
Biskup Otton z Bambergu 
i jego świat



Wolińskie Spotkania Mediewistyczne IV



Biskup Otton z Bambergu 
i jego świat

pod redakcją Mariana Rębkowskiego 
i Stanisława Rosika

Wro cław 2018



© Copyright by the Authors and Wydawnictwo CHRONICON 2018

Recenzent
Aleksander Paroń

Projekt okładki
Wojciech Filipowiak

Na okładce
Biskup Otton w rękopisie Reguła pastoralis z opactwa na Michelsbergu. Staatsbibliothek 
Bamberg, Msc. Patr. 76, k. l v

Opracowanie redakcyjne
Joanna Rosik

Tłumaczenia streszczeń
Joanna Rosik

Opracowanie typograficzne
Adam Kolenda

ISBN 978-83-950403-1-3

www.chronicon.pl
tel. +48 606 412 330

Druk
I-BIS  Wrocław
i-bis@i-bis.com.pl
tel. +71/342  25  17,  602  65  14  13



Spis tre ści

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      7

»ŚWIAT« OTTONAz BAMBeRgu: memoria I WARTOŚCI . . . .    11
STANISłAW ROSIK, Orbis Romanus – Christianitas – Pomerania. 

Pomorze w „świecie” Ottona z Bambergu: pamięć  
współczesnych i początki tradycji Apostoła Pomorzan 
(rekonesans) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    13

MARCIN STABROWSKI, Aksjosfera świętości w Żywocie  
z Prüfening Ottona z Bambergu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    53

MIęDzy NIeMCAMI A POlSKą. BAMBeRg I JegO BISKuP . .    71
ANDRzeJ PleSzCzyńSKI, Niemcy i Polska w czasach Ottona 

z Bambergu: ludzie i wydarzenia, przestrzenie współpracy 
i rywalizacji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    73

ADAM KRAWIeC, Wokół pierwszego pobytu Ottona  
z Bambergu w Polsce – dwór Władysława Hermana,  
dyplomacja i środowisko intelektualne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    90

JeRzy STRzelCzyK, Otton z Bambergu jako biskup Rzeszy . .   109
MARCIN R. PAuK, Arcem Romanam se gestit habere  

coaequam. Biskupstwo bamberskie w krajobrazie  
politycznym i ideowym Rzeszy do początku XII stulecia . . . .   119

STeFAN PFAFFeNBeRgeR, Bamberg zu Beginn des  
12. Jahrhunderts – das zeitalter Bischof Ottos I. aus 
archäologischer Sicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  158



OTTON z BAMBeRgu I POMORze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   185
MARIAN RęBKOWSKI, Pomorze w czasach misji Ottonowych.  

zarys problemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  189
FelIX BIeRMANN, „Der gnade des evangeliums  

unwürdig” – warum Otto von Bamberg die ukranen  
nicht missionierte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

KINgA zAMelSKA-MONCzAK, grody santockie w czasach  
misji Ottona z Bambergu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  243

ADRIeN QueReT-PODeSTA, Działalność ołomunieckiego  
biskupa Henryka zdíka nad Bałtykiem . . . . . . . . . . . . . . . . . .  269

TRADyCJA I KulT: APOSTOł POMORzAN  
W PRzeSTRzeNI PAMIęCI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275

KS. gRzegORz WeJMAN, Kult św. Ottona z Bambergu na 
Pomorzu zachodnim na przestrzeni wieków . . . . . . . . . . . . . .  277

MONIKA RuSAKIeWICz, Misje Ottona w Protocollum  
Augustyna ze Stargardu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  297

HADRIAN KAMIńSKI, Pamięć o św. Ottonie z Bambergu 
w działalności księcia szczecińskiego Barnima III . . . . . . . . .  307

PAWeł MIgDAlSKI, Biskup Otton z Bambergu i jego  
wyprawy misyjne na Pomorzu w polskim piśmiennictwie  
okresu Polski ludowej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   319

WOJCIeCH MROzOWICz, Ślady kultu św. Ottona  
z Bambergu na Śląsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   337



Wstęp

Niedawne jubileuszowe obchody 1050-lecia chrztu Polski w roku 2016 
dały impuls do zintensyfikowania historycznej refleksji nad początkami 
chrystianizacji i jej znaczeniem w procesach kształtowania się cywilizacji 
europejskiej na ziemiach polskich. W tym nurcie studiów jednym z waż-
niejszych problemów staje się pytanie o wkład poszczególnych jednostek 
w akcję krzewienia chrześcijaństwa, co w przypadku Pomorza jedno-
znacznie ogniskuje uwagę wokół postaci św. Ottona, biskupa z Bambergu 
(zm. 1139). Od blisko dziewięciu wieków cieszy się on w pamięci potom-
nych tytułem Apostoła Pomorzan, utrwalonym w  tradycji kościelnej 
zwłaszcza po jego kanonizacji w 1189 r. Jego dwie wyprawy misyjne nad 
Bałtyk w latach 1124–1125 oraz w 1128 r., a następnie sprawowana przez 
niego do końca życia kuratela nad nowo założoną wówczas wspólnotą 
kościelną w księstwie zachodniopomorskim zapewniły trwałe włączenie 
do kręgu Christanitas jednego z ostatnich ludów europejskiego Barbaricum. 
Przypieczętowało ten spektakularny sukces ewangelizacyjny powołanie 
do istnienia biskupstwa pomorskiego z siedzibą w Wolinie (1140).

Pielęgnowanie pamięci o słynnym Bamberczyku już w pierwszych 
latach po jego śmierci zrodziło kult, który po półwieczu usankcjono-
wany został kanonizacją (1189). Środowiska kościelne w południowych 
Niemczech, zwłaszcza mnisze, jeszcze za życia świadków działalności 
biskupa Ottona ogarnęła debata nad fenomenem jego świętości, przy-
nosząc powstałe do około 1160 r. pod piórem benedyktyńskich autorów 
trzy jego żywoty – anonimowego mnicha z Prüfening, ebona i Herborda. 
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z utworów tych wyłania się sylwetka Ottona i jego świat, oczywiście 
świat przedstawiony. Ten literacki obraz pokazuje, jak wielopoziomowo 
można oglądać postać tak mocno osadzoną w pamięci potomnych, oto-
czoną religijnym kultem, a zarazem stającą się symbolem dziejowych 
przemian poszerzających kulturową jedność Kontynentu o kolejny kraj.

Odwołanie do dwunastowiecznej hagiografii Ottona z  Bambergu 
pozwala zatem celnie wyznaczyć ramy tematyczne wskazane tytułem 
niniejszego tomu: Biskup Otton z Bambergu i jego świat. Najpierw poruszono 
w nim problematykę środowiskowej debaty nad jego życiem i świętością 
na etapie przedkanonizacyjnym, której plon stanowi wspomniany tryp-
tyk biograficzny. W tym kontekście, co oczywiste, również ów korpus 
tekstów stał się przedmiotem analiz, zwłaszcza w odniesieniu do poja-
wiających się w tych narracjach wątków związanych z Pomorzem, co nie 
może zaskakiwać w obliczu faktu, iż ponad połowa ich treści dotyczy 
tamtejszej działalności protagonisty. Dalej monograficzne studia odno-
szą się do jego biografii jako biskupa i polityka, ukazanej na szeroko 
zakrojonym tle społecznym i kulturowym. uwzględniono w tym wypad-
ku problematykę ówczesnych dziejów Rzeszy Niemieckiej i biskupstwa 
bamberskiego, a także polskie epizody i konteksty działalności Ottona.

Kolejne zamieszczone w tomie opracowania pozwalają lepiej poznać 
pomorsko-lucicki teatr ewangelizacyjnych działań bamberskiego bisku-
pa w XII w. znane z hagiografii itinerarium słynnego misjonarza i sty-
mulowane przez niego procesy chrystianizacyjne zyskują tym samym 
znakomity komentarz, zwłaszcza z perspektywy archeologicznej. Ten 
obszar badań został wzbogacony przez przypomnienie postaci czeskiego 
biskupa Henryka zdíka w odniesieniu do krucjatowego epizodu z dzie-
jów Pomorza (1147). Niemniej ważne okazują się w tym zbiorze studiów 
refleksje nad znaczeniem wspomnienia św. Ottona i jego dokonań jako 
istotnego pierwiastka w kształtowaniu sfery tożsamości pomorskich spo-
łeczności na przestrzeni wieków. Dociekania nad kultem i hagiografią 
Apostoła Pomorzan przybliżają jego miejsce w tradycji kościelnej oraz 
społeczno-kulturowej pamięci społeczeństw europejskich od średniowie-
cza aż po XXI w.

zaczynem dla studiów zebranych w niniejszym tomie stały się obra-
dy IV Wolińskich Spotkań Mediewistycznych, które odbyły się w dn. 
5–7 sierpnia 2016 r. Tradycyjnie już zostały one zorganizowane dzięki 
ogromnej życzliwości i gościnności Burmistrza Wolina, Pana mgra inż. 
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eugeniusza Jasiewicza, a od strony naukowej przez Ośrodek Archeologii 
Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie IAe PAN, Instytut 
Historii i Stosunków Międzynarodowych uniwersytetu Szczecińskie-
go oraz Pracownię Badań nad Wczesnymi Dziejami europy Środkowej 
w Instytucie Historycznym uniwersytetu Wrocławskiego. Sekretarzem 
konferencji był Pan mgr Konrad Szymański (uniwersytet Wrocławski). 
Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego owocnego na niwie 
nauki i kultury przedsięwzięcia, z serca dziękujemy.

Marian Rębkowski i Stanisław Rosik





»ŚWIAT« OTTONAz BAMBeRgu: 
MeMORIA I WARTOŚCI 





STANISłAW ROSIK

Instytut Historyczny uniwersytetu Wrocławskiego

Orbis Romanus – Christianitas – Pomerania. 
Pomorze w „świecie” Ottona z Bambergu: 
pamięć współczesnych i początki tradycji 

Apostoła Pomorzan (rekonesans)

Przełomu w dziejach Pomorza, jakim było włączenie tego obszaru do stre-
fy kształtującej się w średniowieczu cywilizacji europejskiej1, trudno nie 
łączyć w szczególny sposób z postacią św. Ottona z Bambergu2. Przyznany 

1 Niniejszy artykuł powstał w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod 
nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014–2019, tytuł projektu „Polska 
i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/
XIII w.)”, nr 12 H 13 0590 82. 

2 Św. Otton z Bambergu pochodził ze Szwabii bądź Frankonii, urodził się około 1062 r. (może 
nawet w 1065 r.). Jako młody duchowny w latach 80. XI w. przebywał Polsce, m.in. prowadząc 
szkołę, a następnie zostając kapelanem Judyty Marii, małżonki Władysława Hermana, a siostry 
Henryka IV. Po powrocie do Niemiec został kanclerzem wspomnianego cesarza i m.in. kierował 
z jego polecenia budową katedry w Spirze, a następnie objął biskupstwo bamberskie w 1102 r. 
Poparł Henryka V, gdy ten na drodze buntu przejął władzę po ojcu. Pomimo początkowego 
dystansu wobec sporu o inwestyturę zachowywał lojalność wobec cesarza, co kosztowało go cza-
sową utratę biskupstwa decyzją propapieskiego synodu (1118). uczestniczył następnie w zawar-
ciu tzw. konkordatu w Wormacji (1122) kończącego ten papiesko-cesarski konflikt. W latach 
20. XII w. Otton odbył dwie zakończone spektakularnym sukcesem podróże misyjne na Pomorze 
zachodnie (stąd w tradycji jego miano Apostoła Pomorzan) i przez ostatnie lata życia sprawował 
też kuratelę nad tamtejszą nowo założoną siecią kościelną. zasłynął jako dobry rządca diecezji, 
a także zasłużony fundator działający na rzecz klasztorów. zob. m.in. J. Strzelczyk, Apostołowie 
Europy, Warszawa 1997, s. 230–250; z. lec, Życie i działalność biskupa-misjonarza, [w:] Św. Otton 
z Bambergu – ewangelizator Pomorza. Jego kult do czasów współczesnych, red. g. Wejman, Szczecin 2004, 
s. 11–32; wcześniejsze badania na Ottonem z Bambergu sumarycznie ujęto w pracy zbiorowej: 
Bischof Otto I. von Bamberg. Reformer – Apostel der Pommern – Heiliger (1139 gestorben, 1189 heiliggespro-
chen), „Bericht des Historischen Vereins Bamberg” [dalej: BHVB] 125, 1989. 



14 StaniSław RoSik

mu w tradycji kościelnej tytuł Apostoła Pomorzan3 nasuwa na myśl obraz 
objęcia przez wspólnotę chrześcijaństwa – w tym wypadku kręgu łacińskiego 
zachodu – kolejnej społeczności i jej kraju. Wprawdzie z perspektywy stuleci 
łatwo niknie w tym funkcjonującym od wieków obrazie złożoność procesu 
poszerzania „kulturowej europy”, niemniej jednak skutecznie odsłania ją 
od ponad dwóch stuleci nauka historyczna, przywiązując szczególną wagę 
do jego politycznych i militarnych aspektów w połączeniu z gospodarczymi.

ekspansja chrześcijańskich sąsiadów na Pomorze w X–XII w. stano-
wiła istotny czynnik stymulujący transformacje społeczno-polityczne na 
tym rozległym obszarze między Odrą a Wisłą oraz pasmem nadnotec-
kich puszcz i mokradeł a Bałtykiem, by ostatecznie walnie przyczynić 
się do jego chrystianizacji. Akces tamtejszych społeczności do wspólnoty 
zachodu miał więc wymiar polityczny, ekonomiczny i religijny, z czym 
ściśle łączyły się dynamiczne przemiany ustrojowe i kulturowe aż po 
życie codzienne. Ważnym faktorem w ramach unifikacji Pomorzan z krę-
giem Christianitas stała się adopcja ich przeszłości do sfery jego wspólnej 
pamięci społeczno-kulturowej, stanowiącej istotny ideowy zwornik jego 
tożsamości. Podstawowe znaczenie w tej mierze miało umiejscowienie 
Pomorzan w wyobrażeniach geograficznych i etnograficznych ich sąsia-
dów, co śledzić można na podstawie najdawniejszych przekazów o ich 
ziemiach, a wreszcie o nich już pod ich własnym imieniem.

Ważne treści przynoszą w tej materii przekazy dziejopisarskie z X 
i XI w., jak Widukinda z Korwei, Thietmara z Merseburga czy Adama 
z Bremy4, a także roczniki niemieckie, w których – konkretnie Annales 

3 Podstawowe opracowanie zob. J. Petersohn, Apostolus Pomeranorum. Studien zur Geschichte und 
Bedeutung des Apostelepithetons Bischof Otto I. von Bamberg, „Historisches Jahrbuch” 86, 1966, z. 2, 
s. 257–294. 

4 Oczywiście odniesienia do tych obszarów można odnaleźć już w źródłach antycznych czy 
karolińskich. Wolinianie pojawiają się już w przekazie Widukinda z Korwei w latach 70. X w., 
a być może nawet wcześniej w tzw. geografie Bawarskim z IX (względnie początku X) stulecia. 
O ich „mieście” prawdopodobnie pisał też nieco wcześniej Ibrahim ibn Jakub, a następnie Thiet-
mar (Livilni) w drugiej dekadzie XI w. i pół wieku później Adam z Bremy (Iumne). Ten ostatni 
używał już – choć nie jako pierwszy na piśmie (zob. przyp. 4) – określenia Pomorzan, wskazując 
Odrę jako ich granicę z lucicami. Do obszaru Pomorza odnoszą się też wzmianki Thietmara 
o ustanowionym w roku 1000 pierwszym biskupie kołobrzeskim (ściśle „Salsa Cholbergiensis”) 
Reinbernie, a wcześniej hagiografia św. Wojciecha (vita prior) oraz regest dokumentu Dagome 
iudex, oddającego władztwo Mieszka I pod opiekę Stolicy Apostolskiej około 990 r. Szerzej w tej 
sprawie zob. np. J.M. Piskorski, Pomorze plemienne. Historia – Archeologia – Językoznawstwo, Poznań–
Szczecin 2002, s. 30–99; S. Rosik, Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa od wydarzeniu 
(XII wiek), Wrocław 2010, s. 21 nn., 57 nn.
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Altahenses maiores pod rokiem 1046 – pojawił się najdawniejszy dziś zna-
ny zapis nazwy Pomorzan5. Trudno jednak porównywać intensywność 
odniesień do Pomorza w tych narracjach z dwunastowieczną już Kroniką 
Polską galla Anonima (ok. 1115 r.)6, a tym bardziej hagiografią św. Otto-
na (zm. 1139) powstałą w ciągu około dwóch dekad po jego śmierci7. Te 
właśnie biograficzne utwory staną się w niniejszych refleksjach oknem 
na tytułowy „świat” Bamberczyka, który traktuje się tu w odniesieniu 
nie tylko do stricte historycznego kontekstu jego życia, lecz także do 
odkrywania jego fenomenu jako świętego w dyskursie środowisk kulty-
wujących pamięć o nim jeszcze z udziałem naocznych świadków jego 
postawy i dokonań, w tym uczestników jego przedsięwzięć misyjnych.

