Biskup Jordan w œwietle przekazów
Postaæ pierwszego biskupa poznañskiego - Jordana, ci¹gle otoczona
jest aur¹ tajemniczoœci :nie umiemy okreœliæ sk¹d przyby³, ani kiedy
otrzyma³ œwiêcenia biskupie. Jest to dziwne, skoro aposto³owa³ wœród
Polan co najmniej kilkanaœcie lat, mo¿e jeszcze przed 966 r. a¿ do oko³o
984 r. „Ciê¿k¹ mia³ z nimi pracê" - jak odnotowa³ to, ¿yj¹cy nieco póŸniej
kronikarz, biskup merseburski Thietmar - „zanim niezmordowany w
wysi³kach nak³oni³ ich s³owem i czynem do uprawiania winnicy Pañskiej"
(IV 56). Zapewne s³awa szeroko w œwiecie biskupa i mêczennika Wojciecha, przyjaciela cesarza, papie¿a i wielu znanych osobistoœci,
przyæmi³a nieco i zatar³a u potomnych pamiêæ o pierwszym biskupie. Nie
pamiêtano o nim w czasach, gdy powstawa³a Kronika Anonima Galla, ani póŸniej, gdy pisa³ sw¹ Kronikê
Wincenty Kad³ubek. A jednak to w³aœnie Jordan by³ pierwszym, znanym z imienia misjonarzem, który
wprowadzi³ Polskê do rodziny narodów chrzeœcijañskich, to on k³ad³ podwaliny pod jej pierwsz¹ organizacjê
koœcieln¹. Mia³by wiêc prawo, za œwiêtym Paw³em, powiedzieæ osobie: „Dziêki udzielonej mi przez Boga
³asce po³o¿y³em fundament jako zrêczny architekt..." (I Kor 3,10-11).
Kim by³ pierwszy biskup Polski, sk¹d pochodzi³ i kto go wys³a³? Tylko nieliczne Ÿród³a wspominaj¹
Jordana, i czyni¹ to na dodatek bardzo ogólnikowo. Zakrad³ siê wiêc spory chaos do badañ historycznych
tego problemu.
Badacze s¹ na ogó³ zgodni, ¿e wywodzi³ siê ze œrodowiska benedyktyñskiego, które najczêœciej
dostarcza³o w tym okresie misjonarzy. St¹d te¿ wiêkszoœæ poszukiwañ ewentualnego miejsca pochodzenia
dotyczy wielkich oœrodków benedyktyñskich. Wyj¹tkowo zgodnie odrzucaj¹ natomiast mo¿liwoœæ
przybycia Jordana z terenów saksoñskich. G³ównie dlatego, ¿e o jego pochodzeniu w ogóle nie wspomina
w swojej Kronice, zwi¹zany z tymi terenami Thietmar.
Jedni, opieraj¹c siê na niektórych danych rocznikarskich, sugerowali, jakoby pochodzi³ z Nowej
Korbei czy Fuldy w Niemczech. Inni wskazywali na Niemcy po³udniowe, sugeruj¹c takie oœrodki koœcielne
jak Salzburg i Ratyzbona.
Czêœæ historyków, zwracaj¹c uwagê w swoich badaniach na popularnoœæ w rodzie Piastów do koñca
XI wieku imienia Lambert, sk³ania siê do przyjêcia tezy, ¿e imiê, nale¿¹ce do œwiêtego biskupa i mêczennika
z Maastricht, a pochowanego w Leodium, spopularyzowali w rodzie Piastów pierwsi misjonarze, którzy
mogli z tych rejonów do Polski przybyæ; w ich liczbie móg³ znajdowaæ siê Jordan. Tezê tê wzmocniono
jeszcze argumentacj¹, zwi¹zan¹ z imieniem Dagobert, które Mieszko I mia³ rzekomo przyj¹æ na chrzcie œw.,
co równie¿ wskazywa³o na Leodium, gdzie kult tego œwiêtego by³ bardzo ¿ywy. St¹d wiêc d³ugo utrzymuj¹ca
siê teza wi¹¿¹ca Jordana z oœrodkiem leodyjskim.

Ulegaj¹c modnemu w pewnym okresie przekonaniu o aktywnoœci na ziemiach polañskich misjonarzy
iroszkockich, byli nawet zwolennicy tezy o irlandzkim pochodzeniu Jordana.
