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Książkę tę dedykuję mojej ukochanej żonie 
Annie,

której świetlany przykład i nieustanna modlitwa 
dały mi łaskę wiary i uczyniły członkiem Chrystusowego Kościoła 



Przedmowa do wydania polskiego
Do tej pory nakładem wydawnictwa „Wektory” ukazały się dwa tomy Histo-

rii chrześcijaństwa znanego amerykańskiego historyka, założyciela Christendom 
College (1977), Warrena H. Carrolla. Zakończono właśnie prace przygotowujące 
do druku tom trzeci, w którym autor podejmuje próbę ukazania dziejów chrze-
ścijaństwa zachodniego na przełomie XII oraz XIII wieku. Carroll zwrócił uwagę, 
że Kościół w tym okresie, wbrew woli swych duchowych przywódców, zmierzał 
w kierunku partykularyzmu. 

Trwające od dwóch stuleci krucjaty nie przyniosły jedności – ani politycznej, 
ani kościelnej – pomiędzy Wschodem a Zachodem. Pomimo ustanowienia Ce-
sarstwa Łacińskiego, a także zawarcia Unii Lyońskiej, nie udało się powstrzymać 
pogłębiającego się między nimi rozłamu. Ponadto rozpoczął się powolny proces 
osłabiania władzy cesarskiej oraz papieskiej. 

Fryderyk II zdecydował się podjąć ostatnią próbę realizacji idei cesarstwa 
powszechnego, wysuwając prawne roszczenia do przejęcia władzy zarówno nad 
Zachodem, jak i Wschodem. Najważniejszych źródeł osłabienia cesarstwa do-
szukuje się, m.in. w długich okresach bezkrólewia połączonych z walką o tron 
w Niemczech, w oporze bogatych miast skierowanym przeciwko polityce cesarza, 
w partykularyzmie królów i książąt innych krajów, zwłaszcza Francji i Anglii. Do 
istotnych przyczyn zaliczyć także można konflikty papiestwa z cesarzami oraz in-
nymi możnowładcami. Jednakże, zewnętrzne dzieje Kościoła to przede wszystkim 
problem wzajemnego ustosunkowania się Sacerdotium i Imperium. Oczywiście, 
nie należy Imperium tłumaczyć dosłownie jako cesarstwo. Jest to bowiem stosunek 
władzy kościelnej (sacerdotium) do każdej władzy monarszej.

Warren Carroll, w  opisie dwunasto- i  trzynastowiecznych zjawisk histo-
rycznych, kieruje uwagę na idee oraz przemyślenia rodzące się w świadomości 
średniowiecznego chrześcijanina. W epoce średniowiecza, aby dokładnie zapre-
zentować skuteczność władz świeckiej i duchownej, posługiwano się symboliką 
dwóch mieczy i dwóch świateł. Powyższą teorię chętnie stosował w swych naukach 
Bernard z Clairvaux.

Według świętego Bernarda, podobnie jak w czasach biblijnych, Piotr posłużył 
się mieczem do obrony Chrystusa, tak papież (jako następca Apostoła) dysponuje 
oboma mieczami. Jeden miecz, oznaczający władzę duchowną, zachowuje dla 
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Kościoła, drugi zaś powierza cesarzom oraz królom, aby strzegli sprawiedliwości, 
ładu społecznego, a także pokoju w państwie.

Obraz dwóch mieczy wskazywał na wyraźne podporządkowanie władzy 
świeckiej władzy duchownej. W  rzeczywistości nie udało się jednak uniknąć 
konfliktów między dwoma obozami. Najlepszym przykładem owej sytuacji były 
nastroje panujące wewnątrz cesarstwa oraz w  monarchii angielskiej. Nie brak 
również przykładów współpracy zwłaszcza w zwalczaniu herezji, które zakłócały 
ustalony pokój oraz porządek społeczny. Herezje katarów oraz waldensów roz-
winęły się w okresie ruchu krzyżowego, kiedy ożywiła się wymiana idei między 
Wschodem i Zachodem.

Dawną świetność oraz pozycję Kościoła miał przywrócić ruch reformacyjny 
zapoczątkowany w XI wieku. Najważniejszych hasłem reform miał być powrót do 
ubóstwa panującego w czasach wczesnochrześcijańskich. Prekursorem prostego 
życia w zgodzie z nauką Chrystusa okazał się święty Franciszek z Asyżu. Zasady, 
którymi kierował się w swoim życiu, stały się regułą dla późniejszych zakonów 
żebraczych. Niestety, odmienne pojęcie skromności reprezentowali heretycy (wal-
densi i katarzy), którzy coraz częściej wykorzystywali ideę ubóstwa jako powód 
do buntu przeciwko Kościołowi. 

Od początku swego istnienia, Kościół czuwał nad czystością wiary swoich 
wyznawców. Starał się skutecznie wykluczać ze swoich szeregów heretyków. Papież 
Aleksander III w korespondencji z arcybiskupem Henrykiem z Reims prosił, aby 
biskupi oraz kapłani zwracali uwagę na głoszone poglądy, informowali o podej-
rzeniach występowania „buntowników”, a w razie potrzeby stosowali odpowiednie 
kary kościelne. Dało to początek wyszukiwaniu heretyków i prowadzeniu specjalne-
go procesu dochodzeniowego. W ten proceder angażowali się także monarchowie, 
którzy podejmowali współpracę z inkwizycją. Określano to jako pomoc ramienia 
świeckiego (z łac. brachium saeculare).

Od początku XIII wieku w Europie nastąpił wyraźny rozkwit nauki głoszo-
nej przez św. Tomasza z Akwinu – scholastyki (filozoficznej i teologicznej nauki 
Kościoła). Wpływ na jej rozwój miały niewątpliwie: działalność środowisk uniwer-
syteckich, a także powstawanie renomowanych szkół prowadzonych przez domi-
nikanów i franciszkanów. Bujnie rozwijała się również literatura piękna, w której 
poza wątkami ascetycznymi i hagiograficznymi, pojawiały się także wątki rycerskie.

Ostatnim zagadnieniem zawartym w trzecim tomie jest czas osłabiania się 
władzy papieskiej oraz Kościoła, którego efektem było powstanie i rozwój prote-
stantyzmu. Próby sprzeciwiania się kryzysowi podejmował papież Bonifacy VIII 
(1294-1303). Jego przeciwnikiem okazał się król Francji Filip IV Piękny. Niestety, 
walka z nim okazała się bezskuteczna. Siła polityczna Francji wzrosła w XIII wieku 
i była najpotężniejsza w Europie. W konfrontacji z nią pozycja papiestwa osłabła, 
czego dowodem była tzw. niewola awiniońska (1305-1377). 

Dalsze wydarzenia pogłębiały kryzys władzy duchownej. Złożyły się na niego 
herezje głoszone przez Wiclifa oraz Husa, wielka schizma zachodnia, a także idee 
koncyliarne. Zbawiennym ratunkiem dla Kościoła okazał się ruch nowej pobożno-
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ści (devotio moderna), prowadzenie działalności misyjnej, a także chrystianizacja 
Litwy i Żmudzi. Władze kościelne zabiegały ponadto o tworzenie uniwersytetów, 
a także otaczały opieką nowe uczelnie (wśród nich także Akademię Krakowską).

Mimo to nie udało się powstrzymać postępującego procesu osłabiania pozycji 
Kościoła. Poprawy sytuacji nie przyniosły nawet sobory w Konstancji i Bazylei. 
Kolejnymi trudnościami okazały się partykularne interesy monarchów, a w szcze-
gólności króla francuskiego, który w sankcji pragmatycznej położył fundament pod 
późniejszy galikanizm. Nadziei na odzyskanie dawnego znaczenia nie przyniosły 
także postanowienia unii florenckiej. Prysły także marzenia Konstantynopola 
o skutecznej pomocy przeciw tureckiemu zagrożeniu, a Kościoła – na przywró-
cenie mu dawnej świetności.

Politykę szkodzącą Kościołowi uprawiali także papieże w epoce renesansu. 
Rosła fala krytyki, negująca zasady wiary chrześcijańskiej. Jej efektem stało się 
słynne wystąpienie Marcina Lutra (1517). Kryzysu nie powstrzymał także program 
reform ogłoszony na Soborze Laterańskim V.

Trzeci tom Historii chrześcijaństwa to dzieło ukazujące potęgę papiestwa 
oraz Kościoła, a także czasy jego kryzysu. Carroll nie bał się poruszyć tematów 
związanych z tragicznymi wydarzeniami. Zwrócił uwagę na problemy trudne oraz 
kontrowersyjne. Cenne uwagi autora zmuszają czytelnika do głębszych refleksji. 
Za pomocą metod naukowych ukazał obiektywnie przeszłość Kościoła, co uwa-
żam za pozytywną stronę dzieła Carrolla. Autor nie wahał się również zastosować 
pewnych kontrowersyjnych interpretacji w procesie dążenia do poznania prawdy. 
Dodatkowym walorem niniejszego dzieła jest atrakcyjny, barwny oraz absorbujący 
styl, przypominający niejednokrotnie gawędę. 

Ks. prof. 





ROZDZIAŁ I

BIALI MNISI
(1100-1122)

papieże: Paschalis II (1099-1118), Gelazjusz II (1118-1119), 
Kalikst II (1119-1124)

Oprócz łączącej nas więzi apostolskiego ojcostwa i istniejącej mie-
dzy nami więzi królewskiej godności, którą królowie niemieccy otrzy-
mują wyłącznie za pośrednictwem rzymskich papieży, winniśmy miło-
wać i słuchać siebie nawzajem także za sprawą bliskiego pokrewieństwa 
krwi… [Kościół] nie pragnie dla siebie żadnego z przysługujących ci 
praw, lecz niczym matka, chętnie wszystkim udziela własnych … Ty 
masz u swego boku żołnierzy, ale Kościół musi bronić swojego Króla 
Królów… jego władcami i patronami są apostołowie Piotr oraz Paweł. 
Zaniechaj zatem tego, co do kompetencji twej nie należy, abyś tym le-
piej mógł zarządzać dziedziną, która w niej pozostaje.  

papież Kalikst II do Henryka V, władcy Świętego Cesarstwa Rzymskiego, 
luty 1122 roku1 

1 H.K. Mann, Lives of the Popes In the Middle Ages, London 1925, t.  IX, s.  171. Wszyst-
kie cytaty w tłumaczeniu Jerzego Morki, chyba że podano inaczej. Informacje o polskich 
wydaniach prac cytowanych przez autora znajdują się w bibliografii. Przypisy oznaczone 
gwiazdką pochodzą od tłumacza (przyp. red.).
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Na początku XII stulecia po Inkarnacji Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa chrześcijaństwo było już obecne na całym niemal kontynencie 
europejskim. Od gór Kaukazu aż po Atlantyk przebiegała linia frontu 

walki z islamem, który od czterystu pięćdziesięciu lat pozostawał zaprzysiężonym 
wrogiem chrześcijańskiego świata. Barierę tę usiłowała przełamać niedawno zakoń-
czona i zwycięska I krucjata, jednak chrześcijańska Europa nadal nie miała bezpo-
średniego dostępu do reszty świata. Na północ od Kaukazu, począwszy od dońskich 
stepów, przez puszcze porastające obszary nad górnym biegiem Wołgi, aż po Ural 
i Morze Arktyczne, rozpościerały się opanowane przez barbarzyńskie pogaństwo 
pustkowia. Nikt nie wiedział, jak daleko na wschód sięgają. Obszary poza granicami 
wielkiego łuku północnej części Atlantyku zamieszkiwała garstka Skandynawów 
stłoczonych na jałowych wybrzeżach Grenlandii, ponad którymi wznosi się gruba 
na kilometr lodowa czapa. Na wschód od Europy, zaginione w mrokach legendy 
i otulone tajemnicą na wpół zrozumiałych i pochodzących z trzeciej ręki opowieści 
podróżników, przetrwały tylko dwa ośrodki chrześcijaństwa: jego wyznawcami na 
Wschodzie byli nawróceni przez św. Tomasza Hindusi oraz czarnoskórzy chrze-
ścijanie z Etiopii, z którymi, z racji bariery ustanowionej przez islam, przez ponad 
pięćset lat nie była możliwa żadna bezpośrednia komunikacja.

Świat chrześcijański był emanacją Kościoła – nową cywilizacją powstałą na 
ruinach dawnego rzymskiego imperium. Jego przywódcą i centralną postacią był 
jak zawsze papież, Wikariusz Chrystusa, biskup Rzymu, bezpośredni spadkobierca 
św. Piotra1. W roku 1100, na tronie Piotrowym od niecałych dwunastu miesięcy 
zasiadał łagodny i życzliwy Rainiero – mnich pochodzący z miejscowości Beda 
położonej w Apeninach, na południe od Bolonii2. Po swoich bezpośrednich po-
przednikach, zwłaszcza po wielkim Hildebrandzie, który jako papież Grzegorz VII 
pełnił swój urząd w latach 1073-1085, Paschalis II – bo takie nosił imię – odzie-
dziczył konflikt, który równie mocno podzielił świat chrześcijański, jak wcześniej 
zjednoczyła go I krucjata. Osią konfliktu było negowanie władzy papieskiej przez 
cesarza Świętego Imperium Rzymskiego. Chrześcijaństwo od dawna pozostawało 
wolne od wszelkiej większej herezji, nie ustrzegło się jednak schizmy. 

Na Zachodzie imperium rzymskie od dawna nie istniało, ale pamięć o nim 
wciąż była żywa i w nowym, chrześcijańskim już świecie, nadal miała wpływ na 
kształtowanie się idei i struktur politycznych. Stulecia feudalnej anarchii, w trakcie 
których jedynie Kościół pozostawał ostoją cywilizowanego życia, zaowocowały tęsk-
notą za jednością oraz porządkiem, których ucieleśnieniem w pamięci współczesnych 
pozostawało Cesarstwo Rzymskie. Większość chrześcijan rozumiała, że ów porządek 
i jedność nie mogą już mieć charakteru autokratycznego, Kościół bowiem rządom 
takim podporządkować się nie mógł ani sprawować ich nie chciał. Niezbędny był 

1  Obszerne przedstawienie dowodów i  analiz potwierdzających, że prymat Kościoła św. 
Piotra i jego następców jako biskupów Rzymu był zawsze akceptowany przez wszystkich 
chrześcijan, z wyjątkiem tych, którzy bezpośrednio angażowali się w próby jego podważa-
nia, bądź ich późniejszych zwolenników. Zob. wcześniejsze tomy tego cyklu, passim. 

2  Mann, Popes in the Middle Ages, t. IX, s. 7-11. 
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jeden, najwyższy, ale nie totalitarny ośrodek władzy świeckiej, ostatecznie rozstrzy-
gający spory w przestrzeni publicznej, oraz przywódca zdolny przeciwstawić się 
niewiernym na zewnątrz i heretykom wewnątrz chrześcijańskiego świata. W roku 
800 Leon III koronował Karola Wielkiego – potężnego i wiernego Kościołowi króla 
Franków – na pierwszego cesarza nowego imperium. Z racji nowej koncepcji tego 
urzędu, był z nim związany tytuł władcy (cesarza) Świętego Cesarstwa Rzymskiego3. 

Następcy Karola Wielkiego, zwłaszcza po śmierci jego ostatniego wnuka, 
dopuścili jednak do tak daleko posuniętej deprecjacji owego urzędu, że przez trzy 
czwarte stulecia nikt funkcji tej nie pełnił. Jednocześnie doszło też do niebezpiecz-
nego osłabienia pozycji papieży, którzy w czasach feudalnej anarchii we Włoszech, 
z powodu ustawicznych niepokojów, kłopotów z transportem oraz niezadowalają-
cej komunikacji ze światem, byli niemal całkowicie odcięci od podlegającego ich 
pieczy Kościoła. W X i na początku XI wieku wielu papieży nie było nawet panami 
samych siebie. Jednak w 962 roku niemiecki władca Otton Wielki przywrócił do 
życia instytucję Świętego Cesarstwa Rzymskiego, a jego potomek Henryk III po-
maszerował na Rzym i raz na zawsze położył kres władzy kłótliwych, krnąbrnych 
i samolubnych magnatów, którzy praktycznie niepodzielnie rządzili miastem. Świat 
chrześcijański z zadowoleniem i życzliwością powitał działania Henryka; podobnie 
uczynili papieże. Ówczesny papież, Grzegorz VI, zrzekł się swojego urzędu, aby 
w ten sposób przyczynić się do sukcesu podjętej przez Henryka akcji4.