Podejmując wskazaną w tytule niniejszego szkicu problematykę umiejsco-
wienia Pomorza w tym Ottonowym „świecie”, odnosimy się więc w pierw-
szym rzędzie do sfery kultury i społecznego kontekstu, w którym powstały 
vitae Ottonis jako propozycje świata przedstawionego, a zatem całości teksto-
we petryfikujące określone wizje życia protagonisty w odwołaniu do ówcze-
snej debaty w środowiskach rozwijających pamięć o nim (memoria), co istotne, 
z wyraźnie już zaznaczającym się kultem przedkanonizacyjnym. W założe-
niu odnoszą się te relacje do tego, co się wydarzyło, jednakże spójność czy 
kompletność tych wizji życia już uznawanego za świętego bohatera zasadzała 
się na interpretacji jego postawy i dokonań w odniesieniu do ówczesnych 
systemów aksjologii, ideałów promowanych we wspomnianych środowiskach, 
a także zespołu wyobrażeń o świecie, toposów kulturowych i wątków legen-

5 W Annales Altahenses maiores, wyd. l. giesebrecht, l.B. Oefele, Hannoverae 1868, a.a. 1046 
(s. 47), pojawia się określenie książę Pomorzan – Bomeraniorum dux. 

6 Galli Anonymi cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum, wyd. C. Maleczyński, MPH 
n.s., t. 2, Cracoviae 1952 [dalej: gall]. 

7 Najprawdopodobniej do 1146 r. powstał żywot autorstwa anonimowego mnicha z Prüfening, 
czyli tzw. Vita Prieflingensis – zob. Die Prüfeninger Vita Bischof Ottos I. von Bamberg nach der Fassung 
des Großen Österreichischen Legendars, MgH, Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum, 
wyd. J. Petersohn, Hannover 1999 [dalej: VP]; później, około 1152 r., dzieło ebona – zob. ebo, 
Żywot św. Ottona biskupa bamberskiego, wyd. J. Wikarjak, wstęp i oprac. K. liman, MPH n.s., t. 7, 
cz. 2, Warszawa 1974 [dalej: ebo], a około 1159 r. utrzymany w konwencji dialogu utwór Her-
borda – zob. Herbord, Dialog o życiu św. Ottona biskupa bamberskiego, [w:] MPH n.s., t. 7, cz. 3, wyd. 
J. Wikarjak, wstęp i oprac. K. liman, Warszawa 1974 [dalej: Herbord]. W sprawie autorów 
i dzieł, oprócz wstępów do tych edycji zob. też m.in. S. Haarländer, Vitae episcoporum. Eine Quel-
lengattung zwischen Hagiographie und Historiographie, untersucht an Lebensbeschreibungen von Bischöfen 
des Regnum Teutonicum im Zeitalter der Ottonen und Salier, Stuttgart 2000, s. 527–535; J. Strzelczyk, 
Einleitung, [w:] Heiligenleben zur Deutsch-Slawischen Geschichte. Adalbert von Prag und Otto von Bamberg, 
wyd. l. Weinrich, współpraca J. Strzelczyk, red. H.W. goetz, Darmstadt 2005 (= Ausgewählte 
Quellen zur Deutschen geschichte des Mittelalters 23), s. 18–19, 23–26.
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darnych, będących nośnikami określonych wartości, z walnym udziałem 
teologicznej interpretacji dziejów (zwłaszcza na zasadzie alegorezy).

Wspomniane wizje literackie, choć cząstkowe wobec wspomnianego 
dyskursu środowiskowego, rezonują jednak jego bogactwo i wielowąt-
kowość, a także dynamikę kształtowania „żywej” pamięci o Ottonie, 
której elementy ostatecznie weszły do fundamentu jego tradycji już po 
kanonizacji w 1189 r. Jego „świat” traktuje się w niniejszym szkicu na 
zasadzie wielopoziomowej narracji w sferze społeczno-kulturowej pamię-
ci XII w., w której oglądzie jako punkt wyjścia przyjęto korpus Otto-
nowej hagiografii. Na jego podstawie określono węzłowe z perspektywy 
podjętej tematyki zagadnienia, by obserwować sposób potraktowania ich 
w dyskursie biografów bamberskiego biskupa z odniesieniem do szersze-
go spektrum źródeł i badań historycznych. Odniesienia do przeszłości 
sięgną także procesów sprzed jego czasów, a nie braknie również miej-
sca dla odesłań do późniejszej tradycji świętego. Jej podstawowy zrąb 
stworzyły wspomniane żywoty, które powstały już jako wyraz kultu pro-
tagonisty (jeszcze przed kanonizacją), stanowiącego zasadniczy motor 
w procesie kształtowania jego memorii8.

I. Pamięć o św. Ottonie w XII stuleciu a początki tradycji Apo-
stoła Pomorzan

Do opactwa na Michelsbergu niebawem ściągnie tłum, by u grobu Ottona, 
zmarłego w 1139 r. biskupa pobliskiego Bambergu, czcić kolejną, może już 
dwudziestą, z rocznic jego śmierci. zafascynowany tym dorocznym zjawi-
skiem benedyktyn Herbord rozpoczyna dysputę ze starszym współbratem 
Sefridem, towarzyszem ostatnich piętnastu lat życia Ottona. W rozmowie 
z naocznym świadkiem chce odkryć, jakiż to magnes ściąga tych pątników. 
z grubsza wiadomo: świętość zmarłego, której dowodów w opinii pielgrzy-
mujących z roku na rok jedynie przybywa w postaci cudownych uzdrowień 
i innych znaków, ale dla Herborda ważny jest klucz do świętości, konkret dro-
gi, na której Otton zrealizował jej ideały na miarę swoich czasów. W dyspucie 
nie może braknąć sceptyka i tak dołącza do niej kolejny z michelsberskich 

8 Całościowe studium w tym zakresie powstało przed kilku laty (zob. S. Rosik, Conversio…, pas-
sim) a niniejsze refleksje na zasadzie rekonesansu w obszarze dwunastowiecznej memorii Ottona 
przybliżają efekty tych analiz oraz propozycje ich kontynuacji.
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benedyktynów, opat Timon (Tiemo), by uzupełniać opowieść Sefrida, a chwi-
lami także niczym advocatus diaboli nie tyle siać zwątpienie w świętość boha-
tera, ile dozą krytycyzmu uwiarygodnić przemawiającą za nią argumentację.

Takim epizodem, skrótowo ujmując, rozpoczyna się Dialog o życiu św. 
Ottona biskupa bamberskiego autorstwa Herborda9, wprowadzając na scenę 
dzieła uczestników wykreowanej na kartach utworu dysputy. Świat przed-
stawiony, choć literacki, sięga tu jednak z perspektywy historycznej sedna 
debaty o życiu słynnego Bamberczyka. Mniejsza o to, czy prototypem zary-
sowanej sceny była rzeczywista rozmowa trzech wspomnianych bohaterów. 
Już kolejne karty utworu i tak bowiem dowodzą, iż Herbord inspirował 
się nie tyle zebranym własnym wywiadem, ile dziełami poprzedników, 
szczególnie powstałym kilka lat wcześniej Ottonowym żywotem autorstwa 
ebona z Michelsbergu, z którego często wręcz literalnie czerpał całe poła-
cie. Wspomnianego sedna sięga więc ów obraz z jednej strony przez samo 
odniesienie się do kultywowania pamięci o Ottonie na zasadzie czci, która 
stała się istotnym argumentem za późniejszą kanonizacją, a z drugiej przez 
to, że zainscenizowany dialog między trzema bohaterami odpowiada deba-
cie toczącej się wówczas w środowiskach kościelnych, głównie mniszych 
w południowych Niemczech, nad życiem Ottona, zwłaszcza w kontekście 
problemów reformy monastycznej10.

Postawa i działalność Bamberczyka – umiejscowione w scenerii wydarzeń 
odczytywanych w perspektywie teologicznej, w tym także pośmiertnej glorii 
za sprawą łączonych z nim mirakulów – zyskały w tym obiegu myśli walor 
zwierciadła dla cnót i wartości łączonych z określonym modelem świętości 
przez niego realizowanym bądź już ex post mu przypisywanym. Dziś ów 
środowiskowy dyskurs o Ottonie dostępny jest zwłaszcza dzięki petryfiku-
jącym go i współtworzącym dziełom literatury, na czele ze wspomnianymi 
już utworami michelsberskich autorów, a także poprzedzającego ich ano-
nimowego mnicha z benedyktyńskiego opactwa Prüfening pod Ratyzboną, 
autora najstarszej z tryptyku biografii Ottona. z tej powstałej najpewniej do 
około 1146 r. tzw. Vita Prieflingensis czerpał wiadomości najprawdopodobniej 
już ebon, a bez wątpienia Herbord11.

9 zob. Herbord, Prohemium. Kompleksowe opracowanie utworu zob. K. liman, Dialog Her-
borda. Ze studiów historycznoliterackich nad biografią łacińską XII wieku, Poznań 1975. 

10 Klasyczna monografia: e. Demm, Reformmönchtum und Slawenmission im 12. Jahrhundert. Wertsozio-
logisch-geistesgeschichtliche Untersuchungen zu den Viten Bischof Ottos von Bamberg, lübeck–Hamburg 1970.

11 zob. wyżej, przyp. 6, a także S. Rosik, Conversio…, s. 96 nn.
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Już mnich z Prüfening wyznaczył zasadniczy horyzont geograficzny i kul-
turowy w przedstawieniu aktywności protagonisty oraz ustalił specyfikę 
tempa narracji w całym tryptyku żywotów. Kluczowe znaczenie ma w tym 
wypadku odniesienie do Pomorza. Wprawdzie zgodnie z biegiem większości 
życia protagonisty opis przestrzeni jego działalności obejmuje Rzeszę Nie-
miecką, dalej jej sąsiadów, a największą estymą cieszy wśród wyliczonych 
miejsc Rzym jako stolica papieska, ale właśnie jego podróże do kraju nad 
Bałtykiem w latach 1124–1125 oraz 1128 i dokonania na rzecz ewangelizacji 
tamtejszej społeczności zwanej ludem czy plemieniem Pomorzan (gens Pome-
ranorum) wypełniły aż dwie z trzech ksiąg Vita Prieflingensis. Ponad połowę 
utworu poświęcono więc ledwie trzem z ponad siedemdziesięciu lat życia 
Ottona, a tym samym właśnie na etapie pomorskich epizodów wyraźnie 
spada tempo narracji z racji zwiększenia jej szczegółowości.

Wydarzenia z Pomorza zyskały w opowieści mnicha z Prüfening wio-
dące znaczenie w ukazywaniu świętości głównego bohatera w konkret-
nych sytuacjach, kreślonych z istotnym komponentem elementu mira-
kularnego na potwierdzenie apostolskiej misji i godności Bamberczyka. 
Hagiograf zaznaczył bowiem, iż Otton nie tylko współuczestniczył 
w dziele Apostołów, ale też dzielił ich chwałę12. W takiej perspektywie 
wyeksponowana w  pierwszej księdze utworu działalność fundacyjna 
bohatera na rzecz licznych klasztorów w Rzeszy, imponująca rozmachem 
i doceniana jako wyraz szczególnej pobożności, rysuje się jako baza pod 
kolumnę jego największej chwały, właśnie apostolskiej, przy czym jako 
ukoronowanie dzieła życia jawi się w tym kontekście założenie nowej 
diecezji dla nawróconej przez Ottona gens Pomorzan, o czym przekonuje 
końcowa część Vita Prieflingensis.

Ostatnim z przedstawionych jego dokonań okazuje się bowiem uzyska-
nie papieskiego błogosławieństwa dla pierścienia pierwszego ordynariu-
sza Pomorzan13. Autor z Prüfening w wizerunku protagonisty uwyraź-
nia przede wszystkim rysy ideału biskupa jako reprezentanta Chrystusa, 
pasterza diecezjan, a zarazem dobrego ojca „maluczkich” także poza 
własną obediencją, w tym wypadku mnichów, natomiast z drugiej stro-

12 VP II, 1. 
13 VP III, 15; por. S. Rosik, Conversio…, s. 496 nn. Pierwszym ordynariuszem pomorskim 

został Adalbert, dawny towarzysz podróży misyjnych Ottona, w których trakcie objął nowo 
wybudowany kościół w Wolinie, przyszłej siedziby wspomnianego biskupstwa, na którego tronie 
zasiadł w 1140 r., a zatem już po śmierci Ottona. Szerzej ostatnio np. P. Piętkowski, Biskupstwo 
pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego, Wrocław 2015, s. 33 nn. 
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ny jako realizatora misji apostolskiej14. Oba te aspekty kumulują się 
w odniesieniu do Pomorzan, których nawracał i którym zapewnił założe-
nie własnego Kościoła partykularnego (diecezji). zasługi te uhonorował 
mnich z Prüfening tytułem vir apostolicus, „mąż apostolski”15, a zatem 
z pewnym umiarem wobec ewentualnego zrównywania Ottona z Apo-
stołami, jednakowoż w ten sposób ugruntował początek drogi do tak 
właśnie zakrojonej wykładni fenomenu jego świętości.

Nie wahał się jej podjąć już następny z żywociarzy, ebon, który expressis 
verbis postawił Bamberczyka w jednym szeregu ze św. Piotrem jako Aposto-
łem Judei, św. Pawłem – grecji, św. Tomaszem – Indii czy św. grzegorzem – 
Anglii16. Warto zwrócić uwagę na tę ostatnią postać, by podkreślić, że ebon 
podzielał pogląd historiologiczny zakładający, że czasy Apostołów nie zakoń-
czyły się wraz z pierwszym pokoleniem uczniów Jezusa, a tym samym nawet 
w jego epoce Kościół jako rzeczywistość mistyczna wciąż miał być zdolny, 
by wygenerować świętość na miarę świętych Piotra czy Pawła. I podobnie 
jak w ich wypadku objawić się ona w pełni miała właśnie w teatrze misji 
u pogan, czego potwierdzeniem miały być cuda i znaki towarzyszące głosze-
niu ewangelii przez Ottona. ebon powiększył liczbę ich opisów w stosunku 
do Vita Prieflingensis17, a co więcej, przydał mu nawet drugą oprócz pomor-
skiej nawróconą gens, mianowicie „uznamską” (o czym szerzej poniżej).

Co istotne, gloryfikując misyjne dokonania Ottona, michelsberski autor 
mógł powołać się na jego autorytet jako nowego Apostoła18, co miało istot-
ne znaczenie w sporach o ówczesną reformę monastyczną. Obowiązującą 
wówczas na Michelsbergu regułę z Hirsau, przy której utrzymaniu obsta-
wał ebon, zaprowadzono w tym opactwie właśnie z inicjatywy Ottona. 
I w tym miejscu głos ebona zderza się z przesłaniem utworu Herborda 
w ramach wspomnianej środowiskowej debaty, której wir wciągnął wówczas 
michelsberskich braci, nie tyle jednak nad samym Ottonem, ile (oczywiście 
w związku z nim) właśnie nad optymalnym modelem vita religiosa.

Herbord bynajmniej nie negował świętości Ottona, ale nie w zasłu-
gach na niwie nawracania pogan upatrywał do niej głównego tytułu. 
zauważył przykładowo, że w przeciwieństwie do pierwszych uczniów 

14 zob. np. S. Rosik, Conversio…, s. 520 nn. 
15 VP II, 17. 
16 ebo III, 27. 
17 Analitycznie o znaczeniu cudów w dyskursie hagiografów Ottona zob. S. Rosik, Conversio…, 

s. 299 nn., 312 nn., 479 nn. 
18 zob. np. ebo II, 18: „novus nostri temporis apostolus”.
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Jezusa Otton nie skąpił topicznego „srebra i złota”, by skutecznie dotrzeć 
do umysłów pogan19, a mirakula, w których ebon odnajdywał z pew-
ną ostrożnością podobieństwo do cudów z kart Nowego Testamentu20, 
blakną w jego narracji w porównaniu z tymi, które dziać się miały przy 
grobie słynnego misjonarza obleganym przez tłum pielgrzymów. Wyli-
czenie ich nawiązuje do listy nadzwyczajnych znaków towarzyszących 
zwiastowaniu ewangelii na kartach Nowego Testamentu: ślepi widzą, 
głusi słyszą etc.21 W świetle Dialogu zatem pełnia chwały Ottona obja-
wiać się miała, gdy on sam sięgnął już rzeczywistości eschatologicznej, 
a nie bez znaczenia jest w tym wypadku też fakt, iż nadzwyczajne zjawi-
ska działy się nie gdzie indziej niż w murach michelsberskiego opactwa.

