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d czasów Karola Wielkiego, któremu
_ udało się wznowić dawniejsze cesarstwo
Zachodnie, a które wskutek ciągłych wojen
i

podziałów

zawiązały

istnieć

się

było

przestało,

ściślejsze

stosunki pomiędzy W schodem
i Zachodem. Cesarstwo Karola było tak olbrzymie, że obejmowało całą niemal Europę.
Nic też dziwnego, że granice państwa Rarola,
stykały się na wielu miejscach z posiadłościami
cesarstwa Wschodniego, Bizantyjskiem, od stolicy Bizancyum, dzisiejszego Konstantynopola,
nazwanem. Były nawet całe pro\vincje we
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wschodniej i południowo-wschodniej Europie,
w tern niektóre prowincje samych Włoch, do
których · i Karol Wielki i cesarze wschodni rościli sobie pretensje.
Nic więc dziwnego, że,
początkowo, z racji bliższego określenia granic
obojga państw musiały się nawiązać stosunki
pomiędzy Wschodem a Zachodem.
Ten ostatni, aczkolwiek liczniejszy i potężniejszy siłami
wojennemi, był za Karola zrujnowany i prawie
bez żadnej cywilizacji i organizacji państwowej.
Nadto państwo Karola W. pozbawione było
· i tradycij państwowych. Karol Wielki, acz bardzo potężny monarcha, był ,v oczach Wschodu, ·
a nawet i w swoich własnych, barbarzyńcą
w porównaniu z cesarzami bizantyjskimi. Oświa
ta w jego państwie stała na bardzo nizkim poziomie. Ludzie umiejący pisać i czytać-to nawet nie hercogowi~, grafy i barony, z których
rzadko kto umiał się podpisać, ale garstka księ
ży i zakonników. Zwłaszcza ci ostatni przechowywali troskliwie w swych konwentach i klasztorach szczątki cywilizacji. Zrozumiał to Karol
Wielki i gdzie mógł zakładał pod swoitn bokiem
szkoły, powołując do tego zakonników i księży.
W sprawach cesarstwa wysyłał ich jako sekretarzów i doradzców na dwór W schodni, a ci,
powracaJąc ztamtąd, przynosili cywilizacją oraz

!'
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Z\vyczaJe wschodnie 1). \Vreszcic l(arol \Vielki,
a za jego przykładem i niektórzy z pod\vład
nych mu książąt, by nadać pc,Yicn splendor
svvym rodom, głó\vnie z przemocy i dzielności
\VOjenncj vvyroslym, chętnie koligacili S\Ve domy przez małżeństwa z cesarzami i książę tam i
W schodu. Te stosunki na-\viązy,vane były ró,vn1ez przez ducho,vnych najrozmaitszych odcieni i stopni, gdyż \Vielu z nich prócz łaci11skiego znało jeszcze i język grecki. Posło,vic
ce:-;arzóvv Zachodnich, którzy z biegien1 czasu
stule przemieszki,vali w I{onstantynopolu, niema1
\Yszystkich s,vych pomocnikó,,T n1ieli z grona
duchownych. Ci tern bardziej byli im potrzebni,
bo jednocześnie spełniali przy poselst,vach posługę i obrzędy religijne. Na od\vrót zaś: ,vysłannicy cesarscy, córki i po\vinowatc ccsarzó\v
Wschodnich, przypro,vadzali z sobą S\\'Oich ducho,vnych, by mieć 1nożność słuchania liturgii
,vschodniej ,v której byli ,vyrośli. AczkohYiek
duchovvicńst,vo W schodnie i Zachodnie było
,vóvvczas i przez parę ,viekÓ\V następnych vv jedności, to jednak różnica i to znaczna była nie
tylko w liturgii, obrzędach religijnych, ale

1

1)

znane.

Nie

podaję

cytat,

gdyż sq

to rzeczy ogólnie
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i w obyczajach. Jeden zwłaszcza szczegół, jak
dziś, tak i dawniej rzucał się ,v oczy każdemu.
Duchowieństwo wschodnie z wyjątkiem biskupów, których nabierano z pośród zakonnikó\v,
było żonate, gdy tymczasem duchowieństwo
zachodnie na ogół żyło w bezżeństwie. Nowość, do pevvnego stopnia, księży żonatych na
wschodzie nęciła, że tak ,powiem, ś,viat zachodni. A ponieważ bezżeństwo księży zachodnich
nie było i nie jest do dziś dnia rzeczą ,viary,
ale karności kościelnej 1), więc też nic dzi,vnego,
iż zdarzało się, że ten lub ó,v z duchownych
zachodnich bawiąc dłuższy czas na W schodzie,
wracał do kraju z żoną i dziećmi. Przy dworach cesarskich i wybitniejszych książąt Zachodu, kręciło się, już to jako kapelanów, już też
jako nauczycieli i skrybów, wielu księży wschodnich żonatych i dzieciatych. Duchowni, którzy
powracali ze W schodu, za pracę i dobrze speł
nione posłannict\vo, często nagradzani byli przez
swych wladzcó,v kanoniami i prelaturami. Doszło do tego; że w ,vieku X i XI przy niektórych katedrach, większa część kanonii i prelatur
•
1)

1nogą;
ulegać

'

Rzeczy wiary - dogmaty rzeczy karności dyscypliny
zmianie.

zmienić
kościelnej

siQ nie
mogą
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obsadzona była księżmi żonatymi 1). Dodać muszę, że w niektórych okolicach Hiszpanii, a navvet Włoch północno-zachodnich, pomimo zakazu
koncylium Nicejskiego (\v 325 r.) i późniejszych
synodó,v pro\vincjonalnych, które nakazy,vały
bezżeństwo duchownym zachodnim, utrzymała
się pe,vna część ducho,vieńst,va żonatego. Nic
vvięc dziwnego, że mając taki przykład vv kanonikach i prałatach oraz niektórych współbra
ciach, duchowieńst,vo zachodnie niższych stopni zaczęło się żenić. W końcu X i \V począt
kach XI wieku, ta moda tak siq rozpo,vszechniła, że kto wie, czy nie poło,va księży zachodnich była w owym czasie żonatych. Co prawda, papieże i wszystkie pra,vic synody przypominały raz po raz ducho,vieństwu, pra,vo
koncilium Nicejskiego, prawo bezżeńst\va. \Vymierzano navvct kary na żonatych księży i ich
dzieci. .A.le były to smutne czasy dla Kościoła
ś,v. Nie tylko księża i biskupi, ale nawet papieże
w kompletnej byli zależności od władzców śvviec
kich. Ci rozdawali probo.:)t,va, infuły i pastorały,
a na,vet tijary papiezkie. Opornych sobie usuwali z urzędu, więzili a na,vet śmiercią karali,
mianując na ich miejsce ludzi, którzy robili to,
co chcieli cesarze, książęta, barono,vie i grafy.
1)

Tak

~ r

Etrurji, w djecezji Lucca.
•
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To też nic dziwnego, że na biskupstwa
\V onym czasie i na samą stolicę Piotrową, wynoszono nieraz ludzi, którzy prócz sukni i krzyża
biskupiego, nic więcej duchownego nie mieli.
Zdawało się nawet, że tę, albo o,vą stolicę biskupią otrzymywał, kto ,Nięcej zapłacił. To też
na stolicach biskupich zasiadali zazwyczaj możni pankowie, spokrewnieni z grafami, książę
tami lub cesarzami, żyjący nagannie, lubujący
się w łowach, a nawet nie raz, jako władzcy
świeccy zarazem, prowadzali hufce na bit,vy.
Nie mieli nawet czoła domagać się śvviątobli
wego życia od podwładnych, gdyż sami takiego
nie wiedli. To też opłakane powtarzam, były
to czasy dla Kościoła św. Księża całemi tygodniami nie odpravviali mszy św., kościoły stały
puste, rzadko kto mógł się wyspowiadać, lub
uzyskać posługę kapłana na łożu śmierci. A już
o miewaniu kazań, pouczaniu wiary śv..r., udawaniu się na missje celem nawracania pogano takich rzeczach księżom żonatym ani się śniło.
Nawet kijem nie wypędziłby księdza żonatego, ·
•
by zostawiwszy żonę i dzieci szedł pomiędzy
pogany i narażał się na śmierć. A bądź co bądź
w IX, X, XI a na,vet XII i XIII wieku, duże
były jeszcze obszary wschodniej, północno
wschodniej · i północnej Europy, do których

:

.....
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ewangelji nie doszło. Miljonov.re żyły
tam narody, którym nauka Chrystusa Pana znaną jeszcze nie była. Tak: Węgrzy, Czesi, Mora,vianie, Polacy, Słowianie Połabscy, Pomorzanie, Litwini, Prusacy, Jadźwingo,vie i cała Ruś
(dzisiejsza Rossja), że już innych nie \vspomnę,
żyli jeszcze w grubej pomroce pogaństwa.
Ale Bóg, który ,v nieskończonem miłosier
dziu swojem zawsze się opiekuje oblubienicą
s,voją Kościołem Ś\V., i tej opieszałości kapłań
st\va S\vego, przewidując ją oddawna zaradził.
Od pierwszych zaraz ch,vil istnienia Kościoła
ś,v. wzbudzał od czasu do czasu, czy to z pośród niższego duchowieństwa, czy dygnitarzy
kościelnych, czy navvet z pośród szarego tłumu
wiernych ludzi wyjątkowego zaparcia się, umartvvienia i gorliwości, którzy nie tylko nad swojem, ale i nad innych zbawieniem z vvielkiem
poświęceniem się pracowali.
Ci nietylko sami,
ale za \viedzą i pozwoleniem zwierzchności kościelnej, dobierali sobie dziesiątki i setki to,varzyszów, doświadczali ich i posyłali tam, gdzie
była największa potrzeba, zawsze za vviedzą
i wolą oraż uległością dla prawowitej władzy
kościelnej. Ludzie ci, opatrznościowi że tak powiem, nie byli to nic innego, jak założyciele
rozmaitych zakonów, którzy w różnych, a pra-
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wie zawsze w najtrudniejszych dla Kościoła
czasach, na rozmaitych miejscach się pojawiali.
Wiodąc ostry a regularny żywot, żyli zazwyczaj długo i dla tego przez dłuższy czas słu
żyli l{ościołowi. Gdy ich nie stało, dzieło przez
nich rozpoczęte prowadzili ich towarzysze z roku na rok, z pokolenia w pokolenie. Tak, że
niektóre zgromadzenia, wierne wskazówkof!l
s,vych założycieli, lub też nakłaniając je czasa1ni stosownie do potrzeb czasu, przetrwały wieki i wiekóvv dziesiątki.
Otóż takiem zgromadzeniem, które nietylko
nam Polakom, ale całej Europie zachodniej oddało niespożyte usługi, było zgromadzenie św.
Benedykta, założone w pierwszej połowie VI-go
wicku (529 r.). Cała Europa zawdzięcza Benedyktynom swą cywilizacją; a niektóre kraje,
w ich rzędzie i nasza Polska ma od nich jeszcze 1 w1arę .
W X i XI wieku, kiedy światło wiary za
zrządzeniem Opatrzności przenikać zaczęło do
Polski, do zakonu św. Benedykta powołał Bóg,
oprócz wielu innych mężów świętych, dwóch,
że tak powiem, a nawet trzech opatrznościach
szermierzy w kościele: Romualda, Piotra Damiana i Hildebranda, późniejszego Ojca św.
Grzegorza VII papieża. Piotr Damian postępuł