Wydaje siê, ¿e najwiêcej mo¿liwoœci dla poznania drogi jak¹ do Polski odby³ Joardan daje tzw. œlad
czeski. Zwrócenie przez historyków uwagi na szczególn¹ rolê D¹brówki w przyjêciu chrzeœcijañstwa przez
Polan, pozwoli³o zwróciæ baczniejsz¹ uwagê na otoczenie tej ksiê¿niczki w momencie jej przybycia na dwór
Mieszka I. Gall Anonim pisze, ¿e „przyby³a ona z odpowiednim wyposa¿eniem [...] w rzeczach i ludziach.
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Nie jest wiêc wykluczone, ¿e w tym orszaku przyby³ do Polski tak¿e Jordan, i ¿e to on ochrzci³ polañskiego
ksiêcia. Mo¿e by³ on wtedy zwyk³ym misjonarzem, a mo¿e by³ ju¿ biskupem? Tego niestety nie mo¿na
okreœliæ. Obecnoœæ biskupa by³a jednak pilnie potrzebna. Jeœli bowiem on mia³by udzieliæ chrztu Mieszkowi
I, to i zapewne udzieli³ mu równoczeœnie , jak to jest przyjête w przypadku chrztu doros³ych, tak¿e
bierzmowania - a tego móg³ udzieliæ tylko biskup.
Rozpoznanie w stosunkach rodzinnych Przemyœlidów zdaje siê wspieraæ twierdzenie Galla o tym,
¿e D¹brówka przyby³a do Polski dobrze wyposa¿ona w sprzêt liturgiczny i odpowiedni orszak osób
duchownych œwieckich. Jeœli bowiem wzi¹æ pod uwagê, ¿e brat D¹brówki, Strachkwas-Chrystian, by³
mnichem benedyktyñskim klasztoru œw. Emmerana w Ratyzbonie, by³oby bardzo prawdopodobne, ¿e
Jordan móg³ wywodziæ siê z duchowieñstwa ratyzboñskiej diecezji, której zreszt¹ Czechy do 973 r.
podlega³y. Ale mo¿na by równie¿, w tej czeskiej wersji, przyj¹æ pochodzenie Jordana z któregoœ z
klasztorów italskich, mo¿e nawet z Rzymu. Wiadomo bowiem, ¿e gdy D¹brówka wybiera³a siê do Polski, jej
siostra Mlada-Maria, zosta³a przez ojca wys³ana do Rzymu, by zabiegaæ o biskupstwo dla Czech, mo¿e
tak¿e dla Polski.
Nale¿y wreszcie tak¿e wspomnieæ o odosobnionej hipotezie, sugeruj¹cej pochodzenie Jordana z
Dalmacji, z królestwa Chorwatów, którego najwa¿niejszym oœrodkiem by³a stolica biskupa - Zadar.
Tamtejszy klasztor benedyktyñski by³ wybitnym oœrodkiem misyjnym i wyda³ kilku biskupów. Wœród
mnichów tego klasztoru na przestrzeni od XI do XIII wieku imiê Jordana spotyka siê kilkakrotnie.
Ewentualnym œladem kontaktów z chrzeœcijañsk¹ Chorwacj¹ by³yby znane z dynastii Piastów, w X i XI
wieku, imiona W³odzis³aw i Kazimierz, u¿ywane w³aœnie w Chorwacji. Pokrewieñstwo jêzykowe
u³atwia³oby misjonarzom, st¹d pochodz¹cym, pracê wœród pobratymców polañskich.
Po wieloletniej dyskusji nad pocz¹tkami chrzeœcijañstwa wœród Polan wydaje siê, ¿e pewne
ustalenia s¹ powszechnie akceptowane przez historyków. Miêdzy innymi dobrowolnoœæ przyjêcia chrztu
przez Mieszka I i jego poddanych, zwi¹zki tego w³adcy z Rzymem oraz niezale¿noœæ pocz¹tków polskiej
organizacji koœcielnej od metropolii niemieckich. W konsekwencji uwa¿a siê pierwszego polskiego biskupa
Jordana za bezpoœrednio zale¿nego od Stolicy Apostolskiej.
