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Patriarcharum

czyli spis wszystkich patriarchów Rotrii

od Linusa I po Aleksandra III.

Augusto de Medici, książę Bari

z dedykacją dla Jego Świątobliwości.

Wydano Anno Domini MMXII



1. Patriarchowie historii internetowej.

1. Linus I - po bezpotomnej śmierci wodza chrześcijańskich Gordenów -
Łajtanosa, wiec plemienny wybrał niepozornego mnicha w 581 roku na 
swojego władcę. Mnich koronował się triregnum na władcę Wolnego Państwa 
Rotrii. Pochodził z grupy mnichów przybyłych w dzikie góry Rotrii, aby 
ewangelizować niecywilizowane plemiona. Umarł w 601 roku.

2. Paschalis I - wybrany patriarchą w 601 roku, pochodził z grona uczniów 
Linusa. Za jego pontyfikatu wybuchło powstanie pagon (I reakcja pogańska w 
602 roku). Paschalis musiał uciekać w góry, gdzie wierny mu dowódca -
Orgenos organizuje Gwardię Rotryjską, która w roku 613 pokonuje pogan. 
Paschalis umarł w 614 roku.

3. Ambroży I - wysyła pierwszych misjonarzy do Surmenii, prawnie 
ugruntowuje istnienie Gwardii Rotryjskiej (bulla z 615 roku), ustanawia 
godności kardynalskie i biskupie.

4. Ewaryst I - wybrany po śmierci Ambrożego I w roku 626. Umarł tragicznie 
w 632 roku najpierw porwany przez pogan, a następnie zakatowany na śmierć. 
Odznaczał się dużą skromnością i bogobojnością.



5. Urban I - rozpoczął swój pontyfikat nieszczęśliwie w 633 roku od II reakcji 
pogańskiej. W I Bitwie o Rotrię (634 rok) wojska pogańskie zostały rozbite. 
Patriarcha poprosił o pomoc pogańskie plemię Hilsaków. Władzę przejął 
pogański wódz Warachoł, chrześcijanie byli zmuszeni uciekać do Surmenii.

6. Ambroży II - wybrany w Surmenii w roku 636 roku, koronował cesarza 
Surmenii, który w podzięce za cesarską godność wyzwolił Rotrię spod władzy 
pogan. Ambroży II zawarł w roku 650 z chrześcijańskim księciem Zurisem 
(władca Valayis) unię. Powstaje zjednoczone z Valayis Księstwo Rotrii. W roku 
680 patriarcha koronował Jora (syna Zurisa) na króla Rotrii. Po ataku 
Monderii na Rotrię, patriarcha i Jora przenieśli się do Valayis. Ambroży II 
umarł w 685 roku.

7. Urban II - wybrany w 685 roku. W 715 umarł króla Jora, jego syn 
Konstanty został koronowany przez patriarchę na cesarza Rotrii w roku 722. 
Cesarz Konstantyn odbił z rąk Monderyjczów miasto Rotria w roku 785. W 759 
roku Urban II umarł podczas sprawowania Mszy Świętej.

8. Paschalis II - został wybrany na patriarchę w Surmenii, gdzie schronili się 
chrześcijanie przed okupacją kraju przez Monderię, Tyrencję i Bawarię. W 811 
roku patriarcha porozumiał się z pogańskim księciem Monderii. Książę przyjął 
chrzest i otrzymał prawa do ziem Cesarstwa Rotrii. Jedynie miasto Rotria z 



okolicznymi ziemiami tworzyć miało niezależny Wielki Patriarchat Rotrii. 
Wielkim sukcesem patriarchy było również ponowne zjednoczenie kościoła i 
przyłączenie do niego Surmeńskiego Kościoła Chrześcijańskiego w 812 roku 
(schizma w 651 roku). Paschalis umarł w 815 roku.

9. Linus II - wybrany w 815 roku, umarł w 877 roku. Zasłynął jako patriarcha 
pogróżek, ale i ten, który rozszerzył działanie Kościoła.

10. Ewaryst II - wybrany w 878 roku. Za jego pontyfikatu doszło do 
osłabienia Rotrii i jej rozbiciu w wyniku walk między trzema najeźdźcami 
(Księstwo Totentrost, Księstwo Ferigii oraz Hrabstwo Selloni - zabory w latach 
886 - 961). Po wybuchu powstania w mieście, zaborcy zwrócili niepodległość 
Rotrii - powstał Patriarchat Rotrii. Ewaryst II umarł w 1015 roku.