•
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po szczeblach zakonu Benedyktyńskiego,
osiadł wreszcie jako opat benedyktyński vv I{luniaku (Cluny) \Ve Francji i, zrcformO\Va\vszy s,vą
niestrudzoną gorliwością \Vyższe i niższe duchowieńst\vo francuzkie, umarł jako kardynał i ś,v.
1080 r., Hildebrand postąpił at na papiezt\vo,
i przybra,vszy irnię Grzegorza VII, \vys,vobodzil Kościół z pod przemocy \VładzcÓ\V ś,vicc
kich. Umarł wpra,vdzie jako ,vygnaniec, ale
umarł jako ś\vięty, i naj,viększy szermierz ,vol1
ności i karności kościelnej ).
Ś\vięty Romuald, najstarszy z nich po,vołaniem zakonnem, działał gló\vnie \V północ
nych Włoszech \V okolicach Rawenny, pochodził bovviem z książąt ravvennate11skich.
Ten
przy klasztorach Clasis i Pereum, założył przy
zakonnikach mieszkających ,v klasztorze, oddzielny jakby zakon ercmitóvv czyli pustelników, z których każdy mieszkał \V oddzielnej
chatce lub grocie, nadzwyczaj ostry pędząc ży
wot pod ciągłym nadzoren1 opata 2). Działał-

Ostatnie słowa jego były: ,,Umiłowałem prawdę, nienavvidzilem zła i za to umieran1 na \Vygnaniu."
2) l\lylnie naszych 5 braci n1ęczennikÓ\V, niektórzy nazywają kamedułami. Kameduli założeni zostali
przez Romualda dopiero 1012 r., gdy nasi pustelnicy
Kazimierscy najpóźniej opuścili Pereun1 \V 1001 r.
1)

14ność

jego rozszerzała się nie tylko na Włochy,
ale na całe pra,vie Nien1cy i graniczące z Niemcami kraje, po większej części jeszcze pogań
skie. Choć \vątłego był zdrowia, nie tylko najostrzejszy ze ,vszystkich zakonników provvadził
ży\vot i zarządzał kilkoma na raz klasztorami,
ale znalazł sobie Jeszcze czas i siły by uda,vać się na missje w odległe kraje pogańskie 1).
Dla tego rozpisałem się obszerniej o Benedyktynach a zwłaszcza św. Romualdzie, gdyż
bliższy bierze on udział w tern, o czcm zaraz
po\viem. A mówić będę o Polsce, przyjęciu
,viary przez księcia Mieczysława, jej utrwaleniu
się za jego następcó,v (,v czem głó\\rna zasłu
ga benedyktyńskiego Pereum), przeszkodach ze
strony ~iemców, oraz o męczeństwie pięciu
braci polaków, pierwszych u nas męczennikó,v1nissjonarzy. Doda1n wreszcie parę słów o kolejach jakie przecrodził Kazimierz - miejsce
męczeństwa pięciu braci.

1)

Chodził apostołować

na

Węgry-Woj.

•

str. 55.

•
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Przyjęcie

wiary i początki
w Polsce.

Kościoła

.
•
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Polsce po śmierci Zicmiomysła, \Vstąpił
na tron, podó,vczas jeszcze książęcy,
syn zmarłego, Mieczysław. Ten, aczkolwiek
rządził
sprawicdli\vie, żył dosyć rozpustnic
i z siedmiu żon, które vvziął był sobie jako
poganin w małżeństwo, nie miał żadnego potomka. W ovvym czasie Czesi, księstwo na zachód od Polski położone, dopiero co byli przyjęli chrzest św. Aczkolwiek przyjęcie ,viary przez
Czechów było dosyć jeszcze powierzchowne,
jednakże wielu było wśród nich chrześcijan

(
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gorlhvycq,. którzy, jak kto umiał i potrafił, starali się rozsic,vać no,vo przyjętą \Viarę. Ponievvaż ksiQstwo Polskie graniczyło z Czechami,
więc też rozmaici ludzie z Czech przybyvvali do
Polski i na odwrót. \V Polsce głó\vnie kupcy
i rzemieślnicy czescy roznosili \Viadomości o nowej vvicrzc. Niektórzy też dworzanie księcia
Mieczysłavva namó,vieni przez Czechów przyjęli \Viarę chrześcijańską. Oni też doradzili swoje1nu panu, by odsunął od s,vego boku żony
niepłodne, a ożenił się z czeską księżniczką
Dąbró,vką, nadz\vyczaj dobrą i urodną. ~ Mieczysła,v posłał swaty, ale Dąbró,vka odpowiedziała, że jej chrześcijance za poganina wyjść
nie ,volno. Tego tylko chcieli dworzanie. Wytłomaczyli oni księciu, że jeżeli się ochrzci, to
i jemu, jak świeżo ochrzczonemu księciu W aclavVO\vi stryjowi Dąbrówki, dostanie się od cesarza korona.
To ostatecznie skłoniło Mieczysła,va, że
ochrzcił się, ożenił z Dąbró,vką i nakazał chrzest
w całej Polsce. Działo to się w roku 965.
Polskę, choć była ona państvvem chrześcijań
skiem zaledwie z imienia, oddano zaraz pod
zarząd arcybiskupa nie1nieckiego z :Niagdeburga.
W Poznaniu zaś, jako w mieście najbliższem
Niemiec, osiadł jakiś zastępca biskupa Magde-
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burskiego, vv1ęceJ proboszcz aniżeli biskup, mający kilku księży 10 pomocy.
To tr\vało czas
jakiś.
Tymczase1n \Vojciech, pc,vien młodzie
niec z rodziny Sla\\"niko\viczó,v, ,v Czechach
· zan1ieszkałej ale czy to była rodzina czeska
czy polska, nic vviadomo, oddany był do szkół
do Magdeburga i będąc Ś\viątobliwego i skromnego ży,vota, został ta1n kapłanem, kanonikiem,
aż \\Tcszcie ,vyś,vięcono go na biskupa czeskiego \\" Pradze i, jak jego poprzednikó,v ,v Pradze, poddano pod zarząd nietnicckicgo arcybi~kupa z l\Ioguncji ,v 986 r.- Zdrrje się, że ś,v.
Wojciech, gdyż to on był Ó\V młodzieniec, rnusial znać się z Benedyktynami, a kto ,,·ie, czy nic
im S\\"Oje ,vyniesien.ie na stolicę Pragską Zc.nvdziQczal. ~loże na,vct był zakonnikiem tego zgro1nadzenia, bo gdy \V 990 r. musiał od s,vych ,Yiarołomnych i pO\\Tacających do pogaństvva dyecezjan
z Pragi uciekać, znalazł przytułek ,v klasztorze bcnedyktyńskitn na A vventynie, a po drugiem ,vygnaniu, przed rokiem 996, był ta1n na,vet przeoren1.
Benedyktyni nic dopuściliby tak prędko do
przcłożcńst\va na,vet kardynała, a nic dopiero
aż d\\·a razy ,vypędzanego biskupa. \Vidocznie
był on już przedte1n dobrze itl} znany, był to
chyba ich czlo,vick. Otóż, kiedy ś,v. Wojciech
z picr,v'"'zego s,vcgo ,vygnania po\vracał do Pragi,

')
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przypro,vadzil z sobą benedyktynó,v, ale chyba nie
ercmitó,v i dla nich klasztor w Brzcvvnovvie, tuż
pod Pragą w lesie zwanym święten1 fundovvał 1).
Przełożonym tego klasztoru i to wyższym,
bo opatem, był Astryk (Astrich) albo Anastazy;
z który1n przybyło sześciu innych zakonników
z Awentynu. O tym Anastazym wiemy, że
później został arcybiskupem Ostrzychon1ia na
W ęgrzcch i że ,v pierwszych latach biskupst\va
Wojciecha \V Pradze, był klerykiem. Był to
niemiec nadzwyczaj krnąbrny i zarozumiały. Raz
nictylko nie usłuchał śvv. Wojciecha, ale na-\vet
go z1Nymyślał. :) Musiał on tam ,v nowicjacie
A,vcntyńskim długą przechodzić próbę i dobrze
1)

Iten1 sanctus Adalbertus fundavit monasterimn
Brzewno,v in Silva Sacra dicta, anno Domini 992, anno
24 suac ordinationis in honorem Marie Virginis, beati
Benedicti et Alexii, et prirnus fuit abbas rcgulae sancti
Bencdicti Anastasius, adduxerat enitn secum sex fratres
de monasteria sancti Alexii; postea idein Anastasius in
strigoniensen1 episcopum est acceptus - Quaedatn Mernorabil ia, zapiski szlązkie i czeskie, da\vniejsze i no,ve
w XIV \Vieku zebrane.
2)
Alia hora furibundo animo Aschericus clericus
suus contra sanctmn virune arguendo increpando, quum
multa i1nelitia loqueretur ultra limitem rationis proterna
contentione progressus, quasiquem amplius videre nollet etc ... Zob. Brunonis vita quinque fratru1n 1nartyrmn
polono et sociorum corumden1 cap. 17.
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się maskować, skoro zakon benedyktyński
znaczył go opatem. Sądzę, że ci sześciu

t

nazakonnikó\v byli to slovvianie raze1n z Astrichem
do 1\wentynu przez św. Wojciecha wysłani, by
tarn ugrunto,vawszy się w cnocie, byli mu później
do pomocy; by jako bracia z krwi i wiary lepiej na buntujących się Prażan vvpływać mogli.
Nie byłoby racji sprowadzać do Pragi Włochów,
nic po słowiańsku nie rozumiejących. Powiem
nawet więcej, że ponieważ, jake1n to już nadmienił, pomiędzy Czechami i Polakami od lat
kilkudziesięciu były ciągłe stosunki, rzeczą jest
więc bardzo pra,vdopodobną, że niektórzy z tych
sześciu, a nawet św. Gaudenty, 1) pierwszy po
Wojciechu biskup gnieźnieński, byli polakami.
Widocznie w zakonie benedyktyńskim była już
jakaś garstka polaków, bo kiedy św. Wojciech
po drugiem s,;vojem wygnaniu z Pragi i po
przeorowaniu na A,ventynie, szedł przez Saksonią do Polski, to w drodze do Gniezna skręcił trochę i ustanowił klasztor w Trzemesznie 2)
i oddał go pod zarząd Astrycha - Anastazego
opata z Brewnowa. ') Gdy zaś w rok potem,
Quen1 loco fratris habuit Adalbertus -- mó,vią
stare roczniki i żywoty.
2
)
Zob. Woje. Szkice Histor. XI w. str. 67 ~ 68.
3
)
Saxonica telluere in brevi recedens (Adalbertus) in Polonia1n regionem cursu1n direxit et ad mextri
1
)

