych mają ponadto zastosowanie przepisy tego Kodeksu, ilekroć w tejże ustawie odsyła 
się do prawa powszechnego albo chodzi o normy, które z samej natury rzeczy dotyczą także tych spraw.
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katedry krakowskiej. Początki kancelarii biskupiej (1974 r.). Niniejszy artykuł 
stanowi próbę uporządkowania i systematyzacji dotychczasowej dyskusji. 
Podstawową część tekstu tworzy chronologiczny wykaz dokumentów, które 
poddano charakterystyce.

a) Dyplomy (documenta servi Dei)

Najważniejszą grupę dokumentów publicznych stanowią dyplomy. Na 
ich podstawie można zrekonstruować życie sługi Bożego25. W sprawach ka-
nonizacyjnych dyplomami nazywa się wszelkie dokumenty publiczne wy-
dane przez uprawnioną władzę w ustalonej formie, a dotyczące wydarzeń  
z życia kandydata na ołtarze26. Są to dokumenty stwierdzające w sposób urzę-
dowy pewne wydarzenia typu: akt urodzenia, udzielenie sakramentu chrztu, 
bierzmowania, przyjęcia sakramentu kapłaństwa, złożenie profesji zakonnej, 
ukończenie szkoły, posiadanie tytułu lub uprawnień, akt zgonu itp. Dyplomy, 
podobnie jak wszystkie inne dokumenty, muszą spełniać wymogi autentycz-
ności i wiarygodności. Kwalifikacje te sprawdzane są przez biegłych history-
ków w trakcie procesu na szczeblu diecezjalnym i później w Kongregacji27. 
Są oni zobowiązani do krytycznego opracowania dokumentów według reguł 
krytyki źródeł historycznych28. Każdy z dokumentów musi być zaopatrzony  
w krytyczny wstęp, omawiający jego pochodzenie, autentyczność, wiarygod-
ność i miejsce przechowywania29. Niemniej ważne zadanie ma osoba doko-
nująca kwerendy dokumentów. Musi ona zadbać, by każdy dokument po-
chodzący z innego niż własne archiwum, a szczególnie kopia dokumentu była 
autentykowana przez bibliotekarza, przełożonego domu zakonnego, notariu-
sza, archiwistę czy proboszcza. Bez tego nie można włączyć danego dokumen-
tu do akt sprawy30.

Początkowo w zamyśle autora było omówienie w tym miejscu pracy 
dokumentów powstałych w związku z wykonywaniem czynności kancelaryj-
nych przez magistra Wincentego na dworze Kazimierza Sprawiedliwego, jak 

25 Zob. R. Rodrigo, Manuale per istrire i processi di canonizzazione, Institutum Historicum 
Augustianorum Recollectorum, Roma 1991, s. 88-91.
26 B. Wysocka, Dowodzenie w sprawach historycznych, s. 121.
27 H. Misztal, Cenzura pism i druków w świetle obowiązującego prawa, „Summarium. Spra-
wozdania TN KUL” 22/1(1973), nr 2, s. 68 – 72; tenże, Cenzura uprzednia pism i druków  
w Kościele Zachodnim. Studium historyczno-prawne, Lublin-Sandomierz 2001.
28 W. Padacz, Biegli w procesach beatyfikacyjnych, „Prawo Kanoniczne” 2(1959) nr 3-4, s. 359-369.
29 Tenże, Biegli w postępowaniu kanonizacyjnym, Lublin 1985, s. 98.
30 Tenże, Dokument jako środek dowodowy w historycznych sprawach beatyfikacyjnych, „Często-
chowskie Studia Teologiczne” 5(1977), s. 232.
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i z okresu obecności Kadłubka w Sandomierzu i Krakowie31. Aczkolwiek po 
głębszym zastanowieniu, celowym wydało się opracowanie tegoż zagadnienia 
w ustępie traktującym o pismach własnych sługi Bożego.

Niewątpliwie brak dokumentów stwierdzających w sposób urzędowy 
pewne wydarzenia, z życia Mistrza Wincentego np. akt urodzenia, udzielenie 
sakramentu chrztu, bierzmowania, ukończenie szkoły, przyjęcia sakramentu 
kapłaństwa, złożenie profesji zakonnej, utrudniają prowadzenie sprawy ka-
nonizacyjnej. Nie posiadamy współczesnej Wincentemu biografii a pierwsze 
świadectwa odnośnie świętości jego życia pochodzą dopiero od Jana Długo-
sza32 i Szymona Starowolskiego33.

b) Źródła narracyjne (documenta de servo Dei)

Osobną grupę dokumentów, które można wykorzystać w dowodzeniu 
świętości życia kandydata na ołtarze są źródła narracyjne, czyli wszelkiego ro-
dzaju świadectwa historyków, biografie, relacje prywatne wypowiedzi zawarte 
w książkach, periodykach, ulotkach i dziennikach, a odnoszące się do sługi 
Bożego34. Dokumenty te mogą pochodzić z różnych źródeł: od osób związa-
nych ze sługą Bożym, stanowiących środowisko życia kandydata na ołtarze 
oraz od osób obcych, niezwiązanych bezpośrednio z jego osobą. Należy za-
uważyć, że w dowodzeniu opinii świętości niezwykle istotną rolę odgrywają 
dokumenty o słudze Bożym. Pochodzące od wielu osób, z różnego czasu dają 
obraz obecności fama sanctitatis, jej rozwój terytorialny i substancyjny, trwa-
łość i prawdziwość35.

I Bulla Innocentego III z 28 marca 1208 r.

Bez wątpienia cenna dla naszych badań jest bulla papieża Innocentego 
III z 28 marca 1208 r. zatwierdzająca Wincentego - prepozyta sandomierskie-
go na urząd biskupa krakowskiego. Dowiadujemy się stąd, że podczas elekcji 
kanonicy nie doszli do porozumienia i rozdzielili swe głosy pomiędzy dwóch 

31 K. Burek, Obecność Mistrza Wincentego w Sandomierzu, „Zeszyty Sandomierskie”, 19(2004), 
s. 42; W. Gałązka, Sandomierz błogosławionego Wincentego Kadłubka, „Zeszyty Sandomierskie” 
25(2007), s. 55-61.
32 J. Długosz, Katalog biskupów krakowskich [w:] Monumenta Poloniae Historica seria nowa, 
wyd. J. Szymański, t. X, cz. 2, Warszawa 1974, s. 162-164.
33 Vita et miracula servi Dei Vincentii Cadlubkonis Simone Starovolscio scriptore, Cracoviae 1642, 
in officina Christophori Schedelii.
34 H. Misztal, Causae historicae, Lublin 1981, s. 116.
35 Zob. szerzej: E. Grygiel, Opinia świętości w postępowaniu kanonizacyjnym, Lublin 1990 (mps 
Archiwum Uniwersyteckie KUL).
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kandydatów: biskupa płockiego Gedkę i prepozyta sandomierskiego Win-
centego. Innocenty III ostatecznie opowiedział się za mistrzem Wincentym, 
przychylając się do próśb arcybiskupa Henryka Kietlicza oraz Leszka Białego36. 

Poddane analizie w dalszej części niniejszej dysertacji dokumenty mogą 
być przydatne do ostrzejszego zrekonstruowania życia i cnót bł. Wincentego37.

II List generała Premonstratensów Gerwazego do Iwona Odrowąża  
z 1218 roku38

Dla naszych badań ważna jest wiadomość zawarta w liście Gerwazego, 
opata Prémontré i generała norbertanów z czerwca 1218 r., do ówczesnego 
biskupa krakowskiego i następcy Wincentego - Iwona. Winszując mu wyboru 
na biskupa, Gerwazy wyraził nadzieję, że „ubogich braci naszych będzie ota-
czał większą troską niż poprzednik, który chociaż wielu był godzien zalecenia, 
to jednak nie wobec naszych, o ile można go oceniać od zewnątrz, albowiem 
nie miał miłości, jaką mieć był powinien”. Nie wiemy, na czym opat Prémon-
tré budował tę ocenę. Czy chodziło o preferowanie przez Wincentego cyster-
sów? Jak domyśla się Brygida Kürbis wysoce wątpliwą jest sprawa, aby nasz 
biskup krakowski okazywał niechęć do norbertanów. Gerwazy czynił zapew-
ne aluzję do jakiegoś określonego faktu czy sytuacji, w której spotkał Wincen-
tego albo o której donieśli mu inni. Może pamiętano mu jakieś wystąpienie,  
np. na wiecu w Mąkolnie albo w czasie soboru? 

c) Pisma własne (scripta servi Dei)

W obecnej praktyce prowadzenia spraw kanonizacyjnych, w tym również 
dawnych, pisma własne sługi Bożego stanowią równorzędny pisany środek 

36 W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199 – 1219). Działalność 
kościelna i polityczna, Poznań 2005, s. 122-127; M. Szymaniak, Biskup płocki Gedko (1206 – 
1223). Działalność kościelno-polityczna na tle procesu emancypacji Kościoła polskiego spod władzy 
książęcej, Toruń 2007, s. 265-269); Starsza literatura: S. Łaguna, Dwie elekcje [w:] tegoż, Pisma, 
wyd. J. Bieliński, Warszawa 1915, s. 146-204; J. Tazbirowa, Pierwsze elekcje kanoniczne bisku-
pów w Polsce [w:] Wieki średnie. Medium aevum, Warszawa 1962, s. 117-123; J. Szymański, 
Czy kanoniczna elekcja biskupa w Polsce w pierwszej połowie XIII wiekubyławolna? [w:] Kultura 
średniowieczna i staropolska, (red.) D. Gawinowa i in., Warszawa 1991, s. 615-623.
37 Należy zaznaczyć, iż posiadamy także zapiski dotyczące rezygnacji Wincentego z biskupstwa 
krakowskiego oraz jego śmierci. Zob. B. Kürbis, Wstęp [w:] Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), 
Kronika Polska, wyd. B. Kürbis, Wrocław 2008; S. Kiełtyka, Błogosławiony Wincenty Kadłubek (ok 
.1150 – 1223), „Nasza Przeszłość” 16(1962), s. 153–212; R. Grodecki, Mistrz Wincenty Kadłubek, 
biskup krakowski (zarys biograficzny), „Rocznik Krakowski” 19(1923), s. 30–61 lub odbitka.
38 S. Kutrzeba, List generała Premonstratensów Gerwazego do Iwona Odrowąża z r. 1218, „Kwar-
talnik Historyczny” 16(1902), s. 587-588.



116

ROZDZIAŁ 5

dowodowy39. Przy zastosowaniu współczesnych metod krytyki historycznej 
pism własnych można odróżnić to co jest pisane na eksport od tego, co uka-
zuje autentyczną duchowość kandydata na ołtarze40. Doświadczenie Kongre-
gacji wykazuje, że często osobiste notatki pisane przez sługę Bożego, czy też 
dzienniki duchowe zawierają wiele wzmianek na temat cech charakteru oraz 
sylwetki duchowej. Należy podkreślić, że tego rodzaju środków dowodowych 
nie można uwzględniać przy dowodzeniu opinii świętości. Dużą wartość dla 
poznania osoby i duchowości kandydata na ołtarze ma zachowana korespon-
dencja. Szczególnie istotne są listy pisane, jaki i pisma kierowane do sługi Bo-
żego. Najczęściej posiadają one charakter spontaniczny, toteż dają możliwość 
odtworzenia autentycznej sylwetki duchowej41.

Przechodząc do bezpośrednio interesującej nas sprawy nie bez znacze-
nia będzie scharakteryzowanie bazy źródłowej, czyli dokumentów i kancela-
rii Mistrza Wincentego42. W tym też celu zajmiemy się dokumentami, które  
w różnym okresie historiografii były wiązane z Wincentym Kadłubkiem. 
Omówimy je chronologicznie:

Nr I Zapiska z 31 grudnia 1167 r. w sprawie zamiany między bisku-
pem krakowskim Gedką a Marią żoną księcia Bolesława Kędzierzawego 
dwóch wsi biskupich: Złotej i Łojewic pod Sandomierzem na wsie książę-
ce Świężycę i Skotniki oraz las Radowąż.

Regest: Repertorium, nr 68, s. 73–74.
Oryginał: Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, nr 1.
Podobizna: Monumenta Poloniae Palaeographica, wyd. S. Krzyżanowski, Kra-
ków 1907, tab. VIII [dalej cyt. MPP].
Wydanie: Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, wyd.  
F. Piekosiński, cz. 1, Kraków 1874, nr 1, s. 1–2 [dalej cyt. KDKK].

39 I. Borkiewicz, Zebranie pism sługi Bożego i ocena ich przez teologów, „Prawo Kanoniczne” 
19(1976) nr 3-4, s. 311-326.
40 B. Wysocka, dz. cyt., s. 141.
41 H. Misztal, Causae historicae..., s. 115-116.
42 Zob. M. Bielińska, Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII wieku, Wrocław-Warszawa 
1967, s. 9; S. Kuraś, Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich w XIV – XV wieku, 
Wrocław 1971, s. 24; K. Mieszkowski, Studia nad dokumentami katedry krakowskiej XIII w. Po-
czątki kancelarii biskupiej, Wrocław-Warszawa 1974, s. 93. Por. A. Rybicka, Dokument i kan-
celaria biskupa krakowskiego Jana Grota (1326 – 1347), „Roczniki Humanistyczne” 37(1989), 
z. 2, s. 79.
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Uwagi: Janusz Bieniak domyślał się, że Maria posiadała w Sandomierzu opra-
wę wienną i stąd jej zainteresowanie zaokrągleniem owej oprawy43. Zofia 
Kozłowska-Budkowa zauważyła, że zamienione wsie znajdowały się później  
w rękach pierwotnych właścicieli, z czego wynika, iż do faktycznej zamia-
ny nie doszło lub ją unieważniono44. W naszych rozważaniach istotne jest,  
iż część badaczy: Franciszek Piekosiński45, Antoni Małecki46, Stanisław Za-
chorowski47 przypuszczało, że autorem zapiski był Wincenty Kadłubek. Wy-
daje się jednak, że zgodnie z sugestiami Z. Kozłowskiej-Budkowej omawia-
na zapiska nie jest autorstwa mistrza Wincentego. Autorka ta zauważyła, że  
w Kronice Wincenty wspomina o dziedziczeniu przez Kazimierza Sprawie-
dliwego po Henryku sandomierskim na podstawie testamentu, tymczasem 
zapiska mówi o podziale, w którym główna część spadku miała przypaść Bo-
lesławowi IV. Ponadto dyktat nie zawiera wyrażeń charakterystycznych dla 
mistrza Wincentego i różni się stylistyką od niżej omawianego dokumentu  
z 1189 r.48 

Nr II Dokument Kazimierza Sprawiedliwego z 1180 r. wydany w Łęczycy 
(suplika łęczycka).

Regest: Repertorium, nr 96, s. 98. 
Oryginał: nieznany.
Wzmianka: bulla papieża Aleksandra III z 28 III 1181 r. (A. Gieysztor, Nad 
statutem łęczyckim 1180 r. Odnaleziony oryginał bulli Aleksandra III z 1181 r. 
[w:] Księga pamiątkowa 150–lecia Archiwum Głównego Akt Dawnych w War-
szawie, (red.) M. Stebelski, Warszawa 1958, s. 206–207).
Uwagi: Zjazd w Łęczycy doczekał się bogatej literatury przedmiotu i róż-
nych ocen wśród historyków49. Poczyniono tam pewne ustępstwa na rzecz 

43 J. Bieniak, Polska elita polityczna XII wieku (Część III C. Arbitrzy książąt–pełnia władzy), [w:] 
Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, (red.) S. K. Kuczyński, t. 8, Warszawa 1999, 
s. 44 (tam omówienie ówczesnej sytuacji politycznej).
44 Repertorium, nr 68, s. 73–75.
45 KDKK t. I, nr 1, s. 1–4.
46 A. Małecki, W kwestii fałszerstwa dokumentów, „Kwartalnik Historyczny” 18(1904), s. 437-443.
47 S. Zachorowski, Rozwój i ustrój kapituł polskich w wiekach średnich, Kraków 1912, s. 67.
48 Repertorium, s. 74.
49 Literaturę zestawia W. Baran–Kozłowski, Kto wydał statut łęczycki 1180 roku?, „Roczniki 
Historyczne” 68, 2002, s. 77–83; tenże, Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199–1219). 
Działalność kościelna i polityczna, Poznań 2005, s. 70–75. Por. W. Abraham, Studya krytyczne 
do dziejów średniowiecznych synodów prowincjonalnych Kościoła polskiego (Studia i Materiały 
do Historii Ustawodawstwa Synodalnego w Polsce, nr 5), Kraków 1917; tenże, Zjazd łęczycki  
w r. 1180, „Kwartalnik Historyczny” 3(1889), nr 2, s. 385–405.
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Kościoła: ograniczono nadużycia podczas egzekwowania stanu i podwody, 
ograniczono praktykę konfiskowania dóbr ruchomych po zmarłym bisku-
pie oraz zagwarantowano nienaruszalność majątku nieruchomego biskupa  
w okresie sedeswakancji. Informacje źródłowe na ten temat posiadamy z bulli 
papieża Aleksandra III50, odpowiedniego ustępu Kroniki Wincentego Kadłub-
ka (IV 9)51 oraz z wtórnego wobec nich przekazu Jana Długosza52. Spisane po-
stanowienia zjazdu zostały wysłane do Rzymu w suplice z prośbą o ich zatwier-
dzenie, o czym mówi bulla konfirmacyjna Aleksandra III. Roman Grodecki, 
biorąc pod uwagę powtórzenia w Kronice Wincentego niektórych charakte-
rystycznych wyrażeń (pergere pompatice, horrea pauperum, enervare caballos)  
i ze wspólnej obu tekstom maniery wyrazów zdrobniałych (negociolum, bene-
ficiolum) stwierdził, że autorem supliki był Wincenty Kadłubek53. Pogląd ten 
w pełni przyjął Adam Vetulani, domyślając się, iż różnice redakcyjne między 
tekstem bulli i Kroniką mogą wynikać z braku odpowiedniego przygotowa-
nia prawnego Kadłubka przed 1180 r54. Prostsze rozwiązanie zaproponował 
Aleksander Gieysztor, wedle którego Kadłubek znał tekst bulli, a jej podsta-
wa (suplika), wyszła z dworu książęcego, jako utwór literacko-dyplomatycz-
ny rodzimej szkoły retorycznej55. Nie da się jednak jednoznacznie zanegować 
zredagowania supliki przez Wincentego Kadłubka56. Z. Kozłowska-Budkowa, 
referując dyskusję wokół zjazdu łęczyckiego, omówiła również zmiany rze-
czowe, jakie wprowadził Kadłubek w Kronice w omówieniu treści supliki57. 
Dla naszych rozważań te uwagi mają ogromne znaczenie. Najpewniej celem 
wprowadzonych przez Wincentego zmian była lepsza ochrona dóbr Kościoła 
i zagwarantowanie zmniejszenia obciążeń ich mieszkańców. 