W koncepcji Herborda bowiem klasztory jawią się jako miejsca wyję-
te z pogrążonego w złu świata na kształt gospód z ewangelicznej przy-
powieści o miłosiernym Samarytaninie, w których poraniony przez zło 
człowiek może odnaleźć nie tylko duchowe wsparcie, ale i uzdrowienie 
czy materialną pomoc22. Sami zaś mnisi w tym ujęciu to ci, którzy naj-
pełniej rozumieją potrzebę czasów. O ile bowiem na początku świata 
rodzaj ludzki miał się rozmnażać, a zatem zakładać rodziny, o tyle u ich 
kresu – „w ostatniej godzinie” – nadszedł moment na wstrzemięźliwość 
i uświęcanie się, ucieczkę od doczesnego zepsucia, a w tym wypadku naj-
lepszym azylem stały się klasztory23. Tu najpełniej w doczesnym świecie 
rozbrzmiewać miało uwielbienie Boga, ale tu też wszystko miało być 
najlepsze, nawet płody roli i pokarmy zwierzęce uzyskiwane z hodowli 
w klasztornych majątkach24.

Monastyczne ośrodki pojmowano na zasadzie mikrokosmosu tworzone-
go modlitwą i pracą, ale też hojną ręką fundatorów, bez której trudno by 
było tak ostentacyjnie objawić w materialnym wymiarze kapiącą złotem 
i dekorem monumentalnych sakralnych budowli chwałę Boga w liturgii czy 

19 Herbord II, 35. 
20 Np. ebo II, 10.
21 Herbord I, 18; por. np. Mt 11, 5.
22 Herbord I, 18.
23 Ibidem: „…novissima hora est, et mundus in maligno positus est; sed propter eos qui ab illo 

fugere ac salvari cupiunt, quia homines multiplicati sunt super terram, et coenobia multiplicari 
absurdum non est. Ab initio saeculi, cum pauci essent homines, necessaria erat hominum pro-
pagatio, et ideo non continebant se, sed nubebant omnes et nuptum dabant; nunc autem, inquit, 
in fine seculorum, multiplicatis hominibus super numerum, continentiae tempus est; continere 
debent homines, quicumque possunt, atque vacare Deo”.

24 Ibidem.
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z wspomnianych dóbr natury udzielać wsparcia ubogim. Promując tego 
rodzaju idee, Herbord w debacie nad reformą monastyczną u benedyk-
tynów opowiadał się po stronie zwolenników zmian na współczesną mu 
modłę cysterską25. I tak, gdy ebon, świadom zbliżającego się końca czasów, 
akcentował potrzebę wypełnienia Chrystusowego nakazu głoszenia ewan-
gelii wszystkim ludom26, Herbord w pierwszym rzędzie podkreślał wagę 
uświęcania się i rezygnacji „ze świata”, a traktując mniszą społeczność 
jako najwyższy stan wspólnoty kościelnej27, stawiał na rozwój pod każdym 
względem ośrodków cenobityzmu jako enklaw najpełniej upostaciowujących 
eschatologiczny ład bożego królestwa.

Wybór Ottona z Bambergu, by pochowano go nie we własnej katedrze, 
ale w kościele pobliskiego, odnowionego przez niego opactwa na Michels-
bergu, sprzyjał kapitalnie tym przesłaniom dzieła Herborda, który, kreu-
jąc wizerunek protagonisty Dialogu, właśnie jego troskę o klasztory uznał 
za największy tytuł do jego chwały. Nie przypadkiem więc w odniesieniu 
do Pomorza – gdy po przedstawieniu jego konwersji podczas pierwszej 
wyprawy misyjnej Bamberczyka kreślił geograficzny i kulturowy pejzaż 
nadmorskiej krainy – zadał pytanie, czy mogą tam powstać klasztory. 
Samo zaś Pomorze, Pomerania, to już nie tyle przestrzeń misyjna, ile zało-
żona przez bamberskiego biskupa nowa wspólnota kościelna (aecclesia) 
traktowana na kształt diecezji jako „oblubienica”28 – reprezentującego 
Chrystusa-Oblubieńca – biskupa.

Ten teologiczny obraz stanowił aspektowe rozwinięcie pomysłu mni-
cha z Prüfening, przypomnijmy, ukazującego założenie pomorskiej die-
cezji jako zwieńczenie dzieła Ottona. Próbując jednak przedkładać jego 
zasługi dla monastycyzmu nad ów pomorski sukces, Herbord musiał już 
zmierzyć się z wersjami obu poprzedników, odmiennie hierarchizujący-
mi te dwa główne zakresy działań protagonisty. By osłabić wymowę ich 
obrazów w odniesieniu do apostolstwa u pogan, autor Dialogu wprowadził 
do debaty kluczowy z historycznej perspektywy wątek podboju Pomo-

25 Mowa tu o duchowości cysterskiej już w fazie z połowy XII w., m.in. w podejściu do dóbr 
materialnych mniej radykalnej niż w pierwotnym jej kształcie, zob. np. A. Vauchez, Duchowość 
średniowiecza, tłum. H. zaremska, gdańsk 1996, s. 70–74. 

26 ebo II, 1: „Igitur senescente iam mundo et die seculi advesperascente, cum divine pietatis 
dignatio Pomeranos eatenus paganitatis errore depressos, splendore fidei illuminare decrevisset, 
iuxta quod scriptum est: In omnes gentes primum oportet predicari euangelium…”. 

27 Według Herbord I, 42, mnisi to „lud duchowy” (populus spiritualis).
28 Herbord III, 1. 
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rzan przez Bolesława Krzywoustego i narzucenia im przez zdobywcę 
obowiązku konwersji29. Wyraźnie również podkreślił, iż inicjatywę misji 
pomorskiej wysunął polski władca i pozostał patronem działań Ottona 
tak podczas pierwszej30, jak i drugiej wyprawy31.

W tym ujęciu zatem bamberski biskup rysuje się jako współpracownik 
Krzywoustego i wykonawca jego planów, a na dalszy plan w przedstawieniu 
genezy misji pomorskich schodzi pragnienie peregrynacji do pogan, silnie 
podkreślane przez poprzedników Herborda. Co więcej, wysiłek militarny 
otwierający przed chrześcijaństwem bramy Pomorza został przez Herborda 
zinterpretowany w duchu krucjatowym, co notabene dobrze koresponduje 
z jego pro-cysterskimi sympatiami32, ale przede wszystkim nie sprzyja sta-
wianiu Ottona w jednym rzędzie ze św. Piotrem, św. Pawłem czy innymi 
Apostołami. z ewentualnym zaliczeniem go do tego grona nie licowało 
użycie argumentu ad terrorem jako istotnej okoliczności sprzyjającej podjęciu 
jego działań na rzecz włączenia Pomorzan do Kościoła.

Ani te, ani dalsze – o których poniżej – zabiegi interpretacyjne Herborda 
na rzecz zdyskredytowania wykładni poprzedników nie przyniosły jednak 
jego koncepcji trwałego sukcesu w kształtowaniu tradycji św. Ottona. zali-
czając go w poczet świętych w 1189 r., papież oficjalnie określił go mianem 
vir apostolicus, a na kolejnych etapach procesu kanonizacyjnego pojawił się 
już tytuł Apostolus Pomeranorum, który następnie utrwaliła kościelna trady-
cja33. Nie wyrugowano z niej wprawdzie wspomnienia zasług Krzywouste-
go, ale nie były one w stanie przyćmić apostolstwa Ottona, co kapitalnie 
oddaje nowożytna zapiska z Roczników z Zwiefalten Arseniusa Sulgera34. 

29 Herbord II, 5. Wcześniejsi żywociarze ograniczyli się do wzmianek o dręczeniu Pomorzan 
najazdami Bolesława, o czym szerzej poniżej. 

30 Interesujący okazuje się w tym wypadku kazus komesa Pawła w opisie pierwszej misji, który 
w dwóch pierwszych żywotach znika z narracji po doprowadzeniu Ottona do spotkania z zachod-
niopomorskim księciem Warcisławem I (VP II, 2; ebo II, 4), natomiast w Dialogu Herborda 
towarzyszy Ottonowi w dalszej wędrówce po ośrodkach pomorskich właśnie jako przedstawiciel 
Krzywoustego (Herbord II, 9, 11, 14, 24, 30). 

31 Choć w tym wypadku z pewnymi perturbacjami, zob. Herbord III, 10; temat ten powróci 
poniżej.

32 Przypomnijmy, że Herbord tworzył około dekadę po drugiej krucjacie, której czołowym 
ideologiem był święty luminarz epoki, cysters Bernard z Clairvaux, zob. np. P. Dinzelbacher, 
Bernhard von Clairvaux. Leben und Werk des berühmten Zisterziensers, Darmstadt 1998, s. 301–304.

33 Szerzej o tym z uwzględnieniem literatury zagadnienia, zob. S. Rosik, Conversio…, s. 47 n. 
zob. też wyżej, przyp. 3.

34 Arsenius Sulger, Annales imperialis monasterii Zwifaltensis, ordinis S. Benedicti in Suevia etc., cz. 
1, Augusta Vindelicorum [= Augsburg] 1698, s. 104.
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Porównując Bamberczyka do św. Pawła, równocześnie zestawił on polskie-
go władcę jako „współ-apostoła” z Barnabą, a zatem jedynie towarzyszem 
wspomnianego Apostoła.

za fundamentalny w takim a nie innym ukształtowaniu tradycji św. 
Ottona pozostaje uznać przede wszystkim wkład mnicha z Prüfening. Jesz-
cze bowiem w powstałej krótko po śmierci bamberskiego biskupa Relatio 
de piis operibus Ottonis episcopi Bambergensis35 gros jej objętości zajęło wspo-
mnienie jego działalności fundatorskiej, a wątek pomorski pojawił się lako-
nicznie na końcu tego parostronicowego przedłożenia. W Vita Prieflingensis 
utrzymany został ten układ treści, ale zdecydowanie zmieniła się proporcja 
obu obszarów tematycznych i tak już pozostało w dwóch kolejnych żywo-
tach, także skomponowanych w trzech księgach, z których dwie ostatnie 
zmajoryzowała problematyka misyjna. Już sama ta jej dominacja w treści 
hagiografii Ottona sprzyjała największemu dowartościowaniu wśród jego 
dokonań właśnie apostolatu u pogan w późniejszej tradycji.

Źródeł tej zwycięskiej koncepcji realizowanej ostrożniej przez mnicha 
z Prüfening, a śmielej przez ebona, w omawianym zakresie upatrywać 
należy już w samej spuściźnie piśmiennictwa współczesnego Ottonowi 
i, co istotne, tworzonego z jego udziałem. Po powrocie z pierwszej misji 
pomorskiej sporządził on raport z przeprowadzonych czynności, koncen-
trując się głównie na przytoczeniu zaprowadzonych z jego inicjatywy 
regulacji prawnych i etycznych w życiu neofitów. Sprawozdanie to krąży-
ło w odpisach w różnych ośrodkach Rzeszy, a najpóźniej w 1126 r. wpro-
wadził je in extenso na karty swej kroniki ekkehard z Aura36.

Blisko dwie dekady później stało się ono kanwą do przedstawienia 
pierwszej misji Ottona w Vita Prieflingensis, a tym samym kamieniem 
węgielnym w konstruowaniu narracji o jego apostolacie w całym tryp-
tyku hagiograficznym. Autor utworu przytoczył jego początkowe wer-
sy u progu opowiadania o pierwszej wyprawie, a resztę jako obszerne, 
sumaryczne ujęcie całości jej dokonań po szczegółowym przedstawieniu 
działań Bamberczyka w poszczególnych ośrodkach Pomorza37. Na podob-
nej zasadzie, choć już jedynie jako podsumowanie misji, wykorzystał 

35 zob. Relatio de piis operibus Ottonis episcopi Bambergensis, wyd. O. Holder-egger, [w:] MgH, 
Scriptores, t. 15, cz. 2, Hannoverae 1888, s. 1151–1166.

36 Ekkechardi Uraugiensis chronica, wyd. D.g. Waitz, [w:] MgH, Scriptores, t. 6, Hannoverae 
1844, a.a. 1125 (s. 263). Szerzej o tym raporcie i jego znaczeniu w memorii Ottona zob. S. Rosik, 
Conversio…, s. 85 nn.

37 VP II, 1 i II, 21. zob. S. Rosik, Conversio…, s. 86 n.
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ów raport ebon38, a znalazł on pewne odzwierciedlenie także w Dialogu 
Herborda39. Nie tylko jednak tym własnym pismem Otton wpłynął na 
zasadniczy kierunek rozwoju jego tradycji.

Współczesnym wiele musiała dać do myślenia data dzienna jego śmierci 
– 30 czerwca – w uroczystość świętych Apostołów, Piotra i Pawła40. Tym 
łatwiej więc wspomnienia uczestników jego wypraw mogły stać się już na 
początkowym etapie kształtowania jego memorii materią do kształtowania 
w jej ramach dziejów kolejnego Apostoła, właśnie Pomorzan. Kluczowe zna-
czenie miało w tym wypadku odesłanie do tego, co się wydarzyło, nie ze 
„szkiełkiem i okiem” historyka-pozytywisty, lecz na modłę znaną z ksiąg 
Nowego Testamentu. Istotą tak pojętego świadectwa o Ottonie41 stało się 
interpretowanie zdarzeń w perspektywie teologicznej i moralnej w taki spo-
sób, by opowieść o jego życiu zyskała sens w odnajdywaniu śladów szcze-
gólnego działania łaski Boga w świecie, służąc też parenezie i promowaniu 
określonych wzorców życia (w tym wypadku zwłaszcza monastycznego).

II. Poszerzanie „świata” Ottona: włączenie Pomorzan do wspól-
noty chrześcijańskiej

Wychwycone wyżej kategorie historiologiczne plasują moment włączenia 
Pomorza do kręgu chrześcijańskiego już u kresu dziejów, a ściśle w „dniu 
wieku chylącym się ku wieczorowi”, gdy „świat się już zesta rzał”42, czy też 
w „ostatniej godzinie”43. Te kategorie pojawiły się w michelsberskich żywo-
tach, a na drugim biegunie w stosunku do nich znajduje się początek, zało-
żenie świata, do którego okazjonalnie odniósł się Herbord44. Pomiędzy tymi 
biegunami rozpościera się przestrzeń historii zbawienia osadzona na biblij-
nym rdzeniu. Mieści się w niej realizacja ewangelicznego posłannictwa ad 

38 ebo II, 12.
39 Herbord II, 18. 
40 zob. np. ebo III, 26. W nekrologu opactwa na Michelsbergu w obszerniejszej zapisce 

poświęconej Ottonowi nazywa się go już mianem apostolus gentis Pomeranorum, zob. Das Necrolog des 
Klosters Michelsberg in Bamberg, [w:] MgH, libri Memoriales et Necrologia n.s., wyd. J. Nospickel, 
Hannover 2004, s. 422. Szerzej w tej kwestii: S. Rosik, Conversio…, s. 53 n. 

41 O takim rozumieniu świadectwa w odniesieniu do memorii Ottona w XII w. zob. S. Rosik, 
Conversio…, s. 47–80. 

42 ebo II, 1; por. wyżej przyp. 25. 
43 Herbord I, 18: novissima hora. 
44 Mówiąc o pierwotnej potrzebie zaludniania ziemi – ibidem. 
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gentes, a zatem także dzieło misyjne św. Ottona w tradycji trwale zdefinio-
wane jako conversio gentis Pomeranorum („nawrócenie plemienia Pomorzan”)45. 
W jego interpretacji na kartach hagiografii nie brakło więc nawiązań do 
biblijnych motywów, na ogół na zasadzie alegorycznej, o czym jeszcze poniżej.