20
udał się

by nawracać Prusy, zape,vno \Viqkszą
część jego orszaku stanowili bracia polacy. i)
Że już ,.v Bre,vno,vie byli zakonnicy polacy pot,vierdza i to, że, gdy po śmierci św. Wojciecha,
początkowo pochovvanego ,v Trzemesznie 2),
Gaudenty został przez Rzym uznany arcybiskupem gnieźnieńskim, cały niemal kon\vent bre\vno,vski udał się do niego z pozwolenia swego
opata ~); sam zaś opat a może i bracia innej
narodo\~.rości, udali się do Włoch ł). Astrych poszedł do Włoch, a później na Węgry, może dla
tego, że, jako ambitny i krnąbrny niemiec, nic

I

locum divertens coenobiu1n ibi construxit n1onaellosque
congregans astriciu1n abbate1n eos ad regendun1 constituit qui postea archiepisc0pus - Passio S. Adalberti.
1
)
Zob. pieśń o 5 Br. l\Ięczen.
2) Kromer de rebus Polonoru1n str. Jó.
3) Circa iden1 ten1pus scilicet postoccisionen1 sancti Adalberti, Gaudencius frater S. Adalberti, ejusdem
ordinis, susceptus est in archiepiscopun1 gnesnensem,
euius gratia sex fratres, quos S. Adalbertus secum ex
Urbe duxerat, de monasterio Brze\vnow ad ipsun1 Gaudentiun1 venerunt de licentia sui abbatis Anastasii.
vVojc. str. 73.
4 ) vV początku 1001 r., podpisany jest na akcie
Ottona cesarza ,,·ydanyn1 \\' klasztorze ś,,·. Apolinarego
jako: Anastasius ab~as, Selavanensis pro,·inciae, ,,·yżej
na,Yet od św . Romualda. \ Vojciech. str. hl.

.,.

-Jl
u1niał

„

sobie zjednać serc ani braci, ani Bolcsła
\Ya, ani na,vct Ottona i że ,vskutek tego ominęły go ,vyższc godności kościelne, r niżsi
i podlejsi od niego, jak np. Radzim je posiedli.
To też nic dzi,vnego, że poszedł szukać szczęścia i robić karjerę gdzie indziej.
Osiągnął też
swój cel, bo umarł jako arcybiskup, metropolita
i prymas ,vęgierski \V O trzychomiu.
l{iedy Ś\V . Wojciech ,v 997 roku poniósł
\V Prusach śmierć męczeńską i \V skutek tego
nO\\'ym blaskien1 przyodział cały zakon benedyktyński, jako da,vny benedyktyn i przeor;
u bcnedyktynó,v, z,vła ·zeza ,v Pereu1n, za-\vrzało
jak ,v ulu. Zakonnicy jeden przez drugiego
r,,rali się na missje, odrzucali propono,vane im 1i nakazy\\·ane przełożeńst,va, by tylko, jak Ś\Y.
Wojciech, iść na Węgry, Ruś, Czechy, PolskQ
i Pomorze i ta1n szukać Chrystusa w śmierci.
Czy \Yielu z nich urzeczy,vistniło S\\Toje
pragnienia, nie ,vicrn; ale ,viem z pe,vnością,
że nadzieja missji i męczeńskiej korony niektórych nic za,viodła. Doi,omógł im do tego nie
tyle Romuald, ile Bolesła,v i Otto.
Bolesła,v syn Mieczysła\va i Dąbró,vki
objąwszy rządy w Polsce po ojcu, który orę
żem swoim znacznie granice Pol ki rozszerzył
i za namo,vą żony S\vojej niektóre podobno

I) ' )

biskupstwa fundo\vał, szedł 1nężnie i wytrwale
śladem ojca swego. Chyba żaden z królów polskich nie rozsłavvił tak oręża polskiego, jak Bolesła\v, słusznie za swoje czyny wojenne Chrobrym nazvvany. Nie będę povltarzał znanych
historji o słupach Bolesła,vowskich \V rozmaitych rzekach, jako znaki graniczne stavvianych,
povvicm tylko, że przed rokiem tysiącznym Ruś
aż pod Kijów, Szlązk, l\!Iorawczycy, pra,vic
całe Czechy z Pragą, Pomorze i część Prus
należała do państwa Bolesława 1).
Bolesla\v
Chrobry, albo Chobry, wychowany nic tyle przez
matkę, bo Dąbrówka w dziesięć lat po urodzeniu się syna t. j. w 977 r. umarła, ile przez
ojca i opiekunów we czci i miłości dla wiary
prawdziwej, uporządkowawszy tak świetnie granice państwa, zajął się unormowaniem spraw
kościelnych.
W tern wielką inu był pomocą
cesarz Otto, który, ofiarowawszy się w chorobie do św. Wojciecha 2) i uzyskawszy wyzdrowienie, umyślił udać się osobiście do Polski, by
u grobu św. Wojciecha, podziękować mu za
cudowne uzdrovvienie. W tym samym czasie,
a na,vet cokohviek przed tern, Bolesław wysłał
1
)

Zob. Kro1ner. str. 3+ - 37.
2) Zapevvne za radą śvv. Romualda z który1n
jak z brate1n.

żył

•

•
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do Rzymu w towarzystwie zapewno Radzitna,
jakiegoś swego krewniaka 1), by starał się u papieża o założenie prawne metropolii gnieźnień
skiej oraz innych biskupstw. Ci, gdy po drodze do Rzymu zatrzymali się u Romualda, ten
zaraz uło,vił piastovvicza dla swego zakonu
i zrobił z niego mnicha, ale za to poparł vvidocznie prośbę Bolesława u cesarza i papieża
tak skutecznie, że Otto idąc w l OOO r. do grobu św. Wojciecha miał już w swoim orszaku
oprócz Radzima dwóch kardynałów legatów
apostolskich celem założenia u grobu śvv. W ojciecha metropolii dla pro\vincji sło,viańskiej t. j.
dla państwa Bolesła,va :} Bolesław, po,viadomiony o tern wszystkiem, nakazał zapc\vnc
wtedy dopiero przenieść ciało św. Wojciecha
z Trzemeszeńskiego klasztoru do Gniezna do
katedry. Na przyjęcie zaś cesarza i legatóvv
Stolicy św. wystąpił nadzwyczaj uroczyście
i ,vspaniale. Dość chyba powiedzieć, że droga
do Gniezna podobno na dziesięć mil wysłana
była drogiem suknem czerwonem. Przepychem
swoim, darami i wspaniałą gościnnością olśnił
zupełnie i pozyskał sobie Ottona, czło,vieka
') Zob. Woje. Szkice - Biskup La1nbert.
2) Zob. Woje. Szkice.

z natury bardzo świątobli,vego i dobrego. Utrzymują niektórzy, że już ,vó,vczas (,v 1000 r.)
cesarz koronował Bolesła,va na króla 3), ale zdaje
się, że Otto tylko przyrzekł Bolesła,vo,vi koronę i królem go już tytuło,vał, sama zaś koronacja odbyła siq znacznie później. A.le bądź
co bądź ,v roku tysiącznym rzeczy złożyły się
tak znakomicie, że u grobu ś,v. \Vojciecha założoną została hierarchia kościelna na całe obszary ogromnego bolesla,vo,vskiego państ,va. Bo
też przyznać trzeba, że chyba żadnemu z cesarzó,v nie leżało tyle na sercu, co Otton0\\ i III,
rozszerzenie vYiary i dobro kościoła. Ale ut,vorzenie hierarchii kościelnej, to jeszcze nic ,vszystko. Potrzeba było ludzi, którzyby ,v niej praco,vali nad paro 1nilionową ludnością częścią
ochrzczoną, a częścią jeszcze pogańską, rozległego państ,·~ta Bolesława. Garstka zakonnikó,v
z Trzemeszna i kilku przevvażnie żonatych księ
ży, pomocnikó,v proboszcza-biskupa poznań
skiego,- to była kropla w morzu. Zrozu1niał to
Bole ·ła,v i prosił usilnie Ottona, by, vvróciwszy
do Włoch, sta,vił się w jego imieniu u Romualda, prosząc o większą ilośó zakonnikó,v missjonarzy, którzyby jednocześnie mogli pouczać lud
1

.~
\

') Zob. Kron1er, Rebus ·Polonorun1 str. 37 .