50 A. Gieysztor, Nad statutem łęczyckim 1180 r…, s. 206–207.
51 Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska, wyd., komentarz i wstęp M. Plezia, 
[w:] Monumenta Poloniae Historica, seria II, t. 11, Kraków 1994, s. 149. 
52 Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 5/6, Warszawa 1973, 
s. 122–123.
53 R. Grodecki, Początek immunitetu w Polsce, Lwów 1930, s. 27; tenże, Zjazd łęczycki 1180 r. 
[w:] tenże, Polska piastowska, Warszawa 1969.
54 A. Vetulani, Studia nad tekstem i znaczeniem statutu łęczyckiego z r. 1180 [w:] Studia nad historią 
prawa polskiego, (red.) O. Balzer, t. XIII, z. 3, Lwów 1932 (i osobna odbitka, s. 4 i n.); zob. tenże, 
Prawo kanoniczne i rzymskie w Kronice mistrza Wincentego, „Studia Źródłoznawcze” 20(1976), s. 42.
55 A. Gieysztor, Nad statutem łęczyckim 1180 r., s. 197.
56 Zob. K. Ożóg, Formacja intelektualna biskupów krakowskich w średniowieczu [w:] Cracovia–
Polonia–Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdzie-
siątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, (red.) K. Baczkowski i in., Kraków 
1995, s. 165.
57 Repertorium, nr 96, s. 98–99.
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Nr III Dokument Kazimierza Sprawiedliwego z 12 kwietnia 1189 r. wyda-
ny w Opatowie w sprawie zwrotu kapitule krakowskiej dóbr chropskich.

Regest: Repertorium, nr 118, s. 114.
Oryginał: Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, nr 4. 
Podobizna: MPP, tab. XV.
Wydanie: KDKK 1, nr 4, s. 8–9.
Uwagi: Dokument zachował się w oryginale i powszechnie jest uznawany za 
autentyk. Wraz ze zwrotem Chropów58 książę nadał kanonikom karczmę na 
brzegu rzeki i koryto rzeczne59. Dyskusja wywiązała się wokół intencji, ja-
kie przyświecały księciu przy zaborze dóbr kapitulnych. Franciszek Bujak,  
a obecnie Marek D. Kowalski idąc za brzmieniem dokumentu uznają, iż wy-
mienione dobra były przekazane Kazimierzowi w celu polepszenia ich stanu, 
a dokument został wystawiony dla lepszego zabezpieczenia przekazanej wła-
sności60. Natomiast Maksymilian Baruch uważał za wątpliwe, iżby wcześniej 
kapituła krakowska dobrowolnie oddała własne dobra, ryzykując ich utratę. 
Uznawał, że dobra chropskie zostały przez księcia zajęte siłą, a później został 
on przymuszony do ich zwrotu61. 

Powszechnie uważa się, iż występujący w testacji Vincentius magister – 
mistrz Wincenty Kadłubek był dyktatorem dokumentu62. Wojciech Kętrzyń-
ski, a za nim K. Maleczyński przyjęli, że dokument opatowski jest autogra-
fem Wincentego, aczkolwiek zauważono, iż inne dokumenty, których dyktat 
przypisuje się Wincentemu (m.in. poniżej omawiany dokument z 1206 r.)  
są pisane odmiennymi rękoma. Maleczyński zwrócił także uwagę na zwrot 
nam sicut publica, sic res ecclesiastica iure utitur pupillari, zaczerpnięty z Dige-
stów rzymskich, jako niewątpliwy ślad erudycji prawnej Kadłubka. Poczynił też 
kilka paleograficznych spostrzeżeń, dopatrując się w dukcie pisma pewnych re-
miniscencji pisma leodyjskiego, a więc północnofrancuskiego, co – przy założeniu, 
że tekst spisał sam Wincenty – czyniłoby bardziej prawdopodobną hipotezę 

58 Chropy – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, gmi-
nie Poddębice, w latach 1975–1998 miejscowość ta należała administracyjnie do województwa 
sieradzkiego.
59 Zapewne idzie o rzekę Dobrzynkę – lewy dopływ Neru, przepływającej przez Pabianice 
(koło Chropów).
60 F. Bujak, Studia nad osadnictwem Małopolski, „Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału 
Historyczno-Filozoficznego” 47(1905), s. 227–228. Por. M. D. Kowalski, Uposażenie krakow-
skiej kapituły w średniowieczu, Kraków 2000, s. 50–51.
61 M. Baruch, Pabjanice, Rzgów i wsie okoliczne, Pabjanice 1930, s. 27–29; zob. S. Zającz-
kowski, Opole chropskie. Przyczynek do genezy dawnych dóbr pabianickich kapituły krakowskiej, 

„Rocznik Łódzki” 5(1962), s. 134–145.
62 K. Maleczyński, Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich, Wrocław 1951, s. 91, przyp. 174. 
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o jego studiach we Francji63. Ze względu na podobieństwo stylu dokumentu 
do Kroniki Kadłubka, a także terminologię zaczerpniętą z prawa rzymskie-
go, kolejni badacze przyjęli wnioski o redakcji dokumentu przez Wincentego  
m. in: Stanisław Kętrzyński64, R. Grodecki65 oraz Oswald Balzer, który przyjął, 
iż Kadłubek pełnił wówczas funkcję notariusza Kazimierza Sprawiedliwego66. 
Dyskusję podsumowała Z. Kozłowska-Budkowa67.

Ostatnio Tadeusz Nowakowski zauważył, że autor dokumentu opatow-
skiego wprowadził do tekstu pojęcie Kościoła jako „matki” i „syna”, którym 
jest tu książę Kazimierz. Jest to nawiązanie do Ewangelii według św. Jana (19, 
25–27). Opieka umiłowanego ucznia Jezusa nad matką – Maryją miała nasu-
wać myśl o opiece Kazimierza nad dobrami kapituły68. Niniejszy dokument 
wystawiony przez Kazimierz II Sprawiedliwego w Opatowie 12 kwietnia 
1189 r. jest szczególnie ważny dla historii Opatowa, gdyż w tym akcie po raz 
pierwszy pojawiła się nazwa tej miejscowości69. Odbyty tam wiec miał na celu 
omówienie bieżących problemów politycznych, w tym polityki zagranicznej 
Kazimierza Sprawiedliwego wobec Rusi70. Być może zjazd był związany z ge-

63 Tenże, Wpływy obce na dokument polski w XII wieku [w:] tenże, Studia nad dokumentem 
polskim, Wrocław 1971, s. 101, 107; por. F. Sikora, O małopolskim dokumencie kościelnym  
w XIII wieku, „Studia Historyczne” 19(1976), s. 174.
64 S. Kętrzyński, Ze studiów nad Gerwazym z Tilbury, s. 168.
65 R. Grodecki, Mistrz Wincenty Kadłubek, biskup krakowski (zarys biograficzny), „Rocznik Kra-
kowski” 19(1923), s. 31.
66 O. Balzer, Studium o Kadłubku, cz. 1 [w:] tenże, Pisma pośmiertne, t. I, Lwów 1934, s. 44.
67 Repertorium, nr 118, s. 114–150.
68 T. Nowakowski, Idee areng dokumentów książąt polskich do połowy XIII wieku, Bydgoszcz 
1999, s. 63.
69 Wcześniej Opatów znany był jako Żmigród zapewne ze względu na pogański kult Żmija-

-smoka obrońcy mieszkańców przed najeźdźcami z zewnątrz oraz boga płodności władającego 
piorunami. Zob. A. Lis, Konferencja naukowa „Tajemnice Opatowa”, „Zeszyty Sandomierskie” 
25(2007), s. 85–86; A. Buko, Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia–hipotezy– 
interpretacje. Warszawa 2005, s. 123–128; J. Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne mistrza 
Wincentego Kadłubka, Wrocław 2002, s. 430; Cz. Deptuła, Archanioł i smok: z zagadnień legen-
dy miejsca i mitu początku w Polsce średniowiecznej, Lublin 2003; M. Florek, Badania weryfika-
cyjno-rozpoznawcze na żmigrodzie w Opatowie i domniemanym grodzisku w Słupi Nadbrzeżnej 
[w:] Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, (red.) A. Buko,  
Z. Świechowski, Warszawa 2000, s. 209–224.
70 A. Marzec, Kazimierz Sprawiedliwy [w:] Piastowie. Leksykon Biograficzny, (red.) S. Szczur,  
K. Ożóg, Kraków 1999, s. 173–179; B. Włodarski, Polityka ruska Leszka Białego, Lwów 1925; 
T. Manteuffel, Rola cystersów w Polsce XII wieku, „Przegląd Historyczny” 41(1950), s. 180–202; 
J. Szymański, Kanonicy opatowscy w planach polityki ruskiej z przełomu XII i XIII wieku, „Przegląd 
Historyczny” 56(1965), z. 3, s. 388–396; W. Caban, Polityka północno–wschodnia Kazimierza Spra-
wiedliwego w latach 1177–1192, „Rocznik Białostocki” 12(1974), s. 189–209; T. Dunin-Wąsowicz, 
Kilka uwag w sprawie działalności misyjnej cystersów na Rusi w XII-XIII wieku [w:] Społeczeństwo 
Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, (red.) S. K. Kuczyński, t. 5, Warszawa 1992, s. 161–173.
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nezą i rolą kolegiaty opatowskiej i obecnością w tym mieście jakiegoś zakonu71. 
Dyskusja na ten temat, jak kula śnieżna, toczy się w nauce do dziś i nabierając 
pędu narasta zarówno nowymi interpretacjami, argumentami i wnioskami, 
jak i poglądami odchodzącymi od meritum i uwagami pobocznymi72. 

Nr IV Dokument Kazimierza Sprawiedliwego z 1189 (?) r. w sprawie 
uprawnień książęcych w dobrach chropskich.

Regest: Repertorium, nr 119, s. 115.
Oryginał: Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, nr 5. 
Podobizna: MPP, tab. XVI.
Wydanie: KDKK 1, nr 5, s. 9–10.
Uwagi: Dokument był czymś w rodzaju osobno spisanej klauzuli do doku-
mentu opatowskiego (zob. wyżej nr III), dowodzącej, iż zwrot dóbr chrop-
skich kapitule krakowskiej był niezupełny73. Książę zastrzegł bowiem sobie 
dożywotnie prawo łowów i bliżej nieokreślone świadczenia od ludności. Po-
nieważ niniejszy dokument pozostaje w widocznym związku z wyżej omó-
wionym dokumentem opatowskim, to za datę jego wystawienia przyjmuje się 
1189 r. Dyskusję nad tym dokumentem podsumowała Z. Kozłowska-Budko-
wa74. Odrzuciła zwięźle sugestie tych historyków, którzy uznali Wincentego 
za autora dokumentu (A. Małecki75, R. Grodecki76, A. Vetulani77). Zanego-
wanie autorstwa Wincentego ma niejakie znaczenie dla charakterystyki jego 
postawy ideowej. Zarówno w opisie zjazdu łęczyckiego (i hipotetycznie, jako 
autor supliki łęczyckiej), jak i w dokumencie opatowskim, Wincenty jawił 
się, jako zwolennik ochrony dóbr Kościoła przed ingerencją świeckich. Je-
śli nie chciał wygotować dokumentu godzącego w integralność zwrotu dóbr  
 
 
 

71 J. Dobosz, Działalność fundacyjna Kazimierza Sprawiedliwego, Poznań 1995, s. 101–102. Zob. 
M. Starnawska, Zakony w dziejach Opatowa [w:] Konferencja Naukowa Związana z Jubileuszem 
800-lecia Kapituły Kolegiackiej w Opatowie, 24 marca 2006, Opatów 2007, s. 75–86; M. Florek, 
Zagadki średniowiecznej historii Opatowa, „Zeszyty Sandomierskie” 25(2007), s. 19–26.
72 Zob. A. Lis, Dziedzictwo ziemi opatowskiej (na marginesie ostatnich konferencji naukowych), 

„Studia Sandomierskie” 17(2010) z. 1-2, s. 265-278.
73 B. S. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. II, Kraków 1999, s. 189.
74 Repertorium, nr 119, s. 115–116.
75 A. Małecki, W kwestii fałszerstwa, s. 471 i n.
76 R. Grodecki, Początek immunitetu, s. 54-55.
77 A. Vetulani, Studia nad tekstem i znaczeniem statutu łęczyckiego, s. 61–63.
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kapitulnych, to był konsekwentny w swej postawie, nawet wbrew interesom 
księcia, któremu służył i którego cenił78. 

Nr V Dokument biskupa krakowskiego Pełki z 1192 r. poświadczający, 
że cystersi jędrzejowscy zamienili wieś Buszków na Niegosławice. 

Regest: Repertorium, nr 125, s. 120–121; K. Mieszkowski, Studia nad doku-
mentami katedry, nr 1, s. 104.
Oryginał: nieznany.
Kopia 1.: Kraków, Biblioteka Naukowa PAU i PAN, rkps 926 (kopiarz ję-
drzejowski B z lat 1624–1627), k. 115.
Kopia 2.: Poznań, Biblioteka UAM, rkps Akc. 1609, k. 185rv.

Wydanie: Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. Piekosiński, t. I, Kraków 
1876, nr 3, s. 8 [dalej cyt. KDM].
Uwagi: O. Balzer uważał, że oprócz dokumentu biskupa Pełki istniał nieza-
chowany dokument książęcy, który w partiach początkowych był identycz-
ny z dokumentem biskupim. Za dyktatora zaginionego dyplomu książęcego 
uznał Wincentego Kadłubka, pełniącego funkcję notariusza w kancelarii 
Kazimierza Sprawiedliwego79. Jednakże taki dokument książęcy najpewniej 
nie istniał, co wyjaśniła Z. Kozłowska-Budkowa80. W dyskusji dyplomaty-
ków tezę, że autorem dyktatu dokumentu z 1192 r. był mistrz Wincenty za-
akceptowali: S. Kętrzyński81, R. Grodecki82 i K. Maleczyński83. W autorstwo 
Wincentego wątpili m. in.: A. Gieysztor84, K. Mieszkowski85 i Franciszek Si-
kora86, przy czym Mieszkowski przypisał dyktat cystersom jędrzejowskim.  
T. Nowakowski zauważył, iż w arendze omawianego dokumentu z 1192 r. 

78 Zob. J. Bieniak, Mistrz Wincenty o współczesnych mu Piastach [w:] Europa Środkowa  
i Wschodnia w polityce Piastów. Materiały z sympozjum, Toruń, 14–15 grudnia 1995 r., (red.) 
K. Zielińska-Melkowska, Toruń 1997, s. 33–52; tenże, Mistrz Wincenty w życiu politycznym 
Polski przełomu XII i XIII wieku [w:] Mistrz Wincenty Kadłubek, s. 21–48; E. Skibiński, Miesz-
ko czy Kazimierz? W sprawie sporu o inspiratora mistrza Wincentego [w:] Nihil superfluum esse. 
Prace z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżanowskiej, (red.) J. Strzelczyk, 
J. Dobosz, Poznań 2000, s. 167–174.
79 O. Balzer, Studium o Kadłubku, cz. 1, s. 61.
80 Repertorium, nr 124 i 125, s. 120–121.
81 S. Kętrzyński, Ze studiów nad Gerwazym z Tilbury, s. 168.
82 R. Grodecki, Mistrz Wincenty Kadłubek, s. 14.
83 K. Maleczyński, Wpływy obce na dokument polski, s. 100 i n.; tenże, Zarys dyplomatyki polskiej, 
s. 91.
84 A. Gieysztor, Nad statutem łęczyckim 1180 r., s. 198.
85 K. Mieszkowski, Studia nad dokumentami katedry, s. 39 i n.
86 F. Sikora, O małopolskim dokumencie, s. 174.
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użyte jest opisowe określenie szatana, jako przeciwnika Jezusa ukrzyżowanego, 
co nawiązuje do Męki przedstawionej w Ewangelii św. Jana (12, 31). Na zain-
teresowanie redaktora dokumentu kwestiami chrystologii wskazują także dalsze 
fragmenty dokumentu, w którym wspomina o zagrożeniu odsunięcia od ciała  
i krwi Chrystusa osoby ośmielające się kwestionować nadanie87.

Nr VI Dokument Leszka Białego z 1206 r., wydany w Opatowie, poświad-
czający, że mistrz Wincenty nadał wsie Czerników i Gojców dla klasztoru 
Cystersów w Sulejowie.

Regest: J. Mitkowski, Początek klasztoru cystersów w Sulejowie. Studia nad do-
kumentami, fundacją i rozwojem uposażenia do końca XIII wieku, Poznań 1949, 
nr 4, s. 302. 
Oryginał: Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. 
Podobizna: MPP, tab. XXXVIII.
Wydanie: W. Kętrzyński, Biblioteka hr. Raczyńskich w Rogalinie, „Sprawozdanie 
z Czynności Zakładu Narodowego im. Ossolińskich za r. 1905”, Lwów 1906, 
s. 20–2188.
Uwagi: Omawiany dokument jest pierwszym z czterech dyplomów doty-
czących nadania przez mistrza Wincentego Kadłubka cystersom w Sulejo-
wie Czernikowa i Gojcowa (obecnie pow. opatowski, woj. świętokrzyskie)89. 
Drugi został wystawiony w 1208 r., a trzeci w 1212 r. Czwartym jest kopia  
z kopiariusza mansjonarzy w Sandomierzu, która jest kontaminacją doku-
mentu z 1206 i 1208 r. i nie ma samoistnej wartości90. W 1229 r. cystersi sule-
jowscy uzyskali papieską bullę konfirmacyjną dla swych dóbr, gdzie zamiast 
Czernikowa figurują „dobra okalińskie”91. Słusznie więc można wnioskować, 
iż wincentyński dział Czernikowa został nazwany Okaliną i tak też wpisany 
do kopiariusza mansjonarzy sandomierskich. Dokument z 1206 r. nie zo-
stał jeszcze prawidłowo wydany92. O. Balzer zamieścił cenne uwagi dotyczące 

87 T. Nowakowski, Idee areng, s. 58–61.
88 J. Mitkowski, Początek klasztoru cystersów w Sulejowie, s. 302. 
89 Zob. A. Lis, Parafia Włostów ośrodkiem kultu bł. Wincentego Kadłubka, „Kronika Diecezji 
Sandomierskiej” R. 101(2008), Nr 11-12, s. 765-781.
90 KDM t. I, nr 4; J. Mitkowski, Początek klasztoru cystersów w Sulejowie, s. 86–87; R. Grodec-
ki, Mistrz Wincenty Kadłubek, s. 36.
91 KDM t. II, nr 398, s. 41–45.
92 Ł. Gołębiowski, Wiadomości o darach Antoniego Cyprysińskiego, „Roczniki Towarzystwa 
Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk” 19(1827), Warszawa 1827, s. 127-155 (wyd.  
s. 128–9 z oryginału); A. Z. Helcel, O klasztorze jędrzejowskim i będącym tam nagrobku Pako-
sława kasztelana krakowskiego, „Rocznika Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagielloń-
skim złączonego. Oddział sztuki i archeologii” 23(1852), t. I, Kraków 1852, s. 125-216
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poczynionych przez edytorów błędów interpunkcyjnych w liście świadków93. 
Gruntownej krytyki historyczno-dyplomatycznej dokumentu dokonał Józef 
Mitkowski94, a dodatkowe studia przeprowadził K. Mieszkowski95. Stwierdzi-
li oni, że jakkolwiek pismo dyplomów sulejowskich dotyczących Gojcowa  
i Czernikowa z lat 1206, 1208, 1212 r. nie pochodzi z jednej ręki, to repre-
zentuje jedną szkołę pisarską właściwą wystawcy, a dyktat pochodzi od mistrza 
Wincentego. Mitkowski uwypuklił fakt, że uderzające wprost zbieżności i po-
dobieństwa z pismem omawianego dyplomu spotyka się na dyplomie Kazimierza 
Sprawiedliwego dla katedry krakowskiej z r. 118996.