Istota problemu tkwi jedynie w rozumieniu jego kompetencji oraz nakreœlenia sytuacji prawnej. Jedni
uwa¿aj¹ Jordana za biskupa-misjonarza ( nie do przyjêcia jest jednak mówienie o biskupstwie misyjnym,
bo taka instytucja nie istnia³a), inni zaœ przyjmuj¹, ¿e Jordan by³ biskupem rezydencjonalnym, czyli
posiadaj¹cym siedzibê i koœció³ katedralny, posiadaj¹cym jurysdykcjê na okreœlonym terenie, to znaczy
w³adzê zwyczajn¹, przynale¿n¹ takim biskupom.
Wiadomoœæ o objêciu przez Jordana biskupstwa zachowa³a siê w dwóch przekazach polskiego
pochodzenia: Rocznik kapitu³y poznañskiej podaje: „W roku 968 Jordan zosta³ ustanowiony [ordinatus est]
pierwszym biskupem w Polsce", a nieco póŸniejszy Rocznik Poznañski: „ W roku 968 Jordan zosta³
ustanowiony [ordinatus est] pierwszym biskupem poznañskim", natomiast Rocznik czeski podaje, ¿e: „W
968 roku Polska zaczê³a mieæ [cepit habere] biskupa".
Wszystkie okreœlenia mówi¹ o ustanowieniu Jordana biskupem, czy to dla Polski, czy to biskupem
poznañskim. Nie mówi¹ wiêc jedynie o jego przyjœciu do Polski, lecz wyraŸnie u¿ywaj¹ okreœlenie
prawnego, oznaczaj¹cego ustanowienie urzêdu: ordinare - ustanowiæ, lub bardziej jeszcze wskazuj¹cego
na zwi¹zanie biskupa z terenem: cepit habere - Polska zaczê³a mieæ biskupa. Wprawdzie s³owo ordinare
mo¿e te¿ okreœlaæ fakt przyjêcia sakry biskupiej, ale bior¹c pod uwagê, ¿e Jordan móg³ przyj¹æ œwiêcenia
biskupie jeszcze przed rokiem 968, s³owo to mo¿e oznaczaæ jedynie prawne ustanowienie go biskupem,
wynikaj¹c¹ z tego urzêdu w³adzê jurysdykcyjn¹ w stosunku do okreœlonego terytorium i ludzi. Poza tym
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t³umaczeniem s³owa ordinare w znaczeniu przyjêcia œwiêceñ, czyni³oby zupe³nie niezrozumia³ym na
przyk³ad przekaz póŸniejszej Kroniki wielkopolskiej, która pisze, ¿e Mieszko ordinavit Jordana. By³oby
bezsensowne t³umaczyæ, ¿e Mieszko udzieli³ sakry Jordanowi, a mo¿e jedynie znaczyæ, ¿e Mieszko
ustanowi³ Jordana. Tak wiêc s³owo ordinare nie mo¿e oznaczaæ nic innego, jak przyjêcie i uznanie Jordana
biskupem rezydencjonalnym. Podobne okreœlenie Polska zaczê³a mieæ biskupa nie mo¿e oznaczac
jedynie przyjœcia na jej teren kogoœ tymczasowego, tylko duchownego z pe³nymi uprawnieniami biskupa
rezydencjonalnego.
Thietmar dwa razy mówi o Jordanie.
Raz nazywa go wyraŸnie biskupem poznañskim: „Arcybiskup [Adalbert] ... konsekrowa³ w tych dniach
[968] Bozona, pierwszego pasterza Merseburga, Burcharda, pierwszego biskupa Miœni i Hugona,
pierwszego biskupa ¯ytyc. Do³¹czy³ do nich pierwszego biskupa hoboliñskiego Dudona, który ju¿
przedtem otrzyma³ sakrê. Wszyscy ci biskupi przyrzekli pos³uszeñstwo zarówno jemu, jak jego nastêpcom
i ka¿dy z nich otrzyma³ osobn¹ diecezj¹. Do rzêdu tych duchownych pasterzy wcielony zosta³ ponadto
pierwszy biskup Brenny Thietmar, konsekrowany dawno przed nimi, oraz pierwszy biskup poznañski
Jordan (II 22).