•
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ochrzczony i prowadzić na~rrócenie nie,viernych.
Otto przyrzekł i ,vróchvszy do Włoch, zaraz
udał się do Romualda prosząc o zakonnikó,v
dla Po1ski. Z wdzięczności zaś dla św. W ojciecha fundo,,vał w Pereum pod wezvvanie1n tego
ś,viętego, nadzwyczaj koszto,vny klasztor (pra,vdopodobnie za pieniądze otrzymane od Bolesła
\Ya), a na przełożonego razem ze ś,v. Rornualdcm ,vyznaczył Benedykta, z tern się oś,viad
czając, że po załat,vieniu się V{ Rzymie z antypapą i antycesarzem sam ,vstąpi do tego zakonu 1) . Miano,vanie Benedykta przełożonym
klasztoru św. Wojciecha, stanęło ,v poprzek jego
najserdeczniejszym zamiarom. Zmó\vił się już
był b.o,viem z Janem i Brunem, że \Vszyscy
trzej razem udadzą się do Polski za ś,v. \,Vojte czcze111i nie były, bo cesarz, jakby
próbując reguły zakonu, żył dłuższy czas z zakonnikan1i, odn1a,,·ial z niemi n1odlitwy i czynił utnart\,·ienia.
Ale, niestety, gdy się udał do Rzyn1u, poskromił antypapę i ściął, już drugi raz buntującego się, antycesarza Krescenciusza, został otruty przez pozostałą po ni1n
\Ydovvę.
Ta mnien1ała, że Otto, jeszcze młodzieniec
z nią się ożeni, gdy się ,v S\\'Oich oczekivYaniach za,viodła, ofiaro,vała mu ,v podarunku ręka,viczki. Ręka
,viczki były zatrute i od tego umarł ,v 1001 roku. Poró,vnaj \Vojc. szk. str. 6.
1)

SłO\Ya

~6

ciechem „szukać Chrystusa \V śmierci" i, dowiedziawszy się, że cesarz przybył po zakonników
d1a Polski, wszyscy trzej razem udali .., się do
Romualda, prosząc o ,vysłanie ich na miejsce
do Polski. Św. Romuald, który rad był widzieć Benedykta 1) przełożonym klasztoru św.
\Vojciecha, z początku bardzo się oto gniewał;
ale, \Vidocznie prośby, perswazje i wstawiennict\VO Bruna 2) przemogły. Stanęło więc na tern,
że Brun udał się ,v orszaku Ottona do Rzymu
do papieża Grzegorza V, prosić o licencję czyli
pozvvolenie opo,viadania ewangelii, a Jan i Benedykt poszli zaraz do Polski i początkowo zatrzymali się w Trzemesznie; tam bowiem od
996 r. był już ich klasztor. Tymczasem rzeczy znacznie się zmieniły. Otto umarł otruty
w l 00 l r. Cesarzem ,vybrano Henryka, księcia
Bawarskiego z pochodzenia Saxona a dalekiego krewnego Ottona. Henryk, chociaż świętym
jest nazwany, zaraz od san1ego początku wy'To, że go vvyznaczono przełożonyrn klasztoru
Ś\V. Wojciecha, przemavvia bardzo za tradycyą kazirnierską, że Benedykt był polakiem.
2
)
Brun był krevvnym Ottona, da\vniejszy1n kanonikie1n w Magdeburgu, który odbywszy novvicjat na
Awentynie dopiero co był przybył do Pereu1n. Zob.
Woje. Szk. str. 5, 17.
1
)

stąpił bardzo wrogo przeciw ko p0Jakon1. Niemcy, od czasu kiedy Otton I w 962 r. znów
sprowadził koronę cesarstwa rzymskiego na
głowy królów niemieckich i tak pokierował, że
przewagę w cesarstwie mieli zape,vnioną ksią
żęta saksońscy, unosząc się pychą i chęcią panowania, chcieli przewodzić nad całym ś\viatem,
tak jak to już było za Karola W. W szelki ,vypadek historyczny, który stawał w poprzek ich
zamiarom i ograniczał ich cesarzowanic a z nim
i ucisk tej albo owej narodowości, ,vywoływał
nie już niezadowolenie, ale straszny gniew i \vy1
n1ysły ). Otto III, V\'ięcej o koronie niebieskiej, aniżeli o ziemskiej 1nyślący, nic był o koronę zazdrosny. Chętnie miano,vał Chrobrego
królem polskim, oraz zgodził się i popierał
u papieża metropolią dla Sklawanii, t. j. dla
Polski. Z jego też dobroci korzystając, Bolesław w 1OOO r., choć go to bajeczne summy
1
)

Trucizna pychy zalała duszę Bolesława, tak
iż po zgonie cesarza Henry ka ośmielił się poch vvycić
koronę króle\vską na hańbę króla Konrada. Rychła
śmierć ukarała tę zuchYvałość. Syn jego Mieszko, takiż buntovvnik jak i ojciec. Czego ci się zachciewa
ty, krwawa bestjo, ozdoby królevvskiej, korony i berła
złotego. Zob. Woje. Szk. str. 15-ł- -vvyjątki z różnych
roczników niemieckich.

koszto\valo, wyswobodził siebie i polski lud
i duchov1ieńst,vo od ,vszelkiej zależności cesarzó,v i arcybiskupÓ\V niemieckich. O zatwierdzenie arcybiskupó,v i biskupów, 1nógł odtąd
znosić siG wprost z papieżem, a mając \Y swoim państ,vie arcybiskupa i biskupów mógł się
koronovvać kiedy i gdzie chciał. Wrazie ,vojny
króla Polskiego z cesarzem niemieckim, nie mogli już arcybiskupi niemieccy grozą klątwy zmuszać biskupó,v polskich i rycerstwo, by nic podtrzymyvvali króla polskiego, jak to czynili z Czechami.
Otto czy nie chciał, czy też nie zwrócił
na to u,vagi, ale spostrzegli to inni niemcy.
Już ,v l OOO r. potępiali, acz łagodnie, magdeburczycy, naj,vięcej zaintereso,vani vv spra,vach
Polski, ten postepek Ottona 1). Teraz, gdy po
śmierci Ottona, objął rządy cesarz Henryk, żąd
ni ,vładzy i ucisku niemcy, wszelkich dokładali
starań, by zgnieść Bolesła,va, znhveczyć dzieło
Albo\vien1 cała ta prO\Yincja (dla Ska\\'anii)
to była parafia jednego tylko biskupa poznańskiego,
która za n1ocą i po,,,ragą Ottona l i Stolicy Apostolskiej, już była pod czyniona arcybiskupowi 1nagdeburskiemu \\Taz ze stolicami biskupiemi, jakie by tam
n1ogły po,vstać ,v przyszlości.-Roczniki l\1agdeburskie
pod rokierh 1000. Zob. \Vojc. Szkice str. 152.

'

1
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Ottona pro\vincję Skla,viańską i ,vyrugo,vać raz
na za,vsze z Polski ,vszelką 1nyśl o koronie
i niezależności. Otóż pod pretckste1n, iż Bolesław skrzy,vdził książąt czeskich, Henryk cesarz, zaled"rie załatwił spra,vy koronacyjne,
z ogromnem ,vojskiem chrześcijańskicm a naI ,vet i pogańskiem 1), ,vyciągnął naprzeci,v Bolesłavva a jeszcze przedtem po,vyda,val rozkazy,
by ch,vytać tych, którzy by z Polski uda \Vali
się do Rzymu do papieża i na od,vrót.
Wła
śnie ,v tym samym czasie pełen otuchy i zapału do pracy szedł Brun z pozwoleniem pa·
piczkic1n opo,viadania e,vangclii i nauczania
,v Polsce. Ojciec Ś\Y. tak się laska,vym okazał
dla Polski, że zaraz \\' R.zy1nie ,vyś\vięcił Bruna na biskupa i by ten nie miał od nikogo
przeszkody, obdarzył go paliusze1n, czyli godnością arcybiskupią. l\1iał ,vięc z czego się rado\vać Brun, szedł bovviem do Polski z taką
, władzą, z jaką kilka lat temu przychodził tu Ś\\".
Wojciech. Jakiem blogiem uczuciem musiało
napełniać się jego szlachetne, pełne gorlhYości

I

Brun \\' liście do Henryka króla: Nonne cum
paganis et christianis hanc terram (-Polskę) in \'crikus regui rex (-król nien1iecki) intrarit?
Zob. \\'ojc. szk. str. 15'.2 przyp. :2.
1
)

30

apostolskiej serce na samą myśl, jaką to radość
sprawi ta no-\vina braciom, czekającym na niego w Trzemesznie. Ale chytry niemiec potrafił skrępować zapał Bruna i pozba"\Ąrić jego towarzyszy tej, śvviętej radości. Zaled,vie bowiem
Brun przyszedł do Ratyzbony, został zatrzymany na rozkaz cesarski i dopiero w trzy lata
po skończeniu się wojny, kołując przez Węgry,
Ruś i Pieczeniegi, w towarzystwie jakiegoś nowicjusza z ziemi Węgierskiej dotarł w 1008 r.
do Polski. Bracia z dnia na dzień wyczekiwali
przybycia Benedykta, król Bolesław rozesłał
gońcó,v po całej Polsce, by go jaknajprędzej
dostawić do klasztoru, bo nawet opata AstychaAnastazego w nim nie było . Te niemczysko,
choć się umiał szumnie podpisyvvać na edykktach cesarskich „opat prowincji Sklawiańskiej",
nie wrócił już z Włoch do Polski, ale poszedł
szukać karjery na Węgry. Wreszcie bracia, nie
mogąc się doczekać Bruna, umyślili wysłać do
Rzymu Benedykta w towarzystwie jakiegoś drugiego. Gdy ci doszli do Pragi, bawiący tam
podczas wojny król Bolesław, zabronił iść Benedyktowi, ale temu drugiemu pozwolił, by szedł
dovviedzieć się, co się stało z Brunem i wrazie
czegoś złego, by prosił o licencją dla Benedy-

\
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Ale i tego choć zape\vne dobrze się
strzegł i nie wydawał się przed nikim, po co
idzie, ,vytropili niemcy i związawszy osadzili
v.r więzieniu magdeburskiem 2). Pan Bóg urato\\1ał go cudownym sposobem. W c. śnic ukazał
mu się anioł, obudził go, ,viQzy mu spadły,
wyprowadził z ,vięzienia aż nad rzekę, \Vskazał
łódź ukrytą przy brzegu; na tej lodzi przeprawił się braciszek na drugą stronę rzeki i tak
drapnął z magdeburskiego ,vięzienia.
Na domiar złego ,v tej długiej, parę lat ciągnącej się
wojnic, \vyczcrpały się siły Bolesława. Chrobry,
może piervvszy i ostatni raz \V życiu, musiał
się cofać.
Henryk szedł krok w krok za nim
i nadciągnął aż pod Gniezno 3). Zakonnicy, a głó
,vnic pustelnicy, przed nadciągającą grozą ,voj enną uciekli.
kta 1).

') Unum vero fratrem, qui coelestimn a1nore
de]ectatus, tune sub illoru1n n1agisteri~ in heremo n1ilitarit, nunc vero eide1n sacro loco abbas praecet, quia
hujus fratris iter dux Basilio non prohibuit - Ron1an
transmisit - Brunonis vita quinque fratrun1 rozd. 12.
2) Tamże rozd. 21.
3)
Ditmar \vspomina Poznaniae, ale sądzę, że to
jest błąd przepisyvvacza zamiast Gnesnaniae. Błąd
zvvażyvvszy dawniejszy sposób pisania, bardzo łatwy
do popełnienia.