Okoliczności wystawienia dokumentu w 1206 r. są związane z ówczesny-
mi wydarzeniami politycznymi. W tym roku doszło do konsolidacji antago-
nistycznych stronnictw politycznych: obozu Władysława Laskonogiego97 oraz 
koalicji Leszka Białego, Władysława Odonica i arcybiskupa Henryka Kietli-
cza, który podjął ostrą walkę z Władysławem III Laskonogim o suwerenny 
status Kościoła w państwie98. Laskonogi wkroczył do Gniezna i zajął dobra 
arcybiskupie, Kietlicz zaś wyklął publicznie wielkopolskiego księcia i schronił 
się na Śląsku na dworze Henryka Brodatego, po czym udał się do Opatowa, 
gdzie zwołał synod kościelny połączony ze zjazdem możnych małopolskich.  
 

 (cytat s. 152-153, przyp. 22 z kopiariusza wikariuszy sandomierskich); H. Zeissberg, Vincentius 
Kadłubek Bisehof von Krakau (1208–1218; 1223) und seie Chronik Polens. Zur Literaturgeschich-
te des 13. Jahrhunderts, Wien 1869, s. 29, przypis 3 (za Helzlem); KDM I, nr 4 (za Helzlem);  
W. Kętrzyński, Biblioteka hr. Raczyńskich w Rogalinie, „Sprawozdanie z Czynności Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich za r. 1905”, Lwów 1906, s. 19-23 (wyd. s. 20-21 z oryginału); 
Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum. Officium Historicum 15, Cracovien. seu Kielcen. Can-
onizationis Beati Vincentii Kadlubek. Episcopi Cracoviensis et Monarchi Professi S. Ordinis Cister-
ciensis in Monasterio Andreoviensi (1223), Romae 1971 r., s. 23 (za Kętrzyńskim).
93 O. Balzet, Studium o Kadłubku, s. 6, przyp. 1.
94 J. Mitkowski, Początek klasztoru cystersów w Sulejowie, s. 86–87, 98–101, 302; zob. też  
R. Grodecki, Mistrz Wincenty Kadłubek, s. 9–10.
95 K. Mieszkowski, Studia nad dokumentami katedry, s. 14–16, 105 i n. 
96 J. Mitkowski, Początek klasztoru cystersów w Sulejowie, s. 99.
97 O tych wydarzeniach M. Przybył, Władysław Lasonogi, książę wielkopolski 1202–1231, Poznań 
1998; tenże, Mieszko III Stary, Poznań 2002; J. Rajman, Mieszko Plątonogi, pierwszy książę raci-
borsko-opolski (1173–1211), „Kwartalnik Historyczny” 103(1996), z. 1, s. 23–41; J. Wyrozumski, 
Leszek Biały (ok. 1186–1227), książę krakowski i sandomierski [w:] Polski Słownik Biograficzny,  
t. XVII, Wrocław 1972, s. 155–157; A. Marzec, Leszek Biały [w:] Piastowie. Leksykon Biograficzny, 
s. 181-188; B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, wyd. 3, Warszawa 2006.
98 J. Dobosz, Arcybiskup Janik i jego następcy. Przygotowanie do reformy Henryka Kietlicza  
[w:] 1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej, (red.) J. Strzelczyk, J. Górny, Gniezno 2000, s. 81–96; 
J. Wyrozumski, Pontyfikat arcybiskupa i reformy Henryka Kietlicza, tamże, s. 97–105; P. Plisiecki, 
Napomnienie papieża Innocentego III skierowane do Władysława Laskonogiego z 1207 r., „Roczni-
ki Humanistyczne” 48(2000), z. 2 (specjalny): Cursus mille annorum. Prace ofiarowane Profeso-
rowi Eugeniuszowi Wiśniowskiemu, (red.) A. Kuźma, P. Plisiecki, L. Poniewozik, Lublin 2000,  
s. 431–446; W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz, passim.
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Dyskusję nad miejscem zgromadzenia i jego ewentualnymi celami omówił 
Wojciech Baran-Kozłowski99.

Nr VII Dokument biskupa krakowskiego Wincentego Kadłubka z 1208 
r., zatwierdzający jego nadania dla klasztoru Cystersów w Sulejowie.
 
Regest: J. Mitkowski, Początek klasztoru cystersów w Sulejowie, nr 5,  
s. 302; K. Mieszkowski, Studia nad dokumentami katedry, nr 5, s. 105.
Oryginał: Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. 
Podobizna: MPP, tab. XXXIX.
Wydanie: W. Kętrzyński, Biblioteka hr. Raczyńskich w Rogalinie, s. 23.
Uwagi: Dokument został wystawiony przez biskupa Wincentego między 28 III 
1208 a 24 V 1212 r., tj. po dacie jego konsekracji biskupiej, a przed wystawie-
niem kolejnego zatwierdzenia nadania dla Sulejowa. W literaturze przyjmuje się 
1208 r. Do niniejszego dokumentu odnoszą się spostrzeżenia dyplomatyczne 
przytoczone wyżej (zob. wyżej nr VI), tj. że pismo ma cechy duktu katedral-
nego krakowskiego, a sam Wincenty był dyktatorem dyplomu. Na podstawie 
znanych źródeł nie można jednoznacznie stwierdzić, jakie były powody powtó-
rzenia nadania. Prawdopodobnie należy ich szukać w szczególnej trosce biskupa 
Wincentego o swoją ojcowiznę i w zabezpieczeniu donacji przed retraktem ze 
strony krewnych.

Nr VIII Dokument biskupa krakowskiego Wincentego Kadłubka  
z 1210 r. dla klasztoru Cystersów w Jędrzejowie, zatwierdzający dawne 
nadania dziesięcinne i nadający dziesięciny z trzech wsi.

Regest: K. Mieszkowski, Studia nad dokumentami katedry, nr 6, s. 105
Oryginał: nieznany.
Kopia 1. Kraków, Biblioteka Naukowa PAU i PAN, rkps 926 (kopiarz jędrze-
jowski B z lat 1624–1627), k. 11.
Kopia 2. Poznań, Biblioteka UAM, rkps Akc. 1609, k. 186v–187v.
Kopia 3. Kraków, Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, rkps 201  
(z lat 1631–1640), k. 422.
Wydanie: KDM, t. II, nr 380, s. 20–21.

99 W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup Henryk Kietlicz, s. 93–94.
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Uwagi: Szczegółowej analizie poddał niniejszy dokument K. Mieszkowski100. 
W 1210 r., biskup krakowski Wincenty konsekrował nowy kościół klasztorny 
cystersów w Jędrzejowie. Z tej okazji zatwierdził opactwu poprzednie nadania 
dziesięcinne biskupa krakowskiego Gedki oraz nadał dziesięciny z trzech wsi: 
Wilczyc, Niegosławic i Zdanowic101. Mieszkowski twierdził, iż dokument ten 
został następnie przerobiony na transumpt w formie obecnie nam znanej. I zapewne 
jego pozostałością są w transumpcie autentyczni świadkowie, data, maledykacja, być 
może i formuły początkowe (inwokacja, intytulacja, salutacja, arenga) oraz dyspozy-
cja, która po odpowiednim zmodyfikowaniu stylowym została dopisana pod spodem 
rzekomo transumowanych przez Wincentego dokumentów102. Czas sporządzenia 
owego interpolowanego falsyfikatu formalnego kładzie ogólnie na koniec XIII 
w. W doprecyzowaniu tej datacji są pomocne ustalenia J. Dobosza, wedle któ-
rego sfalsyfikowaną redakcję nadań Gedki umieszczoną w spreparowanym do-
kumencie Wincentego sporządzono ok. 1250 r.103

Nr IX Dokument biskupa krakowskiego Wincentego Kadłubka  
z 24 maja 1212 r., wydany na wiecu w Mąkolnie, zatwierdzający jego 
nadania dla klasztoru Cystersów w Sulejowie.

Regest: J. Mitkowski, Początek klasztoru cystersów w Sulejowie, nr 6, s. 302; 
 K. Mieszkowski, Studia nad dokumentami katedry, nr 7, s. 106.
Oryginał: spalony w 1944 r. w Warszawie ze zbiorami Biblioteki Ordynacji 
Krasińskich.
Podobizna: MPP, tab. LV.
Wydanie: KDM, t. I, nr 9, s. 14–15.
Uwagi: Jest to trzeci i ostatni autentyczny dokument dotyczący dokonanej 
przez Wincentego darowizny Czernikowa i Gojcowa dla opactwa cystersów  

100 K. Mieszkowski, Krytyka autentyczności dokumentów biskupów krakowskich XIII wieku, 
„Przegląd Historyczny” 65(1974), z. 1, s. 147–151; tenże, Studia nad dokumentami katedry,  
s. 105–106. Zob. A. Małecki, W kwestii fałszerstw, s. 7–12; S. Kętrzyński, Ze studiów nad 
Gerwazym z Tilbury, s. 168, przyp. 2.
101 Korekta identyfikacji wsi Wilczyce M. Zdanek, Dzieje osadnictwa do końca XVIII wieku 
[w:] M. Piszczek, K. Ślusarek, M. Zdanek, Dzieje Nagłowic, Jędrzejów–Kraków 2006, s. 60–61.
102 K. Mieszkowski, Dokumenty biskupów krakowskich, s. 150 i n.
103 J. Dobosz, Trzynastowieczne falsyfikaty cysterskie z Sulejowa i Jędrzejowa. Motywy i okolicz-
ności powstania [w:] Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski, pod (red.)A. Pobóg-Lenarto-
wicz i M. Derwicha, Opole 1995, s. 225-237. Warto również zobaczyć tegoż: Proces fundacyjny  
i pierwsze uposażenie opactwa cystersów w Jędrzejowie [w:] Cystersi w Polsce. W 850-lecie fundacji 
opactwa jędrzejowskiego, (red.) D. Olszewski, Kielce 1990, s. 40–79; tenże, Kościół jako element  
uposażenia klasztorów cysterskich w Polsce w XII i początkach XIII wieku [w:] Nihil superfluum esse. 
Prace z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżanowskiej, (red.) J. Strzelczyk,  
J. Dobosz, Poznań 2000, s. 187–193.
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w Sulejowie.104 W Mąkolnie miał wówczas miejsce zjazd, którego uczestnika-
mi byli m.in. książęta: Leszek Biały, Konrad I Mazowiecki, Mściwój I, a także 
arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz, biskup płocki Gedko i biskup ku-
jawski Ojerz. Udział mistrza Wincentego w zjazdach i synodach bezpośrednio 
świadczy, iż sprawując funkcję biskupa krakowskiego aktywnie uczestniczył  
w życiu politycznym i kościelnym kraju105. Na wiecu w Mąkolnie Wincenty 
wystąpił w towarzystwie sześciu swoich kapelanów i licznych urzędników swego 
dworu biskupiego106. W dokumencie charakterystyczny jest zapis o zrzeczeniu 
się praw do rewindykacji tych wsi przez bratanków Wincentego, Bogusława 
i Sulisława. Być może ewentualne pretensje z ich strony były przyczyną kolej-
nego zatwierdzenia tej samej donacji. Omówiliśmy ten dokument w komen-
tarzu do dyplomu z 1206 r. 

Nr X Dokument biskupa krakowskiego Wincentego Kadłubka z ok. 
1208–1217 r. (może z 1212 r., wydany na wiecu w Mąkolnie?), poświad-
czający nadanie przez niego wsi Niekisiałka dla klasztoru Cystersów  
w Koprzywnicy.

Oryginał: nieznany.
Wzmianka: dokument Bolesława Wstydliwego z 21 marca 1277 r. w Koprzywni-
cy (Z. Kozłowska-Budkowa, S. Szczur, Dzieje opactwa cystersów w Koprzywnicy 
do końca XIV wieku, „Nasza Przeszłość” 60, 1983, s. 72–72107; Jan Długosz, Ka-
talog biskupów krakowskich [w:] Monumenta Poloniae Historica series nova, [dalej 
cyt. MPH], t. X, cz. 2, wyd. J. Szymański, Warszawa 1974, s. 162).

104 S. Łaguna, Wiec w Mąkolnie [w:] tenże, Pisma, wyd. J. Bieliński, Warszawa 1915, s. 321–
325. Zob. B. Przybyszewski, Rządy Wincentego Kadłubka w diecezji krakowskiej (1208–1218) 
[w:] Mistrz Wincenty Kadłubek, s. 49–57.
105 Biskup Wincenty uczestniczył w zjazdach: w Borzykowej, Mąkolnie; synodach: w Mstowie, 
Sieradzua, Wolborzu; w soborze laterańskim IV oraz hipotetycznie w synodach: w Witowie, 
Chalnie i Kamieniu.
106 F. Piekosiński, Rycerstwo polskie wieków średnich, t. 3, Kraków 1901, s. 20–22; R. Gro-
decki, Wincenty Kadłubek, s. 35–39; tenże, W siedemsetlecie pierwszego dziejopisarza – Polaka, 

„Przegląd Współczesny” rok II, t. IV, nr 11, s. 223–233; B. Kürbis, Wstęp [w:] Mistrz Win-
centy (tzw. Kadłubek), Kronika polska, wyd. B. Kürbis, Wrocław 2008, s. XLIII; G. Labuda,  
Ze studiów nad najstarszymi dokumentami Pomorza Gdańskiego, „Zapiski Historyczne” 
18(1953), s. 111.
107 KDM t. I, nr 93, s. 110–113 (wydanie z transumptu z licznymi interpolacjami). Inter-
polacje wprowadził prawdopodobnie opat koprzywnicki Jakub Grzymała ok. 1421–1429,  
Z. Wdowiszewski, Ród Bogoriów w wiekach średnich, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heral-
dycznego” 9(1928–1929), s. 81. O kancelarii Bolesława Wstydliwego K. Bobowski, Ze stu-
diów nad dokumentami i kancelarią Bolesława Wstydliwego, „Acta Universitatis Wratislaviensis”,  
Historia IX, nr 36, 1965, s. 29–66.
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Uwagi: Dokument z nadaniem Wincentego dla cystersów koprzywnickich 
nie zachował się. W stosunku do wzmianki zawartej w przywileju Bolesła-
wa Wstydliwego dodatkowe informacje przekazał Jan Długosz pisząc, że 
mistrz Wincenty nadał Niekisiałkę (obecnie: Nikisiałka), nazwaną „ojcowiz-
ną Wincentego” oraz połowę wsi Karwów, której drugą część zarezerwował 
dla swoich bratanków Sulisława i Bogusława108. Fakt, że oryginalny akt się 
nie zachował nie dziwi, biorąc pod uwagę dwukrotne zniszczenie opactwa 
koprzywnickiego podczas najazdów tatarskich w 1241 i 1260 r109. Jeżeli idzie  
o próbę datowania zaginionego dokumentu dla Koprzywnicy to Heinrich Ze-
issberg podał 1212 r.110, a Jan Nepomucyn Chądzyński przyjmował począt-
kowy okres posługi biskupiej Wincentego111. Datacja ramowa obejmuje więc 
okres pontyfikatu biskupiego Kadłubka, ale data 1212 r. i wiec w Mąkolnie 
jako miejsce wystawienia aktu wydają się bardzo prawdopodobne. Wskazy-
wać na to może analogiczna wzmianka o bratankach Sulisławie i Bogusławie, 
a także fakt, że w Mąkolnie obecni byli cystersi sulejowscy i jędrzejowscy, jako 
odbiorcy dokumentów112. 

 Informacje uzyskane przez Długosza o tym nadaniu spowodowały istot-
ne zamieszanie w kwestii miejsca pochodzenia Kadłubka113. Jest to problem, 
czy był nim Kargów koło Stopnicy, czy Karwów koło Opatowa, za czym 
ostatecznie opowiedział się Długosz poprawiając pod koniec życia brzmienie 
nazwy osady w swoich dziełach. Hipotezę tę uważam za uprawnioną. Jan Dłu-
gosz 25 czerwca 1470 r., zakupił dwie wsie: Gojców i Okalinę (wyodrębniona 
część Czernikowa) dla kolegium mansjonarzy przy kościele Najświętszej Ma-
rii Panny w Sandomierzu114. Wówczas zapoznał się zapewne z tzw. dokumen-
tami sulejowskimi Wincentego oraz z omawianym – zaginionym – doku-
mentem dla Koprzywnicy. Zyskał argument źródłowy na rzecz Karwowa  
i zmienił w swoich dziełach nazwę Kargów, podawaną przez wcześniejsze źródła,  

108 J. Długosz, Katalog biskupów krakowskich, s. 162–164. 
109 J. Dobosz, L. Wetesko, Koprzywnica [w:] Monasticon Cisterciense Poloniae. Katalog mę-
skich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej, (red.) A. M. Wyrwa,  
J. Strzelczyk, K. Kaczmarek, t. II, Poznań 1999, s. 149–157.
110 H. Zeissberg, Vincentius Kadłubek, s. 10 i n.
111 Zob. J. N. Chądzyński, Historyczno–statystyczne opisy miast starożytnych w ziemi sandomier-
skiej leżących, t. 1 - 3, Warszawa 1956.
112 W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup Henryk Kietlicz, s. 173.
113 M. Plezia, Nazwa osobowa Kadłubek, „Onomastica” 3(1957), s. 393–417; przedruk [w:] 
Od Arystotelesa  do „Złotej legendy”, Warszawa 1958, s. 314–346 (dalej: cyt. wg wyd. 1); A. Lis, 
Wokół pochodzenia Mistrza Wincentego, „Zeszyty Sandomierskie” 20/21(2005), s. 17–24, tenże, 
Mistrz Wincenty z rodu Łabędziów? [w:] Człowiek – Społeczeństwo – Wiara. Studia interdyscy-
plinarne, (red.) B. Stawiarski, Wrocław 2008, s. 81–102; tenże, Związki Mistrza Wincentego  
z parafią Włostów, maszynopis.
114 M. Plezia, Nazwa osobowa, s. 397, 410 i przyp. 34.
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na Karwów, jako miejsce urodzenia Wincentego115. Do pomyłki w nazwie – 
 Kargów zamiast Karwów – mogło dojść: 1) w wyniku zwykłego podobień-
stwem nazw Karwów-Kargów, 2) na podstawie faktu, iż te miejscowości nale-
żały do majątku jednego rodu – Łabędziów116. 

Nr XI Dokument biskupa Wincentego Kadłubka z 1213 r. w sprawie 
prebendy w Kijach.