Brakło wspomnianych „brzegowych” odniesień historiologicznych – do 
początku i końca świata – w Vita Prieflingensis, nie tylko najkrótszym, ale 
i najbardziej oszczędnym w kreśleniu elementów horyzontu czasowego 
i geograficznego dziele ze wszystkich trzech vitae Ottonis. Biorąc jednak 
pod uwagę, że głównym adresatem tej pierwszej biografii było w autorskim 
założeniu środowisko mnisze46, można domyślać się, że jej twórca zdecydo-
wanie koncentrował się na duchowych aspektach w interpretacji bytowania 
protagonisty i jego osobistej postawie, a tym samym mógł nie poświęcać 
uwagi tym kosmologicznym czy geograficzno-czasowym kontekstom. Jed-
nakowoż już w tym utworze przebija wyraźnie szablon interpretacji dzie-
jów w odniesieniu do wspólnej, przenikniętej komponentem legendarnym, 
społeczno-kulturowej pamięci o przeszłości kręgu łacińskiej Christianitas, 
w której kluczowego znaczenia nabrał pierwiastek rzymskości. Szczególnie 
czytelny okazał się ów szablon w kreśleniu teatru misji Ottona.

Orbis Romanus vs Pomerania
W świetle przekazów hagiograficznych bamberski biskup dotarł z ewan-

gelią nad Bałtyk śladami starożytnych Rzymian, na co dowodem miała być 
nazwa Wolina – Iulin, nadana na cześć jego założyciela, czyli Juliusza Ceza-
ra47. Pamiątką po nim miała być święta włócznia traktowana przez woli-
nian jako największa świętość. legenda ta opromienia pierwszą siedzibę 
pomorskiego biskupstwa, co znajduje analogię w postaci bajecznych origines 
innych stolic biskupich na dawnych ziemiach słowiańskich, jak Magdeburg 
czy Merseburg. Pragmatyczna funkcja tych wątków jest klarowna: siedzi-
ba diecezji winna była legitymować się znakomitą, najlepiej starorzymską 
metryką48. Tym samym doszło do wpisania dziejów Pomorza w schemat 
porządkujący przeszłość na zasadzie odniesienia najpierw do świata rzym-

45 zob. S. Rosik, Conversio…, s. 57 nn. et passim. 
46 zob. np. J. Petersohn, Spirituelle Dimensionen der Prüfeninger Vita Bischofs Otto I. von Bam-

berg, [w:] Nova de veteribus Mittel- und neulateinische Studien für Paul Gerhard Schmidt, red. A. Bihrer, 
e. Stein, München–leipzig 2004, s. 462.

47 VP II, 5.
48 zob. np. R. Michałowski, Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki powstania arcybiskupstwa gnieź-

nieńskiego, Wrocław 2005, s. 23 nn. 
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skiego, którego ekspansja poprzedza i niejako przygotowuje drogę dla kolej-
nego etapu, mianowicie krzewienia chrystianizmu. Można tu dopatrzyć 
się analogii do koncepcji euzebiusza z Cezarei z IV w., według której dzie-
je Rzymu stanowić miały praeparatio evangelica, przygotowanie przestrzeni 
dla głoszenia ewangelii, co unaocznia uniwersalność funkcjonowania tego 
myślowego modelu w kulturze późnego antyku i wieków średnich.

Bardziej wyraziście niż w Vita Prieflingensis rysuje się oddziaływanie tego 
schematu ujmowania dziejów na kartach dzieła ebona, który rzymskim 
wątkom przydał aktualności w odniesieniu do Pomorza w czasach Ottona. 
Nie poprzestał bowiem na powtórzeniu cezariańskiej legendy początków 
Wolina49, ale podkreślił też chrzest Warcisława w dzieciństwie, umiejsca-
wiając to wydarzenie w Merseburgu50, ideowo kojarzonym w Niemczech 
jako „miasto Marsa” w nawiązaniu do legendy Cezara51. Co więcej, ów dru-
gi z żywociarzy Ottona przedstawił cesarza lotara III jako patrona drugiej 
wyprawy misyjnej, która w tym utworze wykreowana została na ważniejszą 
niż pierwsza52. W takim kontekście orbis Romanus rysuje się jako kategoria 
współczesna, choć o starożytnej metryce, i tak właśnie zdefiniowany „świat 
rzymski” okazać się miał wysoce atrakcyjny dla elit zachodniopomorskie-
go księstwa Warcisława I zwołanych przez niego na zjazd w uznamiu, na 
którym zapadła decyzja o konwersji całego kraju.

umotywowano ją tym, że byłoby niemądre, „kiedy wszystkie prowincje 
wokół położonych narodów, i cały świat rzymski przyjął [już] jarzmo chrze-
ścijańskiej wiary, oddzielać się niczym poronieni od łona świętej Matki-
-Kościoła”53. zatem przyjęcie chrześcijaństwa to wejście na drogę, którą 
poszły już wszystkie sąsiednie kraje (provincie) i cały świat rzymski. Takie 
sformułowanie nasuwa pytanie o zasięg tegoż orbis Romanus oraz o to, czy 

49 ebo II, 1. Autor ten dodał też wiadomość o kolumnie ku czci Cezara w środku miasta, 
w którą miała być wbita święta włócznia (III, 1).

50 ebo III, 6. 
51 związana z legendą Juliusza Cezara, odnosząca się do Marsa etymologia nazwy miasta 

podana przez Thietmara funkcjonowała też w czasach ebona, o czym świadczy jej obecność 
w powstałej w drugiej ćwierci XII w. Chronica episcoporum ecclesiae Merseburgensis, wyd. R. Wil-
mans, [w:] MgH, Scriptores, t. 10, Hannoverae 1852, Prooemium, s. 163; zob. D. Schlochtermey-
er, Bistumschroniken des Hochmittelalters. Die politische Instrumentalisierung von Geschichtsschreibung, 
Paderborn 1998, s. 126 n. 

52 Ibidem. Ściśle mowa o posłaniu Ottona do zebranych na zjeździe w uznamiu przez cesarza 
lotara i papieża.

53 ebo III, 6: „Sed pars sanioris consilii affirmabat infinite nimis esse insipientie, cum omnes 
circumiacentium nationum provincie, totusque Romanus orbis christiane fidei iugum subierit, 
se velut abortivos, gremio sancte matris ecclesie abalienari…”. 
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wspomniane „prowincje” wchodzą w jego skład. Wydaje się to prawdopo-
dobne, gdyż nawet jeśli nie ma tu mowy o bezpośrednim włączeniu ich 
w struktury cesarstwa, to samo określenie orbis – krąg, świat – sprzyja pod-
kreślaniu idei jedności ówczesnego kręgu chrześcijańskiego (łacińskiego) 
wokół Rzymu, cesarstwa i papiestwa, w duchu wciąż jeszcze żywotnego, 
zwłaszcza w Rzeszy, uniwersalizmu.

Odrębną kwestią pozostaje w tym wypadku program polityczny prze-
kazu ebona. uwydatnione wyżej związki Warcisława I z cesarstwem oraz 
respektowanie przez niego zwierzchności lotara III (w narracji książę 
pomorski określa go mianem dominus noster54) sprzyjają hipotezie, iż hagio-
graf postrzegał w połowie XII stulecia Pomorze jako część cesarstwa55, co 
miało istotne znaczenie w debacie nad kościelną przynależnością biskup-
stwa zainstalowanego w Wolinie. W takim kontekście cezariańskie korze-
nie miasta stają się elementem kontekstowo sprzyjającym podkreślaniu 
związków Pomorza ze współczesnym mu cesarstwem i Kościołem w Rzeszy. 
za taką waloryzacją tych legendarnych wolińskich origines w debacie środo-
wisk niemieckiego kleru przemawia – choć na zasadzie kontrastu – sposób 
potraktowania ich przez Herborda.

Otóż pominął on ten wątek w  przedstawianiu Wolina, co trudno 
uznać za przeoczenie, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę wspomniane 
już jednoznaczne wskazanie Bolesława Krzywoustego jako inspiratora 
i patrona pierwszej misji Ottona, a w trakcie drugiej nadal sprawującego 
pieczę nad Pomorzem56. Polski władca miał też według Dialogu – niejako 
w zastępstwie Ottona57 – ustanowić tamtejszego pierwszego ordynariu-
sza, co stoi w zgodzie z przyznaniem piastowskiemu podbojowi kluczo-
wego znaczenia w chrystianizacji Pomorzan. Wizja Herborda sprzyja-
ła więc poglądowi o związaniu ich nowo założonego Kościoła z Polską 
(bez rozstrzygania, czy koniecznie pod obediencją gniezna), jednakże 

54 Ibidem.
55 Pogląd miał rację bytu w czasach ebona, i to nawet przy respektowaniu polskiej zwierzch-

ności nad księstwem zachodniopomorskim, o czym decydowały układy merseburskie z 1135 r., 
na mocy których Bolesław Krzywousty uznał się lennikiem lotara III z Pomorza i Rugii, zob. 
np. S. Rosik, Bolesław Krzywousty, Wrocław 2013, s. 232 nn. 

56 W zgodzie z tym poglądem Herbord pominął rolę lotara w genezie drugiej wyprawy Otto-
na, a także opowieść ebona (II, 13) o napadzie Pomorzan na Polskę i zbezczeszczeniu pochów-
ków przodków Krzywoustego, która przeczyłaby utrzymaniu się polskiej zwierzchności nad 
Pomorzanami do czasu drugiej misji.

57 Herbord II, 42. Według hagiografa Otton scedował obowiązek ustanowienia pomorskiego 
biskupa na polskiego władcę z powodu pośpiechu. zob. też dalej, przyp. ###.
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taka jej wymowa mogła być wtórna w stosunku do wspomnianego już 
dowartościowania roli Krzywoustego jako realizatora idei krucjatowej. 
Promowanie jej nakazywałoby konsekwentnie dać prawo zdobywcy do 
zagospodarowywania zdobytej ziemi i stąd ebonowy wątek jej związków 
z cesarstwem został zepchnięty na dalszy plan.

Należy jednak podkreślić, że choć samej legendy o założeniu Wolina 
przez Cezara Herbord nie przytoczył, to dał wyraz traktowania jej jako 
oczywistej, gdy „mimochodem”, przy wspomnieniu zakazanych woli-
nianom przez Ottona praktyk, wyliczył właśnie zakaz kultu „włóczni 
Juliusza”58. W związku z brakiem wyjaśnienia w utworze, skąd by się 
tam wzięła, pozostaje uznać to miejsce za czytelny przykład intertekstu-
alnego odniesienia do dzieł poprzedników lub też nawet przesłankę za 
funkcjonowaniem w jego środowisku motywu cezariańskich origines Woli-
na na zasadzie communis opinio59. Tak czy inaczej mamy w tym wypadku 
do czynienia z poświadczeniem debaty w środowisku michelsberskim 
z udziałem tekstów, w której schemat zakładający odesłanie do rzym-
skich wątków w odniesieniu do przeszłości chrystianizowanej krainy nie 
tracił na aktualności nawet przy rezygnacji z dowartościowywania tak 
atrakcyjnego wątku jak założycielska działalność Cezara na Pomorzu.

Wprawdzie Pomorzanie pomimo tych legendarnych rzymskich kontak-
tów pozostali w świetle hagiografii Ottona częścią kręgu barbaricum, co nie 
zmienia faktu, że ich początki zostały zaadaptowane do wspólnej pamięci 
zachodu, właśnie z wykorzystaniem rzymskości jako esencjalnego kompo-
nentu świata przedstawionego60. Trudno też nie docenić w tym kontekście 
współczesnej roli samego Rzymu na kartach poszczególnych dzieł trypty-
ku. Papieża przedstawia się jako najwyższy autorytet w Kościele61, który 
legitymizuje misje Ottona u pogan i go do nich posyła, udzielając licentia 
praedicandi62, a potem błogosławi pierścień pierwszego biskupa Pomorza63. 
Cesarze rzymscy z kolei to władcy Rzeszy Niemieckiej, którym bezpośred-

58 Herbord III, 26.
59 zob. S. Rosik, Conversio…, s. 97. 
60 Warto dodać, że według ebona (III, 16) pogańscy kapłani w Szczecinie mieli nosić włócznie 

dawnym zwyczajem rzymskich Kwirytów. 
61 Np. ebo II, 3, określa papieża mianem summus pater familias.
62 udzielenie Ottonowi zgody przez papieża Kaliksta na wyruszenie na Pomorze odnotował 

na bieżąco ekkehard z Aura, zob. Ekkechardi Uraugiensis chronica, a.a. 1124 (s. 262). zob. też VP II, 
1; ebo II, 3; Herbord II, 7.

63 VP III, 15. 
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nio podlegał Otton64, okazując się również ich zaufanym współpracowni-
kiem jeszcze przed sięgnięciem godności biskupa65.

Objęcie diecezji Bambergu wyznaczyło zasadniczą przestrzeń jego dzia-
łalności w wymiarze kościelnym na zasadzie tzw. cura interiorum, troski 
o sprawy wewnętrzne diecezji, jednakowoż tak doceniane w jego hagiografii 
działania na rzecz ośrodków mniszych wykraczały poza tak zdefiniowany 
zakres zadań i plasują się często w obszarze tzw. cura exteriorum. Ten zakres 
aktywności Ottona jako biskupa i mecenasa przedstawia zasadniczo pierw-
sza księga w każdym z jego żywotów. W odniesieniu do działalności funda-
torskiej geograficzny horyzont sięga nawet Arnoldstein koło Villach, gdzie 
usytuowany jest najdalszy ze wspieranych przez niego – według tradycji 
osiemnastu – klasztorów. utrzymywał też kontakty na skalę międzynaro-
dową, w tym z Czechami czy Polską, i to nie tylko ze środowiskami kościel-
nymi, lecz także dworami panujących. Wpływała na ich intensyfikację 
również atrakcyjność samego Bambergu jako ośrodka kultury umysłowej 
i religijnej. Te relacje w wypadku monarchii piastowskiej istotnie przyczy-
niły się do zaproszenia Ottona do podjęcia misji na Pomorzu.

Conversio gentis Pomeranorum
Wśród powodów wyboru Ottona z Bambergu na misjonarza Pomorzan 

przez Bolesława Krzywoustego na ogół – aczkolwiek pozaźródłowo66 – podkre-
śla się autorytet, jakim biskup ów cieszył się w Kościele niemieckim i w samej 
Stolicy Apostolskiej, a to w związku z objęciem działalnością chrystianizacyjną 
ziem, do których rościły sobie pretensje sąsiednie stolice metropolii: gniezno 
i Magdeburg, a także Hamburg-Brema67. Tak powszechnie szanowany hie-
rarcha, obdarzony talentami politycznymi, rzeczywiście – na zasadzie kom-
promisu – mógł podjąć ewangelizację na spornych terenach (zwłaszcza mając 
poparcie papieskie i cesarskie), a następnie, wygaszając ewentualne konflikty 

64 ekkehard z Aura – zob. ibidem – odnotował, iż pomysł Bolesława Krzywoustego, by Otton 
wyruszył do pogan, zatwierdzili przedstawiciele Kościoła i dwór cesarski podczas zjazdu w Bam-
bergu. O tym zaś, że bamberski biskup musiał liczyć się z wolą cesarską w realizacji planów 
misyjnych, przekonuje zwłaszcza ebon (III, 24), wzmiankując nakaz lotara III skierowany przez 
posłów do Ottona w trakcie jego drugiej wyprawy misyjnej, by wracał do „owdowiałej” diecezji.

65 zob. wyżej, przyp. 2.
66 Herbord II, 5, napisał bowiem wprost o niemożności znalezienia w Polsce aż „przez trzy 

lata” zdatnego do takiej misji biskupa bądź kapłana. 
67 zob. np. J. Petersohn, Der südliche Ostseeraum im kirchlich-politischen Kräftespiel des Reichs, Polens 

und Dänmarks vom 10. bis 13. Jahrhundert. Mission – Kirchenorganisation – Kultpolitik, Köln–Wien 1979, 
s. 38 nn. 
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o zwierzchność nad nimi, skutecznie sprawować kuratelę nad wspólnotą neo-
fitów do czasu rozwiązania kwestii ich przynależności diecezjalnej68.

Ostatecznie ustanowiono dla nich osobne biskupstwo pomorskie, którego 
pierwszym ordynariuszem został Adalbert, towarzysz Ottona z czasu misji, 
i w ten sposób niejako przypieczętowano włączenie objętego nim księstwa 
zachodniopomorskiego do kręgu Christianitas w pełnym wymiarze instytu-
cjonalnym – Kościoła partykularnego. Swego rodzaju testem w tej sprawie 
okazała się druga krucjata (1147), której połabski nurt dotarł pod mury 
Szczecina. Wówczas wspomniany biskup zdołał przekonać krzyżowców, że 
zapędzili się już w chrześcijańskie strony69. ledwie w dwie dekady po misjach 
Ottona nie doszło wprawdzie jeszcze do konwersji ogółu ludności księstwa 
gryfitów, jednakże kluczowe znaczenie miały w tym wypadku przemiany, 
które nastąpiły nie tylko w kręgu elit władzy, ale przede wszystkim w głów-
nych jego ośrodkach wskutek działalności Bamberczyka i jego towarzyszy.