Wyzwoleni z dotychczasowych ograniczeń papieże rychło odzyskali pełnię 
swoich uprawnień. W ślad za Hildebrandem nieustraszenie głosili, że ich danym 
od Boga prawem i obowiązkiem jest moralny osąd wszelkich ludzkich poczynań, 
w tym także postępowania królów i cesarzy. Gdyby ów moralny osąd został zakwe-
stionowany, jeśliby jakiś świecki władca próbował przejąć władzę nad Kościołem, 
urzędujący papież mógł zwolnić jego poddanych z  obowiązku posłuszeństwa 
ziemskiemu suwerenowi i zezwolić bądź nawet zalecić (nigdy jednak zażądać) 
bunt przeciw niemu. Hildebrand jako papież Grzegorz VII w taki właśnie sposób 
postąpił wobec Henryka IV, cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego i syna Hen-
ryka III. Mimo że ta decyzja papieska spowodowała powstanie w kraju opozycji 
wobec rządów cesarza, Henryk IV w roku 1100 nadal sprawował rządy, choć od 
dwudziestu lat ciażyła na nim ekskomunika. Przez cały ten czas wspierał antypa-
pieża, którym był arcybiskup Rawenny, Wibert.

Kwestia sporna, która stała się punktem zapalnym konfrontacji papieża 
z władcą Świętego Cesarstwa, dotyczyła inwestytury. Grzegorz VII stał na stano-
wisku, że Kościół ma wyłączne i niepodzielne prawo przekazywania biskupom 
i opatom insygniów ich urzędów, konsekrowania ich oraz przyznawania okre-
ślonego zakresu władzy wewnątrz Kościoła. Biskupi i opaci byli jednak wielkimi 
posiadaczami ziemskimi, co sprawiało, że zajmowali eksponowane i ważne miejsce 
w systemie feudalnym, który w przeważającej części Europy kształtował struktury 

3  Zob. t. II, rozdz. XII niniejszej książki. 
4  Zob. t. II, rozdz. XVII niniejszej książki. 
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prawne, społeczne i polityczne. Z tego właśnie powodu, zwłaszcza w Niemczech, 
przez długi czas prawo inwestytury spoczywało w rekach ludzi świeckich. Grze-
gorz VII zakazał tego procederu całkowicie; mimo to, Henryk IV w ostentacyjny 
i buntowniczy sposób nie zastosował się do tego polecenia.

Przedmiotem konfrontacji nie była żadna kwestia natury doktrynalnej. Również 
prymat papieski nie został zanegowany; w przeciwnym bowiem razie Henryk nie 
trudziłby się ustanawianiem antypapieża. Mimo to, podziały będące rezultatem owego 
sporu stawały się coraz głębsze, a w polu widzenia nie pojawiało się żadne rozwiązanie.

Na wschodzie, tereny Grecji oraz przyległe do niej obszary Półwyspu Bałkań-
skiego, a także część wybrzeża Azji Mniejszej należały do Bizancjum, gdzie nadal 
żywy był duch dawnego rzymskiego imperium. W 1100 roku Bizancjum władał 
Aleksy Komnen, podający się za bezpośredniego spadkobiercę Cezara Augusta. 
Imperium Bizantyjskie nadal mieniło się Cesarstwem Rzymskim, mimo iż od 
ponad czterystu lat nie sprawowało władzy nad Wiecznym Miastem. Nieustanne 
ataki muzułmanów stale uszczuplały jego terytorium. Z dawnej świetności pozostały 
li tylko duma i  tradycja, ale stolica w Konstantynopolu nadal była największym 
i najbogatszym miastem chrześcijańskiego świata. Czterdzieści sześć lat wcześniej 
Kościół bizantyjski oddzielił się od Kościoła katolickiego, a powodem tego był spór 
dotyczący kwestii posłuszeństwa wobec papieża. Schizma okazała się trwała. Od-
dzielenie się Cesarstwa Bizantyjskiego i jego kulturowego satelity, Rusi Kijowskiej, od 
reszty chrześcijaństwa, pozostawiło po sobie głęboką i niezabliźnioną ranę. Władcy 
obu tych państw, podobnie jak Henryk IV, również obłożeni byli ekskomuniką.

Tak więc w roku 1100 rządziło dwóch chrześcijańskich cesarzy, ale żaden 
z nich nie utrzymywał kontaktów z papieżem.

Rdzeń chrześcijańskiej Europy stanowiły Niemcy, Włochy i Francja.
Francja była wolna od sporów, które wstrząsały Niemcami i  Włochami. 

„Najstarsza córa Kościoła” była państwem ortodoksyjnym, lojalnym wobec papie-
ża i wrogim wobec przeciwstawiających się mu cesarzy. Z Francji wywodziła się 
większość zbrojnych, którzy wbrew wszelkim przeciwnościom zanieśli Krzyż do 
Jerozolimy i doprowadzili I krucjatę do zwycięskiego końca. Kraj ten wydał także 
dwóch największych dowódców tamtej wyprawy: Godfreya de Bouillon, obrońcę 
Grobu Świętego, który zmarł w Jerozolimie właśnie w owym 1100 roku, oraz Ray-
monda z Tuluzy, człowieka, który najbardziej przyczynił się do odzyskania tego 
miejsca. Słaby i uparty francuski król Filip I nie miał najlepszej opinii w Kościele, 
ponieważ nie żył z własną żoną, twierdząc, że jego prawowitą małżonką jest inna 
kobieta. Wielcy feudałowie francuscy władali swymi dominiami, zachowując się 
tak, jakby kraj pozbawiony był króla. Największym z nich był książę Wilhelm 
Normandzki, który w roku 1066 podbił Anglię i zmarł w 1087 roku. Jego najstar-
szy syn, Robert, był jednym z przywódców I krucjaty; drugi syn, Wilhelm Rufus, 
objął po nim tron Anglii, ale zmarł w tajemniczych okolicznościach w 1100 roku. 
Jego następcą został Henryk I, trzeci syn Wilhelma Zdobywcy. Angielska klasa 
rządzącą wywodziła się z Francji, a wielu z jej przedstawicieli było właścicielami 
rozległych dóbr ziemskich w obu krajach.
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We Francji, gdzie nadal trwała wielka reforma monastyczna rozpoczęta prawie 
dwieście lat wcześniej w Cluny, ludzie wyjątkowo poważnie traktowali wyznawaną 
przez siebie wiarę. Nigdy nie ustawali w poszukiwaniu drogi wiodącej ku dosko-
nałości. Papiez Aleksander II polecił opatowi benedyktynów imieniem Robert, 
głoszącemu prostotę życia i surowość obyczajów, zajęcie się grupą pustelników z lasu 
w pobliżu Collan we francuskiej Burgundii, którzy pragnęli wieść życie zgodnie 
z reguła Benedykta. Żyjąc i pracując w całkowitym ubóstwie, Robert i kierowana 
przezeń wspólnota wznieśli w lesie otaczającym miejscowość Molesme drewniane 
cele i kaplicę. Ich pobożność zwróciła uwagę okolicznych mieszkańców i rychło 
nadszedł kres ich ubóstwa. Otrzymali szczodrobliwe dary, a ich dyscyplina i surowe 
warunki życia uległy złagodzeniu. Dwudziestu jeden mnichów nie zaakceptowało 
poluzowania rygorów. Przekonali opata Roberta, który liczył już sobie wówczas po-
nad siedemdziesiąt lat, aby wraz z nimi utworzył nową wspólnotę. Otrzymali ziemię 
na dzikim i zalesionym terenie, około dwudziestu dwóch kilometrów od Dijon. Ów 
bagnisty i zarośnięty ciernistym poszyciem teren nazywano Citeaux. W Niedzielę 
Palmową 1098 roku, tuż po przybyciu na miejsce, mnisi natychmiast zaczęli wznosić 
dla siebie tymczasowe schronienie i własnymi rękami karczować ziemię. Wspólnota 
z Molesme gwałtownie zaprotestowała przeciwko wyjazdowi opata, a synod biskupi, 
który zebrał się w 1099 roku, nakazał Robertowi powrócić do Molesme. Jego następcą 
i przywódcą wspólnoty z Citeaux został jeszcze bardziej żarliwy i zdeterminowany 
św. Alberyk. Jednak zanim Robert opuścił Citeaux, ukończono budowę kamiennego 
kościoła, który, podobnie jak wszystkie późniejsze świątynie cystersów, był budowlą 
surową i pozbawioną ozdób, za to rozświetloną światłem, które spływając z boskiego 
nieba, wlewało się weń przez szklane, przezroczyste okna. Za czasów opata Alberyka 
braciszkowie z Citeaux przywdziali białe habity, choć zwyczajowym kolorem szat 
mnichów była wówczas czerń. Tradycja głosi, że Alberykowi objawiła się Błogosła-
wiona Dziewica Maryja i to Ona wręczyła mu biały habit5.

Francja, Niemcy i Anglia otoczone były okręgiem nowo powstałych lub nie 
w pełni jeszcze ukształtowanych państw, wśród których znajdowały się Irlandia, 
Szkocja, Norwegia, Szwecja, Dania, Polska i Węgry. Nie były one jeszcze ani gotowe, 
ani zdolne odgrywać znaczącej roli politycznej; na historycznej scenie tamtych 
czasów znajdowały się na drugim planie. Wszystkie wszakże były już wówczas 
krajami katolickimi i lojalnymi wobec papieża.

5  B.K. Lackner, The Eleventh-Century Background of Citeaux, Washington 1972, s. 217-274; 
A.A. King Citeaux and Her Elder Daughters, London 1954, s.  1-10; H. Thurstorna, D. 
Attwartera Butler`s Lives of the Saints, New York 1956, t. I, s. 173, t. II, s. 189-190. Mimo 
iż nałożenie białych habitów przez cystersów na przełomie XI i XII wieku jest dobrze udo-
kumentowane i potwierdzone (opat Cluny, Piotr Czcigodny, wspomina o tym w liście do 
św. Bernarda z Clairvaux z 1123 roku), King czyni dziwną uwagę, że „oprócz zalecenia 
dostarczenia wełny w kolorze naturalnym, nie ma dowodu potwierdzającego tradycyjny 
przekaz, który łączy św. Alberyka ze zmianą koloru habitów” (op. cit. s.  10). Naturalna 
barwa większości wełen to szarość lub biel, ponieważ większość owiec ma białe, nie zaś 
czarne runo; tak więc zastosowanie tego koloru stanowiło oczywistą zmianę i odejście od 
zwyczajowej czerni stroju mnichów. Rezygnacja z farbowania wełny była zgodna z cyster-
ską regułą ubóstwa. 
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Na południu Europy, w  Hiszpanii, nadal toczyła się bezwzględna i  naj-
dłuższa w dziejach świata wojna trwająca w sumie siedemset siedemdziesiąt lat. 
W czasach, o których piszemy, znajdowała się niemal na półmetku. W roku 771 
muzułmanie (w Hiszpanii nazywani Maurami) z Arabii i Afryki Północnej wylą-
dowali w pobliżu Gibraltaru i w ciągu zaledwie trzech lat podbili cały Półwysep 
Iberyjski. W Górach Kantabryjskich, przylegających do Zatoki Biskajskiej, znalazł 
schronienie Pelagiusz z niewielką grupą sojuszników. Znikąd nie mógł oczekiwać 
pomocy, a mimo to wzniecił powstanie i zwyciężył Maurów w bitwie pod Cova-
dongą, która zapoczątkowała wojnę. Przez kolejne trzysta siedemdziesiąt osiem lat 
chrześcijanie akr po akrze, kilometr za kilometrem, walcząc torowali sobie drogę 
do wnętrza kraju, doprowadzając do tego, że teraz Hiszpania i Portugalia były 
niemal równo podzielone między chrześcijan i muzułmanów. Legendarny boha-
ter Rodrigo Diaz de Vivar zwany Cydem, zginął w 1099 roku, broniąc do ostatka 
przed odwiecznym wrogiem kluczowego portu, jakim była wówczas Walencja. 
Alfons VI, król Kastylii – najważniejszego chrześcijańskiego państwa w Hiszpanii 
– stał w obliczu poważnego niebezpieczeństwa. Większość ludzi nie lubiła go i nie 
ufała mu. Był człowiekiem srogim, podstępnym i nieżyczliwym. Nie cechowała 
go także zdolność do trafnej oceny sytuacji politycznej i militarnej. Rekonkwistę 
miał jednak we krwi, a oprócz tego niezłomne serce. Wytrwał i nigdy nie uznał 
się za pokonanego. Teraz liczył sobie sześćdziesiąt trzy lata6; od trzydziestu pięciu 
lat walczył na pierwszej linii i nie był to jeszcze koniec jego zmagań.

Na wschodzie, na położonych poza granicami Bizancjum obszarach Lewantu, 
dzięki krzyżowcom zwycięstwem zakończył się kontratak wymierzony w państwa 
islamu, które od dawna nękały kraje chrześcijańskie w Hiszpanii i Azji Mniejszej. 
Wbrew wszelkim przeciwnościom, w 1099 roku zdobyto Jerozolimę. Później jed-
nak większość krzyżowców, spełniwszy złożone przysięgi, powróciła do domów. 
Baldwin I, brat i następca Godfreya de Bouillon, który przybrał odrzucony przez 
Godfreya tytuł króla Jerozolimy, miał pod swoją komendą zaledwie kilkuset rycerzy 
i co najwyżej dwa tysiące piechoty7.

Na Środkowym Wschodzie istniały także dwa inne państwa krzyżowców: 
księstwo Antiochii oraz hrabstwo Edessy. Żadne z nich nie dysponowało większą 
liczbą zbrojnych niż król Jerozolimy, Baldwin. Antiochia nadal była dużym mia-
stem, choć nawet w przybliżeniu nie tak ludnym, jak przed islamskim podbojem. 
Wciąż otaczały ją jednak potężne i łatwe do obrony mury. Niedaleko stąd było do 
Morza Śródziemnego. Z przeciwległego jego brzegu Europa zachodnia mogła słać 
chrześcijanom pomoc. Wbrew obietnicom danym cesarzowi Konstantynopola 
Aleksemu, władzę nad Antiochią przejął Boemund, normański rycerz z południa 
Włoch. Później jednak trafił do tureckiej niewoli, a księstwem władał jako regent 
jego siostrzeniec, Tankred. Hrabstwo Edessy, położone w głębi lądu, na wschód od 

6  B.F. Reilly, The Kingdom of León-Castilla under King Alfonso VI, 1065-1109, Princeton 
1988, s. 20

7  K.M. Setton, A  History of the Crusades, t.  I: „The First Hundred years”, M.W. Baldwin 
(red.), Madison 1969, s. 344. 
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Eufratu i niedaleko starożytnego, pamiętającego czasy Abrahama miasta Harran, 
zostało ustanowione osobiście przez Baldwina, zanim jeszcze został królem Jero-
zolimy. Edessa była najstarszym chrześcijańskim miastem świata – to tam właśnie 
wkrótce po Zmartwychwstaniu Chrystusa, apostoł Juda zawiózł wizerunek Jego 
Świętego Oblicza. Teraz Edessą władał Baldwin de Bourg8.

Trzy niewielkie i niemalże bezbronne państwa krzyżowców otaczał żywioł 
wrogiego islamu. Nie zostały starte z powierzchni ziemi jedynie dlatego, że wśród 
muzułmanów brakowało jedności, jeżeli jednak miały przetrwać, trzeba było podjąć 
działania w celu znacznego ich umocnienia. Niemal wszystkie wysyłane z nich doku-
menty i listy podkreślają wagę i znaczenie takich zabiegów. W roku 1100 Europa była 
gotowa odpowiedzieć na to wezwanie niemal z takim samym zapałem i oddaniem, 
jak wówczas, kiedy papież Urban II ogłosił wezwanie do krucjaty. Powracający do do-
mów krzyżowcy snuli niezwykłe i bajeczne opowieści o dokonanych czynach, o tym, 
czego jeszcze dokonać by można, o niewykorzystanych okazjach i o zwycięstwach, 
które w imieniu Chrystusa wciąż można odnosić nad niewiernymi. Wielu z tych, 
których ominęła sposobność wzięcia udziału w I krucjacie, było gotowych wyruszyć 
na kolejną – i tak właśnie uczynili. Wyprawa ta, w skład której weszły rozmaite siły 
i liczne kontyngenty wojsk, określana jest wspólnym mianem krucjaty z 1101 roku9.