Regest: K. Mieszkowski, Studia nad dokumentami katedry, nr 8, s. 106.
Oryginał: nieznany.
Kopia: Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Liber privilegiorum, k. 227.
Wydanie 1.: KDKK t. I, nr 9, s. 13–14.
Wydanie 2.: Codex diplomaticus et commemorationum Masoviae generalis, t. I, 
wyd. J. K. Kochanowski, Warszawa 1919, s. 171–172.

Uwagi: Ostatnio Jan Wroniszewski zanalizował ten dokument i podsumował 
opinie innych uczonych na jego temat117. Wystawcą i dyktatorem dokumentu 
był Wincenty. Narracja informuje, że w kościele w Kijach istniały dwie pre-
bendy, a każda z nich miała odrębnego patrona. Biskup Wincenty przekazał 
kolegiacie kieleckiej jedną prebendę, a patronowi drugiej dał zgodę na fun-
dację beneficjum dla altarzysty ołtarza św. Jakuba Brak szerszych informacji  
 

115 Tamże, s. 408. Ciekawie prezentują się te dane w świetle tradycji ludowej mieszkańców 
Karwowa którą przedstawił o. S. Kiełtyka, Błogosławiony Wincenty Kadłubek (ok.1150–1223), 

„Nasza Przeszłość” 16(1962), s. 156; A. Lis, Parafia Włostów…, s. 776 i nn; MPH s. n., t. X, 
cz. 2, s. 58, 90–91; G. Labuda, O katalogach biskupów krakowskich przed Długoszem, „Studia 
Źródłoznawcze” 27(1983), s. 83–96. Ostatnio szeroko na ten temat W. Drelicharz, Annalisty-
ka małopolska XIII–XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych (Rozprawy 
Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU, t. 99), Kraków 2003, s. 143–185, 469.
116 Por. jednak odmienną argumentację B. Kürbis, Wstęp, s. XLV–XLVII.
117 J. Wroniszewski, O początkach kościoła w Kijach, „Roczniki Humanistyczne” 48(2000),  
z. 2 (specjalny): Cursus mille annorum, s. 623–634. Por. D. Olszewski, E. Wiśniowski, Pa-
rafia Kije. Zarys dziejów, Kielce 1993, s. 18; F. Piekosiński, Rycerstwo polskie wieków średnich,  
t. 3, Kraków 1901, s. CXII; E. Wiśniowski, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej  
w średniowieczu, Warszawa 1965, s. 69; tenże, Rozwój organizacji parafialnej w Polsce do czasów 
Reformacji [w:] Kościół w Polsce, (red.) J. Kłoczowski, t. I, Kraków 1966, s. 283–284; J. Szy-
mański, Możnowładztwo małopolskie a kanonikat świecki w pierwszej połowie XII wieku, „Studia 
Historyczne”10(1967) nr 1–2, s. 31–53; K. Tymieniecki, Początki Kielc w związku z pierwot-
nym osadnictwem Łysogór [w:] Pamiętnik Świętokrzyski 1930, (red.) A. Patkowski, Kielce 1931, 
s. 71–72; J. Bieniak, Polska elita polityczna XII wieku (Część II. Wróżda i zgoda) [w:] Społeczeń-
stwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, (red.) S. K. Kuczyński, t. 3, Warszawa 1985, s. 19 
i n.; M. Szymaniak, Biskup płocki Gedko (1206–1223). Działalność kościelno-polityczna na tle 
procesu emancypacji Kościoła polskiego spod władzy książęcej, Toruń 2007, s. 221 i nn; B. Kürbis, 
Wstęp, s. XLVIII.
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w materiale źródłowym utrudnia analizę w kontekście dążeń reformatorów do 
likwidacji wieloplebenalnych kościołów118.

Nr XII Dokument biskupa krakowskiego Wincentego Kadłubka  
z 15 sierpnia 1214 r., wydany w Krakowie, poświadczający nadanie przez 
niego dziesięcin ze Świniarska dla klasztoru Bożogrobców w Miechowie.

Regest: K. Mieszkowski, Studia nad dokumentami katedry, nr 9, s. 107.
Oryginał: Kraków, Biblioteka XX. Czartoryskich, nr 5.
Podobizna: MPP, tab. LXII.
Wydanie: KDM, t. II, nr 383, s. 25–26.
Uwagi: Dokument ten poddał analizie K. Mieszkowski, stwierdzając, że 
pismo omawianego dokumentu reprezentuje inną szkołę pisarską niż kate-
dralny dukt, charakterystyczny dla „dyplomów sulejowskich” Wincentego. 
Najbardziej prawdopodobna do przyjęcia jest teza, że dyplom pochodzi od 
odbiorcy – zakonu Bożogrobców w Miechowie, zwłaszcza że, jak zauważa 
K. Mieszkowski, użyta w dokumencie z 1214 r. inwokacja przypomina tę  
z dokumentu patriarchy Monacha dla klasztoru miechowskiego z 1198 r.119 

Nr XIII Domniemany dokument z 1216 r., wydany w Krakowie (?), doty-
czący nadania kapitule krakowskiej dziesięcin z Czchowa.

Uwagi: Nie wiadomo, czy został wydany dokument poświadczający to 
nadanie. Wydaje się, że nie, ponieważ w dobrze zachowanych zbiorach archi-
walnych kapituły krakowskiej nie ma ani oryginału, ani kopii, ani żadnych 
wzmianek o istnieniu takowego dyplomu. O nadaniu biskupa Wincentego 
na rzecz kapituły krakowskiej dowiadujemy się z dwóch źródeł: XIII-wiecz-
nego Kalendarza katedry krakowskiej120 i XV-wiecznych dzieł Jana Długosza, 
który starał się dokładniej opisać to nadanie, a także podał jego przeznaczenie:  
ut candela inextinguibilis nocte et interdiu ardeat in altari121. Tym samym uwa-
ża się, iż Wincenty Kadłubek jako pierwszy zaszczepił w Polsce zwyczaj palenia 

118 Zob. J. Szymański, Kanonicy świeccy narzędziem feudalnej organizacji włości kieleckiej biskupów 
krakowskich na przełomie XII i XIII wieku, „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego” 3(1966), s. 305–
325, tenże, Kanonikat świecki w Małopolsce od końca XI do połowy XIII wieku, Lublin 1995, s. 13. 
119 K. Mieszkowski, Dokumenty biskupów krakowskich, s. 15, 43–44; B. Kürbis, Wstęp, s. XLVII i n.
120 Kalendarz katedry krakowskiej [w:] MPH s. n., t. V: Najdawniejsze roczniki krakowskie  
i kalendarze, wyd. Z. Kozłowska-Budkowa, Warszawa 1978, s. 130.
121 J .  Długosz , Katalog biskupów krakowskich [w:] MPH s.n., t. X, cz. 2, s. 162. 
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wiecznego światła przed tabernakulum122. Warto wspomnieć, że Wincen-
ty świadkował na dokumencie Leszka Białego dla klasztoru miechowskiego  
z 1217 r. i zatwierdzał zawarte w nim nadanie karczmy, z której dochód miał 
płynąć na wieczne światło w kościele bożogrobców123.

Konkluzje

Trudno przeceniać przygotowaną w 1971 r. pozycję do kanonizacji  
bł. Wincentego pod względem krytycznego opracowania naukowego124. Na 
pewno włożono ogrom pracy w skompletowanie dokumentacji, której szukano  
w wielu archiwach i bibliotekach. Podkreślić można dokładność i szczegóło-
wość informacji zawartą w każdej nocie określającej dokument. Wydaje się 
jednak, że zgromadzony materiał jest niewystarczający do dyskusji teologów 
nad życiem i działalnością Wincentego Kadłubka. Sprawa należy do trudniej-
szych i dlatego przygotowana pozycja może służyć za punkt wyjścia do dalsze-
go poszukiwania, gromadzenia i opracowywania dokumentacji. 

Na podstawie przeprowadzonej powyżej analizy, można stwierdzić,  
iż każdy z tych dokumentów jest cenny i wnosi nowe światło do ukazania 
życia i działalności Kadłubka. Dokumenty i ich wartość historyczna nie budzą 
większych zastrzeżeń. Uwagi dotyczą skąpej dokumentacji na temat bogatej 
osobowości Wincentego. 

Starając się odpowiedzieć na pytanie o wartość zgromadzonych doku-
mentów dla skutecznego przeprowadzenia sprawy kanonizacyjnej należy 
zauważyć: 1) Wincenty w swojej Kronice (IV 9) rozszerzająco interpretuje 
postanowienia zjazdu łęczyckiego. Wydaje się, iż wprowadzone zmiany miały 
na celu ochronę praw Kościoła i ludności wiejskiej; 2) Wartość teologicz-
ną posiada arenga dokumentu opatowskiego z 12 IV 1189 r. Wincenty na-
wiązując do Ewangelii św. Jana - wprowadził pojęcie Kościoła, jako „matki”  
i „syna”, którym jest tu książę Kazimierz Sprawiedliwy; (testacja dokumen-
tu po raz pierwszy poświadcza tytuł naukowy Wincentego); 3) Z dyspozycji 
dokumentów tzw. sulejowskich (1206, 1208, 1212) możemy suponować nie 
tylko pokorną darowiznę wsi Wincentego (Czernikowa i Gojcowa) dla cy-
stersów, ale także szczególną ochronę sytuacji prawnej przypisanej ludności 

122 K. Świżek, Znicz eucharystyczny bł. Wincentego Kadłubka i jego echa w historii polskiej, „Stu-
dia Sandomierskie” 5(1985–1989), s. 508–517. 
123 KDM t. II, nr 384.
124 Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum. Officium Historicum 15, Cracovien. seu Kielcen. 
Canonizationis Beati Vincentii Kadlubek. Episcopi Cracoviensis et Monarchi Professi S. Ordinis 
Cisterciensis in Monasterio Andreoviensi (1223), Romae 1971.
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wiejskiej; 4) Mistrz Wincenty był „przyjacielem cystersów” o czym świadczą 
oprócz tzw. dokumentów sulejowskich, także dyplom z 1210 dla Jędrzejowa 
oraz z ok. 1212 r. dla Koprzywnicy (nadanie cystersom własnej ojcowizny);  
5) Miłość bł. Wincentego do Najświętszej Eucharystii, o czym przekonuje 
nadanie dziesięcin dla Katedry Krakowskiej celem palenia wiecznej lampki 
przed tabernakulum (hipotetycznie dokument z 1216); 6) Wincenty Kadłu-
bek był zwolennikiem reformy Kościoła w Polsce, o czym świadczy jego udział 
na synodach oraz soborze laterańskim IV w 1215 r.

Do grupy pism własnych zaliczyć trzeba Kronikę Kadłubka. Odzwiercie-
dla ona bogactwo ducha kandydata no ołtarze. Ta spuścizna Wincentego sta-
nowi nie lada zadanie dla historyków i teologów biorących udział w procesie. 
Dla sprawy ważne jest świadectwo gorliwości tego męża Kościoła przebijające 
z treści Kroniki. 

Osoba Mistrza Wincentego doczekała się bardzo obfitych opracowań.  
Archiwum Postulatorskie cystersów, którzy prowadzą sprawę jest w posiada-
niu sporej liczby opracowań o biskupie krakowskim. Wiele powstało arty-
kułów i obszerniejszych pozycji, które odnoszą się do samej biografii Win-
centego, jak i jego działalności pisarskiej. Daje to nadzieję, że zgromadzona 
dokumentacja będzie wystarczająca, by udowodnić życie i heroiczność cnót125.

Ponadto należy wziąć pod uwagę, że duży rozwój kultu i jego nieprze-
rwalne trwanie przez wieki, który początkami swymi sięga czasów bezpośred-
nio następujących po śmierci Wincentego, może stanowić dowód pośredni na 
temat świętości jego życia.

Na pewno należy opracować historię epoki, w której żył i pracował bi-
skup - cysters Wincenty. Ten szerszy kontekst sprawy pozwoli lepiej zrozu-
mieć mechanizmy funkcjonowania społeczeństwa, w którym przyszło mu 
żyć126. Przygotowujący pozycję muszą uwzględnić szeroki kontekst histo-
ryczny i omówić wszystkie zagadnienia, jakie miały wpływ lub powiązane  
z bł. Wincentym. Wydaje się celowe przeprowadzenie dalszych studiów histo-
rycznych i archiwalnych przez specjalistów w dziedzinie historii średniowiecz-
nej Polski127. Należy także przystąpić do zrewidowania dotychczasowej pozycji  
o życiu i cnotach.

125 H. Misztal, Heroiczność cnót, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 6, Lublin 1993, kol. 798 - 799. 
Zob. A. Żur, Heroiczność cnót istotą świętości kanonizowanej w nauce Benedykta XIV. Studium 
kanoniczno-teologiczne, Lublin 1991 (mps Archiwum Uniwersyteckie KUL).
126 Zob. B. Wysocka, Dowodzenie w sprawach historycznych, s. 120 – 160.
127 H. Misztal, Sprawa kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka [w:] Duc in altum. Sprawy kanoni-
zacyjne. Wybór pism, (red.) L. Fiejdasz, Lublin 2009, s. 681-700.
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ROZWÓJ KULTU  
BŁ. WINCENTEGO KADŁUBKA 

MIĘDZY WISŁĄ A PILICĄ1

Uważam za swój obowiązek […] przypomnieć wielką postać bł. Win-
centego Kadłubka, ojca kultury polskiej. Wszak był on w swoich cza-
sach, w pierwszych stuleciach naszych dziejów, tym właśnie „nowym 
człowiekiem w Jezusie Chrystusie”. Tworzył on życie własne i życie 
swoich rodaków wedle ducha Ewangelii. Przez to wskazuje nam rów-
nież w czasach dzisiejszych, że kultura chrześcijańska oraz jej nieustają-
ca odnowa opiera się o człowieka, który całą duszą stara się zakorzenić 
w Jezusie Chrystusie. Owocem tego zakorzenienia jest szlachetne czło-
wieczeństwo, a najpełniejszym – świętość.

Kardynał Karol Wojtyła

Początki kultu

Datowanie początków kultu mistrza Wincentego stanowi poważny pro-
blem, z powodu braku odpowiednich przekazów źródłowych. W sprawie tej 
funkcjonują w polskiej mediewistyce dwie opinie wzajemnie się ścierające. 
Jedna ma korzenie hagiograficzne, sytuuje początki kultu już w momencie 
śmierci mistrza Wincentego. Natomiast druga to opinia hiperkrytyczna, która 
odrzuca wszelkie przekazy mówiące o długiej tradycji szczególnej pobożności 

1 Lis A., Rozwój kultu błogosławionego Wincentego Kadłubka między Wisłą a Pilicą, „Między 
Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”, t. 12 (2011), (red.) Okła G., Wojciechowska B., 
Kielce 2011, s. 89-99.
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Kadłubka2. Niewątpliwie pierwszym przejawem kultu mistrza Wincentego 
było pochowanie jego zwłok w kościele klasztornym przed głównym ołtarzem, 
w prezbiterium między stallami zakonnymi3. Znawca kultu bł. Wincentego - 
Klemens Świżek - suponuje istnienie kultu już w XIII wieku, na co wskazują 
przekazy pomnikowe: nagrobek ołtarzowy z obrazem przedstawiającym Win-
centego z aureolą świętych (datowany na ok. 1380 rok) oraz kamienny gro-
bowiec z wyrzeźbionym obrazem Wincentego, znajdujący się po przeciwnej 
stronie chóru w klasztorze jędrzejowskim (datowany na 1280 rok)4. 

Można zauważyć, że już mistrz uniwersytecki Jan z Dąbrówki w pierw-
szej połowie XIV w. pisząc komentarz do „Kroniki polskiej”, nazwał Win-
centego „prawdziwym czcicielem pokory”5. Następnie w annalistyce mało-
polskiej przed Długoszem, spotykamy określenie Wincentego jako „rycerza 
Chrystusowego”, a on sam dysponował już długą tradycją o świątobliwym 
mężu6. Niewątpliwie ogromny wpływ na potomnych miała pozytywna opi-
nia Jana Długosza (1415-1480), który odmalował sylwetkę Kadłubka w wiel-
kich rysach7. Wydaje się, iż Długosz skreślił sylwetkę duchową Wincentego 
w słowach pełnych czci i uwielbienia zgodnie z opinią istniejącą w środowi-
sku krakowskim. Wiadomo też, że grób Wincentego nawiedzili: Jan Długosz, 

2 Szerzej: A. Lis, Świadectwo kultu bł. Wincentego z parafii Włostów. Listy do biskupa 
sandomierskiego, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” (cyt., dalej: KDS) Rok 100 (2007), nr 5-6, 
s. 436-441; Szkice o Kadłubku. Kazanie z 1845 r. z okazji przeniesienia relikwii bł. Wincentego 
Kadłubka z Jędrzejowa do katedry NMP w Sandomierzu, KDS 101 (2008), nr 1–2, s. 134–144; 
Parafia Włostów ośrodkiem kultu bł. Wincentego Kadłubka, KDS 101 (2008), nr 11-12, s. 765-
781; Żywot błogosławionego Wincentego Kadłubka biskupa krakowskiego, Patrona Królestwa 
Polskiego (reprint wydania z 1870 r.), KDS 102 (2009), nr 1-2, s. 99-107; Sprawozdanie  
z konferencji naukowej „Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej”; Kraków, 
3 listopada 2008 rok, KDS 102 (2009), nr 3-4, s. 255-261; Zapach róży w Morimundzie pol-
skim – bł. Wincenty Kadłubek, KDS 102 (2009), nr 5-6, s. 348-362; Sprawozdanie z konferencji 
naukowej: „Błogosławiony Wincenty Kadłubek i jego dziedzictwo (Opatów, 17 czerwca 2009 r.), 
KDS 102 (2009), nr 7-8, s. 516-524; Studia zagraniczne Mistrza Wincentego, KDS 102 (2009), 
nr 9-10, s. 613-621; Elekcja na biskupstwo krakowskie Wincentego Kadłubka, KDS 102 (2009), 
nr 11-12, s. 792-798.
3 B. Kürbis, Wstęp [w:] Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika Polska, wyd. B. Kürbis, Wro-
cław 2008, s. LV.
4 K. Świżek, Rozwój kultu błog. Mistrza Wincentego Kadłubka (1226-1976), „Więź”, 20 (1977), 
nr 10 (234), s. 61-69, cyt., s. 63; tenże, Błogosławiony Wincenty Kadłubek. Życie – kult – mo-
dlitwy, Jędrzejów 1999.
5 J. Dąbrówka, Komentarz do Kroniki polskiej mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, wyd. 
M. Zwiercan, A. Z. Kozłowska, M. Rzepiel [w:] Pomniki Dziejowe Polski, seria 2, t. XIV, Kra-
ków 2008.
6 W. Drelicharz, Pamięć i tradycja o mistrzu Wincentym w dziejopisarstwie polskim XIII-XV 
wieku [w:] Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej. „Cistercium Mater 
Nostra” Rocznik II (2008), nr 2, redaktorzy tomu M. Starzyński, M. Zdanek, Kraków 2008, 
s. 141-192.
7 Szerzej: D. Olszewski, Kult bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie, [w]: Cystersi w Polsce.  
W 850-lecie fundacji opactwa jędrzejowskiego, (red.) D. Olszewski, Kielce 1990, s. 151-166.
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moralista Jakub z Paradyża, prymas Stanisław Karnkowski, kanclerz koronny 
Jan Zamojski, wojewoda Michał Zebrzydowski. Czciciele Wincentego dozna-
wali wielu łask za jego wstawiennictwem, nieśli opinię o słynnym biskupie 
zakonniku – co powodowało coraz intensywniejszy rozwój kultu8.