Przyjęta strategia misji zakładała właśnie zbudowanie fundamentu 
dla nowej wspólnoty chrześcijańskiej na poziomie sieci wczesnych miast 
(civitates) i to ona przesądziła o trwałości zakorzenienia chrześcijaństwa 
w księstwie zachodniopomorskim, aczkolwiek także dzięki bardzo prze-
myślanej taktyce. Po pierwsze działalność Ottona cieszyła się wsparciem 
władzy zwierzchniej: podczas pierwszej misji – Bolesława Krzywoustego 
i podległego mu Warcisława, podczas drugiej zaś – zjazdu nobilów w uzna-
miu w zielone Święta pod przewodem drugiego z wymienionych. Było to 
otwarcie wrót do realizacji zasadniczego celu wypraw, czyli stworzenia 
w najważniejszych ośrodkach księstwa gryfitów placówek kościelnych ze 
społecznościami neofickimi, na których czele od razu stanął kapłan, konty-
nuujący ewangelizację rozpoczętą przez bamberskiego apostoła. Co istotne, 
będąc biskupem, miał on uprawnienia, by konsekrować kościoły i ołtarze.

Itinerarium pierwszej wyprawy objęło: Pyrzyce, Kamień, Wolin, Szcze-
cin, „grodziec” o dyskusyjnym położeniu, lubin na Wolinie, „Kłodonę” 
hipotetycznie sytuowaną nad Regą, Kołobrzeg i Białogard; podczas dru-
giej listę tę poszerzono o lucickie ośrodki nad Pianą, być może dopiero co 
zdobyte przez Warcisława I: Dymin70, Wołogoszcz, Chocków, a ponad-

68 Poniższe przedstawienie problematyki pomorskich misji Ottona z Bambergu oparto na 
S. Rosik, Conversio…, passim, i w tej pracy zawarto szerokie odesłanie do literatury zagadnienia 
oraz analizy źródeł, tu jedynie zasygnalizowane. 

69 zob. np. P. Piętkowski, Biskupstwo…, s. 58. 
70 Co do jego ewangelizacji przez Ottona nie ma pewności. Szczegółowe relacje ebona i Her-

borda o tym milczą. 
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to uznam71. Kluczowe znaczenie miało w tym wypadku przekonanie 
lokalnego wiecu do oficjalnego porzucenia rodzimej religii, najlepiej też 
likwidacji jej przybytków przez samych mieszkańców tych ośrodków, 
a następnie ich masowa akcesja wraz z okoliczną ludnością do chrześci-
jaństwa. W ten sposób decyzja o konwersji podjęta na poziomie władzy 
zwierzchniej przechodziła aprobatę na szczeblu lokalnych społeczności.

W tym kontekście zrozumiałe staje się też uznawanie przez hagiogra-
fów dobrowolności konwersji Pomorzan, a podkreślany przez Herborda 
element presji militarnej – oczywisty z racji polskiego podboju – staje się 
rodzajem argumentu w misyjnej perswazji, ukazującym zresztą potęgę 
chrześcijańskiego Boga „przyciągającego” do siebie Pomorzan72. Taka 
logika mogła zresztą przemawiać do umysłów barbarzyńców, ukazując 
sens oparcia swego społecznego bytu na kulcie chrześcijańskim, dającym 
skuteczniejsze wsparcie niż cześć wobec rodzimych bogów. Tak czy inaczej 
jednak Otton w walce o rząd dusz nie mógł pominąć zgody na konwersję 
i chrzest w wymiarze indywidualnym. Nie gardził zresztą nawróceniami 
i chrztami jednostek. Jednakże docelowo pobyt w poszczególnych ośrodkach 
zachodniopomorskich ukierunkowywał na umasowienie konwersji, a przede 
wszystkim oficjalnej zmiany religii, tak by neofici nie znaleźli się w sytuacji 
kryptochrześcijan, których na Pomorzu w przededniu misji nie brakowało.

Po uzyskaniu zatem zgody lokalnego wiecu na ewangelizację ruszał 
w poszczególnych osadach kilkudniowy cykl katechetyczny, po którym 
udzielano chrztów (w namiotach-baptysteriach) oraz następnych sakramen-
tów, kontynuując nauczanie neofitów w kilkudniowym cyklu po-chrzciel-
nym. W wypadku kilkumiesięcznego przebywania misji w danym mieście, 
co miało miejsce w Szczecinie czy Wolinie podczas pierwszej misji, realizo-
wano wspomniane cykle wielokrotnie. Jeszcze w trakcie pobytu wyprawy 
Ottona w poszczególnych ośrodkach rozpoczynano w nich budowę prowi-
zorycznych kościołów „z gałęzi drzew”73. Jeśli ów pobyt okazywał się zbyt 

71 zob. np. M. Rębkowski, Chrystianizacja Pomorza Zachodniego. Studium archeologiczne, Szczecin 
2007, s. 25–40, z koncentracją na początkach architektury kościelnej na Pomorzu; S. Rosik, 
Conversio…, s. 102–492, w ramach analiz żywotów św. Ottona. 

72 Taki motyw pojawia się w epizodzie pyrzyckim w narracji Herborda II, 14. 
73 zob. ebo II, 5: „ecclesias de ramis arborum, ut novella tunc plantatio exigebat, constru-

xit”. O znaczeniu, także metaforycznym, tego sformułowania „de ramis arborum” w kontekście 
badań nad początkami pomorskich kościołów zob. S. Rosik, Ecclesias de ramis arborum, ut novella 
tunc plantatio exigebat, construxit. Pierwsze pomorskie kościoły w świadectwie o misyjnych dokonaniach św. 
Ottona z Bambergu (XII wiek), [w:] Kościoły w dobie chrystianizacji, red. M. Rębkowski, Szczecin 2016 
(= Wolińskie Spotkania Mediewistyczne 3), s. 203–214.
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krótki na jej dokończenie, to Otton konsekrował jedynie ołtarz i mieszczącą 
go część budowli, tzw. sanktuarium, by już można było odprawiać mszę. 
W ten sposób jeszcze przed jego wyjazdem rozpoczynało się typowe życie 
liturgiczne nowej wspólnoty chrześcijańskiej, a do zadań przydzielonego jej 
kapłana należało też prowadzenie dalszej ewangelizacji, udzielanie chrztów 
i nauczanie neofitów, a także ewentualny nadzór nad budową świątyni, 
którą Otton mógł konsekrować przy końcowej wizytacji wszystkich nowych 
kościelnych placówek przed powrotem do Bambergu.

Tak zakrojona akcja ewangelizacyjna wymagała sporego wysiłku 
logistycznego i kadrowego. Pomocny był w wypadku pierwszej podróży 
Bolesław Krzywousty, który gościł Ottona i jego towarzyszy w drodze na 
Pomorze. Według Herborda polski książę nie tylko wspomagał wypra-
wę aprowizacyjnie, ale też przydzielił jej trzech duchownych, zapewne 
z myślą o obsadzie nowych kościołów74. Część duchownych towarzyszy 
Ottona, jak będący jego osobistym tłumaczem wspomniany już Adal-
bert, mogła porozumiewać się z Pomorzanami w ich rodzimej mowie, 
ale tak czy inaczej wyprawa potrzebowała dodatkowych tłumaczy i prze-
wodników, osób do obsługi zwierząt pociągowych i obozu, być może 
też rzemieślników do budowy kościołów, a wreszcie eskorty wojskowej 
przydzielonej w Polsce, a następnie na Pomorzu, ważnej nie tylko z racji 
ewentualnych ataków zwolenników pogaństwa, ale też zwykłych rabu-
siów łasych na ekwipunek misjonarzy75.

Podczas drugiej podróży, która dotarła do księstwa Warcisława z Nie-
miec od strony ziem lucickich, wykorzystywano nie tylko transport 
wozami, ale też rzeczny łodziami76. Aprowizacja obejmowała nie tylko 
żywność i odzież, ale także księgi, szaty i paramenty liturgiczne dla pla-
nowanych placówek kościelnych oraz inne elementy ich wyposażenia, 
w tym dzwony. Te ostatnie miały podstawowe znaczenie w wyznaczaniu 
rytmu życia liturgicznego. Pamiętać należy, że chrystianizacja łączyła 
się z wyznaczaniem nowej rachuby czasu w zakresie kalendarza, ale też 
dobowego rytmu w odniesieniu do godzin liturgicznych oraz nabożeństw. 
W bagażu Ottona nie mogło braknąć również upominków dla tubyl-

74 Herbord II, 9. 
75 Jedynie Herbord podkreśla obecność polskiej eskorty wojskowej u boku Ottona pod wodzą 

komesa Pawła w trakcie prowadzenia działalności misyjnej, zob. wyżej przyp. 30, aczkolwiek ebo 
(II, 7) potwierdza np. obecność posłów Bolesława Krzywoustego przy Ottonie podczas wizyty 
w Wolinie, a ci zapewne byli uzbrojeni, podobnie jak towarzyszący misji wysłannicy Warcisława. 

76 Herbord II, 2. 
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ców, zwłaszcza przedstawicieli ich elit, których pozyskanie ze względu na 
wpływy np. na wiecu otwierało możliwość konwersji całych społeczności.

Taki model prowadzenia misji nie współgrał z ewangelicznym nakazem 
peregrynacji do pogan „bez trzosa i sandałów”, co Herbord, przypomnij-
my, uznał za dobrą monetę w argumentowaniu rezerwy, z jaką podszedł 
do zrównywania Ottona z nowotestamentowymi Apostołami77. z proble-
mem tym nie musiał się mierzyć mnich z Prüfening, gdyż poprzestał – jak 
już wspomniano – na podkreśleniu jedynie wspólnego z Apostołami dzie-
ła Ottona, a udział w ich chwale oddał z umiarem tytułem vir apostolicus. 
Jednakowoż ebon, chcąc wpisać swego bohatera na jedną listę Apostołów, 
musiał uporać się z jego odejściem od wierności literze ewangelii w oma-
wianej sprawie, w czym pomocne okazało się wprowadzenie na scenę dzieła 
epizodycznej postaci, mianowicie biskupa Bernarda Hiszpana78.

Poprzedził on Ottona w peregrynacji nad Bałtyk, którą zaczął w Rzymie. 
Stał się tam – po przybyciu z Hiszpanii – powodem sporu w goszczącym go 
klasztorze i natchnięty przykładem z historii Jonasza uznał, że by uśmie-
rzyć tę burzę lepiej samemu „rzucić się w morze” i tak trafił… na Pomo-
rze. Przez Polskę, co najwyżej samotrzeć, z kapelanem i tłumaczem, dotarł 
do Wolina, gdzie boso i w lichej szacie zaczął głosić ewangelię, mieniąc 
się wysłannikiem Najwyższego Boga. Wyszydzony za wygląd i uznany za 
desperata z powodu biedy – zwłaszcza gdy dla udowodnienia autentyczności 
swego posłannictwa zaproponował próbę ognia, którą odczytano jako próbę 
spalenia miasta – został wysłany łódką na morze, by tam mógł głosić swe 
orędzie rybom i ptakom. Nie dane było mu też sięgnąć palmy męczeńskiej, 
o którą się prosił, rzucając się z siekierą na cezariańską kolumnę. Wolinia-
nie uznali, że zabicie go może na nich sprowadzić nieszczęście na kształt 
tego, które spotkało ich braci Prusów po zabiciu św. Wojciecha.

Opowiastka pozwoliła ukazać, że realizując szczytne ideały ubóstwa pod-
czas misji, na skuteczne działanie u Pomorzan, zaślepionych na duchowe 
dary, liczyć nie można. Takąż wiedzę miał ów Bernard osobiście przekazać 
Ottonowi, gdy w rozmowie „dolewał oliwy do ognia”, czyli podsycał już 
tlące się w sercu Bamberczyka pragnienie peregrynacji do pogan. urok tej 

77 Herbord odnosił termin apostolus do Ottona nie jako tytuł własny świętego, ale na zasadzie 
„technicznego” wskazania charakteru jego działalności, zob. np. Herbord II, 30: „evangelista 
vester et apostolus”. Wskazuje na to także nazywanie apostołami towarzyszy Ottona na misyj-
nym szlaku – zob. np. Herbord III, 5. 

78 ebo II, 1. Szerzej w tej sprawie z uwzględnieniem literatury poświęconej Bernardowi Hisz-
panowi zob. S. Rosik, Conversio…, s. 157 nn.
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fabuły, niewykluczone, że utkanej na kanwie przygód historycznej postaci, 
nie uwiódł Herborda. Odniósł się do niej ogólnikowo, wspominając jako 
poprzedników Ottona jakichś misjonarzy nieudaczników odrzuconych 
przez Pomorzan z powodu biedy79. Obie opowieści biografów łączy więc 
w tym punkcie wspólny mianownik: Otton wiedział, jak skutecznie dotrzeć 
do pogan, respektując ich podejście do bogactwa. Ostentacja zamożności, 
splendor szat liturgicznych czy podarunki jako elementy skutecznej perswa-
zji misyjnej w tym kontekście okazują się w pełni zrozumiałe i pożądane.

W działaniach ewangelizacyjnych Otton kładł duży nacisk na nawiązy-
wanie kontaktów z przedstawicielami nawracanej ludności, zwłaszcza z jej 
górnych warstw, często już otwartych na przyjęcie chrześcijaństwa z racji 
kontaktów z wyznającymi je sąsiadami, np. handlowych. Niektórzy byli już 
nawet przy tej okazji ochrzczeni. W żywotach wymienia się z imienia lokal-
nych promotorów działań Ottona w postaci nawróconych wcześniej notabli 
jak Domasław w Szczecinie podczas pierwszej misji czy Wyszak w tymże 
mieście podczas drugiej. Pierwszy z nich został przez ebona nazwany mia-
nem rinocerota, czyli nosorożec bądź jednorożec, które to zwierzę w symbo-
lice epoki traktowane było jako symbol świeckiego wspierającego Kościół80. 
Można wręcz mówić o taktyce misyjnej polegającej na pozyskaniu takiegoż 
„rinoceroty”, który za sobą pociągnął setki nowych wiernych. Nawet po 
wyjeździe z Pomorza Otton miał podtrzymywać więzi z tymi przedstawi-
cielami elit, np. przez wysyłane podarunki, i w ten sposób osobiste relacje 
stawać się miały dodatkowym spoiwem neofitów z chrześcijaństwem.

z drugiej strony hagiografowie bamberskiego biskupa podkreślają, iż 
by przełamywać opór pogan przed konwersją, nie wahał się on odwoływać 
do groźby interwencji ze strony Bolesława Krzywoustego81, o którym jako 
zdobywcy Pomorza przypominała w relacji Herborda także towarzysząca 
misji eskorta wojskowa. Było to ewidentne odwołanie się do argumentu ad 
terrorem, do którego ebon odniósł się z ambiwalencją. Podkreślił, że oka-
zał się on w wypadku najazdów Krzywoustego nieskuteczny dla konwersji, 
ale i w jego opowieści przesłanie w tej materii jest jasne: idolatrzy są ska-
zani na nękanie ich najazdami chrześcijańskich sąsiadów z polskimi na 

79 Herbord II, 7. 
80 ebo II, 9. Topos ów odsyła do Księgi Hioba (39, 10) w Vulgacie, ukazującej obraz nosoroż-

ca/jednorożca orzącego rolę Pańską, zob. O. Münch, Tiersymbolik und Tiervergleiche als Mittel der 
Polemik in Streitschriften des späten 11. Jahrhunderts, „Historisches Jahrbuch“ 124, 2004, s. 35.

81 VP II, 10; ebo II, 7; Herbord II, 30.
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 czele82, a ewentualne odrzucenie misji Ottona – to już motyw z opisu zjazdu 
uznamskiego (1128) – ściągnąć na nich mogło gniew cesarski83.