Jako pierwsze zgromadzono liczne siły w Lombardii (północne Włochy). Papież 
Paschalis II przekonał Anzelma, arcybiskupa Mediolanu, największego i najważniej-
szego miasta Lombardii, do ogłoszenia krucjaty. Aż dwadzieścia tysięcy ludzi dało się 
ponieść słowom Anzelma i opowieściom powracających krzyżowców, którzy służyli 
pod dowództwem Boemunda – wówczas przebywającego w niewoli Turków. Spośród 
tych ludzi jednak tylko nieliczni mieli wojskowe doświadczenie. Dowództwo nad krzy-
żowcami z Lombardii objęli arcybiskup Anzelm i hrabia Albert z Biandrate. W marcu 
1101 roku rozbili się obozem pod Konstantynopolem i  starli z wojskami cesarza 
Aleksego. W stolicy imperium przebywał jednak Rajmund z Tuluzy – jedyny dowódca 
krzyżowców, którego cesarz Aleksy darzył prawdziwym zaufaniem, i który bardziej 
niż ktokolwiek inny przyczynił się do wyzwolenia Jerozolimy. Rajmund doprowadził 
do zawarcia pokoju między cesarzem Aleksym i krzyżowcami, którzy przeprawili się 
przez Cieśninę Bosfor, aby zaczekać na pozostałe ciągnące za nimi armie10. 

We Francji, po tym jak papież Paschalis II wysłał list encykliczny do fran-
cuskiego duchowieństwa, zalecający proklamowanie krucjaty, głoszono ją po-
wszechnie i z wielką żarliwością. Uformowano trzy odrębne armie krzyżowców 
– na północy, wschodzie i południu kraju. Armia z północnej Francji nie miała 
jednego dowódcy. Jej najsławniejszymi przywódcami byli Stefan z Blois i Hugon de 
Vermandois, którzy uczestniczyli w I krucjacie, ale nigdy nie dotarli do Jerozolimy 
i z tego powodu często ich krytykowano, a nawet wyśmiewano. Obaj pragnęli się 

8  S. Runciman, A History of the Crusades, t. II: „The Kingdom of Jerusalem and the Frank-
ish East, 1100-1187”, Cambridge 1952, s. 9-10. Dowody na wczesne nawrócenie Edessy na 
chrześcijaństwo, zob. t. I, rozdz. XVII niniejszej książki. 

9  Setton, Crusades, t. I, s. 344-346. 
10  Ibid., t. I, s. 346-347, 352-354; Runciman, Crusades, t. II, s. 18-20. 
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zrehabilitować. Armiami ze wschodu i południa Francji dowodzili, odpowiednio, 
Wilhelm hrabia Nevers i książę Wilhelm Akwitański. Armia z południowej Francji 
była najliczniejsza – dorównywała niemal liczebnością armii z Lombardii. Jako 
pierwsza jednak przybyła na Wschód armia północna, która wraz z niewielką 
grupą Niemców pod dowództwem konetabla Konrada, w  maju połączyła się 
z  Lombardczykami pod Nikomedią, osiemdziesiąt kilometrów na wschód od 
Bosforu. Stamtąd na początku czerwca wyruszono przeciwko niewiernym11.

Wbrew naleganiom Rajmunda i Stefana, armie nie pomaszerowały jednak 
wprost do Antiochii i Jerozolimy, szlakiem, którym podążała I krucjata. Większość 
Lombardczyków przeforsowała plan, aby najpierw wkroczyć do północnej Turcji 
i podjąć próbę wyswobodzenia z niewoli Boemunda. Nowicjusze, którzy nale-
gali na takie rozwiązanie, nie wiedzieli dosłownie nic o tym górzystym, ubogim 
w żywność i łatwym do obrony regionie – nie słuchali ani Rajmunda, ani Stefana, 
którzy znali go doskonale. Panowała opinia, że Rajmund jest wrogiem Boemunda, 
a Stefan okazał się tchórzem w czasie I Krucjaty, tak więc uznano, że obaj rycerze, 
odradzając ową trasę, kierują się ukrytymi i  niecnymi motywacjami. Dlatego, 
po zdobyciu pod koniec czerwca Ankary, źle przygotowana i teraz w istocie po-
zbawiona dowództwa armia zapuściła się w głąb terytorium Daniszmendydów. 
Miejscowy emir wezwał na pomoc inne tureckie kraje, które, stanąwszy w obli-
czu realnego zagrożenia ze strony krzyżowców, uznały, że trzeba jej udzielić. Na 
początku sierpnia liczne siły tureckie otoczyły krzyżowców pod Mersivan. Konni 
łucznicy zasypywali chrześcijan strzałami, ale unikali bezpośredniego starcia. 
Chrześcijańskie zastępy, źle zaopatrzone, pozbawione nadziei na jakąkolwiek 
pomoc i  niedysponujące wyszkoloną piechotą, poszły w  rozsypkę. Większość 
najznamienitszych szlachciców i rycerzy – nie wyłączając Rajmunda, który go-
dzinami bronił się na skalistym wzgórzu – wraz z nadejściem nocy uciekła z pola 
bitwy. Piechotę wybito niemal do ostatniego żołnierza. Liczni cywilni uczestnicy 
wyprawy (w tym wiele kobiet, zarówno wysokiego, jak i niskiego stanu) zostali 
wymordowani bądź schwytani i sprzedani w niewolę12.

W ciągu kolejnych trzydziestu dni dwie pozostałe francuskie armie oraz liczny 
kontyngent niemiecki pod dowództwem księcia Bawarii Welfa spotkał identyczny 
los, kiedy szlakiem I krucjaty podążały przez Azję Mniejszą w kierunku Antiochii. 
Najpierw mniej liczna armia księcia Wilhelma z Nevers, później zaś połączone siły 
hrabiego Wilhelma Akwitańskiego i Welfa Bawarskiego wpadły w zasadzkę pod He-
rakleą, gdzie Turcy zasypali wszystkie studnie, pozostawiając krzyżowcom rzekę jako 
jedyne źródło wody w tym suchym i gorącym kraju. Chrześcijańskie armie, nękane 
tureckimi atakami nad rzeką lub w jej pobliżu, zostały w końcu rozbite, podobnie 
jak to miało miejsce pod Mersivan. Pewna liczba rycerzy zdołała umknąć konno. 
Piechotę wybito, a ocalałych cywilów sprzedano do niewoli13.

11  Setton, Crusades, t. I, s. 345-351; Runciman, Crusades, t. II, s. 20-21. 
12  Setton, Crusades, t. I, s. 354-358; Runciman, Crusades, t. II, s 21-24. 
13  Setton, Crusades, t. I, s. 358-362; Runciman, Crusades, t. II, s 25-29. 
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W ten sposób II krucjata z 1101 roku zakończyła się całkowitą katastrofą. 
Tylko kilkuset z dziesiątków tysięcy krzyżowców udało się dotrzeć do zagrożo-
nej Jerozolimy, a i z tych wielu w niej nie pozostało14. Droga lądowa przez Azję 
Mniejszą do Antiochii i  Jerozolimy została skutecznie zamknięta i  tak miało 
pozostać przez kolejne pięćdziesiąt lat. Wszelka pomoc dla chrześcijańskich 
krajów musiała być przesyłana morzem. Muzułmanie przekonali się, że pozornie 
niezwyciężonych „Franków” nie tylko można pokonać w bitwie, ale wręcz wyciąć 
ich w pień. Wszystko, co udało się zdobyć dwa lata wcześniej, znalazło się teraz 
w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

A jednak tego samego dnia, kiedy armia Wilhelma Akwitańskiego i Welfa 
Bawarskiego została rozbita pod Herakleą, król Baldwin I ocalił Jerozolimę. 6 sierp-
nia 1101 roku pod Ramleh z dwustu sześćdziesięcioma rycerzami i dziewięciuset 
żołnierzami piechoty stawił czoło egipskiej armii liczącej trzydzieści dwa tysiące 
ludzi. Wiedząc, że żadna armia nie sprosta trzydziestokrotnie liczniejszemu prze-
ciwnikowi, podzielił swoje niewielkie siły na cztery części i zarządził atak o świcie. 
W przeddzień bitwy uczynił publiczną spowiedź przed Prawdziwym Krzyżem i wy-
głosił do swoich żołnierzy wspaniałe, porywające przemówienie. Świtało. Rycerz 
Berwold poprowadził atak pierwszej kompanii i zginął wraz z niemal wszystkimi 
swoimi ludźmi. Geldemar Carpenel poprowadził atak drugiej kompanii i również 
poległ wraz z niemal wszystkimi ludźmi. Hugon z St. Omer poprowadził atak trze-
ciej kompanii; poniósł ciężkie straty, a ci, którzy ocaleli, uciekli w stronę wybrzeża. 
Wtedy, pod czystym niebieskim niebem, rozpościerającym się nad starożytnym 
polem bitewnym, gdzie ścierały się rozmaite ludy, narody, cywilizacje i wyznania, 
Bóg i człowiek, Chrystus i Szatan, król Jerozolimy Baldwin I dosiadł arabskiej kla-
czy o imieniu Gazela. Słońce odbijało się w ostrzu włóczni, proporce łopotały na 
wietrze, a on poprowadził ostatnią kompanię i uderzył w środek sił przeciwnika. 
Wróg na jego oczach rozproszył się w ucieczce do pobliskiej nadbrzeżnej fortecy 
Aszkelon. Jerozolima została ocalona15.

Egipski obóz wpadł w ręce Baldwina i jego bohaterskich rycerzy. Król jedną 
dziesiątą łupów przekazał na rzecz jerozolimskiego szpitala św. Jana, który miał stać 
się zaczątkiem pierwszych zakonów rycerskich; ich członkowie składali przysięgę, 
że będą wieść żywot mnichów i dopóki zdolni będą utrzymać miecz w dłoni, nie 
zaprzestaną zwalczać wrogów chrześcijaństwa16.

Wiosną 1102 roku Rajmund z Tuluzy – nieustępliwy, żelaznej woli krzyżo-
wiec, który,wyruszając na Pierwszą Krucjatę, złożył przysięgę, że nie powróci do 
ojczyzny, lecz resztę życia poświęci na walkę z niewiernymi – zaledwie z trzystoma 
ludźmi dotarł do Trypolisu na wybrzeżu Libanu. Muzułmanie dwudziestokrotnie 
zachodzili mu drogę, ale pokonał ich i obległ miasto. Oblężenie trwało latami. W jego 
trakcie, na górskiej grani, pięć kilometrów od Trypolisu, Rajmund wybudował 

14  Setton, Crusades, t. I, s. 356. 
15  Runciman, Crusades, t. II, s. 74-75. 
16 J. Riley-Smith, The Knights of St. John in Jerusalem and Cyprus, New York, 1967, s. 39. 
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potężny zamek i nazwał go Górą Pielgrzyma. Latem 1104 roku podczas muzuł-
mańskiego ataku na zamek doznał poważnych poparzeń, kiedy spadły nań szczątki 
płonącego dachu. 25 lutego 1105 roku niezłomny, siwowłosy stary wojownik zmarł. 
Nigdy nie zyskał wielu przyjaciół, nigdy też jednak nie złamał danego słowa, a co 
najważniejsze, doprowadził do powrotu Krzyża do Jerozolimy. Dokładne miejsce 
pochówku Rajmunda nie jest znane, ale prawdopodobnie znajduje się ono na Gó-
rze Pielgrzyma; z pewnością pragnął, aby tam właśnie pogrzebano jego doczesne 
szczątki. Cztery lata później bohaterski król Baldwin zdobył w końcu Trypolis 
i władzę nad miastem przekazał Bertrandowi, synowi Rajmunda17. 

W owym czasie Baldwin niezmiennie ciałem i duszą oddany był sprawie 
obrony Jerozolimy. W  maju 1102 roku po klęsce zadanej mu przez Egipcjan, 
zaledwie z trzema towarzyszami uciekł z walącej się wieży. 

W boju oddali życie Stefan z Blois i Hugon z Lusignan (który przybył na wschód 
z księciem Wilhelmem Akwitańskim i miał pozostawić po sobie w Ziemi Świętej 
znamienitych potomków). Dzięki pomocy floty, która szczęśliwie w tym właśnie 
czasie przypłynęła z Anglii do portu w Jaffie, Baldwinowi po raz kolejny udało się 
odeprzeć Egipcjan. Kiedy doszedł do zdrowia po odniesieniu poważnej rany na Górze 
Karmel, w maju 1104 roku obległ i zdobył Akrę, jedyny znaczący port morski na 
palestyńskim wybrzeżu położony na południe od granic Libanu. Rok później, wbrew 
wszelkim przeciwnościom, zadał Egipcjanom kolejną klęskę pod Ramleh, w tym 
samym miejscu, które było świadkiem jego niezwykłego zwycięstwa w 1101 roku18.

Tymczasem, po wpłaceniu okupu Boemund został wypuszczony z niewoli. 
W maju 1104 roku poniósł jednak klęskę pod Harran. W czasie bitwy do niewoli 
dostał się hrabia Edessy, Baldwin Le Bourg, a  samo miasto omal nie zostało 
zdobyte przez muzułmanów. Boemund popłynął do Europy, aby zorganizować 
posiłki, ale po powrocie, zamiast kontynuować krucjatę, wdał się w wojnę z Bi-
zancjum, niesłusznie oskarżając cesarza Aleksego o  zdradę krzyżowców. Jego 
wojska przegrały starcie pod Dyrrachium, a Boemund zmuszony był poddać się 
cesarzowi; powrócił do ojczyzny i nigdy już nie wyruszył na wojenną wyprawę. 
Jego siostrzeniec Tankred nadal władał Antiochią, a Baldwin le Bourg odzyskał 
wolność oraz stanowisko hrabiego Edessy19.

Od samego początku pontyfikatu Paschalis II zdecydowanie podtrzymywał 
stanowisko swojego wielkiego poprzednika Grzegorza VII w sprawie Henryka IV, 
władcy Świętego Imperium Rzymskiego. W roku 1102, w czasie soboru, który 
zebrał się w pałacu laterańskim w Rzymie, papież uroczyście potwierdził i odnowił 
nałożoną na cesarza ekskomunikę. Gdy do papieża zwrócił się dwudziestotrzyletni 
syn i imiennik Henryka IV, papież oświadczył mu, że obalając ojca nie popełni 
grzechu, o ile, już jako cesarz, zadośćuczyni wszelkim szkodom, które Kościołowi 

17  Runciman, Crusades, t. II, s. 58-61, 68-69; J. H., L.L. Hill, Raymond IV, Count of Toulouse, 
Syracuse 1962, s. 153-157. 

18  Setton, Crusades, t. I, s. 364-365; Runciman, Crusades, t. II, s. 77-80, 87-90. 
19  Setton, Crusades, t. I, s. 388-389, 393-394; Runciman, Crusades, t. II, s. 39, 42-43, 46-51; 

J.J. Norwich, The Other Conquest, New York 1967, s. 285. 
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wyrządziły rządy jego ojca. W grudniu 1104 roku książę Henryk zbuntował się 
przeciw cesarzowi20.

Mimo iż stary cesarz miał silne poparcie w Nadrenii, w pozostałej części kraju 
było ono niewielkie; powszechne zaś i oczywiste było pragnienie przywrócenia zgody 
z Kościołem. W końcu podzielił je także Henryk IV i poprosił syna o pomoc. Ten 
jednak zdążył już poznać się na zdradzieckiej naturze ojca, a nawet go w tym prze-
ścignął. Udając, że chce uzyskać dla Henryka IV przebaczenie papieża Paschalisa 
II – podobnie jak trzydzieści lat wcześniej, za pontyfikatu Grzegorza VII, odbyło 
się to w skutej mrozem Canossie – książę Henryk przekonał ojca, aby odprawił 
straże. Następnie zaś, twierdząc, że ojciec nadal próbuje kwestionować jego pozycję, 
schwytał go i uwięził w zamku Böckelheim. Kilka źródeł podaje, że stary cesarz 
ogłosił abdykację przed posiedzeniem rady Cesarstwa, która zebrała się w Ingelheim 
ostatniego dnia roku 1105, i błagał legatów papieskich o rozgrzeszenie – ci jednak 
odpowiedzieli, że udzielić go może jedynie papież. Papieża zaproszono do Niemiec, 
a Henryk IV, pilnowany przez syna, nadal przebywał w odosobnieniu21.