W aktach procesu beatyfikacyjnego Wincentego Kadłubka znajdujemy 
świadectwo o zmarłym w 1561 r. profesie jędrzejowskim (od ok. 1483 roku) 
– Jakubie Wojewódzkim, który miał być szczególnym czcicielem i wiele napi-
sać ku chwale niegdysiejszego biskupa9. Wszyscy poważniejsi historycy, idąc 
za Długoszem, wspominają wybitną postać Wincentego Kadłubka np. Ma-
ciej z Miechowa (1519), Marcin Kromer (1555), Bartosz Paprocki (1584),  
Jan Szczęsny Herburt (1612), Abraham Bzowski (1627) oraz historycy zwią-
zani z cystersami: Wojciech Tarło (1614), Chryzostom Henriguez (1630)10. 
Wzrost zainteresowania świątobliwymi postaciami w Polsce historycy łączą  
z działalnością kardynała Stanisława Hozjusza (1504-1579)11. Godnym uwa-
gi jest fakt, iż w pierwszym znanym katalogu świętych i błogosławionych 
wydanym drukiem w Krakowie w 1609 roku, pióra Macieja Ubiszewskiego  
i Marcina Boroniusza czytamy: B. Wincenty Kadłubek Biskup Krakowski  
w Konwencie Andrzejewskim Regułę przyjąwszy pochowan 122312.

Konkludując, należy odwołać się do badań znakomitego mediewisty Ma-
cieja Zdanka, który na konferencji „Błogosławiony Wincenty Kadłubek i jego 
dziedzictwo” podkreślił: „W świetle tych zebranych okruchów źródłowych, mo-
żemy powiedzieć, że już w XIV wieku i to na początku tego stulecia postać Win-
centego opisywano w perspektywie wyjątkowej pobożności, a w pierwszej poło-
wie XV wieku umocniła się opinia o jego wyjątkowej świątobliwości, od drugiej 
połowy XV wieku kult został mocno akcentowany na zewnątrz w samym kon-
wencie jędrzejowskim, a w XVI wieku nabrał charakteru publicznego”13.

8 J. Ojkało, Problemy prawne kanonizacji błogosławionego Wincentego Kadłubka, Lublin 1983,  
s. 35 i n. (mps Archiwum Uniwersyteckie KUL).
9 Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum. Officium Historicum 15, Cracovien. seu Kielcen. Can-
onizationis Beati Vincentii Kadlubek. Episcopi Cracoviensis et Monarchi Professi S. Ordinis Cister-
ciensis in Monasterio Andreoviensi (1223), Romae 1971, s. 121(cyt., dalej: Positio).
10 Por. G. Labuda, Mistrz Wincenty – autor i utwór, „Studia Źródłoznawcze” 20(1976), s. 3-9.
11 S. Ryłko, Droga do beatyfikacji i starania o kanonizację Wincentego Kadłubka, [w]: Mistrz 
Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda, Materiały sesji naukowej – Kra-
ków 10 marca 2000, (red.) K. R. Prokop, Kraków 2001, s. 79-84; A. Borowski, Postać Wincen-
tego Kadłubka w piśmiennictwie hagiograficznym (przegląd problematyki), [w]: Mistrz Wincenty 
Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda, Materiały sesji naukowej – Kraków 10 
marca 2000, (red.) K. R. Prokop, Kraków 2001, s. 85-92; K. R. Prokop, Wincenty Kadłubek, 
Kraków 2005, s. 78-93.
12 Za: S. Ryłko, dz. cyt., s. 80.
13 Zob. M. Zdanek, Kult Wincentego Kadłubka w świetle procesu kanonicznego „super cultu im-
memorabili seu casu excepto” z lat 1687-1691 [w:] „Cistercium Mater Nostra” R. II (2008),  
nr 2, s. 273-300.
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Translacja i elewacja

W celu zwiększenia rozgłosu kultowi, postanowiono ciało Wincentego 
poddać translacji, która polegała na przeniesieniu szczątek z trumny umiesz-
czonej w chórze zakonnym do nowego grobu mauzoleum umieszczonego  
w ołtarzu. Translację poprzedziła ekshumacja polegająca na rozpoznaniu do-
czesnych szczątek. Dnia 26 kwietnia 1633 roku dokonano przeniesienie ciała 
(translacji) biskupa Wincentego w obecności Fryderyka Szembeka, superiora 
jezuitów w Krakowie14. W wigilię uroczystości św. Bernarda, 19 sierpnia tegoż 
roku, dokonano podwyższenia (elewacji) relikwii, składając je do nowego gro-
bowca w nawie bocznej kościoła, położonego poza klauzurą i dostępnego dla 
wiernych15. Opis tych podniosłych uroczystości, a przede wszystkim życiorys 
Wincentego i łaski, jakie za wstawiennictwem tegoż doznawali wierni, zawarł 
historiograf – kanonik krakowski Szymon Starowolski w dziele: Vita et mira-
cula servi Dei Vincentii Kadłubkonis16. Uroczystość ta miała miejsce niespełna 
rok przed zasadniczą reformą prawa kanonizacyjnego, przeprowadzoną przez 
papieża Urbana VIII (1623-1644)17. W następstwie reformy tegoż papieża, 
biskupi polscy zebrani na synodzie prowincjonalnym w Warszawie w daniach 
13-15 listopada 1634 roku, wystąpili z prośbą do Stolicy Apostolskiej o ka-
nonizacje Wincentego Kadłubka18. Z podobną inicjatywą 25 września 1649 
roku król Jan Kazimierz i biskup krakowski Piotr Gembicki zwrócili się także 
do Stolicy Apostolskiej19. Tenże ordynariusz krakowski powołał 1650 roku 
trybunał celem przesłuchania świadków odnośnie dawności kultu oraz opinii 
świętości Wincentego20. Niestety proces ten nie został przeprowadzony. Być 
może przyczyną tego był niezwykle burzliwy okres w dziejach Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów - powstanie Chmielnickiego. 

W 1680 roku Kongregacja Obrzędów wszczęła proces informacyjny  
o życiu i cnotach Sługi Bożego Wincentego, staraniem Bernarda Bogdanowi-
cza – cystersa jędrzejowskiego i zarazem prokuratora polskiej prowincji cyster-
sów przy Stolicy Apostolskiej. Papież Innocenty XI nadał dla Jędrzejowa kilka 

14 J. Szymański, Wincenty [w:] Nasi Święci. Polski Słownik Hagiograficzny, (red.) A. Witkowska, 
Poznań 1995, s. 564-571; tenże, Wincenty [w:] Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny, 
(red.) R. Gustaw, t. 2, Poznań-Warszawa-Lublin 1972, s. 522-540.
15 K. R. Prokop, dz. cyt. s. 81 i n; D. Olszewski, dz. cyt., s. 153 i n.
16 Vita et miracula servi Dei Vincentii Cadlubkonis Simone Starovolscio scriptore, Cracoviae 1642, 
in officina Christophori Schedelii.
17 Urbanus VIII, Constitutio Apostolica: Caelestis Hierusalem cives, 5.7.1634 [w:] Codex pro 
postulatoribus., s. 286-292.
18 D. Olszewski, dz. cyt., s. 154.
19 K. R. Prokop, dz. cyt. s. 82 i n.
20 Positio..., s. 86–92; J. Ojkało, dz. cyt., s. 41; S. Ryłko, dz. cyt., s. 81.
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odpustów, które miały się przyczynić do dalszego rozwoju kultu (4 stycznia 
1681, 17 stycznia 1682, 22 grudnia 1684). Z kolei 1 lutego 1681 r. król pol-
ski Jan III Sobieski zwrócił się do Stolicy Apostolskiej z supliką o beatyfikację 
Wincentego21. Po uzyskaniu indultu papieskiego wszczęto proces w Kongre-
gacji Obrzędów 31 marca 1683 roku22. Następnie w 1687 roku Stolica Apo-
stolska zleciła przeprowadzenie procesu na temat świętości życia w ogólności 
Janowi Małachowskiemu, biskupowi krakowskiemu. Proces super cultu imme-
morabili seu casu except Wincentego Kadłubka, przeprowadzono w Krakowie 
i Jędrzejowie od 15 listopada 1687 do 11 marca 1689 roku23. Jego zasadnicza 
faza, obejmująca przesłuchanie świadków (52 osoby), miała miejsce w latach 
1688-168924. Następnie w 1692 przesłano akta procesowe do Rzymu, gdzie 
w 1697 roku Kongregację Świętych Obrzędów opublikowała pierwsze: Po-
sitio super cultu immemorabili et casu excepto Beati Vincentii. Później w latach 
1699-1702 prowadzono w Kongregacji badania nad pismami Wincentego, 
zakończone pozytywnym dekretem, że nie stanowią one przeszkody w postę-
powaniu beatyfikacyjnym. 

W 1734 roku pożar zniszczył zabudowania klasztorne w Jędrzejowie. 
Odbudowa ze zniszczeń potrwała dwadzieścia lat, a w jej wyniku przed 1742 
rokiem wzniesiono kaplicę przeznaczoną dla relikwii Wincentego25. Także  
w 1734 roku 13 listopada synod krajowy pod przewodnictwem prymasa 
Wężyka, ponowił prośbę do Stolicy Apostolskiej o kanonizację Sługi Bożego 
Wincentego26.

Mimo problemów zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, z jaki-
mi borykała się Rzeczypospolita w okresie saskim, August III Sas 26 czerwca 
1761 r. i 16 października roku następnego, wystosował dwa uroczyste listy do 
papieża Klemensa XIII z prośbą o rychłą kanonizację niegdysiejszego biskupa 
Wincentego27. W 1761 roku Stolica Apostolska poleciła uzupełnić postępo-
wanie dowodowe z lat 1687-1692 o przebadanie dawnych obrazów, modlitw 

21 W. Bandurski, Biskup Zakonnik. Błogosławiony Wincenty Kadłubek, Kraków 1904, s. 72–74.
22 J. Ojkało, dz. cyt., s. 43.
23 Oryginały akt procesowych: Archivo Segreto Vaticano, Sacra Congregatio Rituum, Proces-
sus N. 555.
24 K. Świżek, Rozwój kultu błog. Mistrza Wincentego Kadłubka (1226-1976), „Więź”,  
20 (1977), nr 10 (234), s. 64; tenże, Błogosławiony Wincenty Kadłubek [w:] Polscy święci, (red.) 
J. R. Bar, t. 2, Warszawa 1983, s. 11-63.
25 A. Chalcarz, Opactwo cystersów w Jędrzejowie ośrodkiem kultu błogosławionego Wincentego 
Kadłubka [w:] Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda, (red.)  
K. R. Prokop, Kraków 2001, s. 105 i n.
26 J. Stabińska, Mistrz Wincenty, Kraków 1973, s. 158.
27 S. Kiełtyka, Błogosławiony Wincenty Kadłubek, „Nasza Przeszłość” 16(1962), s. 153-212; 
tenże, Sylwetka duchowa bł. Wincentego Kadłubka, w świetle historii i tradycji, Rzym 1965.
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i hymnów poświęconych Wincentemu Kadłubkowi28. Postulat wyniesienia 
Wincentego na ołtarze przez Stolicę Apostolską w 1762 roku poparli biskupi 
polscy i senat Rzeczypospolitej29. Prowadzony od 1761 r. proces apostolski, 
po uzupełnieniu materiału dowodowego, zakończył sufragan krakowski Fran-
ciszek Potkański dekretem z 22 września 1762 roku, stwierdzającym istnienie 
kultu Wincentego od wieków30.

Confirmatio cultus

Dnia 18 lutego 1764 roku papież Klemens XIII wydał dekret potwier-
dzenia kultu (confirmatio cultus), a 9 czerwca zezwolił na odprawianie Mszy 
św. ku czci bł. Wincentego i odmawianie oficjum brewiarzowego w diece-
zji krakowskiej i zakonie cystersów31. W istocie nie była to typowa formuła 
aprobaty kultu niepamiętnego przewidziana przez dekrety Urbana VIII, ale 
jedynie pozwolenie na wspomniane akty kultu. Z punktu widzenia prawa 
kanonizacyjnego można by to nazwać tzw. beatyfikacją równoznaczną lub 
beatyfikacją na swój sposób, gdyż przed aprobatą kultu nie został przeprowa-
dzony proces stwierdzający heroiczność cnót32. 

Biskup krakowski Kajetan Sołtyk poinformował duchowieństwo i wier-
nych o wyniesieniu Sługi Bożego na ołtarze, odezwą 10 kwietnia 1765 r. Uro-
czystościom odpustowym w klasztorze w Jędrzejowie (26-28 maja 1765 roku) 
przewodniczył sufragan krakowski Franciszek Potkański33. Opat jędrzejow-
ski Wojciech Ziemnicki, dokonał ponownego otwarcia trumny relikwiami 
bł. Wincentego i przeniesienia ich w procesji do dedykowanej Kadłubkowi 

28 S. Ryłko, dz. cyt., s. 81.
29 J. Stabińska, dz. cyt., s. 158.
30 D. Olszewski, dz. cyt., s. 155.
31 Zob. Sacra Rituum Congregatione Emo dno card. Joanne Francisco Albani, episcopo Sabinensi, 
Cracovię[sis] beatificationis et canonizationis venerabilis servi Dei Vincentii Kadłubek de Rosis, 
episcopi Cracoviensis et deinde monachi professi i monasterio Andreoviensi Ordinis Cisterciensis. 
Positio super dubio, an sententiae Apostolica Auctoritate latae rmis episcopis suffraganeis Cracovien-
sibus iudicibus SS. Rituum Congregatione delegatis super publico cultu ab immemorabili tempore 
dicto V.S.D. exhibito et super casu excepto a decretis sanctae memoriae PP. Urbani VIII etc. Sint 
confirmandae, sivee an constet de eodem casu excepto in casu et ad effectum, de quo agitur, Romae 
MDCCLXIV.
32 Zob. H. Fokciński, Potwierdzenie kultu. Kilka refleksji z okazji lektury piętnastego wydania 

„Index ac Status Causarum” [w:] Divina et humana. Księga Jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin ks. 
prof. Henryka Misztala, Lublin 2001, s. 465-479; tenże, Potwierdzenie kultu w aktualnej prak-
tyce Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych [w:] Religioni et scientiae. Materiały V Sympozjum 
Prawa Kanonizacyjnego (Lublin, 25 kwietnia 2001 r.), (red.) P. Stanisz, Lublin 2001, s. 95-103.
33 Chwała B. Wincentego Kadłubka... w poczet błogosławionych policzonego z Rzymskiej ś. Apo-
stolskiej Stolicy wyrokiem Klemensa XIII po całym świecie chrześcijańskim, a mianowicie w kościele 
Andrzejowskim zakonu Cysterskiego Roku 1765 dnia 26, 7 i 8 maja potwierdzona. Wiekom po-
tomnym przez Jana Kantego Laskiewicza …zostawiona, Kraków 1765. 
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kaplicy-mauzoleum. Warto też dodać, że oficjalnie zatwierdzony kult zaczął 
się bardzo szybko rozwijać, o czym świadczy hymn konfederatów barskich, 
w którym proszą bł. Wincentego, jako jednego z patronów Polski o opie-
kę. Zgodzić się należy ze słowami Jadwigi Stabińskiej, że potwierdzenie kultu  
w 1764 roku stało się na długo ostatnim odblaskiem chwały Wincentego34. 
Rozbiory Rzeczypospolitej, pożar klasztoru jędrzejowskiego w 1800 roku,  
a w końcu kasata klasztoru 24 czerwca 1919 roku przyciszyły rozwój kultu35.

W 1845 roku na prośbę biskupa sandomierskiego a za pozwoleniem bi-
skupa Ludwika Łętowskiego, administratora diecezji kielecko-krakowskiej, 
odbyła się uroczysta intronizacja cząstki relikwii z trumienki bł. Wincentego 
z Jędrzejowa do Sandomierza36. W czasie przeniesienia do katedry sandomier-
skiej części relikwii, jednym z miejsc oddania im czci był kościół Włostowski: 
Sprowadzone relikwie błogosławionego Wincentego z klasztoru jędrzejowskiego, z 
diecezji kielecko-krakowskiej, naprzód złożone były w kościele włostowskim, o mil 
3 od Sandomierza odległym, w którym - jak podanie niesie miał być ochrzczony 
Wincenty, urodził się on, bowiem we wsi Karwów, do parafii Włostów należącej. 
W dniu 11 października 1845 relikwie te niesione były z kościoła włostowskiego 
do Sandomierza przez miejscowego proboszcza ks. Wincentego Jaworskiego w to-
warzystwie kilku duchownych, tudzież licznego zebrania ludu z okolicy37.

W latach 1855 - 1870 kościół w Jędrzejowie był pod opieką zakonu 
reformatów. W roku 1864 doszło do zorganizowania przez ludzi świeckich 

34 J. Stabińska, dz. cyt., s. 159.
35 A. Chalcarz, Opactwo cystersów w Jędrzejowie ośrodkiem kultu błogosławionego Wincentego 
Kadłubka [w:] Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda, (red.)  
K. R. Prokop, Kraków 2001, s. 106.
36 A .  L i s , Szkice o Kadłubku. Kazanie z 1845 r. z okazji przeniesienia relikwii bł. Wincentego 
Kadłubka z Jędrzejowa do katedry NMP w Sandomierzu, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 
Rok 101 (2008) nr 1-2, s. 134-144.
37 W środowisku parafialnym przechowywana jest tradycja fundacji kościoła przez Piotra 
Włostowica i chrztu w tymże kościele bł. Wincentego. Pierwsze wzmianki potwierdzające kult 
mistrza Wincentego dotyczą okresu zatwierdzenia kultu (1764 rok). W tym czasie proboszcz 
parafii Włostów Antoni Rozenwald (około 1739-1795) ufundował ołtarz poświęcony Wincen-
temu. Ks. Siara stwierdził, że największe starania o rozwój kultu bł. Wincentego w parafii po-
łożył ksiądz Wincenty Jaworski. To z jego inicjatywy w 1840 r. malarz Jan Rybkowski ozdobił 
kaplicę św. Wojciecha obrazem ku czci Kadłubka. Obecnie każdego roku w drugą sobotę, nie-
dzielę i poniedziałek października obchodzi się uroczystości odpustowe ku czci bł. Wincentego. 
Odpust poprzedzony dziewięciodniową nowenną do błogosławionego, rozpoczyna się przepro-
wadzeniem z kaplicy cmentarnej do kościoła figury bł. Wincentego. Przez cały okres nowenny 
i odpustu relikwie bł. Wincentego podawane są wiernym do ucałowania. W sobotę odbywa 
się uroczysta procesja z kościoła włostowskiego do Karwowa. W parafii Włostów znajdują się 
miejsca i przedmioty związane ze szczególnym kultem błogosławionego tj. kamień z odciskami 
Wielkiego Rodaka, figury przydrożne (z 1909 i 1919 roku) oraz cudowne źródełko. Szerzej:  
A. Lis, Związki Mistrza Wincentego z parafią Włostów, Lublin 2007 (praca magisterska napisana 
pod kierunkiem prof. dr hab. S. K. Olczaka w Instytucie Historii KUL, mps w Archiwum 
Uniwersyteckim KUL).
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Bractwa Błogosławionego Wincentego Kadłubka, którzy uczestniczyli w na-
bożeństwach oraz utrzymywali porządek w kościele38. 