11. Grzegorz I Wojownik - wybrany w 1020 roku po pięciu latach sporów. 
Cały pontyfikat upłynął Grzegorzowi Wojownikowi na przywróceniu Gotfryda 
III na tron księstwa Austrii, który był zajmowany przez uzurpatora Henryka 
IV. Podczas trzech wypraw na Wiedeń udało mu się to dopiero w 1044 roku. 
Zmarł w 1055 roku.

12. Paschalis III - patriarcha nauki. Koronował w 1060 roku Kolomana I na 
króla Węgier. Założył w 1057 roku Uniwersytet Rotryjski. W 1066 roku 
Monderia wypowiedziała wojnę Patriarchatowi Rotrii, na pomoc Paschalisowi 
III przybył Fryderyk II, książę Austrii. W 1073 roku po zwycięskiej wojnie z 
Monderią, Paschalis III powiększył granice swojego państwa i utworzył Świętą 
Inkwizycję (jej pierwszą ofiarą stał się Lech z Surmy). Patriarcha umarł w 1087 
roku.



13. Grzegorz II - wybrany w 1087 roku. Stłumił bunt zwolenników 
świeckiego państwa (1091 - 1099), zawarł wieczysty sojusz z Surmenią i 
narzucił zwierzchnictwo Kościoła Rotryjskiego Bawarii. Zmarł w 1124 roku.

14. Ewaryst III - wybrany w 1124 roku. Kolejne bunt zwolenników 
świeckiego państwa. Świeckim władcą Rotrii został Jerzy I, patriarcha udał się 
na wygnanie do Surmenii. Ewaryst III umarł w 1157 roku.

15. Linus III - wybrany w 1157 roku. Ziemie Rotrii pozostawały pod całkowitą 
kontrolą Bawarii. Linus III wyruszył na Rotrię w celu jej odbicia w roku 1164. 
W roku 1175 oficjalny wjazd do zajętego miasta, Bawaria uznała 
zwierzchnictwo Świętego Kościoła Rotryjskiego. Patriarcha umarł w 1195 roku.

16. Paweł I - lokacje wielu wsi i miast na prawie niemieckim. Umarł w 1234 
roku.

17. Paschalis IV - kodyfikacja prawa kościelnego w "Kodeksie Prawa 



Kanonicznego". Umarł w 1266 roku.

18. Sylwester I - wybrany w 1266 roku, ustanowił "Statuty Rotryjskie" 
wprowadzająca pańszczyznę, zniewolenie chłopstwa i przywileje szlacheckie. 
Umarł w 1291 roku.

19. Kalikst I - wybrany w 1291 roku, reforma Gwardii Rotryjskiej, uzbrojenia 
(wprowadzenie łuków refleksyjnych) i piechoty (halabardnicy). Umarł w 1322 
roku.

20. Kalikst II - wybrany w 1322 roku. Za jego pontyfikatu nastąpiło 
ożywienie handlowe z państwami ościennymi. Patriarcha odnowił w 1334 roku 
konkordat z Monderią, oddającą w "wieczysta jałmużnę" południowe tereny 
swoich ziem. Umarł w 1351 roku.

21. Kalikst III - wybrany w 1351 roku, rozwijał szkoły parafialne, reforma 
edukacji. Umarł w 1388 roku.



22. Ambroży III - wybrany w 1388 roku, zakładał szpitale i domy dla 
chorych, koronował króla Trizondalu na cesarza, powołał Zakon Szpitalników. 
Umarł w 1429 roku.

23. Anaklet I - wybrany w 1429 roku. Zaangażował się w wojnę Surmenii z 
Tauchirą (po stronie Surmenii; konflikt zbrojny od 1429 do 1465 roku). Umarł 
w 1459 roku.

24. Feliks I - władzę przejął w 1459 roku w wyniku zamachu. Podczas 
bezkrólewia w Surmenii i walk o tron (1468 - 1471) nie popierał żadnej ze 
stron. Ostatecznie koronował generała Spytihnjeva na króla Surmenii. W 1492 
roku umarł.

25. Sylwester II - nadał liczne przywileje szlachcie ("Wielka Karta 
Przywilejów") na niekorzyść chłopstwa. Umarł w 1531 roku.

26. Paweł II - wybrany w 1531 roku. W roku 1533 wdał się w wojnę z 
pogańskim plemieniem Nomanów (tereny Pięciopolski), która skończyła się w 
1524 roku przy pomocy Zongyi. W 1534 roku Paweł II unieważnił "Wielką 



Kartę Przywilejów" co wywołało falę buntów szlachty. W 1555 roku, patriarcha 
na czele uzbrojonych chłopów zgasił bunt. Założył Akademię Rotryjską 
szkolącą nowe kadry dowódcze i wojskowe dla Gwardii. Umarł otruty w 1564 
roku.