1 lutego 1106 roku w Moguncji arcybiskup Ruothard oficjalnie koronował 
Henryka V na cesarza. Kiedy włożył cesarską koronę na głowę młodzieńca, 
zmówił raczej ponurą modlitwę, mówiąc miedzy innymi, że „to, co spotkało 
ojca, może także przydarzyć się jemu, o ile nie dowiedzie, że jest sprawiedliwym 
władcą królestwa i obrońcą kościołów bożych”22. Stary cesarz nie potrafił jednak 
pogodzić się z utratą władzy. Jeszcze tego samego miesiąca uciekł i zebrał nową 
armię. Zwrócił się do św. Hugona, czcigodnego opata Cluny, obiecując, że uczyni 
wszystko, co mu zaleci, by pogodzić się z papieżem. Zadbał też o to, aby obietnicę 
tę wzmocnić niekrępującym dla siebie zwrotem: „klnę się na honor”23. Zwrócił się 
także z apelem do ludu, twierdząc, że syn go oszukał, on zaś ma szczery zamiar 
być teraz lojalnym członkiem Kościoła. Pamięć o  jego przewrotności i  wiaro-
łomności świadczyła jednak przeciwko niemu. Tylko nieliczni odpowiedzieli na 
to wezwanie. Do walnej bitwy i  najprawdopodobniej przeciągającej się wojny 
domowej nie doszło tylko dlatego, że stary cesarz zmarł nagle 7 sierpnia 1106 
roku. Śmiertelna choroba spadła nań nieoczekiwanie. Współczesny kronikarz 
Ekkehard pisze, że dla Henryka IV przyszedł czas „dobrej spowiedzi”. Cesarz 
przyjął ostatnie namaszczenie i wysłał posłańców do syna z prośbą o wybaczenie; 
20  Mann, Popes of the Middle Ages, t. IX, s. 18-20, 85-86; U.-R. Blumenthal, The Early Councils 

of pope Paschal II. 1100-1110, Toronto, 1978, s. 20-21; A. Haverkamp, Medieval Germany, 
1056-1273, New York 1988, s. 124-125. 

21  The Cambridge Medieval History, J.R. Tanner, C.W. Previté-Orton, Z.N. Brooke (red.), t. V, 
Cambridge 1926, s. 150-151; Mann, Popes in the Middle Ages, t. IX, s. 24-27. Wśród hi-
storyków nie ma zgody, czy większym przeniewiercą był ojciec, czy syn. Z późniejszego 
postępowania Henryka V nie wynika raczej, że działał w dobrej wierze, a postawa jego 
ojca tuż przed i w czasie uwięzienia dają mocne podstawy po temu, iż przynajmniej wów-
czas jego skrucha była szczera i prawdopodobne jest, że w Canossie rzeczywiście także ją 
odczuwał. Czas miał pokazać, że była ona nader krótka. Zob. t. II, rozdz. XIX niniejszej 
książki. 

22  Mann, Popes of the Middle Ages, t. IX, s. 27. 
23  Ibid., s. 28. 
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umyślni wysłani do papieża mieli przekazać mu wyrazy szacunku i dobrej woli. 
Mimo to, ponieważ umarł obłożony ekskomuniką, odmówiono pogrzebania ciała 
cesarza w poświęconej ziemi24.

Papież Paschalis II, odpowiadając na wydane pod koniec ubiegłego roku 
zaproszenie zebranej w Ingelheim rady Cesarstwa, wyruszył z Rzymu do Niemiec. 
W drodze na północ uczestniczył w soborach we Florencji i Guastalli, gdzie władała 
margrabina Matylda Toskańska, zaufana stronniczka papieża Grzegorza VII. Pascha-
lis II ogłosił, że wszyscy księża, opaci i biskupi wyświęceni w Niemczech w okresie 
wieloletniego sporu o  inwestyturę mogą zachować swe urzędy kościelne, odtąd 
jednak inwestytura świecka zostaje ostatecznie zakazana. Węgierski król Koloman 
Uczony oświadczył soborowi w Guastalii, że zrzeka się prawa inwestytury w swoim 
królestwie. Papież Paschalis odwdzięczył mu się, udzielając królowi prawa nomino-
wania biskupów i opatów, które już wcześniej przysługiwało uznanym katolickim 
władcom europejskim. Przedstawiciele nowego cesarza nie okazywali w tej funda-
mentalnej kwestii żadnych oznak gotowości do ustępstw, a informacje docierające 
do papieża miały rychło potwierdzić, że Henryk V, tak samo jak jego ojciec, nie 
zamierza rezygnować z prawa do inwestytury. Z wielkim żalem i w przekonaniu, że 
jego osobiste bezpieczeństwo jest w Niemczech zagrożone, papież Paschalis zmienił 
trasę podróży i zamiast do Niemiec, udał się do Francji, aby Boże Narodzenie 1106 
roku spędzić w opactwie Cluny i zwrócić się o pomoc w konflikcie z cesarzem do 
króla Filipa I (który po długim okresie trwania w cudzołożnym związku w 1104 
roku powrócił na łono Kościoła) oraz jego syna, który miał wkrótce wstąpić na tron 
jako Ludwik VI. Od roku 1098 Filip przestrzegał nakazów papieskich w sprawie 
inwestytury; król i Ludwik wiosną 1107 roku zawarli z papieżem pakt, w którym 
gwarantowali Paschalisowi II swoje poparcie w sporze z cesarzem25.

Tego lata papież odniósł także inne znaczące zwycięstwo w  długoletniej 
walce o prawo do inwestytury, ponieważ wspólnie z arcybiskupem Canterbury 
Anzelmem udało mu się przełamać opory króla Henryka I i skłonić go, aby raz 
na zawsze zrezygnował z  inwestytury w  Anglii. Po tajemniczej śmierci brata 
Henryka, Wilhelma II Rudego, zmarłego bezpotomnie w 1100 roku26, władzę nad 
krajem przejął Henryk, pozbawiając w ten sposób należnych mu praw swojego 
starszego brata, księcia Normandii, Roberta Krótkoudego, który w owym czasie 
nie powrócił jeszcze z I krucjaty. Powszechnie szanowany Anzelm udzielił poparcia 
Henrykowi I. Zważywszy na jego wątpliwe prawa do tronu oraz podejrzane oko-
liczności śmierci poprzednika, Henrykowi było ono bardzo potrzebne. Obiecał 
Anzelmowi, że będzie posłuszny papieżowi, ale niezmiennie starał się przekonać 
Paschalisa, aby pozwolił mu zachować prawo do inwestytury, nie bacząc na fakt, 

24  Ibid., s. 28-32; Haverkamp, Medieval Germany, s. 126.
25  Mann, Popes of the Middle Ages, t. VIII, London, 1925, s. 315, t. IX, s. 35-39; Z.J. Kosztoly-

nik, From Coloman the Learned to Bela III (1095-1196); Hungarian Domestic Policies and 
Their Impact upon Foreign Affairs, New York 1987, s. 62-64; Haverkamp, Medieval Germa-
ny, s. 128. 

26  Zob. t. II, rozdz. XX niniejszej książki. 
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że to właśnie spowodowało, iż za rządów Wilhelma Anzelm wyjechał z Anglii27. 
Wszystkie starania Henryka zakończyły się fiaskiem. Kiedy jego posłaniec, Wil-
helm z Veraval, w 1103 roku powiedział papieżowi: „Musisz wiedzieć, że mój pan, 
król Anglii, prędzej pogodzi się z utratą królestwa niż prawa inwestytury”, Paschalis 
odparł twardo: „Skoro twój król nie zrezygnuje z inwestytury nawet za cenę utraty 
królestwa, wiedz, że Paschalis nawet za cenę utraty życia, nigdy nie dozwoli mu 
jej bezkarnie zachować”28. Anzelm pozostał w Rzymie, Henryk trwał w uporze, 
a w kraju coraz powszechniej domagano się powrotu arcybiskupa. Kiedy Paschalis 
II zaproponował Anglii to samo, co uprzednio Niemcom w Guastalli, oświadcza-
jąc, że wszyscy duchowni zachowają dotąd pełnione urzędy pod warunkiem, że 
odtąd świeccy nie będą mieli prawa ich na nie wynosić, Henryk przyjął propo-
zycję, a Anzelm w sierpniu 1106 roku powrócił do Anglii. We wrześniu Henryk 
pokonał swojego brata Roberta w bitwie pod Tinchebrai w Normandii i wziął go 
do niewoli. Nie chciał jednak kolejnego konfliktu z Anzelmem i na synodzie Ko-
ścioła angielskiego, który w sierpniu 1107 roku obradował w Londynie, za zgodą 
króla, oficjalnie i formalnie zakazano praktykowania świeckiej inwestytury z tym 
wszakże zastrzeżeniem, że biskupi i opaci złożą władcy hołd lenny ze swoich ziem29.

W styczniu 1110 roku, bez uprzednich konsultacji z papieżem, cesarz Hen-
ryk V ogłosił, że ma zamiar poprowadzić armię na Rzym, zaprowadzić po drodze 
porządek w północnych Włoszech i koronować się na cesarza Świętego Cesarstwa 
Rzymskiego. Do sfinansowania tego przedsięwzięcia wybitnie przyczyniło się dziesięć 
tysięcy srebrnych marek posagu ośmioletniej księżniczki Matyldy Angielskiej, którą 
po osiągnięciu przez nią stosownego wieku, Henryk miał pojąć za żonę. Ponieważ 
nikt, w tym również papież, nie był pewny rzeczywistych intencji cesarza, margrabina 
Matylda Toskańska nie stawiała oporu przemarszowi wojsk Henryka przez jej ziemie. 
Pod koniec grudnia cesarz zatrzymał się na pewien czas w Arezzo, na południe od 
Florencji. Stamtąd wysłał arcybiskupa Alberta z Moguncji jako przewodniczącego 
delegacji, która w niewielkim kościele Santa Maria in Turri niedaleko Bazyliki św. 
Piotra miała negocjować z przedstawicielami papieża, na czele których stał kardynał 
Pierleoni. 4 lutego zawarto zdumiewające porozumienie: cesarz zrzeknie się prawa 
inwestytury, ale w zamian za to nabędzie praw do wszystkich ziem, majątków oraz 
dochodów biskupów i opatów niemieckich z wyjątkiem dziesięciny. W kolejnym 
tygodniu cesarz i papież podpisali stosowną umowę30.

W Niemczech, gdzie biskupi i opaci władali całymi księstwami i zarządzali 
większymi obszarami ziem niż w jakimkolwiek innym kraju chrześcijańskim, a setki 

27  Mann, Popes of the Middle Ages, t. IX, s. 83-86. 
28  Ibid., s. 86. 
29  Ibid., s. 86-88; A. Lane Poole, From Domesday Book to Magna Carta, 1087-1216, Oxford, 

1955, s. 120, 179. Anzelm, który miał wówczas siedemdziesiąt cztery lata i zmarł niecałe 
dwa lata później, do ostatnich chwil ciężko i  wytrwale pracował nad tym, aby Kościół 
w Anglii pozostawał w pełnej zgodzie zarówno z królem, jak i z papieżem (Mann, Popes of 
the Middle Ages, t. IX, s. 89). 

30  Mann, Popes of the Middle Ages, t. IX, s. 42-47; Haverkamp, Medieval Germany, s. 129-130. 
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szlachciców otrzymywało od nich feudalne nadania, zmiana taka mogła wręcz do-
prowadzić do rewolucji. Gdyby porozumienie to udało się wcielić w życie, Henryk 
V odniósłby wielki zysk – wydaje się wszakże nieprawdopodobne, aby faktycznie 
brał pod uwagę taką możliwość. Większość współczesnych kronikarzy podkreśla, że 
musiał wiedzieć, iż biskupi, opaci i feudałowie niemieccy nigdy się na to nie zgodzą, 
działał zatem w złej wierze. Papież Paschalis II uznał jednak na pewno, że jest to 
możliwe, w przeciwnym razie nie złożyłby swojego podpisu pod umową. Często pisze 
się o nim, że był nieznającym świata mnichem, a ten fakt zdaje się to potwierdzać31.

W niedzielę, 12 lutego 1111 roku Henryk V i jego armia wkroczyli do Rzy-
mu. Wcześniej cesarz złożył uroczystą przysięgę, że uszanuje życie, wolność oraz 
własność papieża i zrezygnuje z roszczeń do inwestytury. Paschalis II przyjął go 
w Bazylice św. Piotra. Na stopniach wiodących do świątyni Henryk ucałował stopy 
papieża, przysięgając mu wierność, a Kościołowi opiekę i obronę. Papież i cesarz 
zasiedli na wielkich krzesłach ustawionych na porfirowych tarczach w nawie św. 
Piotra. Paschalis wezwał do formalnej ratyfikacji umowy sporządzonej 4 lutego, 
na mocy której, w zamian za majątki i dochody niemieckich biskupów i opatów, 
z  których wyłączona została dziesięcina, cesarz zrzekał się prawa inwestytury. 
Henryk powstał z bogato rzeźbionego krzesła i zaniósł dokument do narożnika 
kościoła, gdzie okazał go biskupom oraz możnym, z których wielu prawdopodob-
nie aż do tej chwili nie znało jego treści. Żywiołowo sprzeciwili się jego zapisom 
i posunęli się nawet do tego, że określili go mianem herezji. Spory toczyły się cały 
dzień. Część niemieckiej szlachty zażądała natychmiastowej koronacji cesarza, bez 
oglądania się na postanowienia umowy. Paschalis odmówił i zarządził odprawienie 
mszy, która owego dnia położyła kres polemikom32.

Podczas mszy obecni w kościele niemieccy żołnierze zaczęli przepychać się tak 
blisko ołtarza, że ministranci z trudem torowali sobie między nimi drogę. Gdy msza 
się skończyła, pojmali papieża, a wraz z nim kilku kardynałów i wyższych urzęd-
ników papieskich. W najważniejszym kościele chrześcijańskiego świata wybuchło 
istne pandemonium. Część rzymian starała się uciec, inni próbowali walczyć. Obie 
strony wymachiwały bronią. Zginęło wielu ludzi, w tym także dzieci. Skradziono 
naczynia liturgiczne, kapłanów obdarto z kosztownych ornatów. Arcybiskup Kon-
rad z Salzburga bohatersko zaprotestował, deklarując że w obronie papieża gotów 
jest oddać życie, nikt jednak nie zwrócił na niego uwagi ani nie odpowiedział na 
wezwanie. Zdawać się mogło, że oto powtarza się efeski „sobór zbójecki”33. 

Kiedy mieszkańcy Rzymu dowiedzieli się o tych wydarzeniach, nocą poza-
bijali wszystkich Niemców, których udało im się dopaść, rankiem zaś, próbując 
ratować papieża, przypuścili żywiołowy, lecz niezorganizowany atak na Henryka 
i  jego armię. Przegrali, ale dopiero wówczas, kiedy sytuacja zmusiła Henryka, 

31  Mann, Popes of the Middle Ages, t. IX, s. 47-48; Haverkamp, Medieval Germany, s. 130. 
32  Mann, Popes of the Middle Ages, t.  IX, s. 48-52; Haverkamp, Medieval Germany, s. 130. 

Mann nie ma racji, podając, że owego roku niedziela przypadała na 11 lutego, a zatem 
dzień poprzedzający opisywane wydarzenia. 

33  Mann, Popes of the Middle Ages, t. IX, s. 53-55. 
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aby osobiście wziął udział w walce. Nocą 15 lutego cesarz i jego wojska wycofały 
się z  miasta, uprowadzając papieża, któremu odebrano pontyfikalne insygnia. 
Niemieccy jeźdźcy w błocie wlekli skrępowanych linami duchownych. Papieża 
i  sześciu kardynałów uwięziono w  zamku Trebicum na południe od Rzymu. 
Prawdopodobnie to właśnie tam, młody, trzydziestojednoletni człowiek o imieniu 
Norbert, kanonik katedry w Kolonii i jeden z kapelanów cesarza, przerażony tym, 
co się stało, przypadł do stóp papieża, błagając o wybaczenie. O ile wiemy, żadna 
inna pomoc ani pociecha nie stały się wówczas udziałem Paschalisa II34.