Uroczystości ku czci bł. Wincentego miały też miejsce w 1895 roku  
w Sandomierzu, gdzie złożono relikwie błogosławionego w Katedrze na spe-
cjalnym ołtarzu39.

Kult bł. Wincentego mimo zaborów nie tylko nieustannie trwał, ale roz-
kwitał. Świadczy o tym sprowadzenie w 1901 roku cząstki relikwii z sank-
tuarium jędrzejowskiego do katedry krakowskiej, staraniem kardynała Jana 
Puzyna, ordynariusza krakowskiego40. 19 lipca 1913 utworzono przy kościele 
pocysterskim w Jędrzejowie parafii pod wezwaniem bł. Wincentego Kadłub-
ka41. Dzięki staraniom tamtejszego proboszcza, ks. Stanisława Marchewki, in-
tensywnie zaczął rozwijać się tam kult Wincentego42. Odzyskanie przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku zbiegło się z obchodami 700 rocznicy przybycia 
Kadłubka do zakonu jędrzejowskiego. Z tej okazji z inicjatywy ks. Stanisława 
Marchewki, usypano dwa kopce: kopiec spotkania oraz kopiec przeniesienia43. 
Niewątpliwie największe uroczystości w okresie dwudziestolecia międzywo-
jennego, zorganizowano w 1923 roku. W dniach 19-23 sierpnia 1918 roku, 
odbyły się uroczystości 700-lecia przybycia Wincentego do klasztoru w Ję-
drzejowie, obchodzone pod przewodnictwem biskupa kieleckiego Augustyna 
Łosińskiego. Z kolei 20-27 sierpnia 1923 r. miały miejsce obchody 700-lecia 
śmierci Wincentego z udziałem arcybiskupa lwowskiego Józefa Teodorowicza, 
biskupa krakowskiego, księcia Adama Stefana Sapiehy, biskupa kieleckiego 
Augustyna Łosińskiego oraz biskupa sandomierskiego Mariana Józefa Ryxa44. 

Kult bł. wincentego po 1945 

Po II wojnie światowej cystersi wrócili do „małego morimundu”.  
W 1948 roku odbyły się uroczystości 730-lecia „wstąpienia” bł. Wincentego 

38 D. Olszewski, dz. cyt., s. 158 i n; A. Chalcarz, dz. cyt. s. 106.
39 J. Borowiec, W jaki sposób można przyśpieszyć kanonizację bł. Wincentego Kadłubka, „Kro-
nika Diecezji Sandomierskiej” 20 (1927), s. 282–285; W. Gałązka, W sprawie kanonizacji 
błogosławionego Wincentego Kadłubka, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 97 (2004), nr 11-12,  
s. 568-570.
40 K. Świżek, Rozwój kultu…, s. 65.
41 W. Zwierzchowski, Parafia bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie 1913–1939. Powstanie  
i funkcjonowanie, Kraków 1998.
42 S. Marchewka, Błogosławiony Wincenty Kadłubek, biskup i wyznawca, patron Polski, Kraków 
1917.
43 K. Świżek, Błogosławiony Wincenty Kadłubek, s. 79 i n.
44 W. Zwierzchowski, dz. cyt., s. 50–74. Zob. J. Wiśniewski, Katalog prałatów i kanoników 
sandomierskich od 1186-1926, tudzież sesje kapituły sandomierskiej od 1581 do 1866 r., Radom 
1926, s. 113 - 115.
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do klasztoru jędrzejowskiego. Obchodzone w Jędrzejowie pod przewodnic-
twem metropolity krakowskiego, księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy. 

O ponowne wszczęcie procesu kanonizacyjnego bł. Wincentego Kadłub-
ka starał się opat ze Szczyrzyc – Benedykt Biros w porozumieniu z ordyna-
riuszem kieleckim, w którego diecezji leży Jędrzejów, biskupem Czesławem 
Kaczmarkiem45. W tym celu prezes kongregacji cystersów polskich, o. opat 
Augustyn Ciesielski mianował w rocznice śmierci Kadłubka 8 marca 1959 
r. ks. Piotra Naruszewicza, stale mieszkającego w Rzymie, postulatorem ka-
nonizacji. Postulator rzymski wniósł sprawę do Kongregacji Obrzędów oraz 
zamianował wicepostulatorem o. Klemensa Świżka, profesa jędrzejowskiego46. 
Starania o kanonizację Wincentego poparł w 1961 r. cały Episkopat Polski 
z prymasem Stefanem Wyszyńskim na czele. Odpowiedzią na te prośby było 
przygotowanie w Rzymie Positio super reasumptione causae w 1962 roku47. 
Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała w Rzymie Positio super vita  
et virtutibus ex officio concinnata48, reasumpcja sprawy bł. Wincentego Ka-
dłubka została oddalona w 1972 roku.

Nie będzie przesadą, jeśli stwierdzimy, że dwaj wielcy mężowie Kościo-
ła w Polsce Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński byli wielkimi propagatorami 
kultu bł. Wincentego Kadłubka. Cały Episkopat Polski uczestniczył w 200 
rocznicy beatyfikacji Wincentego w sierpniu 1964 roku w Jędrzejowie. Pry-
mas Stefan Wyszyński wygłosił kazanie ukazując Wincentego, jako wycho-
wawcę narodu polskiego49. Wracając do 200 rocznicy beatyfikacji Wincentego, 
warto podkreślić, iż w wigilii uroczystości celebrze przewodniczył metropo-
lita krakowski Karol Wojtyła, który w wydanym na tą rocznicę liście nazwał 
Kadłubka – ojcem kultury polskiej50. Równie uroczyście obchodzono kolejne 
jubileusze: 28 sierpnia 1968 obchody 750-lecia przybycia Wincentego do 
klasztoru jędrzejowskiego, odprawiane w Jędrzejowie pod przewodnictwem 
metropolity krakowskiego, kardynała Karola Wojtyły i biskupa kieleckiego 
Jana Jaroszewskiego; oraz 19 sierpnia 1973 - uroczyste obchody 750 rocz-
nicy śmierci Wincentego odprawiane w Jędrzejowie pod przewodnictwem 
metropolity krakowskiego, kardynała Karola Wojtyły i biskupa kieleckiego 

45 J. Ojkało, dz. cyt., s. 44.
46 K. Świżek, Błogosławiony Wincenty Kadłubek…, s. 85.
47 Positio..., s. VI–VII.
48 Tamże
49 S. Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946–1981, Warszawa 1990, s. 238–242.
50 Nauczyciel i pasterz. Ks. Kardynał Karol Wojtyła – arcybiskup metropolita krakowski. Li-
sty pasterskie – Komunikaty – Zarządzenia. 1959 – 1978, oprac. M. Jagosz, t.1, Rzym 1987,  
s. 98 – 100; K. Wojtyła, Kazanie wygłoszone w czasie ingresu Arcybiskupa–Metropolity w katedrze 
wawelskiej 8 marca 1964 [w:] K. Wojtyła, Kazania 1962–1978, Kraków 1979, s. 12.
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Jana Jaroszewskiego, 27 sierpnia t.r. odbyły się uroczystości w katedrze na 
Wawelu51.

Do rozwoju kultu bł. Wincentego przyczyniła się pobożność szerokich 
rzesz wiernych, którzy dopatrywali się szczególnego związku Wincentego  
z ich własnym życiem. Dlatego też kult bł. Wincentego już od najdawniej-
szych czasów bardzo głęboko przeniknął w życie chrześcijan. Rolę błogosła-
wionego Wincentego Kadłubka wyeksponowały uroczystości odpustowe roku 
1990 połączone z 850-leciem klasztoru jędrzejowskiego oraz uroczystości 
1998 roku upamiętniające 900-lecie istnienie zakonu cystersów. Należy także 
wspomnieć, iż 8 marca 2001 roku w opactwie jędrzejowskim przy udziale bi-
skupów: kieleckiego i sandomierskiego, opatów cysterskich oraz licznie zgro-
madzonego duchowieństwa i wiernych, dokonano pobrania cząstki relikwii 
błogosławionego. Przekazano je do parafii: we Włostowie (rodzinna parafia 
Kadłubka), parafii św. Kazimierza w Ostrowcu Świętokrzyskim, pobliskich 
parafii w Skraniowie, Łysakowie, Matki Bożej Łaskawej w Jędrzejowie oraz 
do jednej parafii na Białorusi.

Wspomnieć wypada o jubileuszu 800 –lecia zatwierdzenia Wincentego 
na biskupstwie krakowskim (bulla Innocentego III) oraz 790 rocznicy przy-
bycia Kadłubka do klasztoru cystersów jędrzejowskich. Uroczystości te od-
były się w Archiopactwie Cystersów w Jędrzejowie - 28 marca 2008 r. pod 
przewodnictwem Stanisława kardynała Dziwisza, który powiedział: Wielbimy 
Boga za dar świętego biskupa, za dar jego życia, którą Kościół potwierdził wyno-
sząc go w 1764 roku do chwały ołtarzy. W Jego świętości chciałbym uwydatnić 
jej wymiar eucharystyczny, który znalazł swój wyraz między innymi w fundacji 
wiecznej lampki, pierwszej wiecznej lampki przed tabernakulum w naszej oj-
czyźnie. W wielkim sercu świętego pasterza, wybitnego historyka, wielkim przez 
miłość Boga i człowieka, nie zabrakło miejsca na miłość ojczyzny - świadectwo tej 
miłości utrwalił w czterech księgach swojej Kroniki. (...) Kościół krakowski, kie-
lecki i sandomierski pielgrzymuje dzisiaj do grobu świętego Wincentego Kadłubka, 
by modlić się o świętość kanonizowaną52. Wydaje się, że sprawa kanonizacji bł. 
Wincentego wchodzi w nowy etap53.

51 S. Suwała, Błogosławiony Wincenty Kadłubek w Sandomierzu i ziemi sandomierskiej, „Kronika 
Diecezji Sandomierskiej” 97 (2004), nr 11-12, s. 570-581.
52 Tekst w posiadaniu autora.
53 Szerzej: A .  L i s , Dokument jako środek dowodowy w sprawie kanonizacyjnej Wincentego Ka-
dłubka, Lublin 2008 (praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. H. Misztala 
w Instytucie Administracji KUL, mps w Archiwum Uniwersyteckim KUL).
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W stronę kanonizacji

Bardzo ważnym pytaniem jakie należy obecnie postawić to - możliwo-
ści kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka w świetle obowiązującej procedury. 
Aby odpowiedzieć na tak postawiony problem, należy najpierw podkreślić, 
iż mamy do czynienia ze sprawą dawną. Najnowsza „Instrukcja Kongrega-
cji Spraw Kanonizacyjnych z 17 maja 2007 r. o prowadzeniu dochodzenia 
diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych” na podstawie 
konstytucji apostolskiej „Divinus perfectionis Magister” z 25 stycznia 1983 r. 
i „Normae servandae” z 7 lutego 1983 r. w art. 30§1 stwierdza, że sprawa jest 
dawna, gdy dowody dotyczące cnót in specie lub męczeństwa Sługi Bożego są 
oparte wyłącznie na źródłach pisanych, kiedy brakuje świadków naocznych na 
temat heroiczności cnót lub męczeństwa Sługi Bożego. W dalszym wywodzie 
Misztal precyzuje, iż postulator winien, zgodnie „Normae servandae” nr 10, 
1°, przedstawić biskupowi diecezjalnemu lub eparchialnemu biografię o od-
powiedniej wartości historycznej, jeśli taka istnieje, lub dokładną relację chro-
nologiczną na temat życia, działalności, cnót lub męczeństwa, opinii świętości 
i opinii znaków z podaniem tego wszystkiego, co wydawałoby się przeciwne 
lub niekorzystne dla sprawy. Ponadto winien, zgodnie z „Normae servandae” 
nr 10, 2°, przedstawić wszystkie wydane lub opublikowane drukiem pisma 
Sługi Bożego potwierdzonej kopii. Wreszcie, zgodnie z nr 15b, należy przed-
łożyć listę kilku świadków, którzy mogą zeznać na temat aktualnej opinii świę-
tości lub męczeństwa i znaków, istniejącej u znacznej części ludu Bożego. Po 
aprobacie cnót heroicznych konieczny jest do udowodnienia cud dokonany 
po aprobacie kultu54.

Kończąc refleksje nad rozwojem kultu bł. Wincentego Kadłubka mię-
dzy Wisłą a Pilicą, można wyrazić radość z wielości konferencji naukowych 
promujących życie – dzieło i kult mistrza Wincentego: 1) „Nowe badania 
nad Kroniką biskupa Wincentego Kadłubka” (4-6 czerwca 2008 r.) - organi-
zowana przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w ramach 

54 Za: H. Misztal, Możliwości kanonizacji błogosławionego Wincentego Kadłubka w świetle obo-
wiązującej procedury [w:] „Cistercium Mater Nostra” R. II (2008), nr 2, s. 317-332; tenże, 
Sprawa kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka [w:] Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór 
pism, (red.) L. Fiejdasz, Lublin 2009, s. 691-700. Zob. tenże, Le causa di canonizzazione. Storia 
e procedura, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005. Por. S. Ryłko, Droga do beaty-
fikacji i starania o kanonizację Wincentego Kadłubka, [w]: Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek 
i dzieło, pośmiertny kult i legenda, (red.) K. R. Prokop, Kraków 2001, s. 79-84. Zob. A. Lis, 
Sprawy dawne w postępowaniu kanonizacyjnym (Former matters in the canonization proceedings), 

„Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 6(2009), s. 73-80; tenże, Społeczno-prawna specyfika kanoni-
zacji równoznacznej (The social-legal specific of equivalent canonization), „Przegląd Prawno-Eko-
nomiczny” 7(2/2009), s. 55-64.
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18 Spotkań Mediewistycznych; 2) „Błogosławiony Wincenty Kadłubek.  
W 800-lecie sakry biskupiej” (3 listopada 2008) - zorganizowana przez Pol-
ską Akademię Umiejętności, Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej  
i Opactwo Ojców Cystersów w Mogile; 3) „Błogosławiony Wincenty Kadłu-
bek i jego dziedzictwo” (17 czerwca 2009 r.) - organizatorami spotkania byli: 
Starostwo Powiatowe w Opatowie, Stowarzyszenie Inicjatyw Geodezyjnych  
i Kartograficznych „Geocentrum” oraz Katedra Historii Powszechnej Wie-
ków Średnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II55. 

55 A. Lis, Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej. Sesja naukowa, Kraków, 
3 listopada 2008, „Zeszyty Sandomierskie” 27(2009), s. 101-103; tenże, Sprawozdanie z konfe-
rencji naukowej: „Błogosławiony Wincenty Kadłubek i jego dziedzictwo (Opatów, 17 czerwca 2009 
r.), „Zeszyty Sandomierskie” 28(2009), s. 91-92.
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PROBLEMY PRAWNE KANONIZACJI 
BŁ. JOLENTY (1244-1304)

Wprowadzenie

Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu docho-
dzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych „Sanc-
torum Mater” w art. 77 § 1 określa: „W sprawach nowych i dawnych stosuje 
się tę samą procedurę”. Natomiast w art. 30 § 1 stwierdza, iż dawną jest taka 
sprawa, „gdy dowody dotyczące cnót in specie lub męczeństwa sługi Bożego 
są oparte wyłącznie na źródłach pisanych, kiedy brakuje świadków naocznych 
na temat heroiczności cnót lub męczeństwa tegoż sługi Bożego”. Paragraf wy-
raża przedmiot spraw dawnych i oznacza, że należą do nich heroiczność cnót 
w szczególności lub męczeństwo. Zaś w art. 33 § 1 „Sanctorum Mater” supo-
nuje, iż procedurę spraw dawnych aplikuje także do „przypadku tak zwanego 
dawnego błogosławionego, tj. sługi Bożego, który jest przedmiotem kultu od 
niepamiętnych czasów określonego w dekretach Urbana VIII, w celu dokona-
nia konfirmacji tegoż kultu”1. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza 
procedury kanonizacyjnej, którą powinni podążać postulatorzy sprawy daw-
nej (historycznej) bł. Jolenty.

Postać Bł. Jolenty (1244-1304)

Jolenta (Jolanta, Helena) urodziła się ok. 1244 roku prawdopodobnie  
w Ostrzyhomiu na Węgrzech jako młodsza siostra bł. Kingi2. Była córką króla 

1 H. Misztal, L. Fiejdasz-Buczek, Postepowanie kanonizacyjne w diecezji lub eparchii, Lublin: 
Wydawnictwo KUL 2017, s. 79-81; Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny, 
(red.) W. Bar, L. Fiejdasz, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.
2 J. Koziej, Jolanta, Jolenta, Jukulenta [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 8, (red.) A. Szostek, Lu-
blin: Towarzystwo Naukowe KUL 2000, kol. 61-63; O. Łaszczyńska, Jolenta [w:] Polski słow-
nik biograficzny, t. 9, (red.) K. Lepszy, Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich 1964-1965, s. 264.
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węgierskiego Beli IV (1206-1270, król od 1235) i Marii Laskaris (1204-1261). 
Była spokrewniona ze św. Małgorzatą, św. Elżbietą i bł. Salomeą. Jolenta już 
jako dziecko została wysłana na dwór Bolesława V Wstydliwego, pod opiekę 
siostry Kingi. W 1256 roku wyszła za mąż za księcia kaliskiego Bolesława 
Pobożnego, jednakże młoda żona przybyła na dwór Pobożnego dopiero dwa 
lata później. Jolenta była zaangażowana w fundacje na rzecz franciszkanów, 
uposażenia klarysek w Zawichoście, cysterek w Ołoboku i benedyktynów 
w Mogile. Urodziła trzy córki Jadwigę, Elżbietę i Annę oraz wychowywała 
osieroconego syna Przemysła I. Po śmierci małżonka 13 kwietnia 1279 roku, 
wraz z siostrą Kingą wstąpiła do krakowskich klarysek. Przebywała kolejno  
w Starym Sączu, w Śremie a następnie w Gnieźnie. Przez całe życie Jolenta 
naśladowała szczególnie ideały franciszkańskie, szczególne nabożeństwo żywi-
ła do męki Jezusa i była zaangażowana w działalność charytatywną. Zmarła  
w opinii świętości 17 czerwca 1304 roku3. 