•

')

'3_,

Historyk niemiecki Ditmar t 103..J. r. biskup
merseburski, który szczegółowo opisał całą tę
,vojnę, mó,vi (\TI, 27) pomiędzy innc1ni, że król
Henryk, przepra,vhvszy się przez Odrę pod
l{rosnem, do zedł do opact\va, które się nazy,va
l\1iędzyrzec i po\vydavvał rozkazy by klasztor
i pojedyńcze mieszkania nieobecnych już mnichó,v, żadnej od jego ,vojska szkody nie miały.
Brun ,v s,voim żywocie „ Pięciu Braci" ,vspon1ina ró\vnicż o najściu przez ,vojska Henryka
miejsca, gdzie był erem, i powiada, że zjawiła
się ,vtedy cudo,vna nad kościołem ś,viatlość,
która ochraniała kościół i budynki od zniszczenia. Na tej zasadzie niektórzy historycy Z\Yła
szcza no,vsi, a w ich rzędzie przytaczany ,vciąż
przcze1nnie p. Wojeiccho,vski, t,vierdzą, że picr,vsi nasi bracia pustelnicy zamordovvani zostali
nie ,v l{azimicrzu, ale ,v l\Iiędzyrzccu. :N a pot,vicrdzcnie tej no,vości dodaje p. Wojcicchovvski i tę okoliczność, że pogrzeb pięciu braci,
odpra,vił nic arcybiskup gnieźnieński, lecz biskup poznański Unger, do którego dyecezji należał Międzyrzec.
Na pozór ,vygląda to \Yszystko tak składnie, że zdaje się, że p. W ojciecho,vski odkrył Amerykę, a ty1nczasem \V rzeczy samej chciał zagrzebać Europę. Brun pisze, że ukazała się ś,viatłość nad micjscen1,

33

gdzie był erem, a \Yięc nic tam gdzie on jest
podczas opisu bruno\'.vcgo i gdzie Brun ogląda
jeszcze nic zatarte na ścianach ślady kr,vi ś,v .
męczcnnikó\v i gdzie rozma,via z żyjąccmi i ostro
1
pokutującemi zabójcr1.mi ś,v. męczenników ).
Zanim przejdę do krytycznego rozbioru słó,v
Ditmara, ,Yypada mi naprzód przypomnieć parę
historycznych szczegó łó,v o pustelnikach benedyktynach i ich siedzibie ,v Polsce.-Po,viedziałem już, że Ś\V. Wojciech udając się na missje
do Polski i Prus, założył klasztor 996 r. ,v Trzc1nesznie i z,vierzchni nad nim zarząd oddał
Astrycho\vi-Atanazemu opatovvi z Brzewnov. a
z pod Pragi \V Czechach. ~ ad mieniłem także,
że po śmierci ś,v. Wojciecha, gdy ,v Czechach
wynikło krwawe prześlado\vanie całej rodziny
Stawniko,vicZÓ\V, z której ś,v. Wojciech pochodził, sześciu zakonnikÓ\V z Brze\vnovva, chroniąc
'ię przed prześladowaniem, przybyło do Ś\V.
Gaudentego do Gniezna, a sam opat Atanazy
pojechał do Włoch i na akcie Ottona cesarza,
sporządzonym 4 I{"rietnia 1001 r. podpisał siQ
1

1)

Pytalen1 głó\vnego zbója, który teraz ostro
pokutuje, a ten wyznał, że przed uczynkien1 \vypil
dwie szklanice. Brun, rozd. 29.

nic jako opat Brzcvvno,vski, gdyż klasztor brzc,vno,vski już nie istniał, ale jako opat provvincji
Skla,viańskiej czyli polskiej, -jak słusznie zauważył p. W ojcicchowski.
Nie ,,viemy by Gaudenty lub biskup poznański dla zakonnikó,v, czy
też dla przybyłych z Brze,vno,va, jaki klasztor
a tembardziej opact,vo fundo,Yał. A co jeszcze
,vażniejsza fundacji podobnej robić nawet nie
1nogli, bo na to pra,va nie mieli. Na założe
nie bo,vicm klasztoru, a tern bardziej opact,va,
potrzeba specjalnej zgody i pozvYo1enia Stolicy
ś,,,.
Władza stano,vienia klasztoróvv udzielana
by,va li tylko ,vyższym dostojnikom kościoła,
arcybiskupom-missjonarzom, którzy udając się
na missje vvyposażani bywają przez Stolicę Apostolską, bardzo rozlcgłemi pra,vami. Ani arcybiskup Gaudenty, ani tembatdzicj Unger pozna11ski missjonarzami nie byli. Co innego ś,v.
\Vojcicch a nawet i Brun, również arcybiskup
1nissjonarz,- ci mogli mieć taką władzę. Doszliśmy więc do tego, że \'.T czasie ,vojny którą
opisuje Ditmar, jeden jedyny klasztor i to z naz,vą opact\vo, egzysto\'.rał ,v Trzemesznie. Zkąd
,viQc vvzięlo się drugie opactwo ,v Międzyrzecu,
o którem wspomina Ditmar? By na tq odpowiedzieć zdaje się, że ,vystarczy rozważyć sło
wa Ditmafa oraz przypomnieć, że klasztor,

'

opact\vo trzemeszeńskie założone przez
ś,v. Wojciecha, nazvvane jest opiso,vo ad mcstri1).
Słovva Ditmara są takie: ,,profcctus est inde (z pod l{rosna) rex (Henryk II) et usque
ad ab batiam quae meserici dicitur pervcnies annualem ibi thcbaidae legionisJ f estivitatem (22
Września) qua maxime tunc potuit vcneratione
complere, et ne monasterium hoc ac absentium
mansiunculae monachoru1n aliquam a suis paterentur molestiam studuit prohibcre etc... " Otóż
Di tmar opactwo, do którego doszedł król Henryk, nazy,va mcserici. Gdy z,vażywszy, że
\V davvniejszej piso~rni, na\vet nie tak bardzo od
nas odległej, litery t. nic ,vyciągano ponad linię
i ró,vno z innemi przekreślano ,v środku, co
dzi,vnego, że litery e i t były bardzo podobne
i że łatvvo można było ,vziąć jedną ,v miejsce
drugiej.
Widocznie przepisy\vacz Ditmarowski, odczytując tekst autora, gdy po literze s. zau,vażył t a po nim r miał przed sobą trzy spóła

później

1)

Saxonica telluere in brevi recedens (Adalbertus) in Poloniam regionem cursum direxit et ad mestri
locun1 divertens coenobium ibi construxit, monachosque congregans Astricum abbatam eos ad regendmn
constituit, qui postea archiepiscop. 1\1. P. H. I. 15--ł-.

str a potem i inne znaki nie wyraźne
i trudne nietyle do przepisania, ile do wymó\vienia, przyszedł do wniosku, że znak po literze s trzeba przyjąc za e i tak dalej postępu
jąc z ditmarowskiego mestrici lub mestrno albo
mestri, która to nazwa była właściwa Trzeme znu 1) wyszykovvał nowy wyraz mezerici naz\vę Międzyrzeca-i dodał od siebie Poznaniae
zamiast Gnesnaniae. Tą samowolą przepisywacza, którą uspra\viedliwia poniekąd da,vna
pisownia, tłomaczę wyrażenie mezerici, jakie
dziś znajdujemy u Ditmara.
To moje tłoma
czenie pot\vierdzają i dalsze słowa Di tmara, że
gdy ,vojsko Henryka doszło do opactwa, Bolesław \vysłał posły z prośbą o pokój.
Pokój
został zawarty i król Henryk zawrócił z wojskiem do Niemiec. Że Bolesław po dwuletniej
przeszło uporczyvvej ,vojnie zapragnął tak naraz pokoju, to chyba nie z racji Międzyrzeca
i niedalekiego odeń Poznania, a dla tego, że
król Henryk zająwszy Trzemeszno był już
u bram sa„mej stolicy państwa, którą było naÓ\vczas Gniezno. Wielu historyków a nawet
i p. W ojciechovvski podaje rok 1003 lub 1004
jako datę męczeństwa pięciu braci. Opierają
głoski

1)

Zob. \i\T ojc. str. 67 i 68.
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się oni albo na czeskiej kronice Koźmy, albo
na roczniku kamienieckim z XIII w.

Kronika

podaje rok 1004, a rocznik 1003. Koźma opisujący rzeczy polskie z opowiadań dziadka swego,
księdza uprowadzonego z Polski do Czech podczas napadu księcia Brzetysława, ma, że się

wyrażę, szczególniejszy pech co do tdat.
Nie będę się też spierał ani z rocznikiem

kamienieckim ani nawet przesądzał kroniki Koźmy, która na wielu miejscach jest mylna.
Z tego com już powiedział, że przed i w czasie wojny z Henrykiem jeden jedyny egzystował w Polsce klasztor benedyktyński w Trze- •

mesznie, a że Ditmar wzmiankuje, że pustelni-

•

cy międzyrzeccy (właściwie trzemeszeńscy) przed
22 Września 1005 r., kiedy przypadało święto
tebaidzkiego legionu, a Brun wspomina m1e1sce
na którym

Bracia

był erem, uciekli, \vypada, że nasi

męczennicy nie mogli wcześniej ponieść

męczeństwa jak w 1005 roku.

Ten

też rok, jako datę męczeństwa Pięciu

Braci1 podaje Brewiarz i Martyrologium rzymskie ). Ta data zaznaczona jest kilka ·razy w starym rękopisie jaki mam pod ręką. Ten rok
1
)

Notatione super lvlartyrologim11 Romanu1n in
diem 12 Novembris .

•

podają

i starzy autorzy jak Dubrowin 1), Triteniusz 2), I{romer 3), (acz nie ,vyraźnie) podług
starszych autoró,v i ,vielu wielu innych 4 ), którzy też nie inną miejscowość jak późniejszy
Kazimierz kładą jako miejsce męczeństwa Pięciu
Braci.
To też, salva reventia p. W ojcicchowskicgo i innych zawodowych czy przygodnych
historykó,v, t\vierdzę stanowczo, że Jan, Benedykt, Mateusz, Izaak i Krystyn zamordo\vani
zostali nie gdzie indziej, ale tu vv l{azimicrzu
i nic kiedy indziej, ale w roku 1005 .

.........

•

•

1
)

2)

Lib. VI.
De \'iris illustribus Ord. s. Benedicti Lib. Ill,

cap. 31 l.
3)
4)

tr. 39.

Bzo\vius - De signis Eccl. lib. V cap. 1; Petri Damiani Vita san. Romualdi, Baronius clericus, opisujący szczegółov.:o na początku XVII \V. n11eJsca 1nę
czeńst\Ya i życie Pięciu Braci Polakóvv.