W przeszłości papieże szukali obrony przed niemiecką agresją u Normanów 
z południa Włoch, którzy zawsze byli wiernymi synami Kościoła, a nade wszystko nie 
życzyli sobie, aby Niemcy umacniali swoją władzę i wpływy na ziemiach Półwyspu 
Apenińskiego. Owego dnia, kiedy w Bazylice św. Piotra uwięziono papieża, w południo-
wych Włoszech rządziło dwóch sławnych i potężnych Normanów: Roger z Apulii 
oraz krzyżowiec Boemund. Gdyby ów wspaniały żołnierz, jakim był Boemund (który 
wszak często dla osobistych korzyści poświęcał sprawę krucjaty), wyłonił się z cienia 
i rzucił na ratunek papieżowi, chwila ta byłaby jednym z najwspanialszych epizodów 
w historii chrześcijaństwa. Tak jednak się nie stało. Boemund zmarł 6 marca, Roger 
zaś 22 lutego. Po raz pierwszy w historii włoskich Normanów władza na południu 
Włoch znalazła się w rękach kobiet: na Sycylii rządziła Adelajda, w Salerno Alaine, 
a w Taranto Konstancja. Niegdyś, nie bacząc na swoją płeć, w obronie papieża 
z pewnością wystąpiłaby Matylda Toskańska; teraz jednak liczyła sobie sześćdziesiąt 
pięć lat i nie była już do tego zdolna. Znikąd nie było widać ratunku. Cesarska armia 
łupiła Włochy. Henryk zagroził, że jeżeli papież nie przyzna mu inwestytury, zabije 
lub okaleczy wszystkich pochodzących z Rzymu więźniów35. 

W chwili słabości, której nigdy sobie nie wybaczył, papież Paschalis II, przytło-
czony świadomością ogromu cierpień, jakie w razie jego sprzeciwu mogliby ponieść 
ludzie, za których czuł się odpowiedzialny, uległ naciskom cesarza. 11 kwietnia 
przystał na wszystkie żądania Henryka. Obiecał przyznać mu prawo inwestytury, 
nie ekskomunikować go i koronować na cesarza. W zamian Henryk obiecał jedynie 
uwolnić więźniów i zostawić w spokoju Rzym. Następnego dnia papież odprawił 
mszę w  intencji Henryka i udzielił mu sakramentu komunii. Nazajutrz Henryk 
powrócił do Rzymu. Papież koronował go w Bazylice św. Piotra na cesarza, a ten 
zwrócił mu wolność. Pod koniec maja Henryk był już z powrotem w Niemczech36.

Papież nie ustąpił w żadnej kwestii związanej z doktryną Kościoła i większość 
ówczesnych jego krytyków doskonale to rozumiała. Było ich jednak bardzo wielu 
i to niezwykle rozsierdzonych. Nie brakowało ich nawet w samych Niemczech. 
Kapitulacja Paschalisa oznaczała sprzeniewierzenie się całej polityce papiestwa 
od czasów Leona IX, który zreformował Kościół i dążył do uniezależnienia go od 
wszelkiej władzy świeckiej. Część najbardziej rozgorączkowanych przeciwników 
uznała, że umowa nie ma mocy prawnej i nie brała nawet pod uwagę tego, że 
34  Ibid., s. 55-57; C. Kirkfleet, History of St. Norbert, St. Louis 1916, s. 11
35  Mann, Popes of the Middle Ages, t. IX, s. 57-58; Runciman, Crusades, t. II, s. 51. 
36  Mann, Popes of the Middle Ages, t. IX, s. 58-62. 
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papież, chociaż okazał słabość i mylnie osądził sytuację, miał jednak pełne prawo 
ją podpisać. Inni, mądrzejsi i lojalniejsi, ograniczyli się do okazania ubolewania 
i umiarkowanego potępienia. Było to aż nadto dla Paschalisa, który rozumiał, że 
nie sprostał zadaniu i zawiódł zaufanie. We wrześniu 1111 roku złożył insygnia 
papieskie i uciekł na wyspę Ponza. Nie wydał jednak żadnej oficjalnej deklaracji 
o złożeniu rezygnacji z urzędu. Wkrótce tez dotarły doń wieści, że ci, którzy go 
krytykowali, nie chcieli, aby odszedł z  urzędu, lecz na powrót okazał odwagę 
i zdecydowanie. W październiku papież powrócił do Rzymu, a w marcu 1112 roku 
zwołał synod, który obradował w pałacu laterańskim. Wzięło w nim udział stu 
dwudziestu sześciu biskupów i kardynałów oraz liczni przedstawiciele niższego 
duchowieństwa. Papież, zwracając się do zebranych, wyraził głęboki żal z powodu 
tego, co uczynił, podkreślił również oczywisty fakt, że działał pod przymusem. 
Formalnie i oficjalnie cofnął Henrykowi prawo inwestytury, które cesarz na nim 
wymusił, i chociaż sam go nie ekskomunikował, nie sprzeciwił się, kiedy na mocy 
swojej władzy, uczynili to biskupi francuscy37.

Wiosną 1107 roku, kiedy w  starym hiszpańskim mieście Léon zebrała 
się rada, król Kastylii i Léon, Alfons VI Mężny, miał lat siedemdziesiąt. Żadna 
z jego czterech kolejnych żon nie dala mu męskiego potomka, miał jednak syna 
z muzułmańską księżniczką Zaidą. Ów syn z nieprawego łoża nazywał się San-
cho. Alfons VI miał też córkę z nieprawego łoża o imieniu Teresa, która wyszła 
za księcia Henryka Portugalskiego. Jedynym dzieckiem z  legalnego związku 
była Urakka, zaślubiona księciu Galicji, Rajmundowi. Henryk i  Rajmund byli 
Francuzami, kuzynami, którzy razem dorastali w Burgundii i byli spokrewnieni 
z jej władcą. Obaj byli ambitnymi intrygantami, dbającymi jedynie o poszerzanie 
swoich dominiów. Alfons VI nie ufał ani im, ani swoim córkom. Król Kastylii 
nigdy nie darzył swojej rodziny sympatią. Ludzie nadal szeptali między sobą, że 
kilkadziesiąt lat wcześniej, żeby zasiąść na tronie Kastylii, zabił własnego brata. On 
jednak wiedział, co jest stawką w trwającej od stuleci rekonkwiście. Rozumiał, że 
jej cele są ważniejsze i muszą przeważać nad politycznymi i osobistymi interesami 
chwili. Nie dostrzegał świadomości tego u swojego zięcia. Dynastia Almorawidów 
z Maroka była dla chrześcijańskiej Hiszpanii nieustającym zagrożeniem. Pięć lat 
wcześniej Almorawidzi ostatecznie wyparli z Walencji Jimenę, bohaterską wdowę 
po Cydzie. Minionego roku podporządkowali sobie władcę Saragossy i uczynili 
go swoim wasalem, przedtem zaś zdobyli mającą strategiczne znaczenie twierdzę 
Fraga położoną na północ od rzeki Ebro, w pobliżu granicy z Katalonią i niewielkim 
chrześcijańskim królestwem Aragonii. Na początku roku, do Hiszpanii przybył 
Ali – nowy król z dynastii Almorawidów, syn groźnego Jusufa ibn Taszfin, który 
przez całe pokolenie był śmiertelnym i najgroźniejszym wrogiem tutejszych chrze-
ścijan. Były wszelkie powody, by sądzić, że przygotowuje nową wojnę. Alfons VI 
postanowił, że podobnie jak on sam, jego następca musi być zarazem królem 
i wojownikiem – w żadnym razie zaś cudzoziemcem czy kobietą. Zażądał od rady 

37  Ibid., s. 62-68. 
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zebranej w Léon, aby za jego dziedzica uznała bękarta Sancho. Miał on wtedy co 
prawda zaledwie czternaście lat, ale mimo to, rada uczyniła, o co poprosił król38.

We wrześniu 1107 roku zmarł mąż Urakki, książę Galicji, Rajmund. Dzie-
dzicem tronu był teraz jego dwuletni syn, Alonso. W grudniu zwołano w Léon 
następne posiedzenie rady, która miała ustalić status owdowiałej Urakki. Stary król 
zezwolił jej władać Galicją, ale tylko do chwili, kiedy ponownie wyjdzie za mąż. 
Gdyby do tego nie doszło, rządy nad krajem miał przejąć jej syn. Owo niezwykłe 
i zaskakujące rozporządzenie wyraźnie wskazuje na to, że Alfons VI nie chciał, 
aby kolejny mąż Urakki zagroził pozycji Sancho, którego przecież wyznaczył na 
swojego następcę. W  owym czasie zmarła czwarta żona króla; władca szybko 
wziął sobie piątą – prawdopodobnie żywił nadzieję, że mimo podeszłego wieku, 
spłodzi z nią syna z prawego łoża. Wiosną 1108 roku, kiedy na szczytach Sierra 
Guadarramas zaczęły topnieć śniegi, na dwór dotarły wieści, że ciągną już wojska 
odwiecznego wroga. Islamska armia dowodzona przez Tamina, brata króla Alego, 
gnała na północ przez równiny La Manchy i obległa fortecę Uclés, osiemdziesiąt 
kilometrów na wschód od Toledo. Alfons VI, który niedawno ciężko zachorował, 
postawił na czele wojsk swojego syna i następcę, przydzielił mu ośmiu najwybit-
niejszych hiszpańskich dowódców i wysłał do Uclés, aby przełamać oblężenie. Do 
spotkania obu armii doszło 29 maja. Bitwa zakończyła się druzgocącym zwycię-
stwem niewiernych. Siedmiu wielkich dowódców poległo – ocalał jedynie Alvar 
Fáñez – zginął także książę Sancho39.

Stary król z pewnością przypomniał sobie wówczas najdotkliwszą klęskę, 
zadaną mu przez Maurów dwadzieścia dwa lata wcześniej w bitwie pod Sagrajas. 
Ranny i krwawiący uciekał wówczas z pola walki i zanim udało mu się znaleźć 
tymczasowe schronienie, przebył konno prawie sto kilometrów. Sprawa chrześci-
jańskiej Hiszpanii wydawała się wtedy ostatecznie przegrana. Mimo to otrząsnął 
się po przegranej, zebrał wojska i ocalił swój kraj40. Ani wiek, ani choroba nie 
przyćmiły w obliczu przeciwności losu jego niezłomnej odwagi. Kiedy muzuł-
mańskie kolumny dotarły do Huete i Cuenca na wschód od Uclés, a od zachodu 
do Ocaña, w połowie drogi do Toledo, Alfons VI na czele licznych wojsk wyruszył 
na południe. Prawdopodobnie musiano go nieść; możemy wyobrazić go sobie, 
jak wychudły i wyniszczony chorobą, lecz nadal z błyskiem w oczach, leżąc na 
noszach ponagla swoich ludzi do jeszcze szybszego marszu. Jego syn zginął, wróg 
stał u bram, on sam miał siedemdziesiąt jeden lat i stał już na progu śmierci, ale 
mimo to kontratakował. Legenda głosi, że Cyd w pełnej zbroi, słaniając się na 
bojowym rumaku, poprowadził ostatni szturm na Maurów oblegających Walencję. 
38  B.F. Reilly, Alfonso VI, s. 327-328, 332-335, 338-340 i The Kingdom of Léon-Castilla under 

Queen Uracca, 1109-1126, Princeton 1982, s. 25-42, 50; R.A. Fletcher, Saint James`s Cata-
pult; the Life and Times of Diego Gelmirez of Santiago de Compostela, Oxford 1984, s. 120; 
D.W. Lomax, The Reconquest of Spain, London 1978, s. 83. Reilly (Alfonso VI, s. 328) datuje 
narodziny Sancho na rok 1093. 

39  B.F. Reilly, Alfonso VI, s. 341-350 i Queen Uracca, s. 43-44, 49-51; Fletcher, Saint James`s 
Catapult, s. 124-126. 

40  Zob. t. II, rozdz. XX niniejszej książki. 
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Być może tak rzeczywiście było, być może nie, lecz latem 1108 roku, maszerując 
na południe, Alfons VI uczynił niemal dokładnie to samo41. 

Wreszcie, przed oczyma króla pojawiły się białe mury wielkiego zamku w Se-
gowii z łopoczącymi na blankach czerwono-złotymi sztandarami Kastylii. Toledo, 
które podstępem zdobył dwadzieścia trzy lata temu, trzymało się dzielnie; było nie 
do zdobycia, jak zawsze, gdy go zaciekle i mężnie broniono. Król chciał tam dotrzeć, 
ale jego choroba najprawdopodobniej uniemożliwiła przeprawę przez wysokie granie 
Guadarramas, które wznoszą się między Segowią i Toledo. Wezwał zatem córkę, 
Urakkę, aby przybyła do niego do Segowii. Wiele byśmy dali za to, żeby dowiedzieć 
się, o czym wówczas mówili, ale źródła z początku XII wieku rzadko zawierają tak 
osobiste szczegóły. Mimo to, posiadane przez nas informacje wskazują, że właśnie 
wówczas w Segowii stary król wydał córce rozkazy z taką mocą i stanowczością, że 
mimo jej nieposłusznego i zmiennego charakteru (zaświadczą o tym jej późniejsze 
dzieje), oraz – wedle jej własnych słów – osobistej niechęci wobec żądań ojca, Urak-
ka nie potrafiła się mu przeciwstawić. Tuż po jego śmierci poślubiła największego 
wojownika Hiszpanii, króla Aragonii, Alfonsa I Walecznego42. 

Alfons Waleczny miał wówczas trzydzieści pięć lat. Nigdy wcześniej nie był 
żonaty. Przez cztery lata sprawowania rządów niemal bez przerwy toczył wojenne 
kampanie. Poprowadził dwie zakrojone na szeroką skalę kontrofensywy wymie-
rzone w muzułmanów z Saragossy i odzyskał pewne obszary terytorium nad rzeką 
Ebro, po obu stronach miasta. Wojna była jego żywiołem; nie baczył na polityczne 
zabiegi ani na materialne korzyści. Wydawało się, że nie przywiązuje wagi również 
do tego, że pozostaje kawalerem i nie ma żadnego dziedzica; podobno gardził 
towarzystwem kobiet43. Potrafił jednak walczyć, a w owej krytycznej chwili dla 
Alfonsa VI to właśnie było najważniejsze. Alfons Waleczny potrafił skutecznie do-
wodzić połączonymi siłami Aragonii i Kastylii przeciwko odwiecznemu wrogowi. 
W takiej sytuacji Urukka musiała go poślubić. Przyszli małżonkowie byli blisko ze 
sobą spokrewnieni, co oznaczało, że aby zawrzeć małżeństwo, niezbędna będzie 
dyspensa papieża. Alfons VI nigdy jednak nie słynął z pobożności i nie chciał 

41  B.F. Reilly, Alfonso VI, s. 351-352 i Queen Uracca, s. 51-52; J.M. Lacarra, Alfonso el Batal-
lador, Zaragoza 1978, s. 33. Fletcher (Saint James`s Catapult, s. 126) sugeruje, że Alfons VI 
z racji choroby całkowicie utracił sprawność fizyczną, a prawdopodobnie także umysłową; 
wydaje się, iż nie wie o niezwykłej podróży do Segowii, która opisuje Reilly, ani nie jest 
świadom jej znaczenia. Ówczesne źródło podaje, że Alfons VI chorował już dziewiętnaście 
miesięcy przed śmiercią, czyli od grudnia 1107 roku, Reilly jednakże słusznie stwierdza, 
że „można powątpiewać, czy owa śmiertelna choroba z perspektywy czasu nie wydaje się 
dłuższa, niż w istocie była” (Queen Uracca, s. 52) W swojej biografii Alfonsa VI Reilly pi-
sze, że w owym czasie król był „po części aktywny” (Alfonso VI, s. 346). 

42  Reilly, Queen Uracca, s. 51-55, 57; Fletcher, St. Fames`s Catapult, s. 126-127. Kiedy przystę-
pował do pisania biografii Alfonsa VI, Reilly doszedł do wniosku, że gdy stary król spotkał 
się z córką w Segowii, powiedział jej tylko, że będzie jego następczynią, a decyzję o jej ślubie 
podjął dopiero po uprzedniej naradzie ze szlachtą, która miała miejsce jesienią. (Alfonso VI, 
s. 356). Ponieważ jednak szlachta była powszechnie przeciwna temu małżeństwu i Alfons 
VI prawdopodobnie spodziewał się ich sprzeciwu, bardziej prawdopodobne wydaje się, że 
podjął decyzje, zanim doszło do konsultacji i podobnie uczynił w przypadku swojej córki. 