W takim kontekście zaprowadzenie chrześcijaństwa oznaczało też znie-
sienie podstawowego casus belli między Pomorzanami a ich chrześcijańskimi 
sąsiadami. Korzystali na tym też miejscowi kryptochrześcijanie, o których 
mowa w odniesieniu do Wolina84 czy Szczecina. Do tej pory nie mogli ofi-
cjalnie przyznawać się do swej wiary, co też przekładało się na ich raczej 
wątły udział we wspieraniu misji – najżywiej dopiero na etapie już oficjal-
nego doprowadzania do masowych chrztów we wspomnianych ośrodkach. 
Krąg beneficjentów wdrażanej w życie przez Ottona teologii wyzwolenia 
należy też poszerzyć o wypuszczanych z niewoli jeńców chrześcijańskich, 
ofiar pomorskich czy lucickich napaści na sąsiednie kraje.

Wymownym symbolem stały się kajdany wyzwolonego po interwencji 
Ottona Duńczyka w epizodzie umiejscowionym w Choćkowie – złożono je 
pod ołtarzem nowo konsekrowanego kościoła. uwalnianie więźniów przy 
takiej okazji wpisuje się w szerzej upowszechnioną eklezjalną tradycję, 
a w tym wypadku zyskało wykładnię hagiografa w odniesieniu do wznie-
sienia nowego „domu Boga”85. Pojawia się on jako wyraz ustanowienia kró-
lestwa bożego, którego ewangelicznym znakiem jest wyzwolenie jeńców86, 
aczkolwiek z perspektywy teologicznej jest to efekt ustanowienia nowego 
porządku przede wszystkim w wymiarze duchowym. W przekazie Herborda 
pojawia się celne ujęcie tej zmiany w parze fraz: separare a diabolo („odłącze-
nie od diabła”) – iungere Christo („przyłączenie do Chrystusa”)87.

Podstawowe znaczenie miało w działaniach misyjnych Ottona nie tyl-
ko samo doprowadzenie neofitów do chrztu, ale trwałe odcięcie ich od 
rodzimych kultów i doprowadzenie do codziennego praktykowania chrze-
ścijaństwa. Dla zapoczątkowania tego stanu wystarczał rudymentarny 
cykl katechetyczny, ale konieczne było od razu ustanowienie placówki 
kościelnej z  duszpasterzem, który kontynuował nauczanie, a  przede 
wszystkim wdrażał ludność w nowy sposób życia. z perspektywy moral-

82 ebo II, 18. O nękaniu Pomorzan najazdami Krzywoustego zob. też VP II, 19; Herbord II, 28.
83 ebo III, 6. 
84 Obecność chrześcijan w Iumne (prawdopodobnie Wolinie) potwierdza już przekaz Adama 

z Bremy z zaznaczeniem, że nie mogli publicznie wyznawać swej wiary, co koresponduje z danymi 
hagiografii Ottona w tej kwestii, szerzej zob. S. Rosik, Conversio…, s. 127 nn., 206 n., 251 nn., 277 n.

85 ebo III, 12; por. Herbord III, 9; szerzej o tym: S. Rosik, Conversio…, s. 434 nn., 618 n.
86 Np. łk 4, 18–19.
87 Herbord III, 3. 



36 StaniSław RoSik

no-teologicznej kluczowe znaczenie miało wyrugowanie praktyk uzna-
nych za grzech, a zwłaszcza idolatrii. Nie dziwi więc we wspomnianym 
raporcie Ottona z pierwszej misji nacisk na nakazy i zakazy nałożone na 
nawracaną ludność88. W ten sposób zrywana była w teologicznym rozu-
mieniu więź z antisacrum w wymiarze indywidualnym, ale paralelnie 
do zbiorowego.

Wspomniana para separare a diabolo – iungere Christo w charakterysty-
ce działalności Ottona odnosiła się bowiem także do tego społecznego 
wymiaru, odpowiadając utrwalonym w chrześcijańskiej misjologii od 
czasów antyku procedurom tzw. abrenuntio diaboli, czyli likwidacji insty-
tucji pogaństwa w życiu publicznym, oraz tzw. confessio fidei, rozumianego 
jako ustanowienie w to miejsce sieci kościelnej i kultu chrześcijańskie-
go89. Ten ponadindywidualny ogląd upoważniał ebona – akcentującego 
bardziej niż pozostali dwaj autorzy w kreśleniu zdarzeń w teatrze misji 
moment konfrontacji duchowej – do obwieszczenia, iż po ustanowieniu 
na Pomorzu królestwa Chrystusa za sprawą apostolatu Ottona szatan 
utracił swe atrium90. Skurczyło się zatem regnum diaboli w świecie91. z tą 
wizją ebona korespondują pozostałe dwa żywoty, aczkolwiek w wydaniu 
Herborda z pewną powściągliwością.

uderza w tej mierze rezygnacja autora Dialogu z mirakulum umiejsco-
wionego przez ebona w Choćkowie, czyli motywu „obrzydliwej chmury” 
much, które ze zburzonej pogańskiej świątyni – ucieleśniając przegnane 
demoniczne moce – popędziły na Rugię92. W ten sposób hagiograf wska-
zał w zgodzie z współczesnymi mu poglądami, np. Helmolda z Bozowa, 
gdzie miałoby się znajdować główne centrum bałwochwalstwa w sąsiedz-
twie Pomorza i  największe siedlisko demonów93. Niewykluczone, że 
o specyfice tego miejsca decydowało położenie na wyspie, w „sercu” 
morskiego żywiołu, nieraz symbolizującego moce odwiecznego chaosu94. 
W tym kontekście interesująco przedstawia się użycie w odniesieniu do 

88 zob. wyżej, przyp. 36.
89 Sumarycznie o procedurze misyjnej Ottona w trakcie obu wypraw w świetle jego hagiogra-

fii zob. S. Rosik, Conversio…, s. 545–644. 
90 ebo II, 14. 
91 Regnum diaboli jako kategoria opisu przestrzeni misji zob. np. ebo II, 1; III, 7. Podobne 

znaczenie zyskuje civitas inimici – zob. ibidem, III, 3. 
92 Ibidem, III, 11.
93 Helmoldi presbyteri bozoviensis Chronica Slavorum, wyd. B. Schmeidler, MgH, Scriptores rerum 

germanicarum, Hannoverae 1937, I, 2, 6, 36.
94 zob. np. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 65 n., 133, 436.
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Pomorza określenia „atrium” szatana, w znaczeniu przedsionka czy dzie-
dzińca przed jego główną siedzibą – w morskim żywiole. To już jednak 
swobodne asocjacje, które świadczą przede wszystkim o otwartości tak 
skomponowanego tekstu na alegoryczną i symboliczną interpretację, co 
oczywiście nie zaskakuje w kulturze epoki, w której powstał przekaz.

Oswajanie barbaricum. Pomorze a Bamberg
 Podobnie w konwencji ówczesnej interpretacji dziejów nie zaskaku-

ją motywy legendarne, jak wspomniana już przy omówieniu epizodu 
Bernarda Hiszpana „międzynarodówka” pogańska, obejmująca Pomo-
rzan i Prusów. zwornikiem tej braterskiej wspólnoty miała być nie tylko 
religia, ale też wspólna pamięć, obejmująca losy pruskiej misji św. Woj-
ciecha. Wpływ na kreowanie wizji takiej wspólnoty miało postrzeganie 
tej strefy jako jednej przestrzeni barbaricum z charakterystycznym ele-
mentem obcości, uchwytnej np. w ubiorze95 i ocenie obyczajów (dzikość, 
okrucieństwo itd.)96, ale zwłaszcza na poziomie języka. z Pomorzanami 
dzielili tę wspólnotę „barbarzyńskiej” mowy Polacy i Czesi, co miało 
wpłynąć na dobór świętych patronów, Wojciecha czy Wacława, którym 
Otton dedykował pomorskie kościoły. Według ebona czynił to w przeko-
naniu, że jako znający mowę barbarzyńców i ponoszący u nich śmierć 
męczeńską będą postrzegani przez neofitów jako mniej obcy i  tym 
samym jako skuteczniejsi orędownicy do Boga97, którego Pomorzanie 
mieli wręcz postrzegać jako „Boga Niemców”98.

Określenie to znajduje analogie w szerszym materiale źródłowym 
i niewykluczone, że Otton rzeczywiście musiał mierzyć się z takim „ple-
miennym” postrzeganiem Chrystusa przez nawracaną ludność99. Jed-
nakowoż pewnikiem pozostaje, że przywołanie formuły Teutonicus Deus 
podkreślało funkcjonowanie bariery kulturowej między środowiskiem 
Ottona, w którym toczyła się debata o jego życiu z udziałem analizowa-
nej hagiografii, a tym, w którym przyszło mu działać apostolsko. Prze-

95 Według ebona (II, 13), diakon Herman, udając się w drogę, by tropić ukrytą z dala od 
Szczecina figurkę Trzygława, przywdział ubiór „barbarzyński”.

96 Np. zabijanie niechcianych dziewczynek po urodzeniu. Wiadomość o tym pojawia się już 
w raporcie Ottona z pierwszej misji (zob. przyp. 36) i powielają ją hagiografowie (zob. VP II, 21; 
ebo II, 12; Herbord II, 18). 

97 VP II, 13; ebo II, 15. Por. S. Rosik, Conversio…, s. 363. 
98 ebo III, 1.
99 Szerzej w tej kwestii (z literaturą zagadnienia), zob. S. Rosik, Conversio…, s. 362–367.



38 StaniSław RoSik

łamywanie tej bariery, a tym samym oswajanie obcych kulturowo Pomo-
rzan, następowało w tym środowisku z jednej strony przez uznanie ich 
już za chrześcijan, ale z drugiej przez poznawanie ich świata i kreowanie 
jego oglądu w kategoriach własnej kultury, poczynając od interpreta-
cji dokonywanej na gruncie języka, zwłaszcza terminologii łacińskiej, 
a kończąc na przejawach tak spektakularnych jak wspomniana legenda 
cezariańska czy motyw wspólnej pamięci pomorskiej o działaniach św. 
Wojciecha u Prusów.

Tego rodzaju wątki uzmysławiają podatność historycznej rzeczywisto-
ści ówczesnego Pomorza na ujmowanie jej w kategoriach adekwatnych do 
świata autorów i sfery ich wyobrażeń o przeszłości sięgającej doby staro-
żytnej, co zapewne ułatwiał stosunkowo wysoki stopień zorganizowania 
życia zbiorowego nawracanych przez Ottona nadmorskich społeczności, 
zwłaszcza funkcjonowanie u nich dość ludnych ośrodków wczesnomiej-
skich o rozległych kontaktach zewnętrznych. Nie bez znaczenia była 
też zapewne partycypacja zwłaszcza tamtejszych elit władzy w polityce 
chrześcijańskich sąsiadów. W odniesieniu do takiego kontekstu społecz-
nego nie zaskakuje używanie terminologii takiej jak „prawa ojczyste”100 
czy stosowanie w opisie rodzimej religii Pomorzan i jej instytucji katego-
rii znanych z Biblii czy kultury duchowej pogańskiego antyku.

Kapitalny przykład w tym zakresie stanowią poświadczenia kultu 
wolinian zinterpretowanego we wspomnianym nurcie cezariańskim, 
a także czci głównego idola w Szczecinie, czyli Trzygława, którego trój-
głowość pogańscy kapłani mieli objaśniać rządami nad trzema króle-
stwami – niebem, ziemią i podziemiami. Można w tym obrazie odnaleźć 
antytezę Chrystusa, zwłaszcza po uwzględnieniu dodatkowej wiadomo-
ści, iż jego posrebrzane głowy otaczała złota opaska, zakrywając oczy, by 
– to już najpewniej wykwit interpretatio Christiana – nie widział ludzkich 
występków101.

Gens Pomeranorum, a także „uznamska” gens Uznoim w przekazie ebona, 
przedstawiają się więc w przestrzeni dwunastowiecznej memorii Otto-
na z Bambergu jako ludy zamieszkujące ośrodki o dobrze rozwiniętej 
organizacji społecznej, opartej na własnych prawach i rozwiniętym syste-
mie religii. Oprócz obcej mowy ich „barbarzyńskość” wyrażała się więc 
przede wszystkim w przywiązaniu do rodzimej religii i wrogości wobec 

100 VP II, 5. 
101 ebo III, 1.
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chrześcijaństwa, podsycanej przez kapłanów idoli. Właśnie w podejściu 
do wyznawców Chrystusa ujawniać się też miały najgorsze postawy 
i zachowania tych ludów, jak okrucieństwo czy kidnaping. Nie dziwią 
w tym kontekście epizody z napaściami pogan na Ottona, które dały 
hagiografom sposobność do podkreślenia jego pragnienia męczeństwa 
na wzór pierwszych Apostołów.102

I  rzeczywiście pod względem narażania się na niebezpieczeństwo 
szedł w ich ślady, a podziw współczesnych dla jego postawy na pewno 
potęgował fakt, iż misyjną peregrynację, stanowiącą wszak ogromny 
wysiłek pod względem fizycznym, podjął mając około 60 lat, a zatem 
w wieku wówczas ewidentnie sędziwym. Tak znaczące poświęcenie na 
rzecz apostolstwa u pogan, podobnie jak wcześniej akcentowana imponu-
jąca aktywność fundatorska Bamberczyka, dowodzi, iż istotą jego drogi 
ku świętości była nie tylko postawa moralna, ale w odniesieniu do spra-
wowanego przezeń urzędu biskupa tzw. cura exteriorum. zatem choć jego 
tryptyk biograficzny gatunkowo zalicza się do vita episcoporum („żywotów 
biskupów”), to gros godnych powierzenia pamięci pisma opowieści o jego 
życiu nie dotyczy jego zaangażowania na rzecz własnej diecezji.

Można rzec, że w kreślonym przez hagiografów „świecie” Ottona 
Bamberg nie rysuje się jako najważniejsza z przestrzeni jego aktywności 
na drodze ku świętości. Bynajmniej nie musi to oznaczać jednak jakiejś 
rysy na jego wizerunku jako biskupa. ebon zresztą podkreśla, że z pierw-
szej wyprawy Otton wrócił do własnej diecezji na wezwanie tych, któ-
rych pieczy ją powierzył, wyruszając nad Bałtyk103. Co więcej, w ujęciu 
tego autora sam Bamberg ponosi pewne straty w odwecie za zabranie 
szatanowi pomorskiego „atrium” – tak bowiem zinterpretował hagio-
graf pożar miasta pod nieobecność biskupa104, czym podkreślił jego więź 
z diecezją nawet w trakcie peregrynacji. W takim kontekście Bamberg to 
dom Apostoła, w którym dojrzewa jego powołanie misyjne.

Tę perspektywę w kreśleniu postawy protagonisty – nieco ambiwalent-
nie w zakresie moralnej oceny – zmienił Herbord w opisie genezy jego 
drugiej wyprawy. W tej narracji Otton udał się w drogę niczym ewange-
liczny bogacz strojny „w purpurę i bisior”, gdyż szedł do swej „oblubieni-

102 VP II, 6; ebo II, 8; Herbord II, 24–25. Stanowisko Herborda w sprawie przypisywania 
Ottonowi chwały męczennika okazuje się raczej sceptyczne, zob. S. Rosik, Conversio…, s. 248 nn.

103 ebo II, 16. z drugiej misji wrócił na polecenie cesarza, zob. wyżej, przyp. 64.
104 ebo II, 14. 
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cy” – Pomeranii105. Można wręcz domniemywać dojścia do głosu w tym 
momencie narracji nuty ironii, dystansu wobec postawy Ottona, który 
– o czym przypominał biskupi pierścień – „zaślubiony” był wszak już 
wcześniej innej „oblubienicy”, czyli własnej diecezji. W takim kontekście 
pierwiastek obcości w traktowaniu Pomorza zostaje z literackiej wizji 
wyeliminowany, podobnie jak przy ebonowym traktowaniu Pomorzan 
jako nowego „ludu wybranego”, który – na wzór św. Pawła – Otton „zro-
dził przez ewangelię”106.