Męczeństwo Pięciu

Braci i usunięcie
Barnaby do Tęgoboru.

o

się

nadciągały

IITllicdy wojska króla Henryka
~ już pod Trzemeszno, zakonnicy, a wlaści\ł\rie pustelnicy widząc nadciągającą grozę wojenną, opuścivv~zy swoje mieszkania trzemeszeń
skie, poszli dalej w głąb kraju. Stroniąc, jak
to było \V ich regule, od większych środo,visk
ludzkich, wybrali nareszcie 1) miejscowość lesistą i jeziorzatą, tę właśnie, gdzie dziś miasteczLoca Casi1niriae praelegerunt - pieśń stara ła
cińska rękopis. NB. Mateusz i Izaak byli pra\vdopodobnie bracia rodzeni i w dodatku kapłani.
1
)
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ko Kazimierz i tu zamieszkali w zrobionych
narazie szałasach. Było ich kilku czy nawet
kilkunastu, bo oprócz Jana i Benedykta z Pe- ·
reum do Polski wysłanych zebrali się tu bracia:
l\/Iateusz i Izaak, Krystyn i Barnaba, Antoni 1)
oraz paru chłopców, prawdopodobnie młodych
now1cJuszóvv. Żywot jaki tu prowadzili był
nadz·v1yczaj ostry.- Nie tylko dnie, ale i noce 2)
spędzali ha modlitvvie. Żywili się korzonkami
i jagodami krzewin leśnych, d\\ra razy tylko na
tydzień pożywając po kawałku chleba, oraz rybę łososia \V \Vielkie ś,vięta, którego Pan Bóg
rozmnażał im cudownyn1 sposobem \V małej
studzience, którą dziś jeszcze vv Kazimierzu
oglądać można 3). Jak strawa świętych mężów,
tak też i i strój ich' nie był wcale \vykwintny.
Całe ich odzienie składało się z sierści i skór 4)
końskich, prostych nie,vyprawnych, aby wydobywający się z nich odor nie dopuszczał do
ich powonienia aromatu rosnących w koło drzew,
1
)

Frater Antonius, qui pritnus hoc loco stetit.Brun roz. J9.
2
)
,,śpiewali psalmy" 1nó\vi Brun podczas nocnego napadu - roz. 14.
8) Legenda o rybaczce.
4
)
Ze starego rękopisu, udzielonego rn1 przez
. ks. prał. St. Chodyńskiego do pracy niniejszej .

•
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krzewów i kwiatÓ\V leśnych. - Udając się na
spoczynek podkładali sobie pod gło,vy grube
gałęzie lub kawałki drze\va owinięte ko]czastym
chrustem 1), by leżąc na cierniach nic da,vali
ciału zbytniej wyfolgi, ale przcchvnie, by na,,ret
vve śnie je umartwiali.- Ostrą regułę pustelników św. Romualda posunęli oni aż do ostateczności.
Nic mając pra,vdopodobnie czasu,
lub też, aby dav.rać osobiście ciągły przykład
umartwienia no\vicjuszom, nic pobudo,vali jeszcze dostatecznej liczby celek-szałasów i n1ieścili się po kilku razem \Y jednym namiocie.
Całe ich bogact,vo i przepych były szaty kapłańskie, których uży,,rali brada kapłani podczas mszy ś,v. i innych nabożeńst,v. W sza ty te
i księgi święte wypo ażył ich był i zaopatrzył
cesarz i św. Romuald, gdy ,v 1OOO czy l 00 l r.
Jana i Benedykta wysyłał na missje db Polski2).
Nabożeństwo odpravriali tymczaso,,ro ,v celce
Jana i Benedykta jako obszerniejszej, na którem to miejscu dziś stoi ,vcalc ładny kościół
i klasztor Kazimierski, zbudo,vany dla Bernardynó,v w 1514 r., a tymczasem znosili i oc10sy,vali kamienie na kościołek, który sta1)

~)

Z tradycji ludo.wej i
Woje. str. 7.

pieśni;-Romuald-karnień __

•

nął

na inny1n pagórku, gdzie dziś fara, czyli
kościół parafialny 1). Choć w lesie, zdała od ludzi prowadzili pełen umartwienia świątobliwy
ży\vot, to Jednak nie uszli oka ciekawych. Co
dzień to ,vięcej zbiegało się ludzi, by przypatrzyć się tym dziwnym mężom i ich sposobo\Vl życia.
Zakonnicy, którzy przybyli tu na
puszczę nietylko po to, by nad sobą pracowali,
zaczęli nawiązy\vać rozmo\vy z ludem i S\vemi
pclnemi milośei i na1naszczenia słowy, pouczali
go ,viary ś,v. i zachęcali do życia cnotliwego.
Lud po,vracając do dotnó,v opo,viadał to innym,
tak, że ,v krótkim czasie przychodzili ludzie na
puszczę I(azilnicrską, jakby na jakie odpusty.
Zakonnicy chrzcili niemowlęta i dorosłych, mic,vali nauki i spo,viadali ugruntowanychjuż w \\'icrze chrześcijan Polakó,v. Lud tej lesistej i jeziorzatcj okolicy nigdy jeszcze nic ,vidzial tylu
na raz kapłanó"r, a szczególniej dzhvił każdego
tak prosty pokutniczy sposób życia zakonników,
oraz dzi,vna słodycz i mą,drość, jaka tryskała
z każdego niemal słowa mężó,v ś,viętych. To
też sla\\ra o nich przedarła się przez lasy i jeziora, i na mil dziesiątki o niczem prawie nie
móv.;iono, jak o jakichś świętych pokutnikach,
1)

Tradycja

piśmienna

i ustna.

kąp1anach

no\vcj ,viary, którzy 1nieszkają \\r lasach> .cokolwiek na le,vo od traktu, który pro,vadzi z l(ruszwicy do l{alisza t).
~Io,va ta doszła aż do króla Bolesława,
który ukończywszy spra\vy ,vojenne z Hen1:ykiem i rozpuśchvszy żołnierza, ,vracał był z Gniezna do I{rako,va. Domyślał się pobożny 1nonarcha, że to nie kto inny, jak jego ukochani
pustelnicy z Trzemeszna pro,vadzą tu ""' zbożne
dzieło, przerwane na pierwszem 1niejscu, ,vskutek nadciągających na nie wojsk niemieckich.
Wyrzucając sam sobie, że na chvvilQ o nich
zapomniał i że, może na \vszystkiem im zby,va, ~
sam osobiście umyślił ich od\Yicdzić i ,,,szelkie
potrzeby zaopatrzyć. Stare historjc i pieśni
o śvv. męczennikach kazimierskich opo,viadają,
że król skoro ich ujrzał, padał im do nóg, a potem brał ,v swe królewskie ramiona ściskał
i cało,,,ał, jak braci rodzonych, polecając ich
1nodłom siebie i królest,vo.
Mile i łaska,vic
,vypyty\yał o ,vszystko. Barnaba jeden z braci,
... który \\·szystkim służył, ugościł Bolesła ,va cudownie rozmnażający1n się łososiem, a potem
pokazy\Yał ffiU \V studzience całą, ŻY\\rą ply\Vającą w wodzie rybę, tę samą której łebek
1
)

Zob. V\' ojc. str. 23.

-+-+
odcięty przed chwilą rzucił był do cudovn1ego

źródła studzienki 1). !{ról, \vidząc cud pra\vie
namacalny, jeszcze większy powziął szacunek„ v
niemal naboże11stwo do mężó,v ś,viGtych i chcąc.
sam przyczynić się do czci bożej oraz podnieść
urok nabożeńst\va, dotychczas \V celoc Jana
i Benedykta odprawianego, jak ró\vnicż, by za-·
oszczędzić braciom ciężkiej pracy fizycznej, aby
tern łacniej bogomyślności i nauczaniu ludu oddawać się mogli, uprosił Barnabę, że przyjął
hojny datek królewski na budowę kościoła. .Ale ,vidocznie nie podobała się Bogu ta ofiara
króh~,vska, zapcwno z łupó,v wojennych, a ~rięc
z krzy,vdy ludzkiej pochodząca, jak i zbytnia
zapobicgli\,vość Barnaby, bo po odjeździe królc\vskin1 znil<:ł na zawsze cudo,vny łosoś ze
studzienki. Barnaba zauważył to pierwszy~
Chciał ulovvić łososia na obiad dla braci, nadchodził bO\\'icn1 dzień św. Marcina, święto uro2
czyste ,v całym zakonie benedyktyńskim ). Zaraz po odjeździe króla udał się po łososia do
studzienki, ale napróżno. Przerażony tern co·
się stało, przybiega do braci i opowiada im
Zobacz pieśń o Barnabasie.
~) Benedyktyni uważali Ś\V. Nlarcina za szczególniejszego patrona pustelników. Oto co pisze o św.
I\Iarcinie Piotr Damian benedyktyn: Hic est Martinus.
1)

Król Bolesław ofiarujący pieniądze zakonnikom

(str. 4.t).

o zniknięciu łososia i o darze króle\vskim. Bracia upatrują \V tern karę Bożą za przyjęte pieniądze t).
Postanawjają \vięc, by nazajutrz zaraz po nabożeństwie, czy może nawet tego samego dnia, Barnaba odniós 1 i oddał dar królc\vski. l{ról musiał być nic daleko, skoro ,vyslano saincgo Barnabę ,v drogę 2). Barnaba posłuszny rozkazo\vi starszych, zabrawszy pienią
dze puścił się ,v drogę. l(róla już nic zastał
tam, gdzie się go spodzie\vał. Ale musiał być
Bolcsla,v jeszcze nie daleko, bo ,vieczorcm
w dzień ś,v. l\1arcina dotarł braciszek do króla,
którego zastał gdzieś na nocnym postoju 3).
Tymczasc1n jeden z d\vorzan królc\vskich, czy
miraculorum potcstatc sublin1is, qui tcrrnrun1 orbcm lumino suo implc\·it. Aegyptus religionis mater et ci·emitarum foccundissima matrix, lvlartinum tantis flliis
posuit i1n exemplum; erevit in i1nn1ensu1n fama nominis ejus et causa est in ipsan1 apostoloru1n irrumpere
dignitatem. Ubiccunquc resonat fides Christi, sonat
vita l\Iartini.-· Pctri Darniani - scrm. LVI De S. :dartino EC.
1)
Takie jest podanie ludo\ve o zniknięciu łososia~
~) Król n1ial bawić na zamku v\' Gosławicach,
tan1 gdzie dziś szpichrz. Kiedyś n1iał tu być zamek
królo\\'Cj Bony, ale to nie przeszkadza, by już za Bolesla\va był jaki zameczek.
3)
Podanie n1ówi że \V Koninie.