Drugi ten sam kronikarz wspomina Jordana tylko ogólnie, jako biskupa Polan: „Ich pierwszy biskup
Jordan ciê¿k¹ mia³ z nimi pracê, zanim, niezmordowany w wysi³kach nak³oni³ ich s³owem i czynem do
uprawiania winnicy Pañskiej" (IV 56).
Zwolennicy misyjnej hipotezy odmawiaj¹ wiarygodnoœci pierwszemu z tych przekazów; uwa¿aj¹
go za tendencyjnie stworzony, by uzasadniæ zale¿noœæ Poznania od metropolii w Magdeburgu. Bior¹c te¿
pod uwagê mo¿liwoœæ antycypacji przez Thietmara póŸniejszego stanu, czyli z okresu po roku 1000, kiedy
to nastêpca Jordana, Unger, by³ biskupem poznañskim.
W obecnym stanie badañ, szczególnie po ustaleniach Kehra i Abrahama, nie ma w¹tpliwoœci, ¿e
Thietmar b³êdnie podawa³ Jordana za sufragana Magdeburga, co jednak wcale nie uprawnia do
podwa¿ania wiadomoœci, ¿e nie by³ on w ogóle biskupem poznañskim. Czêœæ historyków s³usznie
zauwa¿a, w odniesieniu do tzw. falsyfikatu magdeburskiego - a dotyczy to tak¿e Kroniki Thietmara - ¿e nie
mo¿na by³o w czasach, kiedy ¿yli jeszcze œwiadkowie znaj¹cy Jordana, podawaæ go za biskupa
poznañskiego, skoroby nim nie by³.
Co wiêcej, gdyby Jordan nie by³ biskupem rezydencjonalny, czyli diecezjalnym, to trzeba by³oby
przyj¹æ, ¿e w Polsce przez 30 lat, od chrztu Mieszka I a¿ do roku 1000, w dziedzinie organizacji koœcielnej
trwa³ zastój, taki sam stan misyjny jak przed rokiem 966 i zaraz po nim. I to w okresie, kiedy polski w³adca
utrzymywa³ ze Stolic¹ Apostolsk¹ o¿ywione i przyjazne kontakty, czego wyrazem by³o w 973 r. oddanie
przez Mieszka pod opiekê Stolicy Apostolskiej swego syna Boles³awa, albo dokonanie, w latach 990-992,
oblacji ca³ego w³adztwa, o czym dowiadujemy siê z dokumentu Dagome iudex. Uzyskanie przez Mieszka I
na przesz³o 30 lat tylko biskupa misjonarza by³oby niewielkim sukcesem politycznym, gdy¿ nie
zabezpiecza³oby w dziedzinie koœcielnej niezawis³oœci jak posiadanie w³asnego i na sta³e erygowanego
biskupstwa. Utrzymywanie stanu tymczasowoœci Koœcio³a w Polsce na tak d³ugi okres, przy wyraŸnej
¿yczliwoœci w³adcy polskiego, by³oby tak¿e sprzeczne z normaln¹ praktyk¹ misyjn¹ Kurii rzymskiej, która
d¹¿y³a do zak³adania diecezji, gdy tylko by³o mo¿liwe, jak najwczeœniej.
Stawiana nieraz przez historyków, interpretatorów roczników i kronik, alternatywa: biskup w
Polsce lub biskup poznañski, nie jest w rzeczywistoœci alternatyw¹, a jedynie innym okreœleniem tego
samego urzêdu. Bowiem pierwszy biskup poznañskie mo¿e byæ równie dobrze okreœlony mianem
pierwszego biskupa w Polsce i na odwrót. W pierwszym przypadku okreœla bowiem miejsce jego biskupiej
katedry, a w drugim zaœ ca³e terytorium podlegaj¹ce jego w³adzy jurysdykcyjnej.
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Jordan zmar³ w 984 r.; data jego œmierci nie budzi w¹tpliwoœci historyków. Podaje j¹ Rocznik kapitu³y
poznañskiej równoczeœnie z dat¹ rozpoczêcia przez Jordana swego biskupiego pasterzowania: „Tak¿e w
roku Pañskim 968 Jordan pierwszy biskup w Polsce zosta³ ustanowiony i zmar³ w 984" (MPH III 42).
Ks. Konrad Lutyñski
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