Pomerania w żywotach Ottona to przestrzeń, w której rozgrywa się 
już (jej) historia święta w wymiarze stworzenia Kościoła. Rozwija się ta 
duchowa wspólnota w analogii do Dziejów Apostolskich już od Pyrzyc, 
gdzie usytuowany został primitivus populus („pierwotny lud”)107, i wzra-
sta wraz z ewangelizacją kolejnych ośrodków na misyjnym szlaku108. 
Taka przestrzeń to już nie tylko odebrane szatanowi „atrium” (jak 
ujął to ebon), ale kolejna „ziemia obiecana”. Takie znamiona zyskało 
bowiem Pomorze w Dialogu najpierw u progu przedstawienia pierwszej 
wyprawy Ottona109, a następnie (i tu pojawia się motyw ziemi obieca-
nej) po jego zakończeniu110, z czym ponadto dobrze koresponduje kwa-
lifikacja apostazji Szczecinian jako znanego z biblijnej historii grzechu 
Samarytan111. Pojawiła się ona już w Vita Prieflingensis, celnie oddając 
powrót do kultu Trzygława przy paralelnym utrzymaniu czci wobec 
Chrystusa112.

ebon, wspominając to odstępstwo oraz mniej trwałe w Wolinie, przy-
wołał w  tym miejscu inne porównanie – do ewangelicznego kąkolu 
zasianego między zboże, co w jego narracji miało istotne znaczenie dla 
oceny skutków apostazji113. Na przekór pozostałym autorom uznał ją za 
kompletne zepsucie plonu pierwszej misji przez ów chwast powracają-

105 Herbord III, 1.
106 ebo II, 12.
107 Herbord II, 18.
108 W odniesieniu do wydarzeń z Kamienia, drugiego na trasie Ottona, mowa o wzroście 

Kościoła na wzór Dz 9, 31, zob. Herbord II, 22: „Crevit ergo ecclesia in loco illo, et confortata 
est ambulans in timore Dei, et Spiritu sancto replebatur”. Szerzej w tej sprawie, zob. S. Rosik, 
Conversio…, s. 229 nn. 

109 Herbord II, 1.
110 Ibidem, II, 41. 
111 Ibidem, III, 16.
112 VP III, 5.
113 ebo II, 18 i III, 3.
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cej idolatrii, a tym samym mógł przyznać rangę sukcesu decydującego 
o pełnym nawróceniu Pomorzan dopiero drugiej wyprawie, i to dopiero 
po uprzedniej konwersji w jej trakcie kolejnej gens „uznamian”. W opo-
zycji do tej wykładni stanął Herbord. Nie tylko powtórzył za Vita Prie-
flingensis motyw „grzechu Samarytan”, ale także całość przestrzeni obu 
misji Ottona uznał za jeden kraj, Pomorze, a jego mieszkańców za jeden 
lud Pomorzan (niewykluczone, że i tu nawiązywał do koncepcji mnicha 
z Prüfening, w którego dziele ebonowej gens „uznamskiej” odpowiada 
„prowincja Wanzlow”114).

Wspomniany już pierwszy opis Pomorza z Dialogu Herborda stano-
wi znakomity przykład włączenia obrazu tego kraju w krąg wyobrażeń 
geograficznych epoki. Autor celnie wywodzi jego nazwę od położenia 
„iuxta mare” – „przy morzu”, w centrum umiejscawia Wolin, siedzibę 
biskupstwa, a całość terytorium wpisuje w kształt trójkąta. Rzeczywiście 
można w przybliżeniu zamknąć bieg pomorskich granic w tej figurze, 
niemniej jednak liczyć się też należy z przywołaniem jej na zasadzie 
topicznej, a może i  symbolicznej, np. dla podkreślenia doskonałości, 
zachwytu nową „ziemią obiecaną”, do której droga – czego nie omiesz-
kał podkreślić Herbord – znamiennie wiedzie przez odpowiadające 
pustyni straszliwe leśne pustkowie nadnoteckich puszcz i moczarów115. 
Te skojarzenia z „ziemią obiecaną” dobrze współbrzmią z krucjatowym 
wątkiem w dziele Herborda. zdobyta zbrojnie kraina zostaje w tym uję-
ciu zagospodarowana przez formujący się tam nowy lud boży, który ma 
starożytną metrykę sięgającą czasów Cezara. Nie brak tam płodów roli, 
rybnych wód, miodu i piwa, a jedynie wina116 – temu zaradzić miał już 
sam Otton, wioząc tam podczas drugiej wyprawy winorośl117. Trudno tu 
nie dostrzec głębszej symboliki: eucharystycznej.

Ową trójkątną krainę umiejscowił Herbord pośród sąsiadów, wyzna-
czając horyzont „za” nią wskazaniem Danii i Rugii, dalej „Flawii” (może 
koczowników), Prusów i Rusi. Największy z jej kątów (angulus)118 wycią-
gać się miał w stronę Węgier i Moraw, a „przed” nią rozciąga się Polska 

114 VP II, 4. Trudno tu postrzegać osobny lud na miarę Pomorzan, dyskusja zob. S. Rosik, 
Conversio…, s. 106 nn. 

115 Herbord II, 10; por. ebo II, 4 (desertum magnum).
116 Herbord II, 1.
117 Ibidem, II, 41.
118 „Kąt” (łac. angulus) pojawia się tu w rozumieniu określonego obszaru (w analogicznym 

znaczeniu jak „zakątek”).
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na ogromnym obszarze sięgającym luciców i Saksonii119. Warto zwró-
cić uwagę, że sformułowania „przed” i „za” wskazują, iż jest to ogląd 
z kierunku południowego, co nie dziwi, biorąc pod uwagę Michelsberg 
jako miejsce powstania opisu. Relacja Herborda dowodzi więc, iż w śro-
dowiskach intelektualnych ówczesnych południowych Niemiec Pomorze 
stanowiło już połać dobrze rozpoznanej geograficznie ekumeny, przyna-
leżącą do świata chrześcijańskiego, kulturowo coraz bardziej oswojoną, 
choć jeszcze tchnącą barbarzyństwem, z którego strefy została wyjęta.

zaprezentowane przez Herborda postrzeganie konglomeratu spo-
łeczności objętych ramami księstwa zachodniopomorskiego jako jednej 
zbiorowości Pomorzan nie odpowiada ściśle pojęciu Pomorza funkcjonu-
jącemu już co najmniej od piątej dekady XI stulecia jako wytwór dłu-
gotrwałego procesu w kulturze, zapoczątkowanego jeszcze w X w., gdy 
ziemie nadbałtyckie znalazły się pod panowaniem pierwszych Piastów. 
Po zrzuceniu tej zwierzchności – najpóźniej w czwartym dziesięciole-
ciu XI w. – terytoria te miały już tożsamość wyrażaną mianem Pomorza 
w odniesieniu także do obszaru z dala od wybrzeża Bałtyku, sięgającego 
pasa nadnoteckiego, a zatem nieadekwatnie do etymologii tego choroni-
mu wskazującej na dość wąski pas ziem przylegających do morza.

Nawet jeśli nazwa Pomorza została rozciągnięta na terytorium w głąb 
lądu w rodzimym środowisku nad Bałtykiem, to jednak stało się to na etapie 
wyznaczenia ram terytorialnych tak określanej krainy przez jej przyna-
leżność do strefy polskich wpływów120. W tym sensie można więc uznać 
takie uformowanie się Pomorza jako efekt przynależności tych ziem do 
piastowskiej państwowości i jej oglądu z perspektywy polskiej, bądź jeszcze 
na etapie tej przynależności (i wówczas z udziałem pomorskich środowisk 
w ramach elity wczesnopiastowskiej monarchii), bądź też już po odpadnię-
ciu od niej121. Tak ukształtowane Pomorze w pasie nadwiślańskim sąsia-

119 Herbord II, 1. 
120 J. Spors, O domniemanej jedności plemiennej i państwowej Pomorza we wczesnym średniowieczu, [w:] 

Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 6, red. S. Kuczyński, Warszawa 1994, s. 23–37; u. Stabenow, 
Die Entstehung der Pomoranen, [w:] Slawen und Deutsche im südlichen Ostseeraum vom 11. bis zum 16. Jahr-
hundert. Archäologische, historische und sprachwissenschaftliche Beispiele aus Schleswig-Holstein, Mecklen-
burg und Pommern, red. M. Müller-Wille, D. Meier, H. unverhau, Neumünster 1995, s. 127–148.

121 Pomysł, że sami mieszkańcy Pomorza rozciągnęli jego nazwę na tak rozległy obszar bez 
impulsu z Polski, wydaje się o tyle mało prawdopodobny, że Pomorze nie stanowiło ponadple-
miennej jedności na etapie pojawienia się tej nazwy, odmiennie niż obejmująca jego ziemie daw-
na prowincja piastowska z umiejscowioną w niej diecezją Reinberna (o tej postaci zob. S. Rosik, 
Conversio…, s. 21 nn.). 
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dowało z Prusami, a nad dolną Odrą z lucicami, co blisko pół wieku po 
Adamie z Bremy, około 1115 r. potwierdził gall Anonim122.

u progu swego dzieła wyliczył Pomorzan i ich sąsiadów Prusów oraz 
– zapewne lucicką – „Selencję” jako trzy ludy (nationes) z Północy, z któ-
rymi toczy wojny Bolesław Krzywousty, by je nawrócić123. Tym samym 
nie tylko potwierdził traktowanie Pomorzan jako jeden lud, ale celnie 
też wskazał kategorie dwojakiego traktowania ich kraju: jako przestrzeni 
ekspansji polityczno-militarnej, ale zarazem przestrzeni misyjnej. Około 
dekadę później ten sposób oglądu Pomorzan powielił ekkehard z Aura, 
odnotowując na bieżąco najpierw ich podbój przez polskiego władcę, 
a następnie ich konwersję przez biskupa Ottona124.

Ten dwustopniowy schemat działań – podbój i chrystianizacja – sprzy-
ja zastosowaniu w refleksji mediewistycznej strategii europeizacyjnej jako 
„użytecznego” anachronizmu w modelowym ujmowaniu procesów rozsze-
rzania kręgu europejskiego zachodu na ościenne kraje tzw. barbarzyńców, 
począwszy od post-karolińskiego jądra tej kulturowej jednoty. Pomorze stało 
się modelową egzemplifikacją w tym zakresie badań właśnie w odwołaniu 
do hagiografii Ottona125, co warto poddać ponownej refleksji.

Motor „europeizacyjnych” przemian: podbój a chrystianizacja
uwydatnione przez ekkeharda z Aura okoliczności podjęcia misji 

przez Ottona z Bambergu jednoznacznie wskazują, iż drogę do pogan 
utorował mu polski podbój. Bolesław Krzywousty miał zmiażdżyć Pomo-
rzan z taką siłą, że sami zdecydowali się szukać „azylu” w chrześcijań-
stwie przed jego agresją126. Nie podjął tego wątku mnich z Prüfening, 
jednakże trudno wyciągać w tym wypadku szersze wnioski127, choćby 
w związku z lakonicznością przedstawienia genezy pierwszej misji pro-

122 Dyskusja i literatura w tej sprawie zob. S. Rosik, Conversio…, s. 57–68.
123 gall I, Prohemium (s. 7).
124 zob. przyp. 62.
125 zob. R. Bartlett, Tworzenie Europy. Podbój, kolonizacja i przemiany kulturowe 950–1350, tłum. 

g. Waluga, Poznań 2003, s. 436. Autor zinterpretował stanowisko zjazdu w uznamiu z 1128 r. 
(zob. wyżej, przyp. 53) jako wyraz fascynacji zebranych zdobyczami cywilizacyjnymi zachodu 
– wprawdzie litera przekazu w tej sprawie milczy, a uwaga uczonego ma charakter asocjacji, 
niemniej przy tak zdroworozsądkowym wnioskowaniu źródłowe odesłanie nie jest niezbędne. 

126 zob. wyżej przyp. 62.
127 Pewnym wskazaniem, że mnichowi z Prüfening nie była obca wiedza o polskiej zwierzch-

ności nad Pomorzem, może być wzmianka w VP II, 10, o posłach wysłanych przez Ottona do 
Bolesława Krzywoustego, by skłonił Szczecinian do konwersji. 
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tagonisty w tej narracji. Odmiennie postąpił ebon, wyraźnie akcentu-
jąc plany Ottona w tej mierze, skonkretyzowane pod wpływem zachęty 
Bernarda Hiszpana. W takiej sytuacji pominięcie wkładu Krzywoustego 
w kreśleniu okoliczności podjęcia tej wyprawy daje do myślenia, zwłasz-
cza w kontekście alternatywnej opowieści Herborda, szeroko rozpisujące-
go się o walkach polskiego władcy z sąsiadami128, by wreszcie przejść do 
szczegółów podboju Pomorzan i narzucenia im wśród warunków pokoju 
zobowiązania do konwersji.

Wersja Herborda zyskała dość powszechne uznanie w nauce histo-
rycznej na przestrzeni dwóch ostatnich stuleci w myśl schematu zakła-
dającego podbój jako jedną z podstawowych dróg włączania kolejnych 
społeczności tzw. barbarzyńców do kręgu cywilizacji europejskiej w śre-
dniowieczu129. Taki paradygmat zakłada, że chrystianizacja stanowiła 
element utrwalania przynależności politycznej narzuconej drogą militar-
ną. Koresponduje on z opowieścią Herborda, który już jako efekt pierw-
szej wyprawy Ottona przedstawił trwałe założenie Kościoła Pomorzan. 
Podczas drugiej podróży doszło w świetle Dialogu do jego rozbudowy 
o część zaodrzańską, a także do wyrugowania apostazji w Szczecinie, 
która uznana za występek – „grzech Samarytan” – wymagała wpraw-
dzie praktyk rekoncyliacyjnych, ale nie niweczyła całości chrześcijańskiej 
wspólnoty130. Taka interpretacja koresponduje w dyskutowanej sprawie 
z treścią trzeciej księgi Vita Prieflingensis.

Tymczasem ebon – nie zważając na fakt, że niemal wszystkie ośrodki 
nawrócone podczas pierwszej misji wytrwały w chrześcijaństwie, a nawet 
w apostackim Szczecinie nie brakło jego wyznawców – uznał, że naru-
szenie doskonałości dzieła Ottona z lat 1124–1125 oznacza jego całkowite 
zepsucie i konieczność ponownej ewangelizacji. Dzięki tej interpretacji 
dopiero plon drugiej wyprawy Ottona rysuje się jako ostateczny sukces 
misyjny u Pomorzan. Co istotne, według ebona odbyć się miała ona 

128 Herbord II, 3–5. Przy okazji wzmianki o wojnach Krzywoustego autor wylicza sąsiadów 
Polski, ale nie poszerza horyzontu geograficznego w stosunku do wyżej omówionego przedsta-
wienia położenia Pomeranii.

129 Klasyczne opracowanie zagadnienia zob. R. Bartlett, Tworzenie…, passim. Dyskusja nad 
zaletami i  wadami zastosowania modelu „europeizacji” w  badaniach nad średniowieczem 
z udziałem m.in. l. leciejewicza, H. Samsonowicza, W. Mrozowicza, W. Duczki, l.P. Słupeckie-
go, M. Pauka i A. Paronia, zob. Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X–XIII/XIV w), red. S. Rosik, 
Wrocław 2008.

130 Herbord (III, 14) podkreśla podział szczecinian, z których część wytrwała przy chrześci-
jaństwie. O rekoncyliacji pozostałych wspomina w dalszej narracji (II, 20).
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na zaproszenie Warcisława I i za zgodą elity jego władztwa na zjeździe 
uznamskim, wykreowanym na nową Pięćdziesiątnicę, a przez to moment 
założycielski tamtejszego Kościoła131. gdy z kolei weźmie się pod uwagę, 
że to dowartościowanie drugiej misji sprzyjało kreowaniu protagonisty 
na Apostoła, a przy tym – o czym już wspomniano – pozwalało pod-
kreślić związki z cesarstwem, czemu z kolei ewidentnie nie sprzyjałoby 
wspomnienie polskiego podboju, to łatwo o posądzenie ebona o celowe 
przemilczenie roli Bolesława Krzywoustego w genezie misji.

Byłby to jednak werdykt zbyt pochopny. ebon odnotował bowiem, podob-
nie jak mnich z Prüfening, nękanie Pomorzan najazdami Krzywoustego, 
przy czym przedstawił to jako stan permanentny, na co przykładem mia-
ła być polska wyprawa przeciw poddanym Warcisława I, która zbiegła się 
z drugą misją Ottona. Powodem tej ekspedycji miał być odwet za wcze-
śniejszy napad Pomorzan na Polskę, w trakcie którego mieli oni zbezcześcić 
groby przodków jej władcy132. W kontekście tej wiadomości podbój Pomorza 
wspomniany przez ekkeharda czy Herborda, a także sukces pierwszej misji 
Ottona nie zakończył wzajemnej wrogości Polaków i Pomorzan. Co wię-
cej, dopiero jego skuteczna mediacja podczas drugiej wyprawy, by zapobiec 
zbrojnemu wkroczeniu Krzywoustego na Pomorze, przyniosła ten efekt.