43  Reilly, Queen Uracca, s. 40, 59-60; Lacarra, Alfonso el Batallador, s. 17, 27-32. 
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nawet słyszeć o czekaniu na papieską decyzję. Próżne były protesty czcigodnego 
Bernarda, arcybiskupa Toledo. Tak więc kilka miesięcy po śmierci starego króla 
(niestety, nie dysponujemy żadną relacją opowiadającą o jego ostatnich dniach), 
Urukka postąpiła zgodnie z jego rozporządzeniem. W umowie małżeńskiej znalazł 
się zapis, w którym Alfons i Urukka zobowiązali się, że nie rozejdą się z powodu bli-
skiego pokrewieństwa nawet wówczas, gdyby groziła im papieska ekskomunika44.

Niekanoniczne małżeństwo okazało się katastrofą. Alfons VI był tak skoncen-
trowany na militarnym niebezpieczeństwie, że przyćmiło mu ono świadomość faktu, 
że w sprawie tej ma istotne znaczenie czynnik religijny i ludzki (pamiętajmy jednak, 
że nigdy nie przykładał do nich większego znaczenia). Wiosną 1111 roku papież 
Paschalis II anulował ten związek45. Walcząca Hiszpania nie mogła przeciwstawić się 
papieżowi, ponieważ to właśnie Kościół i wiara nadawały sens jej zmaganiom. Alfons 
Mężny i Urakka zupełnie do siebie nie pasowali i wkrótce sami się o tym przekonali. 
Owe nieprzemyślane i chybione małżeństwo przez cały czas jego trwania w znacznej 
mierze odciągało Alfonsa od obowiązków przywódcy rekonkwisty. 

Szczęśliwie dla niego i całej katolickiej Hiszpanii, przez pięć lat (1109-1114), 
w trakcie których Alfons przemierzał Kastylię, bezskutecznie zabiegając o poparcie, 
narzucając swoje rządy i próbując uporać się z coraz większymi trudnościami, któ-
rych przysparzała mu królowa i jej arystokratyczni sojusznicy, brzemię walki wzięli 
na siebie inni46. W 1109 roku Ali Ben Jusuf pomaszerował na północ; zaatakował 
i zdobył Talaverę – miasto położone nad Tagiem poniżej Toledo. Panując nad Uclés 
na wschodzie i Talaverą na zachodzie, najechał obszary wokół Toledo, a następnie 
przypuścił nań bezpośredni szturm. Garnizonem dowodził kastylijski bohater Alvar 
Fáñez. On i jego ludzie walczyli na murach, a wiekowy arcybiskup Bernard i ducho-
wieństwo, wraz ze starcami, kobietami i dziećmi, przebywali w katedrze i nie ustawali 
w modlitwach. Ali sprowadził tarany, machiny oblężnicze i drabiny. Przeprowadził 
je po długim nasypie aż pod bramę Almohada. Fáñez dokonał wówczas śmiałego 
wypadu z miasta i spalił maszyny oblężnicze. Muzułmanie wycofali się, ale zdobyli 
Madryt (z wyjątkiem cytadeli) i inne miasta tego regionu47. W roku 1111 Alfons Wa-
leczny przybył do Toledo, wygnał arcybiskupa Bernarda i proklamował się królem48, 
ale był to jedynie pusty gest. Wielkiego wojownika zajmowały problemy w Kastylii, 
więc obrona Toledo pozostała w gestii miejskiego garnizonu. Przez pięć lat, kiedy 
Alfons borykał się z kłopotami, które stwarzało nieudane i nielegalne małżeństwo, 
Maurowie nie zaprzestali podejmowania kolejnych prób opanowania miasta. W 1113 

44  Reilly, Alfonso VI, s. 363, i Queen Uracca, s. 55-59; A.G. Biggs, Diego Gelmirez, First Arch-
bishop of Compostela, Washington 1949, s. 67-68; Lacarra, Alfonso el Batallador, s. 37-38. 

45  Reilly, Queen Uracca, s. 67. 
46  Szersze omówienie tej mało budującej i nader zawiłej historii, która nie przyniosła chluby 

żadnej z  uwikłanych w  nią osób, znajdzie czytelnik w: Reilly, Queen Uracca, s.  66-102; 
Lacarra, Alfonso el Batallador, s. 41-61; Biggs, Diego Gelmirez, s. 70-100; J.O`Callaghan, 
A History of Medieval Spain, Ithaca 1975, s. 217. 

47  Lomax, The Reconquest of Spain, s. 76-77. 
48  Lacarra, Alfonso el Batallador, s. 49; Biggs, Diego Gelmirez, s. 79. 
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roku pokonali Alvaro Fáñeza w bitwie pod Oreja, zaledwie trzydzieści kilometrów 
od Toledo. Alvaro zginął rok później w bójce z chrześcijanami z Segowii (powodem 
była zapewne pogłębiająca się wrogość między Urakką a Alfonsem Walecznym); 
kiedy jednak gubernator Kordoby al-Mazdali, postanowił wykorzystać jego śmierć 
jako okazję do kolejnego szturmu, poniósł klęskę, jak wszyscy jego poprzednicy. 
W marcu 1115 roku wojska toledańskie pomaszerowały do Kordoby. Al-Mazdali 
zginął, próbując bronić miasta49.

Tymczasem w Portugalii w ręce niewiernych wpadły Lizbona, Santarem oraz 
Porto. Za wyjątkiem niewielkiego północnego skrawka terytorium przy granicy 
z Galicją, cały kraj znalazł się pod panowaniem Maurów. Książę Henryk Portugalski 
pojechał szukać pomocy do rodzinnej Francji i zmarł tam w 1112 roku, osieroca-
jąc trzyletniego syna, Alfonsa Henryka, późniejszego pierwszego króla Portugalii. 
Władzę regencyjną objęła po nim Teresa, córka Alfonsa VI. Muzułmańskie okręty 
wojenne nieustannie nękały wybrzeża Galicji, aż tereny te niemal całkowicie opu-
stoszały50. W roku 1114, kończącym okres uwikłania Alfonsa Walecznego w sprawy 
Kastylii, podczas nieobecności w kraju księcia Barcelony Ramona Berenguera, który 
prowadził wówczas rekonkwistę na Balearach, Maurowie z Saragossy zaatakowali 
katalońską stolicę. Zostali jednak pokonani w bitwie pod Martorell, a ich dowódca 
zginął. Alfons Waleczny zaapelował o pomoc do rycerzy francuskich i wielu z nich 
odpowiedziało na wezwanie. Z ich pomocą, z południa zaczął posuwać się w stronę 
Saragossy, starając się odciąć ją od muzułmańskiej części Hiszpanii51. Ostatecznie 
postanowił wycofać się z Kastylii i, zgodnie z zaleceniem Kościoła, zerwać małżeń-
stwo z Urukką. Teraz planował potężną ofensywę na Saragossę, a jego sojusznikami 
byli Francuzi, którzy w tej roli zastąpili Kastylijczyków. Co do królowej Urukki, led-
wie zdołała ujść z życiem, kiedy w roku 1117 w Santiago de Compostela wybuchło 
powstanie. Kiedy wybiegła z płonącej wieży dzwonniczej, tłum schwytał ja, obdarł 
częściowo z ubrania, wytarzał w błocie, a rzucony kamień uderzył ją w twarz52. Stary 
Alfons VI błędnie wybrał remedium na zaistniałą sytuację, ale aż nadto prawdziwie 
ocenił, że jego córka nie nadaje się na władczynię.

Jesienią tego samego roku (1111), który przyniósł tak wielkie upokorzenie 
Paschalisowi II, młody, dwudziestojednoletni człowiek o imieniu Bernard spieszył 
konno, aby dołączyć do swego ojca Tescelina i wuja Gaudry`ego, drobnych szlachci-
ców z Burgundii, którzy wraz z wojskami swego księcia maszerowali w górę Sekwany. 
Celem wyprawy dowodzonej przez księcia było oblężenie Grancey-le-Chateau. Ber-
nard był szczupły, przystojny, uczciwy i ujmujący w obejściu, a jednocześnie pełen 
pasji, zapału i wewnętrznego ognia. Jego matka Aleth wychowała go w całkowitym 
oddaniu dla wiary katolickiej i szczególnym kulcie Błogosławionej Dziewicy Maryi. 

49  Lomax, The Reconquest of Spain, s. 77; Reilly, Queen Uracca, s. 97, 105; Fletcher, St. Fames`s 
Catapult, s. 131. 

50  Lomax, The Reconquest of Spain, s. 64-65; Lacarra, Alfonso el Batallador, s. 59; Reilly, Queen 
Uracca, s. 82-83, 88, 96; Biggs, Diego Gelmirez, s. 105. 

51 Lomax, The Reconquest of Spain, s. 83. 
52  Biggs, Diego Gelmirez, s. 125-130. 
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Zmarła przed czterema laty, ale pamięć o niej nieustannie towarzyszyła Bernardowi; 
miał poczucie, że matka wzywa go do poświęcenia się służbie Bogu. W pobliżu 
znajdował się znany z nadzwyczaj surowej reguły klasztor w Citeaux; niewątpliwie 
okoliczni mieszkańcy wiele o nim opowiadali. Bernard oraz wuj Gaundry chcieli 
do niego wstąpić, ale bracia Bernarda byli temu zdecydowanie przeciwni właśnie ze 
względu na ów wyjątkowy rygoryzm. Jadąc do Grancey-le-Chateau, Bernard natknął 
się na przydrożny kościół. Zaszedł tam, by się pomodlić, a wyszedł z niego z mocnym 
postanowieniem dołączenia do monastycznej wspólnoty w Citeaux i przekonania 
do tego swoich braci. W swoim entuzjazmie dla nowo podjętej decyzji był tak su-
gestywny, że wuj Gaudry oraz bracia Bartłomiej, Andrzej i Guy zgodzili się razem 
z nim wstąpić do wspólnoty cystersów. Nieco później podobną wolę zadeklarował 
przyjaciel Bernarda, Hugon z Vitry. Gerard, czwarty brat, który początkowo nie chciał 
posłuchać wezwania, podjął identyczną decyzję następnego roku w marcu, po tym 
jak ranny został wzięty do niewoli i zdołał z niej uciec. Kiedy Bernard w kwietniu 
1112 roku wyruszył do Citeaux, przyprowadził ze sobą do klasztoru co najmniej 
trzydziestu postulantów – w owym czasie właśnie tylu, a może nawet mniej członków 
liczyła cała wspólnota Citeaux53.

Opatem Citeaux był wówczas św. Stefan Harding, który w 1108 roku przejął 
ten urząd po św. Alberyku. Nie potrzebował wiele czasu, aby zorientować się, że 
owymi młodymi ludźmi nie powoduje przejściowa egzaltacja. Ich pojawienie się 
w klasztorze było owocem głęboko i starannie przemyślanej decyzji. Oto dowód, 
że Bóg rzeczywiście błogosławił ich nowemu stylowi życia, bezkompromisowemu 
ubóstwu, zgrzebnej prostocie, kryształowo czystemu oddaniu, czego symbolem był 
biały habit. Teraz nowe zgromadzenie monastyczne mogło rozrastać się podobnie 
jak inne, wcześniej założone macierzyste domy zakonne, cieszące się nieprzemijającą 
duchową chwałą: Monte Cassino św. Benedykta oraz Cluny św. Bernona i św. Odona. 
Dokładnie rok później, św. Stefan założył klasztor cystersów w La Ferté, na południe 
od Dijon, nad rzeką Grône, blisko miejsca, gdzie wpływa ona do Soany. Opatem 
wspólnoty został Bertrand, prawdopodobnie członek pierwszego zgromadzenia 
cystersów; towarzyszyło mu dwunastu mnichów. W roku 1114 kolejny klasztor 
cystersów powstał w Pontigny, niedaleko Auxerre, na północny wschód od Citeaux; 
mimo iż od zakończenia przezeń nowicjatu upłynął zaledwie rok, opatem Pontigny 
został Hugon z Vitry, przyjaciel Bernarda (teraz znany jako Hugon z Mâcon)54.

Bernard tymczasem pilnie studiował Pismo. Odtąd było to jego pasją przez całe 
życie, dzięki czemu miał zyskać miano „ostatniego ojca Kościoła”. Pragnął jedynie, 
całkowicie oddany Chrystusowi, wieść skromny żywot z dala od zgiełku świata. 
Opat, św. Stefan, dostrzegał jednak jego wybitne zdolności oraz cechy przywódcze. 

53  W. Williams, Saint Bernard of Clairvaux, Manchester 1935, s. 3-12; King, Citeaux and Her 
Elder Daughters, s. 18-19; B.S. James, Saint Bernard of Clairvaux, New York 1957, s. 19-27; 
J. Marillier, Les premières annès; les ètudies de Châtillon oraz La vocation [w:] Commission 
d`histoire de l`ordre de Citeaux, Bernard de Clairvaux, Paris 1953, s. 17-37. 

54  King, Citeaux and Her Elder Daughters, s.  106-108, 148-150; Williams, Saint Bernard, 
s. 12-13. 
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W roku 1115 Bernard został mianowany opatem trzeciego klasztoru cystersów, 
który powstał po utworzeniu macierzystego domu zgromadzenia. Jego siedzibą 
było Clairvaux, położone w Szampanii, w dolinie rzeki Aube (po francusku nazwa 
ta znaczy „rzeka świtu”). Wśród dwunastu mnichów-założycieli nowej wspólnoty 
było trzech jego braci: Gerard, Guy i Andrzej oraz dwóch innych krewnych, którzy 
byli w grupie trzydziestu osób, przybyłych z Bernardem do Citeaux. Dwa lata póź-
niej do zgromadzenia dołączył także jego siedemdziesięcioletni ojciec, Tescelin55.

Nowy klasztor ulokowano w głębokim, gęsto porośniętym lasem zagłębieniu 
terenu między dwoma wzgórzami, które nazywano doliną Absinthe (Dolina Gory-
czy). Pierwszy budynek wzniesiony w Clairvaux był przeznaczony na mieszkanie dla 
mnichów. Na dole znajdowała się kuchnia i miejsce spożywania posiłków – tutaj rolę 
podłogi pełniło klepisko. Na pięterku, na które wchodzono po drabinie, były miejsca 
do spania. Mnisi sypiali na deskach podłogi, a za poduszki służyły im drewniane 
kloce. Wyodrębniono tam także niewielki, oddzielny pokoik dla opata i pomiesz-
czenie dla gości. W kaplicy postawiono trzy ołtarze: najwyższy z nich poświęcony 
był Błogosławionej Dziewicy Maryi, a dwa pozostałe św. Benedyktowi oraz św. 
Wawrzyńcowi. Początkowo jedynym pożywieniem mnichów były bukowe orzeszki, 
jagody, korzonki, jadalne rośliny i kluskowaty chleb wyrabiany z najgorszych ziaren. 
Braciszkowie nie nosili obuwia, a wszystkie prace wykonywali własnoręcznie; od 
czasu do czasu korzystali tylko z pomocy jedynego klasztornego osiołka56.

Postulantom wkraczającym w  obręb klasztoru św. Bernard mógł rzec: 
„Pozostawcie swoje ciało u drzwi; tu jest królestwo dusz; na nic wam tutaj ono”57. 
W roku 1116, w drugim roku pobytu w Clairvaux, św. Bernard doświadczył wizji, 
w której zobaczył chmarę ludzi „wszelkiego wieku i wszelkiej pozycji”, która niczym 
wzburzona rzeka wypełniła dolinę. Jeszcze za życia Bernarda, Clairvaux miało 
stać się macierzystym domem sześćdziesięciu ośmiu klasztorów; do końca wieku 
liczba ich wzrosła do dwustu sześćdziesięciu trzech. W  klasztorze przebywało 
początkowo dwunastu mnichów, ale kiedy Bernard umierał, było ich siedmiuset. 
Zakon wydał papieża, pięciu kardynałów i jedenastu biskupów58. 