..J.7

ktoś z jego ludzi ułaszczył się na pieniądze,
jakie król zosta\vił zakonnikom. I(ontent, że
król już odjechał i że w razie czegoś można
będzie vvszelkic zatrzeć ślady, dobrawszy szajkę podobnych do siebie chchvcó\v, napadł nocą
na domki pustelnikó,v. Widocznie dla dodania ~
sobie odwagi, gdyż dziejące się \V pustelni cuda zapcwno nabawiały go tr,vogą, ,, ,vypil przed
uczynkiem dvvie szklanice." Tak podniecony,
a chyba i inni toż samo zrobili, wpadł w towarzystwie zbirów z pochodnią i lancą (piką) do
szałasów i "rołał „ pan kazał \:\.ras ,viązać. "
Bracia jedni jak Izaak, ciesząc się, że tak łat\vo
i bez zasl ugi dostanie mu się niebo, łagodnie
poddavvali się opra\vcom, drudzy jak Mateusz
próbowali obrony. Znajdujący siq vvraz z braćmi \V niektórych izbach chłopcy, jedni uciekli,
drudzy spokojnie śpiewali psaltny 1). Związanych pustelników bito, katovvano, ogniem palono, by dali pieniądze. Świqci ojcovvic tlon1aW celi-kaplicy Jana i Bene.dykta dwaj chłop
cy śpiewali psalmy podczas napadu. Jeden uciekł,
a drugi spokojnie śpie,val w dalszym ciągu. Brun rozd. 14. NB. Zdaje się, że to był Stefan Bosuta bo Brun dodaje o tyn1 chłopcu, że był poten1 djak0nen1 a z dwóch djakonów wspon1ina imiennie tylko
Stefana.
1
)

-1-8

zbójom, że pieniędzy nie maJą, gdyż
odesłali je królowi przez Barnabę. Zbójcy \vierzyć nie chcieli, wołali tylko „dajcie pieniądze
bo ,vas zabije1ny." I by przestraszyć innycl
i zrnu ~ić do ,vydania sobie skarbu, zaczęli ich
zabijać, aż zabili pięciu: Benedykta i Jana przysłanych przez Romualda, Mateusza i Izaaka
braci rodzonych pravvdopodobnie również kapła
nó,v i służącego braciszka Krystyna. Nad no,vicjuszami si~ nie pastwili, może dla tego, że
ci chłopcy o pieniądzach wiedzieć nie 1nogli.
Gdzie był wóvvczas brat Antoni nie wiado1no.
Barnaba, choć to była już późna noc, przypuszczony został przed oblicze królewskie. Powiedziawszy co zaszło, oddał pieniądze, pote1n
utk,vi,vszy wzrok gdzieś w przestrzeni począł
się smucić i płakać, to znów się \veselić. I{ról
zdzi,viony pytał o przyczynę tego smutku i następującej po nim radości.
Barnaba nic spuszczając wzroku, \V jeden jakby utkwi:Vszy go
gdzieś w górze przedmiot, odpo\viedział: ,, wiedz
królu, że gdy płakałem przed ch,vilą, to dla tego,
że \;l{idziałcm mych braci mordovvanych \V pustelni przez sługi twoje (i tu wymienił ich nazwiska). Cieszyłem się znowu bo widziałem
ich dusze, idące do nieba w to\varzystvvic aniołó\v, ze śpie,vaniem.
Czyż nie słyszysz, królu,

-czyli

się

+9

hen gdzieś w oddali cudnej nuty pieśni naboż
1
nych" )? I rzeczywiście, uszu królewskich doszły
jakieś pienia nabożne, a nad pustelnią vvidać było
z daleka jakąś nadzwyczajną jasność 2). Gdy się
1
dzień zrobił, a światłość i harmonia niebieska nie
ustavvały, król uwierzył wreszcie słovvom Barnaby. Zwołał więc sługi swe i przyboczne pany
oraz całe tłumy ludu, . kazał ze wszech stron
otoczyć puszczę kazimierską i, posuwając się
zwolna obławą, doszedł na miejsce rzezi. Zbójów pochwycono ,v lesie. Błądzili oni wciąż na
tym samym znajdując się miejscu 3). Rozpoznać
było ich łatwo, bo wszyscy mieli lance i miecze
jakby do rąk przyrosłe 4 ). Celki były po pod
palane, ale nie gorzały 5), a ciała świętych mę
czenników znaleziono każdego na ty1n 1niejscu,
gdzie który mieszkał'. Chłopcy i zbóje opowiedzieli później wszystkie szczegóły napadu, które
też w trzy Jata potem drobiazgowo opisał przybyły na tó krwią męczeńską nasiąkre 1niejsce,
w godności arcybiskupa, brat Brun, trzymany
tak długo prze~ Henryka, że już braci Jana
1
)
2
)

3)
4
)

5J

Z rękopisu .
Bzovius lib. \' cap. 1.
Kromer str. +l.
Da1niani- ad gladios ligati.
Kromer tamże.
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i Benedykta nic zastał przy życiu. l{ról rozgnie,vany na zbójcóvv długo się namyślał, jaką by
im karę wymierzyć. Rozmaite a co raz to k:r\va1" ,v ze miał projekta.
Wreszcie zdecydo\vał się
na to, by przykutych żelazncmi łańcuchami do
grobu św. męczcnnikó\v, pozostavvić bez opieki
i posiłku \V oko,vach, dopóki z głodu, zimna
i ,vycieńczcnia nie pomrą. Ale św. męczennicy
okazali się łaska,vszymi dla S\vych zabójców niż
król i to z vviększą, niż Chrobry zamierzał, chvvałą
Bożą.
Gdy do grobu Ś\\'". męczennikó,v przypro,vadzono na rozkaz królewski okutych \V kajdany zbójó,v, a ci, nic ,vidząc znikąd dla siebie
ratunku, poczęli sobie ,vyrzucać niecny s,vój
postępek i ,vzy\vać zmiło,vania i pomocy tych,
których pomordowali, naraz rozpękły się i opadły
itn okowy 1). Doznana laska i cud ,vidoczny
\\rzruszyły do głębi serca mordercó,v.
Padłszy
więc na ziemię zaczęli zaklinać ię i przysięgać
u grobu śvv. męczennikó~,
już nic odejdą
z tego miejsca, ale do śmierci tu pozostaną,
by pokuto,vać za s,ve zbrodnie. Król, również
,vzruszony tym cudem, odmienił wyrok i kazar
ich dekretem króle,vskim na służbę wieczną
•
1)

Zobacz Piotr Da1nian. - NB. Jan i Benedykt
byli odtąd \N Polsce patronami \Vięźniów. Woje. str. 14.

\
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dziedziczną \V pustelni 1). Szafarz Barnaba,
\vyrzucając sobie, że, przyją,,/szy dar króJe,Yski,
przyczynił się niejako do morderstwa i że \\' pc\''nym stopniu stał się wspólnikiem ich zbrodni,
chętnie przyłączył się do zbójó\\T pokutnikó\v.
Od tej pory Vliódł aż do śmierci \vspóJny
z niemi ży\vot pokutniczy zrazu \V pustelni kazimierskiej, a później na pagórku lesistym Tęgi
bor, potem od poblizkiej \vsi Bienisze\vo Bieniszewem nazwanym. Wiele było przyczyn, d]a
których ostry pokutnik Barnaba opuścił pustelnię
1

kazimierską.

Zaszłe \vypadki pokrzyżowały znacznie pier,votne zamiary pustelnikóvv. Pustelnicy stronili od
\iviększych środo-\visk ludzkich, brzydzili się księż
mi żonatymi, ,vłasną pracą starali się i samym
sobie i innym wystarczyć. Tymczasem „ pan
ziemi" króJ Bolesłavv zarządził trochę inaczej.
Ponieważ pomiędzy pozostałen1i przy życiu
pustelnik.ami nie było wcale kapłana, przeto, by
nie zostawić ich bez posługi duchownej, naznaczono księdza świeckiego i \V dodatku żonatego
do pustelni. Księdza tego przysłał nie arcybiskup gnieźnieński, do którego dyecezyi należała
'
'*

1
)

Brun rozd. 13 i 15. Ad aeternum Dei servitium
ad sanctum locum demauda v j t.

pustelnia kazirnierska, ale biskup poznański Unger.
Stało się to pravrdopodobnie dla tego, że biskupi
poznańscy byli zaz\vyczaj kanclerzami państ\va 1).
Biskup Unger ba\viący z~pe~rno przy królu jako
kanclerz, odpra,Yił pogrzeb zarnordO\Yanych putclnikó,v, a nic mając na razie kogo innego,
jednego chyba ze s\vych kapelanów czasovvo
delego\vał do pustelni 2). ó,v ksiądz żonaty za1nicszkał cele, czy raczej chatkę-kaplicę, Jana
i Benedykta jako obszerniejszą i, nie bacząc na
kre~, św. męczenników jeszcze nie zakrzepłą
na ścianach, począł żyć wesoło z żoną i dzieć1ni 3) .
l{ról kazał z kamieni ociosanych rękoma Ś\V.
1nęczennikó,Y ,Yybudo\Yać kośció ł na n1iejscu
gdzie leżały t. j. obok szałasu św . l\lateusza 4).
l{ościół, acz maleńki, posiadał aż trzy ołtarze tnarmtiro,vc, które zbiegie1n czasu podczas pogorzeli
i przebudo\vek gdzieś się zapodziały. \Vysta,viono też klasztory: męski i żeński 5), ,v który1n
1)

Zob. \\'ojc. str. '197 i przypisek.
P. \ Vojciccho\\'ski bierze tę okoliczność za
dowód, że pustelnia 3 braci męczennik6\\' była w dyecezyi poznańs kiej . ~lnie się zdaje, że moje objaśnie nie
tłomaczy dostatecznie te11 krok biskupa Ungra.
3) Brun roz. ..tt
„
4)
Brun roz . .!5.
f>) Claustrum monasterium locus ad monasteriurn,
quod consecrato abbate dorninus terrac fcliciter aedificare
coepit - Brun roz. :2~.
2)

•

Absyda (tył) kościoła farnego pochodząca z czasów
męczeńskich (str. 52).
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d,vie siostry braci Mateusza i Izaaka „służyły
Bogu między dzic\vicami" 1), oraz nowe celki dla
pustelnikó,v. Zakon po zamordo\\raniu Jana, Benedykta, Mateusza, Izaaka i l{rystyna nietylko nie
upadł, ale przeci,vnie z,viększył się chyba znacznie. Prócz Antoniego, który był tu na począ
tku i sam ,vybrał to miejsce 2) na pustelnię, a po.
męczeńst,vie został tutaj opatem, i d\vu sióstr
męczenników Mateusza i Izaaka przećho,vały się
jeszcze u Bruna następujące naz,vi ka: l{rzysztof
i Mojżesz bracia kapłani; - ten ostatni był już
ksiQdze1n staro,viną, · ale ,v zakonie dopiero nowicju~ze1n~-dalcj Stefan dyjakon i jakiś drugi nic
,vymieniony z imienia; jest brat Pa\veł i brat
Andrzej starszy, któremu często zja,\riają się
,v nocy śs. Jan i Benedykt i dają zlecenia; klucznikiem czyli odź,viernym jest brat Andrzej młod
szy;-ten gdy n1u się raz ukazali ś,vięci mGczennicy, schował się ze strachu pod kołdrę 3), a gdy
staro,vina Mojżesz potknął się podczas processyi
,, roześ1nial się choć stal przy grobie męczenników",
1
)

..