W tej perspektywie waga odnotowanego przez ekkeharda polskiego 
podboju Pomorza dla jego konwersji rzeczywiście mogła zostać umniej-
szona, a na korzyść wersji ebona przemawia to, iż uwzględnił on wyda-
rzenia, których wspomnianemu kronikarzowi nie było dane dożyć – 
zmarł w 1126 r. W tej sytuacji Herbord bronił swojej wykładni, rewidując 
podaną przez poprzednika przyczynę najazdu Krzywoustego powstrzy-
manego dzięki interwencji Ottona. Polski władca miał wystąpić przeciw 
Pomorzanom z racji apostazji Szczecina, a zatem konsekwentnie broniąc 
dzieła misji133 jako zwierzchnik Pomorza. z tą wersją koresponduje fakt, 
iż dla zażegnania konfliktu, co podają obydwaj hagiografowie, sam War-
cisław musiał udać się do gniezna134.

131 ebo III, 6. Odpowiednik tej sceny mnich z Prüfening umiejscowił u bram Pyrzyc w opisie 
pierwszej misji Ottona (zob. VP II, 4). Podobnie Herbord (II, 18) początki pomorskiego Kościoła 
sytuuje w tym miejscu w 1124 r.

132 zob. wcześniej, przyp. 56.
133 Herbord III, 10.
134 ebo II, 13; Herbord III, 10. ebon podkreślił jedynie pokutny charakter tej wizyty, nato-

miast Herbord zwraca także uwagę na jej polityczne aspekty, zaznaczając okazanie przez War-
cisława „wierności” Bolesławowi. 
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Biorąc jednak pod uwagę szerszy kontekst stosunków polsko-pomor-
skich, łatwo zauważymy, że i po tych wydarzeniach pomorski książę 
wciąż na supremację Krzywoustego potulnie się nie godził, a zatem 
toczyła się gra o utrzymanie władztwa gryfitów w polskiej strefie wpły-
wów135. Rozbieżność wersji ebona i  Herborda w  omawianej sprawie 
w pewnym sensie odpowiada dynamice tej sytuacji politycznej (wobec 
zachodzących zmian można było znaleźć argumenty na poparcie obu 
tych przeciwstawnych stanowisk). W obliczu tych obserwacji warto pod-
dać rewizji, bądź przynajmniej zniuansować, utarty sposób stosowania 
modelu europeizacyjnego w zakresie oceny znaczenia i wzajemnej zależ-
ności poszczególnych czynników stanowiących motor unifikacji danego 
kraju z kręgiem zachodu.

Przykład pomorski dowodzi bowiem, że chrystianizacja „barbarzyń-
skiego” kraju mogła postępować bez względu na trwałość zewnętrznego 
podboju, z racji np. jej wysokiej atrakcyjności dla rodzimej elity wła-
dzy. eliminacja przedchrześcijańskich instytucji kultowych na Pomorzu 
zachodnim oznaczała wszak likwidację wpływu pogańskich kapłanów na 
życie społeczne, wywieranego dzięki podstawowemu znaczeniu wyrocz-
ni w trakcie lokalnych wieców zbierających się w najludniejszych ośrod-
kach kraju, co pozwalało umocnić władzę zwierzchnią nad jego całością. 
Sami zaś panujący i ich ród mogli odtąd, jako władający chrześcijańską 
monarchią, w pełni partycypować w polityce europejskiej, a zwłaszcza 
kręgu skupionego wokół cesarstwa.

Po  wtóre – w  obliczu permanentnej nietrwałości prób narzucenia 
władztwu gryfitów polskiego zwierzchnictwa na drodze militarnej136 
– liczyć się należy z możliwością, że promowanie akcji chrystianizacyj-
nej w połączeniu z budową sieci diecezjalnej miało w planach Bolesława 
Krzywoustego nie tylko utrwalać skutki podboju Pomorza, ale także i, 
co istotne, paralelnie do działań militarnych i nacisków politycznych, 

135 zob. np. S. Rosik, Bolesław…, s. 219 nn. 
136 Kluczowe znaczenie ma w tym wypadku weryfikacja poglądu traktującego podbój Pomo-

rza zachodniego około 1120 r. jako wyraz radykalnej zmiany strategii militarnej Krzywoustego 
w ekspansji nad Bałtyk w stosunku do tej z początków jego panowania. O ewolucji stosunków pol-
sko-zachodniopomorskich zadecydowała przede wszystkim konwersja księstwa gryfitów i jego 
upodmiotowienie polityczne w kręgu cesarstwa, zob. niedawno S. Rosik, O pożytku z lektury Galla 
Anonima w badaniu po-Gallowych czasów. Na przykładzie pomorskich podbojów Bolesława Krzywoustego, 
[w:] Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem, red. A. Dąbrówka, e. Skibiński, W. Wojto-
wicz, Warszawa 2017 (= Studia Staropolskie n.s. 46), s. 151–160.
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prowadzić do integracji tego obszaru z Polską. Podległość organizacji 
kościelnej monarsze na tym etapie dziejów europy wciąż stanowiła waż-
ny czynnik w określaniu zasięgu wpływów politycznych, a na skuteczność 
tych działań polskiego władcy wskazuje fakt, że sam pomorski biskup 
Adalbert podkreślał w 1153 r., iż został desygnowany na swój urząd przez 
Bolesława Krzywoustego i pomorskiego Warcisława137. Taką deklaracją 
ucieszyć ebona raczej by nie mógł, a Herborda owszem.

Zamiast zakończenia: św. Otton i… Wineta (glosa do dyskusji)
zamykając ten skromny rekonesans w obszarze badań nad memorią 

Ottona z Bambergu, pozostaje stwierdzić, że jako próba scharakteryzo-
wania miejsca Pomorza w społeczno-kulturowej przestrzeni XII w. sam 
w sobie ma on charakter aspektowego podsumowania znacznie bardziej 
rozległych dociekań naukowych. zamiast tradycyjnych wniosków końco-
wych warto więc w tej sytuacji ukazać perspektywę dalszych badań, już 
zresztą prowadzonych, mianowicie nad recepcją hagiografii św. Ottona 
na samym Pomorzu zachodnim. znakomity i pierwszy na taką skalę 
przykład w tej mierze stanowi twórczość Augustyna ze Stargardu z lat 
40. XIV w., który orężem pisma, na kartach traktatu zwanego Protocol-
lum138, przyczynił się do obrony diecezji pomorskiej – od czasu przenie-
sienia jej stolicy do Kamienia w 1176 r. zwanej już kamieńską – przed nie 
pierwszą próbą podporządkowania jej metropolii w gnieźnie. 

Na rok 1188 datuje się uzyskanie przez kamieński Kościół egzemp-
cji gwarantującej niezależność od jakiejkolwiek metropolii. Przywilejem 
takim cieszył się Bamberg i stąd przypuszcza się, że inspirację dla usta-
lenia takiego statusu pomorskiej diecezji stanowiła koncepcja samego św. 
Ottona139. Na jego autorytet powoływał się też wspomniany Augustyn, 
by dowodzić, że Pomorze już przez swego Apostoła zostało zwolnione 
z wszelkich opłat na rzecz Stolicy Apostolskiej, a tymczasem właśnie 
zbieranie świętopietrza przez metropolię gnieźnieńską i domaganie się, 
by diecezja kamieńska też uiściła tę opłatę jako jej podległa, stało się 
zarzewiem konfliktu. By zwalczać roszczenia gniezna, Augustyn sięgnął 

137 Pommersches Urkundenbuch, t. 1: 786–1253, cz. 1, Urkunden, oprac. K. Conrad, Köln–Wien 
1970, nr 43, s. 47.

138 Augustyn ze Stargardu zwany niegdyś Angelusem, Protokół. Kamieńska Kronika-Rodowód 
Książąt Pomorskich, tzw. Stargardzka Genealogia, tekst łac. i pol., wyd. e. Rymar, tłum.. e. Busze-
wicz, Stargard 2008.

139 S. Rosik, Conversio…, s. 507 nn. 
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po legendarną przeszłość. Tak dowodził, że konflikt polsko-pomorski ma 
charakter odwieczny, przy czym Pomorze nigdy pod zwierzchnością Pol-
ski się nie znalazło, więc i w kościelnym wymiarze o takiej podległości 
nie może być mowy.  

Dowodem na to stały się też początki Wolina, który zgodnie z tenorem 
hagiografii Ottona założył Juliusz Cezar, ale według Augustyna właśnie 
po to, by bronić Pomorzan przed Polakami. Co istotne, rzymski heros 
wzniósł tę twierdzę w miejscu Winety, legendarnego miasta Winedów-
-Słowian, o którym wiedzę czerpał z Kroniki Słowian Helmolda z Bozo-
wa. Sprawy te ostatnio ożyły w naukowej debacie za sprawą niedawnej 
monografii legendy Winety140. Odsyłając do tej lektury po więcej szcze-
gółów, dopowiedzmy jeden drobiazg. zdaniem Augustyna słynne miasto 
zburzył pewien król Słowian, a tymczasem w pierwowzorze unicestwił 
ją król duński. 

Po cóż ta korekta? Widać Augustyn uznał, że nie tylko przed zakusa-
mi Polski trzeba bronić niezależności Pomorza argumentem z historii, 
ale także Danii. Wybrał więc na burzyciela Winety władcę Słowianina, 
o tyle bezpiecznie, że żaden z krajów słowiańskich do zwierzchności nad 
Pomorzem wówczas pretensji nie rościł, oczywiście oprócz Polski. Na 
zakusy z tej strony jednak mieli Pomorzanie skuteczną ideową obronę 
nie tylko w postaci legendy Cezara, ale i jego poprzednika – Attyli (nie-
-huńskiego, lecz wendyjsko-pomorskiego). 

Origines Pomorzan sięgnęły zatem dalej w przeszłość niż ma to miejsce 
w memorii Ottona z Bambergu, ale mimo to nadal zawarte w niej wątki 
nie straciły na znaczeniu w kreowaniu tożsamości Pomorzan. zyskały 
aktualizację w zakresie obrony niezależności kościelnej Pomorza, a tak-
że za sprawą promowania cezariańskiej legendy, przyczyniając się do 
zacieśniania związków z ówczesnym cesarstwem. Warto podkreślić, że 
w 1348 r., zatem kilka lat po powstaniu Protocollum, rządzone przez Bar-
nima III Wielkiego Pomorze zachodnie zostało bezpośrednim lennem 
cesarstwa, awansując tym samym w jego strukturze.   

140 M. Rusakiewicz, Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do 
XVI wieku, Wrocław 2016, s. 43–78.
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Orbis Romanus – Christianitas – Pomerania. Pommern in der 
„Welt” des Otto von Bamberg: die Erinnerung der Zeitgenossen und 
die Anfänge der Tradition von dem Pommernapostel (Erkundung)

zusammenfassung

Die Milieus, welche die erinnerung an den hl. Otto von Bamberg kultivier-
ten, haben in den ersten Jahrzehnten nach seinem Tod (gest. 1139) den religiö-
sen Kult von ihm entwickelt, der mit der Heiligsprechung von 1189 sanktioniert 
wurde. Die Dynamik und den Reichtum der Inhalte in der damaligen Debatte 
über sein leben und seine Heiligkeit widerspiegeln besonders seine drei Viten, 
von Benediktinern geschrieben: von dem anonymen Mönch von Prüfening sowie 
von ebo und Herbord, den beiden aus der Abtei auf dem Michelsberg. In jeder 
von diesen Darstellungen des lebens von Otto wird seine gestalt so geschildert, 
dass in seiner Haltung und seinen errungenschaften die Realisierung eines 
bestimmten Ideals des christlichen lebens gezeigt wird. Im Fall von ebo und 
Herbord ist die Bezugnahme auf die monastische Reform von Schlüsselbedeu-
tung geworden, was die Beurteilung der Bedeutung von dem Aposteltum des 
Protagonisten bei den Pomoranen während seiner Missionszüge in den Jahren 
1124–1125 und 1128 wesentlich beeinflusste.

Der Mönch von Prüfening nannte dieses gebiet seiner Tätigkeit als grund-
lage dessen Ruhms, obwohl parallel zu der Fürsorge für die Klöster. Auf diese 
Weise schilderte er das Ideal des Bischofs, der die Aufgaben realisiert, welche 
außerhalb von seinem grundsätzlichen Pflichtenbereich liegen, und der auf 
dieser ebene den Höhepunkt der Heiligkeit erreicht. ebo hat die Missions-
errungenschaften Ottos stärker hervorgehoben, um ihm den Titel des Pomo-
ranenapostels verleihen zu können. Indem er ihn zu einer solchen Autorität 
machte, bewies er zugleich, dass die damals in der Abtei auf dem Michelsberg 
geltende Regel von Hirsau eine optimale Wahl des Modells von vita religiosa ist, 
weil sie dort eben dank den Bemühungen Ottos eingeführt wurde und deren 
Ideale ihm nah standen. Herbord hatte eine andere Meinung dazu: indem er 
sich für die Reformen im zisterziensergeiste erklärte, zog er eine Reinterpre-
tation von einer Reihe von Nachrichten ebos durch, um zu zeigen, dass nicht 
das Aposteltum unter Heiden, sondern eben die Verdienste für die Klöster am 
wichtigsten unter den Verdiensten Ottos sind (dem er die Heiligkeit nicht ver-
weigerte).

Das ziel der vorliegenden Reflektionen ist die Hervorhebung des Ortes von 
Pommern in dem in dieser Debatte über Otto entstehenden Bild seiner Welt. 
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Dieses Bild ist ergebnis des zeugnisses im Sinne des Neuen Testaments, also 
die ereignisse und die Taten des Helden – u.a. dank den Augenzeugen bestä-
tigt – unterliegen hier einer theologischen Interpretation, um die wesentlichen 
Botschaften der Werke, und damit auch die Ansichten aus dem Milieu ihres 
entstehens hervorzuheben. einen wesentlichen Ausmaß dieser Weltauffassung 
bildet in Bezug auf Pomoranen die einbettung deren Vergangenheit in die ebe-
ne des gemeinsamen gedächtnisses des lateinischen Kreises von Christianitas, 
mit dem Anteil der legendären Motive (besonders mit Julius Cäsar als gründer 
von Wollin, dem ersten Sitz deren Bistums seit 1140 verbunden).

Auf diese Weise wurde das noch vor kurzem als ein Teil von Barbaricum 
betrachtetes land für die Milieus, die die memoria von Otto kreierten, nicht 
mehr fremd und die Bestandteile ihrer Auffassung der Pomoranen durch-
drangen weiter auf das weite gebiet der Kultur des Westens, u.a. mit dem 
Kult des Heiligen. Dies hatte zur Folge die Aufnahme der Pomoranen in den 
Raum der geistigen Kultur des Mittelalters, die deren einbindung in den 
Kreis des Christentums nicht nur im religiösen, sondern auch im politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Ausmaß besiegelte. Die Viten Ottos bilden 
ausgezeichnete Quellen zur erkenntnis dieser Prozesse, indem sie sich auf 
diese im Rahmen der oben genannten Debatte über diesen Helden im 12. Jh. 
beziehen (und auf der ebene der Kultur auch zum Vorgang dieser Prozesse 
beitragen).

Indem man hier die dieser Debatte entspringende Betrachtung der Welt 
Ottos von Bamberg zum Ausgangspunkt genommen hat, zeigte man vier grund-
sätzliche gebiete der mittelalterlichen Debatte über die einbettung Pommerns 
in den Kreis der Christianitas: 1) die Bezugnahme Pommerns auf die „römische 
Welt” (orbis Romanus) mit der Konzentration auf die ideenhaften Aspekte die-
ser Beziehung im kirchlichen und staatlichen Kontext in der zeit der genann-
ten Hagiografen; 2) die Konversion der Pomoranen als Werk des Bamberger 
Bischofs (die Materie der ereignisse und deren Interpretation auf der ebene 
der memoria); 3) die „zähmung” der Pomoranen in der Kultur der Kreise, die 
die memoria von Otto kultivieren (die Art der Interpretation der geschichte und 
des geografischen Raumes); 4) die Hagiografie und der politische Ausmaß der 
Integration der Pomoranen mit dem christlichen Kreis (hier besonders die Fra-
ge nach den eroberungen von Boleslaus Schiefmund).

Die obigen Reflektionen werden durch die Bezugnahme auf einen weiteren 
geografischen und zeitlichen Kontext vom Fungieren der erinnerung an Otto 
und der darauf beruhenden Tradition im Mittelalter abgeschlossen. Man mach-
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te (am Beispiel von Protocollum des Augustinus von Stargard) auf die Rezeption 
der Hagiografie des hl. Otto bei der Herausbildung der legendären origines der 
Pomoranen in der westpommerschen geschichtsschreibung im 14. Jh. aufmerk-
sam, was wichtig ist, im Kontext der Nachrichten, die verschiedenen historio-
grafischen Traditionen entspringen.