Podstawowym problemem przy opracowywaniu biografii Jolenty jest 
brak średniowiecznej wersji jej żywota4. Idąc za Czesławem Deptułą moż-
na zauważyć, że hagiografia i historiografia zgodnie traktowały postać Jo-
lenty jako swego rodzaju kopię Kingi5. Kult jej narastał powoli, zwłaszcza 
wśród klarysek gnieźnieńskich. Wiadomości o Jolencie pochodzące z XV 
wieku można znaleźć w „Rocznikach” oraz żywocie świętej Kingi pióra Jana 
Długosza6. Grób Jolenty nawiedzali m.in. Elżbieta Łokietkówna, Zygmunt 
Stary, Zygmunt III Waza. W XVII wieku obserwujemy renesans jej kultu.  
W 1631 roku prymas Jan Wężyk wyznaczył komisję do zbadania relikwii.  
W 1723 roku ogłoszono pierwszą biografię napisaną wierszem pt. „Sława 
Sługi Bożej Jolenty”7. W 1737 r. arcybiskup gnieźnieński Gabriel Potocki 

3 Niektóre źródła podają 1296 lub 1298 rok, zob. W. Sawicki, Błogosławiona Jolanta, życie  
i dzieje kultu, Gniezno-Niepokalanów: Ojcowie Franciszkanie 1980.
4 M. Michalski, Błogosławiona Jolenta. Refleksja historyczno-hagiograficzno-historiograficzna [w:] 
Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku. Katalog wystawy, 
(red.) T. Janiak, D. Stryniak, Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2006, s. 71-
82; A. Witkowska, Bł. Jolenta w tradycji hagiograficznej [w:] Święci nie przemijają. Materiały 
z sympozjum naukowego o błogosławionej Jolencie z okazji 700-lecia jej śmierci, (red.) P. Blok, 
Gdańsk: Kuria Prowincjalna OO. Franciszkanów, 2002, s. 141-164.
5 Cz. Deptuła, Wielkopolska rodzina monarsza błogosławionej Jolenty a niektóre problemy biogra-
fii księżnej [w:] tenże, Początki dziejowe w polskiej historiografii średniowiecznej. Z zagadnień hi-
storii idei, wyobrażeń i narracji, Lublin: Wydawnictwo Werset 2022, s. 317-355; B. Kowalska, 
Święta Kinga. Rzeczywistość i legenda. Studium źródłoznawcze, Kraków: Wydawnictwo Avalon 
2008. 
6 J. Długosz, Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Ks. 7, ks. 8, 1241-1299, (red.) 
M. Skowronek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009; tenże, Vita beatae Kunegun-
dis [w:] Opera omnia, t. 1, wyd. A. Przezdziecki, Kraków 1887, s. 191, 196.
7 Zob. piśmiennictwo hagiograficzne: J. Zieliński, Verum exemplar Christi, sancti Francisci 
vita, die solennitatis eius, Cracoviae 1642; M. Kiełkowski, Sława sługi Bożey Jolenty królewny 
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wyznaczył komisję do zbadania jej życia i cnót oraz cudów. W latach 1776-
1779 trwał proces o zatwierdzenie kultu. Król Stanisław August Poniatow-
ski wniósł prośbę do papieża o jej rychłą beatyfikację. Papież Leon XIII dnia  
14 czerwca 1827 r. zatwierdził kult. Oficjalne uroczystości w Gnieźnie ze wzglę-
du na trudności czynione przez władze pruskie odbyły się dopiero w 1834 roku. 
Obecnie wspomnienie bł. Jolenty obchodzi się 15 czerwca, a papież Paweł VI 
ustanowił błogosławioną patronką archidiecezji gnieźnieńskiej8. Na polecenie 
prymasa Stefana Wyszyńskiego w 1958 roku zbadano relikwie błogosławionej 
oraz rozesłano je do kilku kościołów w Wielkopolsce. Bł. Jolanta jest patronką 
Wielkopolski, Kalisza oraz chrześcijańskich matek i rodzin.

POJĘCIE I FORMY KANONIZACJI  
W UJĘCIU PRAWA KANONICZNEGO 

W rozumieniu prawa kanonicznego kanonizacja jest ostatecznym aktem 
papieskim, przez który sługa Boży, zaliczony uprzednio do błogosławionych, 
zostaje wpisany do katalogu świętych, któremu papież poleca oddawać kult 
publiczny kościelny należny osobom świętym9. Teologia katolicka z aktem 
kanonizacji łączy nieomylność papieską, nie jest to jednak traktowane jako 
dogmat lub prawda wiary10. Kanonizacja jak przypomina Henryk Misztal, 
w rozumieniu prawnym różni się od beatyfikacji, która jest tylko zezwole-
niem na kult lokalny ograniczony do jakiegoś miejsca, miasta, diecezji, kra-
ju lub zakonu albo instytutu życia konsekrowanego lub do określonych 

węgierskiey, xiężny kaliskiey, reguły świętey Klary profeski... siostry, matki i fundatorki do tych czas 
utaiona. Teraz... oyczystym stylem ogłoszona, Poznań 1723; F. Cybulski, Zycie y cuda wielebney 
sługi Bożey Jolenty siostry błogosławioney Kunegundy... Przez... zebrane za staraniem... panien za-
konnych s. Klary gnieznienskich do druku podane, Poznań 1775; K. Ney, Żywot bł. Jolanty i kroni-
ka klasztoru zakonnic ś. Klary w Gnieźnie, ozdobiona czterema obrazkami, Leszno-Gniezno 1843; 
A. Popławski, Ś. Kunegunda i siostry jej B. Helena czyli Jolenta i B. Małgorzata, Kraków 1881; 
W. Załuski, Błogosławiona Jolenta albo Helena, księżna i patronka wielkopolski, Warszawa 1899. 
8 H. Misztal, Problemy prawne kanonizacji polskich błogosławionych [w:] tenże, Duc in al-
tum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism, (red.) L. Fiejdasz, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009,  
s. 675-676.
9 H. Misztal, Kanonizacja [w:] Encyklopedia katolicka, t. 8, (red.) A. Szostek, Lublin: Towa-
rzystwo Naukowe KUL 2000, kol. 607–610. Godna uwagi jest praca tegoż autora: H. Misztal, 
Le causa di canonizzazione. Storia e procedura, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 
2005. Zob. G. Löw, La canonizzazione nella storia [w:] Enciclopedia Cattolica, t. III, Città del 
Vaticano 1949, kol. 569–607.
10 L. Flisikowski, Problem pewności moralnej w sprawach kanonizacyjnych [w:] Elementy praw-
ne świętości kanonizowanej według ustawodawstwa Jana Pawła II, Materiały II Ogólnopolskiego 
Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego KUL Lublin 24 – 26. IX. 1992, (red.) H. Misztal, Lublin 
1993, s. 57-69. Zob. J. L. Gutiérrez, Il carattere processuale dell’istruttoria diocesana nelle cause 
di canonizzazione [w:] Religioni et scientiae. Materiały V Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego 
(Lublin 25 kwietnia 2001 r.), (red.) P. Stanisz, Lublin 2001, s. 55–73.
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aktów kultu, np. do Mszy i oficjum własnego o błogosławionym, a nie jest 
ostatecznym aktem papieskim11. Kanonizacja jest „formalna” (canoniza-
tio formalis), gdy papież formalnym dekretem danego sługę Bożego dotąd 
czczonego, jako błogosławionego wpisuje do katalogu świętych i poleca 
czcić w całym Kościele poprzez akty kultu należne świętym. Papież Bene-
dykt XIV (1740-1758) podał przykład formy takiego dekretu kanonizacji: 

„N. N. ogłaszamy i ustanawiamy świętym (świętą) i wpisujemy do katalogu 
świętych, postanawiając jednocześnie, że jego pamięć powinna być czczo-
na w Kościele powszechnym każdego roku przez oddawanie czci”12. Nale-
ży jednak zauważyć, że nie wszyscy święci zostali wyniesieni na ołtarze przez 
akt kanonizacji formalnej, m. in.: apostołowie, święci pierwszych wieków,  
a także późniejsi święci, którzy nie byli formalnie kanonizowani, ale ich kult 
jest obowiązujący w Kościele. W tych okolicznościach mówimy o kanoni-
zacji równoznacznej. Klasyczne pojęcie kanonizacji równoznacznej omówił  
w swoim dziele „De Servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione” 
Benedykt XIV13. Papież ten stwierdza: „została wprowadzona niegdyś kanoni-
zacja równoznaczna i od tamtych czasów trwa do dziś, przez którą oczywiście 
papież jakiegoś sługę Bożego, cieszącego się posiadaniem starożytnego kultu  
i o którego heroicznych cnotach lub o męczeństwie i cudach wiadomo na 
podstawie stałego i powszechnego przekonania historyków godnych wiary,  
a jednocześnie nie brak ciągle przedłużającej się sławy znaków cudownych, 
papież tegoż sługę Bożego poleca czcić w Kościele Powszechnym przez odma-
wianie oficjum i odprawianie mszy w określonym dniu; jednocześnie papież 
czyni to bez żadnego formalnego dekretu ostatecznego, bez przeprowadzenia 
uprzednich procesów i bez użycia zwyczajnych ceremonii”14. 

Możemy więc wyróżnić następujące warunki, które powinien spełniać 
podmiot bierny kanonizacji równoznacznej: 1) winien cieszyć się posiada-
niem starożytnego kultu kościelnego, 2) świętość jego życia (heroiczność cnót 
lub męczeństwo) winna być udokumentowana przez stałe i powszechne prze-
konanie historyków godnych wiary (Benedykt XIV przewidywał dowodzenie 
pośrednie przy pomocy historyków i kronik. Napisał: „w takich sprawach 

11 H. Misztal, Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, wyd. 
II, Lublin 2003, s. 74–76.
12 Zob. H. Misztal, Kanonizacja równoznaczna, „Prawo Kanoniczne” 1978, nr 3–4, s. 189–216.
13 Benedictus XIV [Prosperus Lambertini]. De Servorum Dei beatificatione et Beatorum caniza-
tione. Prati 1839–1842, voll. I–VII. Zob. J. L. Gutiérrez, Le prove sussidiarie nelle cause di 
canonizzazione (Opinioni di Prospero Lambertini e innovazioni di Benedetto XIV) [w:] Ius Eccle-
siae, Rivista Internazionale di Diritto Canonico, Pontificia Università della Santa Croce, Giuffrè 
Editore, Vol. X – Num. 5(1993), s. 545–594.
14 H. Misztal, Kanonizacja równoznaczna… s. 196.
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jest dopuszczalny dowód pomocniczy a w szczególności dowód z historii i hi-
storycznych pomników”), 3) winny zaistnieć historycznie udokumentowane 
cuda i ciągle trwająca sława cudów, 4) szczególne zasługi wobec Kościoła15. 

Reasumując dotychczasowe rozważania, przytoczmy uwagi H. Miszta-
la: „Są więc dwie różne formuły kanonizacyjne, a różnica między nimi pole-
ga jedynie na różnym sposobie, którym papież wprowadza obowiązek kultu  
w Kościele powszechnym. Jeżeli czyni to używając formy zwyczajnej, w któ-
rej określa się wyraźnie i wprost świętość błogosławionego wpisując go do 
katalogu świętych, mamy do czynienia z kanonizacją formalną. Jeżeli czyni 
to zarządzając wprost włączenie święta do kalendarza Kościoła powszechnego,  
z obowiązkiem dla wszystkich, których to dotyczy, recytowania oficjum i od-
prawiania Mszy na jego cześć, to jest to kanonizacja równoznaczna”16. Należy 
jeszcze dodać, że kanonizacja równoznaczna ma odmienną formułę kano-
nizacyjną, ale rodzi te same skutki, co kanonizacja formalna. Równoznacz-
ność kanonizacji odnosi się przede wszystkim do elementu drugorzędnego –  
do specjalnej procedury lub uroczystości zewnętrznych. W kanonizacji rów-
noznacznej papież nie używa zwyczajnej formuły kanonizacyjnej, w której 
istotnym elementem jest formalne i uroczyste deklarowanie świętości błogo-
sławionego i wpis do katalogu świętych17. Błędnie termin równoznaczna za-
częto aplikować do procedury a nie do samego aktu papieskiego, rozumiejąc 
przez to kanonizację prowadzoną specjalną drogą - najczęściej jako kanoniza-
cję bez cudów18.

Kanonizacja równoznaczna  
szczególnego rodzaju

Nietypową w świetle nauki Benedykta XIV była kanonizacja równoznacz-
na zmarłej 18 stycznia 1270 r. mniszki dominikańskiej św. Małgorzaty Wę-
gierskiej, dokonana przez Piusa XII 9 listopada 1943 roku. W dekrecie papie-
skim kanonizacja ta została określona jako równoznaczna. Jednak forma aktu 
papieskiego, która wskazuje na rodzaj kanonizacji, ma następujące brzmienie: 

15 Tamże, s. 205–209. Zob. T. Dąbski, Opinia świętości w postępowaniu kanonizacyjnym, Lu-
blin 2000 (mps Archiwum Uniwersyteckie KUL).
16 H. Misztal, Kanonizacja św. Kazimierza – aspekt prawno-kanoniczny [w:] Jubileusz czterechse-
tlecia kanonizacji św. Kazimierza Jagiellończyka. Materiały z uroczystości i sesji naukowej Radom, 
22-24 listopada 2002 r., (red.) S. Makarewicz, E. Poniewierski, Radom: Wydawnictwo Insty-
tutu Technologii Eksploatacji 2005, s. 56.
17 Tamże, s. 55–57.
18 F. Veraja, La canonizzazione equipollente e la questione dei miracoli nelle cause di canonizza-
zione, Roma 1975, s. 34; H. Misztal, Kanonizacja równoznaczna…, s. 211.
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„uroczyście orzekliśmy, że błogosławiona Małgorzata, dziewica z rodu Arpadów, 
mniszka z zakonu dominikańskiego jest świętą i wpisaną do katalogu świętych, 
postanawiając, że powinno się corocznie czcić w dniu śmierci to jest 12 stycznia 
jej pamięć w Martyrologium Rzymskim, jako świętej dziewicy”19. Tu nie ma 
mowy o wpisaniu do Kalendarza Rzymskiego, ale tylko do Martyrologium, co 
jak wiadomo nie ma istotnego znaczenia w odniesieniu do kanonizacji. Nie ma 
także informacji o kulcie nakazanym (preceptywnym) w całym Kościele. Dlate-
go sekretarz Kongregacji mons. Carinci w liście do prefekta tej kongregacji pi-
sał, iż jest to: „trzecia forma kanonizacji równoznacznej mniej właściwa w sto-
sunku do istniejącej”. Wyjaśnienia tej skomplikowanej sytuacji należy szukać  
w pozycji przygotowanej do kanonizacji Małgorzaty. Z dyskusji prowadzonej 
na zwykłym zebraniu Kongregacji 13 VI 1943 r., wynikało, że Małgorzata jest 
mało znana poza Węgrami i poza zakonem dominikańskim. Nie było więc 
racji do rozciągnięcia kultu nakazanego na cały Kościół. Co więcej stan spra-
wy kwalifikował się raczej do beatyfikacji równoznacznej, gdyż nie było za-
twierdzenia starożytnego kultu, ani też stwierdzenia heroiczności cnót i sławy 
cudów. W tej sytuacji ponens sprawy kard. Rossi 20 VII 1943 r. zwrócił się do 
kardynała C. Salottiego Prefekta Kongregacji Obrzędów, aby dokonać kano-
nizacji równoznacznej, trochę na swój sposób to jest kanonizacji, do której nie 
potrzeba przeprowadzenia procesów i ceremonii jak przy formalnej, ale przez 
wpis imienia błogosławionej do Martyrologium Rzymskiego i upoważnienie 
(nie nakaz) do czci przez wszystkich wiernych oraz pozwolenie na oficjum  
i msze dla tych, którzy o to proszą. Tym samym przewidziano możliwość 
rozszerzenia oficjum i Mszy na cały Kościół w dalszej przyszłości. Kongregacja 
zrealizowała propozycję kard. Rossiego, a jej prefekt zreferował 23 VII 1943 r. 
 wynik dyskusji papieżowi, który zdecydował o kanonizacji równoznacznej 
używając formy bardzo podobnej do tej, której się używa przy kanonizacji 
formalnej. Kanonizacja taka była czymś więcej niż zwykłe zatwierdzenie kultu 
i miała zadowolić postulację tej sprawy20. Jak suponuje H. Misztal: „papież 
zdecydował o „kanonizacji równoznacznej” ale była ona inna od tej opisanej 
przez Benedykta XIV. Nie ulega wątpliwości, że papież może dokonać od-
stępstwa od dotychczas przyjętej formy, może ją zmodyfikować, gdyż ma do 
tego pełnię władzy. Kanonizacja ta stworzyła precedens, że papież pierwszy 

19 Urbis et Orbis. Extensionis seu concessionis officii et missae ad universam Ecclesiam in honorem 
B. Margaritae ab Hungaria, sanctimonialis Ordinis Praedicatorum. Positio super aequipollenti 
canonisatione. Roma 1943.
20 F. Veraja, La canonizzazione equipollente, s. 38. Zob. J. Brosch, Der Heiligsprechungsprozess 
per viam cultus, Roma 1938; A. Frutaz, La Sezione Storica della Sacra Congregazione dei Riti, Ed. 
2. Città del Vaticano 1964.
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raz kanonizował niemęczennika bez aprobaty cudów wymaganych przez pra-
wo”21. Podobna sprawa miała miejsce w procesem kanonizacyjnym Karola 
Lwangi i towarzyszy męczenników. Papież Paweł VI w formule kanonizacji 
formalnej, kanonizował 18 października 1964 r. Karola Lwangę i towarzy-
szy męczenników, nie wspominając o kulcie nakazowym (preceptywnym)  
w całym Kościele. Wielokrotnie cytowany znawca prawa kanonizacyjnego  
H. Misztal, zwraca również uwagę na polski przykład kanonizacji Kazimierza 
Jagiellończyka w 1602 r., w którym można widzieć kanonizację równoznacz-
ną, dokonaną na swój sposób, bez uprzedniej beatyfikacji, ale mającą takie 
same skutki jak kanonizacja formalna22.

Dnia 7 października 2012 roku papież Benedykt XVI zaliczył Hildegar-
dę z Bingen w poczet świętych i nadał jej tytuł Doktora Kościoła23. Ojciec 
Święty użył wówczas następującej formuły: „My, spełniając pragnienia licz-
nych braci w biskupstwie oraz wielu wiernych na całym świecie, po przepro-
wadzeniu stosownych konsultacji z Kongregacją Spraw Kanonizacyjnych, po 
dojrzałym namyśle i dojściu do pełnego i pewnego przekonania, pełnia naszej 
władzy apostolskiej deklarujemy świętego Jana z Avila, kapłana diecezjalnego 
i świętą Hildegardę z Bingen, mniszkę profeskę Zakonu Świętego Benedyk-
ta, Doktorami Kościoła Powszechnego”24. Kanonizacja ta była kanonizacją 
równoznaczną, gdyż papież bez formalnego dekretu ostatecznego oraz bez 
przeprowadzenia wcześniejszych procesów i bez użycia zwyczajnych ceremo-
nii, polecił czcić Hildegardę w Kościele powszechnym przez odmawianie ofi-
cjum i odprawianie mszy świętej w określonym dniu. Droga do kanonizacji 

„Mistyczki z Germanii” trwała od 27 stycznia 1228 roku i możliwa był dzięki 
powszechnemu, nieprzerwanemu przekonaniu o jej świętości i orędownictwie 
przed Bogiem25. 