27. Feliks II - wybrany w 1564 roku. Wprowadził obowiązek trzyletniej służby 
wojskowej dla mężczyzn powyżej 16 roku życia, obowiązek powszechnej 
edukacji, ponawił erekcję Uniwersytetu Rotryjskiego. Umarł w 1607 roku.

28. Paweł III - wybrany w 1607 roku. Zorganizował pierwszą krucjatę 
przeciwko pogańskim Nomanom w latach 1617 - 1628. Zreformował urzędy i 
armię. Umarł w 1646 roku.

29. Anaklet II - jego pontyfikat to rozwój sztuki barokowej, umarł w 1703 
roku.

30. Paweł IV - wielki mecenas artystów. Umarł w 1752 roku.



31. Anaklet III - wybrany w 1752 roku. Jego pontyfikat to ciągłe wojny z 
Surmenią i Monderią. Umarł w 1797 roku.

32. Korneliusz I - jego pontyfikat przypadł na okres Wielkiej Rewolucji 
Przemysłowej w Rotrii (1806 - 1885). Wielki entuzjasta wszelkich nowinek 
technicznych, zakładał fabryki, budował drogi i tory kolejowe. Umarł w 1840 
roku.

33. Korneliusz II - wybrany w 1840 roku, zmarł 1885. Jego pontyfikat 
naznaczony był ciągłymi chorobami i trudnościami w oddychaniu i mowie. 

34. Paweł V - wybrany w 1885 roku. Pacyfista, ogłosił w roku 1885 roku ideę 
"Boskiego Pokoju", zmniejszył liczebność Gwardii Rotryjskiej. Niestety w 
latach 1890 do 1915 był świadkiem wojen z Ciżbą Surmeńską (totalitarnym 
państwem surmeńskim), buntów Monderów i Nomanów. W roku 1915 został 
podpisany "Traktat Stabilizacyjny" wprowadzający na kontynencie nowy ład. 
Rotria została okrojona ze swojego terytorium. Monderowie i Nomanowie 



stworzyli własne państwa. W 1917 roku Paweł V umarł.

35. Feliks III – utworzył liczne szkoły oraz naprawiał państwo po wojnie. 
Umarł w 1948 roku. 

36. Sylwester III - wybrany w 1948 roku. Wprowadził reformę ekonomiczną 
(kapitalizm) i wolny rynek. W 1956 roku doszło do sporu z duchownymi 
surmeńskimi na temat niektórych dogmatów (schizma - Surmeński Kościół 
Chrześcijański). Sylwester III umarł w 1998 roku.

37. Paweł Sylwester I - wybrany w 1998 roku, świadek powstania kościołów 
narodowych w Austro - Węgrzech i Tyrencji. Umarł w 27 czerwca 2007 roku.



2. Patriarchowie I i II Rotrii.

1./38. Victor I (Victor Surmun) - wybrany 27 czerwca 2007 roku, za jego 
pontyfikatu doszło do zjednoczenia Surmeńskiego Kościoła Chrześcijańskiego 
oraz Katolickiego Kościoła Tyrencji. Powołał do życia I Państwo Kościelne 
Rotria. Abdykował 28 lipca 2007 roku, po miesiącu i jednym dniu pontyfikatu.

2./39. Innocenty I (Gregor Richard von Kaiser) - również szybko 
abdykował, bo w 2007 roku.

3./40. Pius I (Luis Adonju) - brat Hansa Adonju. Abdykował również szybko, 
bo w 2007 roku.



4./41. Klemens I (Gregor Richard von Kaiser) - abdykował w 2007 roku 
przekazując władzę w ręce Kamerlinga Victora de Zeppa, który panował jako 
dyktator do upadku I Rotrii 28 listopada 2007 roku.