Zaledwie dwa miesiące przed założeniem przez Bernarda klasztoru w Cla-
irvaux, Norbert, młody kanonik z  Kolonii, którego, jak pamiętamy, przeraziła 
w Rzymie brutalność, z jaką jego cesarz potraktował papieża, doświadczył podob-
nego nawrócenia, co św. Paweł. Wydarzenie to na zawsze odmieniło jego życie. 
W czasie gwałtownej burzy poczuł nagle, że coś zrzuca go z siodła i usłyszał głos 
wzywający, aby „odwrócił się od zła i czynił dobro”. Norbert wiele dni spędził na 
modlitwie przed krucyfiksem, przywdział włosiennicę i zamieszkał w klasztorze 
benedyktynów w Siegburgu niedaleko Kolonii. Jego przewodnikiem duchowym był 
opat Conon. Został wyświęcony na księdza w katedrze w Kolonii i mimo sprzeciwu 

55  Williams, Saint Bernard, s. 14-19, 29.  
56 Ibid., s. 22-26; King, Citeaux and Her Elder Daughters, s. 208-215. 
57  King, Citeaux and Her Elder Daughters, s. 215. 
58  Ibid., s. 215, 222, 226. 
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swoich dawnych współpracowników, kanoników z Xanten, zaczął głosić Słowo 
Boże, zyskując coraz więcej słuchaczy. Podobnie jak wcześniej Bernard, Norbert 
również podążał ścieżką prawdziwego i całkowitego oddania Bogu59.

Cesarz Henryk V najpierw najechał Włochy, aby przejąć ziemie niedawno 
zmarłej i zawsze wiernej Kościołowi Matyldy Toskańskiej, a następnie, w marcu 
1117 roku wkroczył do Rzymu. Papież ratował się ucieczką. Arcybiskup Maurice 
Bourdin z Bragi koronował Henryka na cesarza w Bazylice św. Piotra (jednak nie 
w tradycyjnym miejscu koronacji przy głównym ołtarzu, lecz w kaplicy św. Grze-
gorza). Henryk pozostał w Rzymie jedynie przez kilka dni. Arcybiskup Bourdin 
rychło został obłożony ekskomuniką. Z początkiem roku 1118, papież Paschalis II 
wrócił do Rzymu, gdzie zmarł 21 stycznia60.

Trzy dni później czterej z siedmiu kardynałów biskupów, dwudziestu siedmiu 
z dwudziestu ośmiu kardynałów prezbiterów i wszyscy spośród osiemnastu kardyna-
łów diakonów zebrali się na konklawe, aby wybrać jego następcę. Chyba nikt nie miał 
wątpliwości, że wybór ich padnie na Jana z Gaeta, kanclerza Paschalisa II oraz jego 
poprzednika, Urbana II. Wybrano go jednogłośnie, nie bacząc ani na podeszły wiek, 
ani na zły stan zdrowia. Jako drugi w historii Kościoła przyjął imię Gelazjusz. Klasztor, 
w którym odbyło się konklawe, został błyskawicznie zaatakowany przez buntowniczego 
szlachcica Cencjusza Frangipane’a i jego ludzi, którzy schwytali i poturbowali nowego 
papieża. Milicja miejska pospieszyła na pomoc, a wówczas Frangipane wraz ze swymi 
zwolennikami zaczęli błagać papieża o wybaczenie, które zostało im udzielone61.

Gdy tylko wieści o tym dotarły do Henryka V, zawrócił on z drogi w okolicy 
Werony w północnych Włoszech, ruszył forsownym marszem na południe i wkroczył 
do Rzymu nocą 1 marca. Kolejnej nocy papież, mimo szalejącej burzy, próbował 
uciec drogą morską. Niemcy ruszyli w pogoń i zasypali jego galerę chmarą zatrutych 
strzał. Statek im umknął, ale sztorm go wyrzucił na brzeg. Kardynał Hugon z Altari 
w ciemności i nawałnicy na własnych plecach zaniósł starego i zniedołężniałego pa-
pieża do zamku Ardea, pięćdziesiąt kilometrów od Rzymu. Nim dotarli tam Niemcy, 
kolejnej nocy papieża przewieziono łodzią do rodzinnego Gatea na południu Włoch. 
Powitała go tam normańska arystokracja, która uroczyście zapewniła, że będzie go 
bronić. Tam właśnie 10 marca został wyświęcony na papieża. W tym czasie cesarz 
Henryk V ogłosił kardynała Bourdina papieżem „Grzegorzem VIII”, powołując tym 
samym kolejnego cesarskiego antypapieża. Gelazjusz II szybko, bo już w Niedzielę 
Palmową 7 kwietnia, odnowił ekskomunikę, którą obłożeni byli cesarz i antypapież. 
Normanowie wyruszyli na Rzym. Henryk, po powtórnym koronowaniu na cesarza 
powrócił do Niemiec, a to umożliwiło Gelazjuszowi przyjazd do Rzymu na początku 
lipca. Ledwie jednak powrócił, a niemal natychmiast z całą zaciekłością zaatakował 
go Frangipani. Gelazjusz uznał, że w mieście jeszcze przez jakiś czas będzie panować 
anarchia, udał się zatem do Pizy, stamtąd do Genui, a następnie do Francji, gdzie 

59  Kirkfleet, St. Norbert, s. 13-30. 
60  Mann, Popes of the Middle Ages, t. IX, s. 72-81. 
61  Ibid., s. 120-125. 
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spędził krótką resztę życia, jaka mu jeszcze pozostała. W sanktuarium św. Idziego 
w Langwedocji przyjął na audiencji Norberta i udzielił mu zezwolenia na nauczanie 
w każdej diecezji, w której zechce to czynić62.

Tymczasem, 22 maja 1118 roku Alfons Waleczny z pomocą znacznej liczby 
francuskich rycerzy rozpoczął oblężenie Saragossy – wysuniętego najdalej na 
północ europejskiego przyczółka islamu. Od czasu pierwszego podboju Hiszpanii 
przez muzułmanów, była to ich główna baza w północnej części Półwyspu Iberyj-
skiego. W czasie owego oblężenia, najznaczniejszą postacią pośród francuskiego 
rycerstwa był Gaston V z Béarn, który w czasie I krucjaty budował machiny ob-
lężnicze służace do szturmu na Jerozolimę. Tego samego roku, jakiś czas później, 
papież Gelazjusz po przybyciu do Francji pobłogosławił ich przedsięwzięcie jako 
krucjatę. Ali Ben Jusuf, któremu rok wcześniej nie udało się zdobyć Coimbra w Por-
tugalii, powrócił do Maroka, zaś pozostali w Hiszpanii muzułmańscy dowódcy 
nie potrafili skutecznie koordynować swoich działań. Oddziały idące na odsiecz 
miastu dotarły do Saragossy dopiero 8 grudnia, kiedy obrońcy byli już skrajnie 
wycieńczeni, i zostały rozgromione przez krzyżowców, którzy teraz przewyższali 
Maurów liczebnie. Dziesięć dni później Saragossa skapitulowała. Było to największe 
zwycięstwo rekonkwisty od czasu odbicia Toledo przez Alfonsa VI w roku 1085. 
W ciągu kolejnych dwóch lat Alfons Waleczny zapewnił sobie skuteczną kontrolę 
nad dużą częścią doliny rzeki Ebro – serca północno-wschodniej Hiszpanii. Na 
wybrzeżu odnowił miasto i arcybiskupstwo Tarragony. Odniósł także znaczące 
zwycięstwo w  bitwie pod Calatayud, sześćdziesiąt kilometrów na południowy 
zachód od Saragossy, gdzie z pomocą księcia Akwitanii i sześciuset francuskich 
rycerzy pokonał muzułmańskie wojska pod dowództwem Ibrahima, młodszego 
syna Jusufa ibn Taszfina. Aragonia zyskała status potężnego hiszpańskiego króle-
stwa, Maurowie zaś musieli pogodzić się ze znaczącą porażką63. 

W czasie krótkiego i burzliwego pontyfikatu Gelazjusza II miało też miejsce 
wydarzenie o istotnym znaczeniu w historii chrześcijaństwa: śmierć króla Jero-
zolimy Baldwina I i przejęcie władzy przez jego następcę Baldwina z Le Bourg, 
który jako Baldwin II został koronowany przez patriarchę Arnulfa w Niedzielę 
Wielkanocną 1118 roku (14 kwietnia). Wcześniej tego samego roku Baldwin 
I dokonał rzeczy pozornie niemożliwej: dysponując jedynie dwustu szesnastoma 
konnymi i czterystoma żołnierzami piechoty zaatakował liczący kilka milionów 

62  Ibid., s. 127-135; Kirkfleet, St. Norbert, s. 37-40. 
63  Lomax, The Reconquest of Spain, s.  83-84; O`Callaghan, Medieval Spain, s.  219-220; 

Lacarra, Alfonso el Batallador, s.  67-71; Reilly, Queen Uracca, s.  125. 128; Fletcher, St. 
James`s Catapult, s. 131. Prace Lomaxa i O`Callaghana (op. cit.), podstawowe angielskie 
opracowania tematu rekonkwisty, wyraźnie sugerują, że papież Gelazjusz II udzielił błogo-
sławieństwa kampanii w Aragonii, traktując ją jako krucjatę, na synodzie w Tuluzie w po-
łudniowej Francji, zanim jeszcze batalia się rozpoczęła. Papież jednak przybył do Tuluzy 
nie wcześniej niż we wrześniu 1118 roku, a wówczas oblężenie trwało już cztery miesiące; 
biorąc pod uwagę burzliwe wydarzenia, w których uczestniczył w marcu i kwietniu, jest 
mało prawdopodobne, że znalazł także czas, aby zająć się tym, co się działo w Hiszpanii. 
Dlatego też błogosławieństwo dla przedsięwzięcia Alfonsa VI musiało zostać udzielone 
później, już w trakcie walk, prawdopodobnie na jesieni. 
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mieszkańców Egipt. Mimo ogromnych trudności, doszedł do Nilu, nie tracąc 
ani jednego człowieka. Tam jednak zapadł na śmiertelną chorobę i ledwie zdołał 
powrócić do świętego miasta, aby w nim umrzeć. Jego ostatni wkład w dzieło 
krucjaty okazał się jednym z najważniejszych w dziejach. Powstał kolejny zakon 
rycerski: rycerze świątyni ślubowali celibat, ubóstwo i posłuszeństwo żołnierskie; 
przestrzegali reguły benedyktyńskiej, ich znakiem zaś był czerwony krzyż. Rychło 
stali się znani w całym chrześcijańskim świecie jako templariusze64.

Baldwin II, znacząca postać i godny następca swego imiennika, utrzymywał ścisłe 
kontakty z chrześcijańskimi Ormianami ze Środkowego Wschodu, których pomoc 
była niezbędna krzyżowcom, lecz którymi często gardzono. Ormianką była ukochana 
żona Baldwina, Morfia. Nie minął rok, a musiał pospieszyć na pomoc Antiochii, której 
wojska zostały rozbite w starciu znanym jako „bitwa na Krwawym Polu”. Baldwin, 
który zabrał ze sobą relikwie Świętego Krzyża, w sierpniu 1119 roku zwyciężył w bitwie 
pod Tall Danith. Hrabią Edessy (którą władał nim został królem) ustanowił swojego 
zaufanego przyjaciela Joscelina, królową Morfię zaś zabrał do Jerozolimy65.

Gelazjusz II, osłabiony wiekiem i wyczerpany ciężkimi próbami, które zmu-
szony był przejść odkąd został papieżem, w okresie świat Bożego Narodzenia 1118 
roku poprosił, aby przewieziono go do opactwa Cluny, tam bowiem pragnął umrzeć. 
Chciał, aby jego następcą został kardynał Conon z Palestriny, ten jednak odparł, że 
Kościół potrzebuje teraz na tym stanowisku bogatego, wpływowego biskupa o dużym 
doświadczeniu politycznym, któremu można by zaufać. Kimś takim był, jego zda-
niem, Guido, francuski arcybiskup Vienne. Papież Gelazjusz przyjął tę rekomendację. 
Zmarł 29 stycznia 1119 roku. Trzy dni później arcybiskup Guido został wybrany 
na urząd papieski przez kardynałów, którzy towarzyszyli Gelazjuszowi we Francji. 1 
marca wybór ten potwierdzili kardynałowie przebywający w Rzymie. Nowy papież 
przybrał imię Kaliksta II. Miał pięćdziesiąt dziewięć lat, cieszył się doskonałym 
zdrowiem i tryskał energią. Cechowały go zdecydowanie i wytrwałość. Jego ojcem 
był hrabia Burgundii, zdeklarowany sojusznik papieża Grzegorza VII. Liczni bracia 
i siostry Kaliksta byli dzięki zawartym małżeństwom, członkami wielu europejskich 
rodów panujących. Jego kuzynami byli cesarz Henryk V i król Anglii Henryk I. Kró-
lowa Francji była jego siostrzenicą, a Alfons Raimúndez, jedyny syn królowej Urakki, 
bratankiem. Siostra Kaliksta II wyszła za hrabiego Flandrii. Jego trzej bracia zginęli, 
walcząc za sprawę chrześcijaństwa w Palestynie i Syrii. Za pontyfikatu Paschalisa II 
pełnił urząd legata papieskiego w Hiszpanii. Na jego posłudze arcybiskupiej w Vienne 
cieniem kładzie się bezpodstawne przejęcie kościołów w dystrykcie Sermorens, który 
należał do diecezji w Grenoble. Jako papieżowi nie można mu jednak nic zarzucić. 
Kalikst II był jednym z wielkich Wikariuszy Chrystusa66.

Przez pierwszy rok pontyfikatu nowy papież pozostał we Francji. W paździer-
niku 1119 roku przewodniczył ważnemu synodowi Reims, w którym uczestniczyło 

64  Runciman, Crusades, t. II, s. 99-106, 144; Setton, Crusades, t. I, s. 410-411; Riley-Smith, 
Knights, s. 157. 

65  Runciman, Crusades, t. II, s. 143-155. 
66  Mann, Popes of the Middle Ages, t. IX, s. 136-149
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co najmniej czterystu dwudziestu siedmiu biskupów i opatów z Francji oraz Nie-
miec. Po spotkaniu z cesarzem Henrykiem V w Mouzon niedaleko Sedanu, papież 
zrozumiał, że jest on nieprzejednany, niebezpieczny i gotów do ataku. Podczas 
synodu obłożył cesarza kolejną ekskomuniką i ponownie zwolnił jego poddanych 
z obowiązku posłuszeństwa wobec władcy. Nie obawiał się również rzucić wyzwania 
innemu potężnemu władcy, Henrykowi I, królowi Anglii, najmłodszemu synowi 
Wilhelma Zdobywcy. Na tym samym synodzie, mimo zdecydowanego sprzeciwu 
króla, wyświecił Thurstana na arcybiskupa Yorku. Kiedy biskup Urban z Llandaff 
w Walli złożył formalną skargę, zarzucając zwycięskim Normanom prześladowanie 
jego wiekowej wspólnoty, Kalikst II oświadczył, że bierze biskupstwo Llandaff pod 
swoją szczególna opiekę. Na podstawie rekomendacji biskupa Laon, Bartłomieja, 
potwierdził przywilej nauczania, nadany Norbertowi przez Gelazjusza II. Wysłuchał 
również relacji o stałym rozwoju nowego zakonu cystersów, który miał już wtedy 
dwanaście klasztorów; podczas trwania synodu, jeden z nich został założony w Fonte-
nay za sprawą mnichów z Clairvaux. 23 grudnia, tuż po zakończeniu synodu, papież 
zatwierdził regułę cystersów, spisaną w Karcie Miłosierdzia. Co ciekawe, stosowny 
dokument podpisano w Cluny. Stary i nowy zakon rozkwitały równolegle; każdy 
z nich był obdarzony charyzmą i wnosił do Kościoła własny, odrębny wkład67.

Przez następne trzy lata ten wielki papież, podobnie jak czynił to na synodzie 
w Reims, zdecydowanie i stanowczo korzystał z przysługującej mu władzy. Odniósł 
zwycięstwo nad ekskomunikowanymi monarchami, zaprowadził ład w głęboko 
skłóconej wewnętrznymi waśniami Hiszpanii i przyglądał się drodze cystersów 
i Norberta prowadzącej ku nowym duchowym zwycięstwom.

W marcu 1120 roku Kalikst II nakazał królowi Anglii, Henrykowi I, wpuścić 
do kraju Thurstana, którego konsekrował wcześniej na arcybiskupa Yorku. W razie 
odmowy zagroził władcy ekskomuniką. Początkowo Henryk przeciwstawił się 
papieżowi, ale w listopadzie 1120 roku dotknęło go wielkie osobiste nieszczęście: 
na kanale La Manche zatonął statek „White Ship”, którym płynął jedyny syn króla, 
William. Następca tronu i niemal wszyscy obecni na pokładzie ludzie utonęli. Czy 
to powodowany zwykłą rozpaczą, czy szczerym uświadomieniem sobie własnych 
obowiązków jako katolika, w następstwie owej tragedii, zimą 1121 roku Henryk 
I ustąpił i dopuścił Thurstana do sprawowania urzędu68.