21 H. Misztal, Kanonizacja równoznaczna, s. 211-213.
22 Tenże, Kanonizacja św. Kazimierza, s. 65.
23 L. Fiejdasz-Buczek, Kanonizacja równoznaczna Hildegardy z Bingen i nadanie tytułu Doktora 
Kościoła [w:] Świętość kanonizowana, t. 13: Doktorzy Kościoła, (red.) Sz. T. Praśkiewicz, Kra-
ków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2015, s. 89-106. Zob. taż, Sprawy kanonizacyjne za 
pontyfikatu papieża Benedykta XVI. Studium prawno-kanoniczne, Lublin: Wydawnictwo KUL 
2019.
24 L. Fiejdasz-Buczek, Kanonizacja równoznaczna Hildegardy, s. 89.
25 Zob. S. Flanagan, Hildegarda z Bingen. Żywot wizjonerki, przekł. R. Sudoł, Warszawa: Pań-
stwowy Instytut Wydawniczy 2002; F. Beer, Kobiety i doświadczenie mistyczne w Średniowieczu. 
Kobiety i doświadczenie mistyczne w Średniowieczu, tł. A. Branny, Kraków: Społeczny Instytut 
Wydawniczy Znak 1996; J. Strzelczyk, Prophetissa Teutonica - Hildegarda z Bingen [w:] tegoż, 
Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet w dawnych wiekach, t. 2: Rozkwit (od Mura-
saki Shikibu do Małgorzaty Porete), Warszawa: Wydawnictwo DiG 2009, s. 195-270;
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Jak zauważyła Lidia Fiejdasz: „Trudność polega na zgromadzeniu bogatej, 
wiarygodnej i historycznie pewnej dokumentacji na temat heroiczności cnót 
i ciągłości kultu. Wymaga to prowadzenia wieloletniej, rzetelnej kwerendy  
w miejscach, gdzie sługa Boży żył i działał (poszukiwania archiwalne i bi-
blioteczne), a także badania miejsc kultu. (…) Kompetencje osób zajmują-
cych się sprawami dawnymi, w tym członków Komisji Historycznej, biegłość  
w procedurze kanonizacyjnej w ujęciu historycznym, znajomość juryspruden-
cji Kongregacji, a także umiejętność poprawnego stawiania wniosków, nie 
pozostają bez znaczenia dla sprawy. Niezbędne są konsultacje z Kongrega-
cją Spraw Kanonizacyjnych, a także prośby o dyspensę, które jak wykazano 

- wcale nie należą do rzadkości”26. Nie bez znaczenia jest także czas powołania 
Komisji, sposób prowadzonej kwerendy archiwalnej i bibliotecznej, opraco-
wanie dokumentacji, jej interpretacji w świetle zasad krytyki historycznej oraz 
sporządzenia relacji. Jak słusznie zaznacza Henryk Misztal – od jakości pracy 
Komisji Historycznej w dużej mierze zależy pomyślny wynik dochodzenia 
diecezjalnego w sprawach dawnych27. 

Wnioski

Najnowsza Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z 17 maja 
2007 r. o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach 
kanonizacyjnych w art. 30§1 stwierdza, że sprawa jest dawna, gdy dowody 
dotyczące cnót są oparte wyłącznie na źródłach pisanych, kiedy brakuje świad-
ków naocznych na temat heroiczności cnót lub męczeństwa Sługi Bożego. Na 
mocy nowelizacji Normae servandae nr 7, której dokonał Franciszek motu 
proprio Maiorem hac dilectionem z 11 lipca 2017 roku, sprawa dawna może 
dotyczyć także ofiarowania życia, gdy środki dowodowe na ten temat pocho-
dzą jedynie ze źródeł pisanych28.

Hildegarda z Bingen, Scivias, t. 1, księga 1 i 2, przekład, wstęp i opracowanie J. Łukaszewska-
-Haberkowa, przedmowa J. Strzelczyk, [Źródła Monastyczne], Kraków: Tyniec Wydawnictwo 
Benedyktynów 2011; B. Matusiak, Hildegarda z Bingen: teologia muzyki, Kraków: Wydawnic-
two Benedyktynów Tyniec 2003; S. Nowak, Obraz duchowy św. Hildegardy z Bingen, Doktora 
Kościoła [w:] Veritati et Caritati, t. 1: Ukazać piękno wiary, Częstochowa 2013, s. 119-127; 
E. Wiater, Hildegarda z Bingen. Mistyczka z charakterem, Kraków: Wydawnictwo eSPe 2012.
26 L. Fiejdasz, Kilka uwag o polskich procesach prowadzonych drogą kultu [w:] Świętość 
kanonizowana, t. 7: Sprawy dawne, (red.) Sz. T. Praśkiewicz, Kraków: Wydawnictwo Karmeli-
tów Bosych 2011, s. 107-131, cyt. s. 131.
27 H. Misztal, Obowiązująca procedura w sprawach dawnych [w:] Świętość kanonizowana, t. 7: Spra-
wy dawne, (red.) Sz. T. Praśkiewicz, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2011, s. 78-106.
28 H. Misztal, L. Fiejdasz-Buczek, Postepowanie kanonizacyjne w diecezji lub eparchii, Lublin: 
Wydawnictwo KUL 2017, s. 79-81. 
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Właściwemu biskupowi, w sprawie postulowanej kanonizacji powinien 
zostać przedstawiony życiorys kandydata na ołtarze łącznie z prośbą o wszczę-
cie postepowania, przygotowany w oparciu o metodę krytyczno-historyczną. 
Jeżeli brak jest biografii sługi Bożego, należy przygotować chronologiczną re-
lację zawierającą wiadomości na temat życia, działalności kandydata i jego 
cnót. Powinna również zawierać informacje, które byłyby przeciwne sprawie 
albo mniej dla niej przychylne. Należy także dodać w uwierzytelnionej kopii 
wszystkie pisma kandydata na ołtarze, wydane lub opublikowane drukiem. 
Trzeba dołączyć spis potencjalnych świadków, czyli osób, które będą zezna-
wać na temat aktualnej opinii świętości29. 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przypadku bł. Jolenty (1244-1304) 
oprzeć się na przykładach kanonizacji równoznacznych, ale dokonanych na 
swój sposób - mających takie same skutki jak kanonizacja formalna (Małgo-
rzata Węgierska, Karol Lwange, Kazimierz Jagiellończyk)30. Niezwykle cieka-
wy jest przypadek wyniesienia na ołtarze Hildegardy z Bingen (1098-1179). 
Niemiecka mistyczka przez wieki była uważana za świętą i obdarzona nie-
przerwanym kultem publicznym. Trzykrotnie rozpoczynany w średniowie-
czu proces zakończył 10 maja 2012 roku papież Benedykt XVI kanonizacją 
równoznaczną. Należy podkreślić, że równoznaczność kanonizacji odnosi się 
przede wszystkim do elementu drugorzędnego - do specjalnej procedury lub 
uroczystości zewnętrznych31. 

29 H. Misztal, Możliwości kanonizacji błogosławionego Wincentego Kadłubka w świetle obowiązu-
jącej procedury, „Cistercium Mater Nostra” 2008, nr 2, s. 317-332.
30 A. Lis, Wykorzystanie dowodu z dokumentów na przykładzie bł. Wincentego Kadłubka [w:] 
Świętość kanonizowana, t. 7: Sprawy dawne, (red.) Sz. T. Praśkiewicz, Kraków: Wydawnic-
two Karmelitów Bosych 2011, s. 133-186; tenże, Casus exceptus. Problemy prawne kanonizacji  
bł. Wincentego Kadłubka, wyd. II, Sandomierz: Wydawnictwo Armoryka 2017.
31 L. Fiejdasz-Buczek, Kanonizacja równoznaczna Hildegardy, s. 89-106.
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Lektura źródeł i literatury, które posłużyły do opracowania tematu 
„Święci nie przemijają. Studia historyczno-prawne Polski średniowiecznej” na-
suwa kilka refleksji.

Zasadniczo monografia obejmuje zagadnienia wokół: św. Wojciecha 
(†997), św. Stanisława ze Szczepanowa (†1079), bł. Wincentego Kadłubka 
(†1223) i bł. Jolenty.

Dnia 23 kwietnia 997 r. Wojciecha dosięgła męczeńska śmierć z rąk 
Prusów. Ciało męczennika wykupił według tradycji na wagę złota Bolesław 
Chrobry i sprowadził je do Gniezna1. W osobie Wojciecha młody jeszcze Ko-
ściół polski i sama Polska, od dawna już w chrześcijańskiej Europie, zyskiwały 
możnego niebiańskiego sojusznika, patrona, pierwszego własnego męczenni-
ka za wiarę. Od przeszło ośmiu wieków, we wnętrzu gnieźnieńskiej katedry 
znajdują się, odlane z brązu, monumentalne Drzwi Gnieźnieńskie. Obrazowa 
historia życia biskupa Wojciecha podzielona została na dwie części: na lewym 
skrzydle umieszczono obrazy o okresie jego życia przed podjęciem wyprawy 
do Prusów, prawa strona poświęcona jest misji, męczeńskiej śmierci oraz spro-
wadzeniu relikwii świętego do Gniezna2.

1 Jak zauważa Jerzy Strzelczyk, nie ma jasności co do miejsca męczeństwa Wojciecha- 
Adalberta. Istnieją na ten temat dwie hipotezy, pierwsza z nich, do niedawna dominująca w na-
uce, scenę dramatu lokalizowała w Sambii (obecnie obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej), 
druga natomiast, która obecnie cieszy się coraz większym poparciem, doszukuje się miejsca 
tych wydarzeń znacznie bliżej granicy z Polską, w tzw. Pomezanii, to znaczy nad rzekami Osą, 
Nogatem i Drwęcą, czyli na obszarze graniczącym z Pomorzem i Ziemią Chełmińską. Zob. 
https://www.muzeumgniezno.pl/data/zamowienia/8/o/J.%20Strzelczyk%20-%20św.%20
Wojciech.pdf 
2 G. Labuda, Czytanie Drzwi Gnieźnieńskich. Przekaz i język obrazu, [w:] Tropami Święte-
go Wojciecha, red. Z. Kurnatowska, Poznań 1999, s. 235-256; tenże, Święty Wojciech: biskup- 
męczennik, patron Polski, Czech i Węgier, Wrocław 2000; J. Pasierb, Św. Wojciech i Gniezno 
symbolami jednoczącej się Europy, Gniezno 2009; K. Śmigiel, Święty Wojciech Sławnikowic, Po-
znań 1997.
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W dziejach polskiej kultury i świadomości zbiorowej nieustannie trwa 
zafascynowanie konfliktem biskupa krakowskiego Stanisława z królem Bole-
sławem Śmiałym. Spór z 1079 roku objawia wciąż Polakom „odwieczną natu-
rę” relacji pomiędzy Kościołem a państwem oraz religią a ładem publicznym 
w życiu narodu. Idąc za Czesławem Deptułą można dostrzec symbolikę relacji 
dwóch par: Bolesław Chrobry – biskup Wojciech (złoty wiek Polski) oraz 
Bolesław Śmiały – biskup Stanisław (wiek kryzysu i załamania harmonii)3. 

W obrazie dziejów Polski Wincentego Kadłubka rolę organizującą, po-
rządkującą wydarzenia pełni podział na okresy. Periodyzacja wypływa z ujęcia 
przeszłości przez kronikarza. Dzieje Polski dzieli on na płaszczyźnie politycz-
no-ustrojowej na: początek (origo), postęp (progressus) oraz spełnianie się (con-
summatio). Początek i postęp to „wczorajszość”, jeszcze „niemowlęctwo”, czyli 

„zaczątek” dziejów Polski. Spełnianie się to „dzisiejszość”, czasy które czytelnik 
może objąć pamięcią. Origo, czyli początek dziejów Polski to okres, w którym 
zostają określone podstawowe elementy tożsamości „Rzeczypospolitej” i jej 
ustroju: obszar, król, gród i prawo. Temu okresowi dziejów państwa przypisał 
Wincenty związek z dziejami antycznymi. Progressus u Wincentego oznacza 
rządy dynastii Piastów aż do panowania Bolesława Kędzierzawego. Z kolei 
consummatio to czasy Kazimierza Sprawiedliwego, losy jego syna Leszka Bia-
łego i rządy Władysława Laskonogiego w Krakowie. W niniejszym tomie 
rozważania zostały zawężone do kwestii kultu bł. Wincentego – nauczyciela 
miłości ojczyzny4.

W związku z przeprowadzonymi badaniami nasunęło się też wiele py-
tań i postulatów, których spełnienie na kartach niniejszej rozprawy nie było 
możliwe. Autor zmuszony był z niektórych zagadnień zrezygnować, a wiele 
istotnych zagadnień tylko zasygnalizować5. Trzeba zdawać sobie sprawę, że 
przeprowadzona analiza źródłowa oddaje tylko sytuację przybliżoną, gdyż nie-
które dane zawarte w źródłach średniowiecznych należy traktować z pewną 
ostrożnością. Należy zdać sobie sprawę, że nie wszystkie zagadnienia udało się 

3 Zdaniem Deptuły, akty przyjęcia chrztu i ugruntowania nowej wiary wyniosły historię Polski 
na wyższy etap „nowotestamentowy”. Symbolem przemiany w wyobrażeniach dziejopisarzy 
tworzył duet król Bolesław Chrobry oraz święty biskup - Wojciech. Z kolei koniec „złote-
go wieku” i kryzys dziedzictwa miał ujawnić się w konflikcie pomiędzy Bolesławem Śmiałym  
a biskupem Stanisławem ze Szczepanowa. Zob. Cz. Deptuła, Początki dziejowe w polskiej histo-
riografii średniowiecznej. Z zagadnień historii idei, wyobrażeń i narracji, Lublin 2022, s. 141-246.
4 Szerzej: A. Lis, Homo literatus. Studia poświęcone Wincentemu Kadłubkowi, t. I: Życie i dzieło, 
Sandomierz 2021; tenże, Homo literatus. Studia poświęcone Wincentemu Kadłubkowi, t. II: Kult 
i dokumenty, Sandomierz 2021.
5 Zob. o bł. Salomei (1211-1268) w: A. Lis, Źródła prawa w Polsce piastowskiej jako problem 
badawczy. Studium prawno-historyczne, Lublin 2022.
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do końca zreferować i rozstrzygnąć. Wynika to z luk informacyjnych, które 
pozwoliły w niektórych miejscach publikacji tylko na odnotowanie pewnych 
wiadomości. 

Zakończenie pracy w tym miejscu nie świadczy bynajmniej o tym, że 
temat można uznać za zamknięty i w pełni opracowany. Autorowi pozostaje 
zatem liczyć na to, że jego praca stanie się dla innych badaczy inspiracją do 
podjęcia własnych badań nad tą tematyką. 
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Karta Kroniki polskiej Wincentego Kadłubka w Rękopisie Kuropatnickiego 
(zniszczony w Warszawie w 1944 r.) za: H. Hofman-Dadejowa, Studia nad ręko-
pisami Kroniki Mistrza Wincentego, Lwów 1924, tab. I.

Źródło (domenta publiczna):  
https://wbc.poznan.pl/dlibra/publication/569696/edition/482472/content
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Urodzony 29 kwietnia 1983 roku w Opatowie. Szkołę podstawową 
im. Romana Koseły we Włostowie ukończył z wyróżnieniem w 1998 roku. 
W 2002 roku zdał egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym im. Bar-
tosza Głowackiego w Opatowie. W latach 2002-2007 odbył studia dzienne 
magisterskie z historii na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Dnia 5 czerwca 2007 roku uzyskał tytuł magi-
stra w zakresie historii, promotor: prof. dr hab. Stanisław Kazimierz Olczak. 
W latach 2003-2008 odbył studia dzienne magisterskie z administracji na 
Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego. Obrona pracy magisterskiej odbyła się 12 maja 2008 roku, 
promotor: ks. prof. dr hab. Henryk Misztal. Trzeci tytuł - magistra prawa 
uzyskał w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie 
(promotor dr hab. Waldemar Gontarski, prof. EWSPA).

Dnia 11 lipca 2012 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 
Pawła II na Wydziale Nauk Humanistycznych obronił pracę doktorską z hi-
storii, promotor: prof. zw. dr hab. Czesław Deptuła. Z kolei dnia 2 grudnia 
2014 roku obronił rozprawę doktorską z prawa, która powstała na semina-
rium dr hab. Marzeny Dyjakowskiej, prof. KUL i uzyskał stopień naukowy 
doktora nauk prawnych. 

W 2011 roku ukończył „Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia z Wie-
dzy o Społeczeństwie i Relacji Międzynarodowych z modułem wychowanie 
do życia w rodzinie” na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. W 2013 
roku ukończył „Studia podyplomowe w zakresie informatyki” na Wydziale 
Matematyczno-Przyrodniczym KUL. W roku 2015 ukończył „Kurs kwali-
fikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej” i uzyskał kwalifikacje z zakresu 
organizacji i zarządzania oświatą. W 2016 uzyskał akt nadania stopnia awansu 
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zawodowego nauczyciela dyplomowanego. W 2017 roku ukończył „Studia 
podyplomowe w zakresie edytorstwa” na Wydziale Nauk Humanistycznych 
KUL. W roku 2021 ukończył „Studia podyplomowe w zakresie Master of 
Business Administration” w Fili KUL w Stalowej Woli. 

Autor ponad 30 monografii i kilkuset artykułów naukowych i popular-
nonaukowych opublikowanych w kraju i zagranicą m.in.: Spory wokół biogra-
fii mistrza Wincentego Kadłubka (Lublin 2013), Prawne uwarunkowania funk-
cjonowania rodziny w świetle wybranych źródeł polskich do 1320 roku (Lublin 
2015), Master Vincentius (Lublin 2016), Family law of the Piast Poland (Lub-
lin 2017), Из исследований правовой культуры в пястовской Польше 
(Lublin 2019), Homo literatus. Studia poświęcone Wincentemu Kadłubkowi,  
t. I-II (Sandomierz 2021).

Uczestnik licznych konferencji międzynarodowych. Wieloletni członek 
Rady Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli oraz Zespołu Eks-
pertów KUL. Organizator i kierownik studiów podyplomowych w zakresie 
Master of Business Administration (MBA) oraz Zarządzania infrastrukturą 
wiejską i modernizacji rolnictwa. Od 2013 roku Redaktor Naczelny a obecnie 
członek redakcji kwartalnika „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”.

W 2013 roku otrzymał nagrodę Rektora KUL za oryginalne i twór-
cze osiągnięcia naukowe oraz wyróżniającą się rozprawę doktorską. Z kolei  
w 2017 roku nagrodę zespołową Rektora KUL za wybitną działalność organi-
zacyjno-społeczną i popularyzację nauki. Dnia 21 stycznia 2022 r. odznaczo-
ny Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty  
i wychowania.