5./42. Innocenty II/Klemens II (Karl Gregor von Habsburg - Lothringen 
von Steiner) - arcyksiążę Karl Gregor von Habsburg - Lothringen von Steiner 
po okresie nieistnienia Państwa Kościelnego (28 listopada 2007 rok do 16 
lutego 2008 roku) proklamował odrodzenie II Państwa Kościelnego Rotria 
przyjął imię Innocenty II. Odbyło się konklawe, po uroczystości koronacji 
(zmiana imienia na Klemens II) 15 marca 2008 roku państwo faktycznie 
zaczyna działać. Odrestaurował Uniwersytet Rotryjski, ruszyły pierwsze prace 
nowego rządu. Wielkim osiągnięciem jego pontyfikatu było przyłączenie 
Kościoła Austriacko - Katolickiego do Kościoła Rotryjskiego oraz ratyfikacja 
"Karty Organizacji Polskich Mikronacji". Pontyfikat zakończył się 15 września 
2008 roku.

6./43. Aleksander I (Xardas von Griningen) - obejął władzę 22 września 
2008 roku. Zawarł konkordat z Rzeczypospolitą Obojga Narodów. Abdykował 
15 lutego 2009 roku.



7./44. Sykstus I (Karl Gregor von Habsburg - Lothringen von Steiner) -
wybrany ponownie na patriarchę 18 lutego 2009 roku. Za jego pontyfikatu 
zwołano III Sobór Laterański (23 lipca 2009 roku) oraz wydał "Bullę 
Węgielną", podstawowy akt prawny Kościoła oraz Państwa (26 kwietnia 2009 
roku). Co ciekawe, w preambule Bulli czytamy o ustanowieniu III Państwa 
Kościelnego Rotria. Jego pontyfikat zakończył się 22 sierpnia 2009 roku.

8./45. Sykstus II (Karl Gregor von Habsburg - Lothringen von Steiner) -
wybrany ponownie patriarchą Rotrii. Jednak poważne kłopoty ze zdrowiem 
sprawiły, że Sykstus II zmarł 27 września 2009 roku, po ponad miesięcznym 
pontyfikacie.

9./46. Hadrian I (Marco de Zepp) - wybrany 02 października 2009 roku. 
Zasłynął, jako patriarcha ludu, uśmiechnięty, nie baczący na konwenanse i 
protokoły. Pontyfikat zakończył 02 stycznia 2010 roku.

10./47. Pius II (Larenzo de Medici) - wybrany 06 stycznia 2010 roku. 
Przedstawiciel słynnego i potężnego książęcego rodu Medyceuszy. Zasłynął 
jako ten, który skodyfikował rytuały, wydając "Ritualum Lateranum". Jego 
pontyfikat zakończył się 06 kwietnia 2010 roku.



11./48. Celestyn I Reformator (Michael von Lichtenstein) - obrany 12 lipca 
2010 roku. Do historii przeszedł jako reformator, choć raczej w negatywny 
znaczeniu tego słowa. Celestyn I, z pochodzenia Teutończyk, w momencie 
wyboru nie posiadał świeceń kapłańskich, nadano mu je bezpośrednio po 
wyborze. Zniósł tradycyjny i wypracowany system hierarchii duchowieństwa 
oraz stworzył kult nieokreślonego i absolutnego Kreatora (V Sobór 
Laterański). Stało się to przyczyną odstąpienia od Kościoła Rotryjskiego 
Kościoła w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jego pontyfikat zakończył się 12 
października 2010 roku.

12./49. Aleksander II (Larenzo de Medici) - obrany na urząd patriarchy 06 
maja 2011 roku. Jego pontyfikat przypadł na trudny okres po reformach 
Celestyna I. Kłopoty ze zdrowiem (napady realiozy) nie przysłużyły się 
pontyfikatowi. Rozpoczął się powolny zanik aktywności Rotryjczyków. 
Pontyfikat zakończył 06 sieprnia 2011 roku.

13./50. Ewaryst I (Cosimo de Medici) - obrany 18 sierpnia 2011 roku na 
patriarchę. Zwolennik reform Celestyna I. Jego pontyfikat zakończył się 17 
listopada 2011 roku.

14./51. Innocenty III (Cosimo de Medici) - obrany 11 grudnia 2011 roku. 
Zwolennik reform Celestyna I. Był niezdolny do pójścia na kompromisy ze 
zwolennikami starego ładu, przez co doszło do schizmy w łonie Kościoła. 
Ostatecznie ugiął się pod żądaniami większości obywateli. Zwołał Sobór 
Florencki, który ostatecznie potępił reformy Celestyna I przywracając stary 
ład.



15./52. Aleksander III (Larenzo de Medici) - obrany 11 marca 2012 roku na 
patriarchę. Za jego pontyfikatu doszło do poprawy stanu aktywności w Rotrii, 
doprowadził do przyłączenia Kościoła w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
zakończenia obrad Soboru Florenckiego i wydania Bulli „Exurge Domine”. 