Następnie papież wkroczył śmiało w sam środek hiszpańskiej zawieruchy. 
Ówczesne stosunki znał doskonale z własnego doświadczenia, albowiem w czasie 
pontyfikatu Paschalisa II pełnił tam urząd papieskiego legata. Wiedział, że królowa 
Urakka jest osobą chwiejną, która nie potrafi utrzymać porządku we własnym 
królestwie. Jej pierwszy mąż, Rajmund Burgundzki, był bratem Kaliksta II. Papież 
pragnął za wszelką cenę zabezpieczyć interesy swojego bratanka Alonso, który miał 
wówczas piętnaście lat i osiągnął wiek, w którym mógł przejąć rządy nad krajem. 

67  Ibid., s. 95, 152-159, 200; Kirkfleet, St. Norbert, s. 58-62; King Citeaux and Her Elder Dau-
ghters, s. 13-15; Williams, St. Bernard, s. 28-29, 39-42. 

68  Mann, Popes of the Middle Ages, t. IX, s. 95-96; Lane Poole, Domesday Book to Magna Car-
ta, s. 125-126. 
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Chciał także wzmocnić hiszpański Kościół i zahamować proces rozpadu państwa, 
który przybierał na sile od czasu śmierci Alfonsa VI. Arcybiskup Toledo był na-
rodowym bohaterem i  świętym, lecz człowiekiem wiekowym. Biskup Santiago 
de Compostela, Diego Galmirez, choć przesadnie ambitny, w obronie Kościoła 
objawiał wielki zapał i nieustępliwość. W marcu 1120 roku Kalikst II napisał list 
do hrabiów i biskupów Hiszpanii, w którym potępił wrogie postępowanie Urakki 
wobec własnego syna i pozbawianie go należnych mu praw. 25 lipca mianował 
Gelmireza arcybiskupem i  podporządkował mu biskupa Salamanki w  Kastylii 
oraz biskupa Coimbra w Portugalii. Uczynił go również legatem papieskim w całej 
Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii, a także w archidiecezji Braga, której 
poprzedni arcybiskup przyłączył się do rebelii jako antypapież69. 

Decyzje Kaliksta II zostały podjęte w samą porę. Pięć dni przed wydaniem 
bulli mianującej Gelmireza arcybiskupem, królowa Urakka wtrąciła go do więzie-
nia, odbierając mu wszelką świecką władzę. Kiedy jednak jej syn wyjechał z mia-
sta, lud się zbuntował i Urakka musiała uwolnić Gelmireza. Wieści o uwięzieniu 
arcybiskupa i pozbawieniu go władzy dotarły do Rzymu wcześniej niż informacje 
o  jego zwolnieniu z  aresztu. 7 października Kalikst pod groźbą ekskomuniki 
i interdyktu zażądał od Urakki uwolnienia biskupa i przywrócenia należnej mu 
władzy. Latem następnego roku w  Sahagún zebrał się synod, w  którym wzięli 
udział hiszpańscy biskupi i opaci, ale obaj arcybiskupi byli nieobecni. Synod ob-
łożył Kastylię interdyktem, który miał zacząć obowiązywać od 11 listopada; była 
to jawna próba obalenia królowej. Papież był mądrzejszy. Spotkał się w Rzymie 
z Bernardem, arcybiskupem Toledo, zatwierdził go jako metropolitę Hiszpanii 
(z wyjątkiem diecezji w północno-zachodniej części kraju, gdzie metropolitą był 
Gelmirez) i uznał za gwaranta umowy, która stanowiła, że Urakka (o ile potrafi) 
będzie mogła sprawować władzę do końca życia, pod warunkiem, że nie uczyni 
niczego, co mogłoby przynieść uszczerbek prawom jej syna Alfonsa jako następcy 
tronu. Ugoda ta po śmierci Urukki, która zmarła w roku 1126, zapewniła poko-
jową sukcesję Alfonsa VII. Jego matka, odkąd objęła władzę, nigdy nie potrafiła 
sprostać zadaniu rządzenia krajem70. 

Na podstawie zgody ponownie udzielonej przez Kaliksta II na synodzie 
w Reims, zimą 1120 roku patron Norberta, Bartłomiej, biskup Laon, pokazał mu 
pustelnię w dolinie Prémontré, około czterdziestu kilometrów na północny zachód 

69  Reilly, Queen Uracca, s. 143, 151-152; Biggs, Galmirez, s. 158-160, 163-164; Fletcher, St. 
James`s Catapult, s. 144-147, 199. Galmirez pierwszy poprosił papieża, aby nadał Santiago 
de Compostela status archidiecezji. Miało to miejsce wiosną 1119 roku, tuż po zakończe-
niu konklawe. Posłużył się argumentem, że wszystkie inne miasta, w których pochowani 
zostali apostołowie, są biskupstwami metropolitalnymi (Hiszpanie byli przekonani, że cia-
ło apostoła Jakuba znajduje się w Compostela). Prośba taka mogła zostać złożona jedynie 
za pośrednictwem posłańców, bowiem królowa Urakka zabroniła biskupowi opuszczania 
Kastylii, a jego stary wróg Alfons Waleczny, zakazał mu podróżowania przez terytorium 
Aragonii; w końcu jednak biskupowi Porto Hugonowi, udało się uciec z kraju w przebra-
niu żebraka; w styczniu 1120 roku spotkał się z papieżem w Cluny i uzyskał od niego zgodę 
na działania, których finał miał miejsce w lipcu (Biggs, op. cit., s. 149-154). 

70  Reilly, Queen Uracca, s. 146-147, 151-152, 158-162, 181-204, 243. 
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od Reims. Norbert uznał natychmiast, że zamiarem Boga jest, aby tu właśnie powstał 
dom macierzysty nowego zakonu, który postanowił założyć. Prawa do tego miejsca 
należały do klasztoru w Clairvaux, lecz św. Bernard, na prośbę biskupa Bartłomieja, 
chętnie przekazał je Norbertowi. Mniej więcej w tym właśnie czasie Norbert, podob-
nie jak wcześniej Alberyk w Citeaux, miał wizję, w której Błogosławiona Dziewica 
Maryja wręczyła mu biały habit. W Wielkanoc 1121 roku biskup Bartłomiej odział 
w białe habity Norberta oraz trzynastu pierwszych jego uczniów i podarował im 
ziemie doliny Prémontré. Tego samego roku, w dniu Bożego Narodzenia, Norbert 
i jego mnisi, których liczba wzrosła już do trzydziestu, złożyli uroczyste ślubowanie, 
ustanawiając tym samym zakon premonstratensów, czyli norbertanów. Nim minął 
rok, powstały dwa kolejne klasztory: jeden w Belgii (w Floreffe w pobliżu Namur), 
a drugi w Niemczech, gdzie hrabia Cappenberg podarował norbertanom własny 
zamek położony w górach niedaleko Münster i sam wstąpił do nowego zakonu71. 

Zakon cystersów tymczasem przeżywał okres rozkwitu. Bernard, po roku 
przerwy (1118-1119), kiedy pełen wyrzeczeń tryb życia i ogromny wysiłek zwią-
zany z tworzeniem monastycznej wspólnoty praktycznie bez żadnych środków 
finansowych, doprowadził go do całkowitego nieomal wyczerpania, powrócił na 
swoje stanowisko świadom niebezpieczeństw braku umiaru w podejmowanych 
działaniach i otoczony stale rosnącą sławą, która zapewniła jego wspólnocie i in-
nym klasztorom stały dopływ dotacji i darów72. Cystersi trwali zdecydowanie przy 
przestrzeganiu własnych zasad odnoszących się do prostego trybu życia i braku 
ozdób w kościele, ale nędza nie zaglądała im już w oczy do tego stopnia, jak niegdyś, 
kiedy była wręcz zagrożeniem dla życia. Fala nowych powołań – niewątpliwie nie 
wszyscy nowicjusze mieli tak silny charakter, jak założyciele zakonu – spowodowa-
ła, że mądrość nakazała im powściągnąć początkowy entuzjazm. Oto, co Bernard 
napisał do opata-założyciela trzeciego klasztoru cystersów, który powstał w 1121 
roku w Foigny przy belgijskiej granicy:73

Musisz rozumieć, że wśród twej trzódki nade wszystko jesteś opatem zasmuco-
nych, małego ducha i rozgoryczonych. Zostałeś im dany jako opat – nie, abyś zyskał 
pocieszenie, lecz byś pocieszał innych, jesteś bowiem z nich najsilniejszy i, dzięki łasce 
Bożej, jesteś w stanie pocieszyć ich wszystkich, od nikogo pocieszenia nie pragnąc74. 

3 czerwca 1121 roku po ponad dwóch latach, które upłynęły od jego wyboru, 
Kalikst II przybył do Rzymu. Witano go z największymi honorami. Następnie papież 
udał się w podróż po południowych Włoszech, której celem było zapewnienie sobie 

71 Kirkfleet, St. Norbert, s. 67-69, 77-81, 101-110, 132, 143-144; L. Grill, Morimond, soeur ju-
melle de Clairvaux [w:] Commission d`Histoire de l`ordre de Citeaux, Bernard de Clairvaux, 
s. 126-127; F. Petit, Bernard et l`Ordre de Prémontré [w:] ibid., s. 288-291. 

72  Williams, St. Bernard, s. 27-28; R. Fossier, L`installation et les premières annés de Clairvaux 
[w:] Commission d`Histoire de l`ordre de Citeaux, Bernard de Clairvaux, s. 91-93. 

73  King, Citeaux and Her Elder Daughters, s. 228. 
74  Bernard of Clairvaux, Letters, London 1953, s. 107. 
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poparcia Normanów. Wiosną 1122 roku uznał, że czas stanąć do walki z antypapieżem 
Bourdinem, który zamknął się w swojej twierdzy w Sutri. Miasto zostało oblężone 
i zdobyte, a antypapieża schwytano. Pozostałe szesnaście lat życia spędził w więzieniu75.

Cesarz Henryk V nie uczynił nic, aby go ratować, papież zaś zyskał po-
wszechne uznanie za swoje stanowcze działanie. Uznał zatem, że uparty monarcha 
tym razem może zechcieć negocjować z nim sporną kwestię inwestytury, która, 
wbrew intencjom i celom Leona III i Karola Wielkiego, głęboko poróżniła papieża 
z władcą Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Podobnie myślało wielu biskupów i ary-
stokratów niemieckich; na sejmie niemieckim w Würzburgu, we wrześniu 1121 
roku, zebrani nakłaniali cesarza do pojednania z papieżem. W styczniu 1122 roku 
Henryk V wysłał ambasadora do Rzymu; spotkało się to z ciepłym przyjęciem; 
papież delegował do Niemiec trzech kardynałów-legatów76. W lutym Kalikst II 
napisał do Henryka list, którego fragment otwiera niniejszy rozdział.

Latem dwór cesarski rezydował w Wormacji. Przebywał tam również Norbert 
– było to tuż po utworzeniu w Cappenbergu trzeciego klasztoru premonstraten-
sów. Mimo iż nie dysponujemy żadnym dowodem na jego interwencję w sporze 
o inwestyturę, fakt obecności tego wielkiego apostoła w przededniu ostatecznego 
załagodzenia konfliktu, który wyrządził chrześcijaństwu tyle szkód, jest okolicz-
nością co najmniej zastanawiającą. Możliwe, że przyczynił się on do stworzenia 
klimatu sprzyjającego zawarciu porozumienia77.

Przedstawiciel papieża, kardynał Lamberto, zaproponował, aby we wrześniu 
1121 roku zwołać synod w  Moguncji, aby na nim ostatecznie omówić ugodę. 
Oznajmił, że jego celem jest, żeby „władzą naszego pana, papieża i całego Kościoła 
Rzymskiego ustanowić pokój między Kościołem a cesarstwem”78. Henryk V zgodził 
się na spotkanie, pod tym wszakże warunkiem, że nie odbędzie się ono w Moguncji, 
lecz w Wormacji, gdzie właśnie przebywał. Początkowo każda ze stron niewzru-
szenie obstawała przy własnym stanowisku, lecz 23 września79, po tygodniowej 
debacie, udało się wypracować porozumienie nazwane konkordatem wormackim, 
będące jednym z najbardziej udanych i sprawiedliwych kompromisów w historii:

Ja, Kalikst, biskup, sługa sług Bożych, Tobie, umiłowanemu Synowi Henryko-
wi, z Bożej łaski cesarzowi rzymskiemu Augustowi, zezwalam, aby wybory bisku-
pów i  opatów królestwa niemieckiego, którzy podlegają królestwu, dokonywały 
się w Twojej obecności, bez symonii i jakiegokolwiek gwałtu, w ten sposób, abyś 
w  razie wynikłej między stronami niezgody, za radą lub wyrokiem metropolity 
i biskupów z tejże prowincji, rozsądniejszej stronie udzielił swej zgody i pomocy. 
Wybrany zaś niechaj otrzyma od Ciebie za pomocą berła lenna [regalia], to zaś, co 
Ci z tego tytułu wedle prawa winien będzie, niech wypłaci. 

75  Mann, Popes of the Middle Ages, t. IX, s. 160-165. 
76  Ibid., s. 169-170; Cambridge Medieval History, t. V, s. 162. 
77  Kirkfleet, St. Norbert, s. 148-149. 
78  Mann, Popes of the Middle Ages, t. IX, s. 234. 
79  Ibid., s. 172-173; Haverkamp, Medieval Germany, s. 134. 
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Ja, Henryk, z Bożej łaski cesarz rzymski Augustus, dla miłości Boga i Świętego 
Rzymskiego Kościoła oraz papieża Kaliksta i dla zbawienia duszy mojej, odstępuję 
Bogu, świętym apostołom Pańskim Piotrowi i Pawłowi i świętemu Kościołowi ka-
tolickiemu wszelką inwestyturę za pomocą pierścienia i pastorału, zgadzając się we 
wszystkich kościołach mego królestwa lub cesarstwa na kanoniczny wybór i wolną 
konsekrację. Posiadłości i lenna [regalia] św. Piotra, zabrane od wybuchu tego spo-
ru aż po dzień dzisiejszy, tak za czasów mego ojca, jak i za moich, zwracam, o ile je 
mam w posiadaniu, temuż świętemu Kościołowi Rzymskiemu80.

Autorem koncepcji oddzielenia inwestytury biskupów dokonywanej przez 
władzę kościelną od inwestytury dokonywanej przez władzę świecką, był niezwykle 
uzdolniony francuski opat Suger z Saint-Denis. Kompromisowa formuła została 
wypracowana jeszcze na synodzie w Reims w 1119 roku i zaakceptowana przez 
papieża oraz króla Francji Ludwika VI81. Teraz przyjęto ją także w Niemczech. 
Papież szybko ratyfikował konkordat wormacki, a 11 listopada potwierdziła go 
także rada w Bambergu, gdzie zebrali się głównie ci spośród znamienitych człon-
ków arystokracji niemieckiej, którzy nie byli obecni na posiedzeniu w Wormacji. 
Spór wokół inwestytury został raz na zawsze rozstrzygnięty82.

Papież Kalikst II nie zawiódł zaufania, które pokładali w nim umierający Ge-
lazjusz II oraz kardynał Conon. Kardynał Lamberto, późniejszy papież Honoriusz 
II, nie podważył zaufania, jakim obdarzył go Kalikst II. Cesarz Henryk V znużył 
się walką z odpornym na wszystkie jego ciosy Kościołem; pojął, że wygrać jej nie 
jest w stanie. Zachował prawo nadzorowania elekcji biskupów oraz udzielania 
biskupom niemieckim uprawnień władzy świeckiej (symbolem tego były „rega-
lia”). Najwyższa władza duchowa oraz prawo do wręczania symbolizujących ją 
pierścienia i pastorału (symboli, które biskupi noszą do dziś, choć o ich znaczeniu 
i historii wie bardzo niewielu wiernych) pozostały tam, gdzie przekazał je Bóg: 
przy Kościele ustanowionym przez Jego Syna oraz przy następcy rybaka Piotra, 
który nim władał.

80  Mann, Popes of the Middle Ages, t. IX, s. 173-174. 
81  Williams, St. Bernard, s. 223.  
82  Mann, Popes of the Middle Ages, t. IX, s. 176; Cambridge Medieval History, t. V, s. 163. 