Brun rozd. 13.
~) Hac auten (n1iraculum) on1nes fratres niaxi1n~
qui pri1nus hoc loco stetit utilis frater Antonius testatur (~9).
3)
Bracia mają już nocne przyodzie\vki, co znaczy
że pienvutna ostrość życia upadać zaczęła.

choroba pokrzywiła mu kości;-,vre
szcie, prócz no\vicjusza z ziemi ,vęgierskiej, jest
jeszcze drugi jakiś, który z tęsknoty za domem
uciekał już był z klasztoru, ale na drodze spotkał
straszlhvego wilka, ,vięc skruszony powrócił.
A ileż mogło być takich kapłanów, braci, sióstr
i nowicjuszó\v, o których, jak i o Barnabie, Brun
w swoim żywocie żadnej vvzmianki nie czyni.
Był ,vięc tu na puszczy kazimierskiej zakon
duży. Byli zakonnicy i zakonnice, kapłani i no,vicjusze, byli zbóje pokutnicy, których popra~ y
żywota, jak oka w głowie, strzegł pokutny pustelnik Barnaba. To też -przełożonym, i to ,vyż
szym, bo opatem, nad całą tą tak liczną rodziną
zakonną ,vyznaczono czlo,vieka bardzo ś,viatłego,
pobożnego i nietylko rozsądnego, ale i przebiegłego 1), jakim był brat Antoni.
Nic dzi,vnego,
że przy tak licznym klasztorze, już to jako robotnicy, już jako pątnicy na miejsce cudo\vnc,
już też jako ciekawi i przekupnie, zaczęli gromadzić się ludzie. Niektórzy osiadali tu na stałe,
napływali inni, chcieli się tu róvvnież budować,
spierali się i kłócili o miejsca lub zarobek; tak
i za to

nagła

1

1)

,,Odzieżą

n1nich, ale \V duszy chytry lis i dla
tego przez S\vego pana ulubiony."-Tak się o nirn v..·yraża Ditmar VIII, 21, IX, 13-z pov..·odu kilku poselst\v,
jakie z rozkazu króla \V 1O15 - 1018 r. odby\vał.

\.
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L

że

pustelnia kaz~mierska przy ciągłym napływie
ludzi, wiele stracjła ze swego pierwotnego uroku
prostoty i skromnego zacisza, jakim była na
początku.
Nie jeden może zachował się na tern
miejscu ś,viętem nie tak jak przystało, a nie było
już tak widocznej kary bożej, jak dawniej. Bóg
mając za wiele do karania, folgował grzesznikom;
ale za to powstrzymał łaskę cudów, której późniejsi mieszkańcy nie byli tak godni jak pierwsi 1) .
Nie raz święci napominali we śnie ojców, by szli
do pana tej ziemi, aby spełnił taką albo owaką
ich wolę, a ten rozkaz ,vskutek wyrafinowar.ego
rozsądku opata Tuniego (dawne imię Antoni)
spełniony ani nawet królowi oznajn1iony nie był ).
Przezorny opat tłomaczył się i uspakajał braci
mówiąc: ,, na. nic się to zda, król już nie tak
dowierza jak dawniej." To wszystko raziło tak
surowego pokutnika jakim był Barnaba. Może
i sam jako towarzysz męczenników miał jakie
2

Teraz odkąd nas jest więcej, nie ma już u nas
tej łaski cudów, jak była vvtedy" (Brun, rozd. 29).
2)
Tak . Jan i Bene.dykt oznajmili Andrzejowi
starszemu by na miejscu ich celi, gdzie za ich życia
odprawiało się nabożeństwo, król wybudował kościół
a to polecenie z· racyi oporu opata Antoąiego do króla
nie doszło. -Również davvali rozkaz by król zbójów nie
wytracał. Brun rozd. 25.
1)

"
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objawienie i rozkaz, może się truł skrupułami
mając wciąż przed oczyma miejsce męczeńst\va„
którego pomimo woli stał się przyczyną, może
niepokoił się patrząc na pustą studzienkę i brak
cudów, może bał się by wśród tego zgiełku
duch zbójów pokutników nie osłabł i dla tego,
wyprosiwszy się opatowi, przeszedł ze zbójami
na inne bardziej ustronne miejsce do Tęgiego
boru 1) .
Taki był stan rzeczy w pustelni kazimierskiej, kiedy Barnaba przechodził ze swojemi
zbójami-pokutnikami na Bieniszcw. Co się stało
później z pustelnią i licznym już zakonem kazimierskim nie wiadomo, - gdyż nie ma żad
nych źródeł o dalszych losach tego kon\\rcntu.
Co dzhvniejsza, że navvet tradycja miejscovva
zdaje się nic nie wiedzieć o całym późniejszym
zakonie kazimierskim. Ani sło,va nie można
,vydobyć o zakonnikach kazimierskich oraz
o klasztorach dla nich budo,vanych. To ~rszystko poszło w niepamięć, i gdyby nie notatki
Nazwę Tęgobor,

.

jako miejsca działalności Barnaby i późniejszego klasztoru Kamedułów na Bienisze\\rie, - spotkałem, zdaje się, tylko na jednem n1iejscu
starego rękopisur jaki man1 pod ręką-oraz u p. W ojc.
str. 18.
1)

..
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Bruna, który jako arcybiskup missjonarz ,v 1008
r. ba,vił na tern miejscu i tak szczegóło\vo,
jakeśmy to widzieli, męczeńst,vo i rozpoczęcie
budo\YY klasztorów i kościoła opisał, to nikomu
nawet przez myśl by nie przeszło, że na puszczy kazimierskiej przed 1008 r. był tak rozgałęziony zakon benedyktyński.
Z historji zakonu benedyktyńskiego napisanej przez Piotra
Damiana po 10-ł-O r. wiadomo, że misjonarz
arcybiskup Brun, kre,vniak cesarzów Ottona III
i Henryka II, opo,viadając e,vangclię Prussakom,
przypieczęto,vał s,vą gorlivvość apostolską śmier

cią męczeńską

,vraz z ośmnastu to,varzyszami
1009 r., i że król Bolesła,v ,vykupił ich ciała
„ na pociechę s,vego domu." Ta wzmianka
u Damianiego rzuca pe\vne choć niejasne Ś\via
tło na historję naszego zakonu.
Tych d,vudziestu blizko męczcnnikó\v misjonarzy, to widocznie cały zakon kazimierski, który niosąc
wiarę Chrystusovvą do Prus, Pchoć wiary tam
nie utr,valił, gdyż ,v przeszło sto lat komu innemu udało się nawrócić Prusakó\v, to jednak
wszystek jak jeden mąż znalazł tam vvraz
z Brunem Chrystusa \V śmierci.
Zakonnice, albo towarzyszyły misjonarzom
w ich świętej \vyprawie i również przez Prusakó,v pomordo,vane zostały, albo co prawdo-

ł
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podobniej po męczeństwie braci przeniosły się
do ich ciał do Gniezna. I tern tłomaczy się ta
dzhvna cisza o losach kazimierskiego konwentu.
Dziwna rzecz, że taki światły człowiek, jak
l- opat
Tuni, który przeżył męczeńst\VO Bruna
i jego tówarzyszów, żadnej nie pozostawił
vvzmianki o zarządzanym przez siebie konwencie kazimierskim, i że taki djakon Stefan, rÓ\vnież
zakonnik kazimierski, znany później ( 1027 r.)
"' jako arcybiskup Stefan Bosula 1), ani jednego
słowa nie napisał o zakonie kazimierskim. Ten
zupełny brak dalszych ,viadomości, rozejrza\vszy się w dziejach Polski i państ\v z nią są
siednich, można sobie choć trochę \vytłomaczyć.
Arcybiskup gnieźnieński Stefan Bosula, umarł
w 1028 r., opat Tuni zape~rno go nie przeżył,
a \Vkrótce po śmierci Stefana nastały dla Polski ciężkie czasy. Niemcy, wymyślając coraz
bardziej na pychę Polaków, że Mieszko II, idąc
za przykładem ojca swego Bolesława Chrobrego; koronował się 1025 r. królem polskim,
zrobili swoje.- Nowy już cesarz niemiecki Konrad I, zmówił się z Kanutem duńskim, Szczepanem węgierskim, Jarosławem ruskim, a co
główna z młodszym bratem Mieszka Ottonem,

[

•

1)

Zob. Woje. str. 27.
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, ró,vnego działu ojcowizny pragnącym, napadł ze
\vszystkich stron na królest\,vo Polskie; ziemię
spustoszył, Mieszka korony pozbawił i królest\vq polskie już od siebie zależne na trzy czę
ści rozszarpał.
Niemcy, czując to dobrze, że
kamień \vęgielny dla niezależnej Polski, to metropolia gnieźnieńska, vvymogli na papieżu Janie
XIX, że po śmierci Stefana Bosuty nie zatvvierdził nominata 1) arcybiskupa gnieźnieńskiego, tak
jak ró\vnież na żądanie tego cesarza, choć z bólem serca zniósł niedawno założoną metropolią
2
\Venccką ). Urwało się w Polsce.
A jak się
zer\\rało raz, to rwało się coraz bardziej.
Lud
nicda\\ no jeszcze ochrzczony, podmawiany przez
ludzi złej woli, rozdrażniony rzekomo uciskiem
żony Mieszka, królowej Richezy 3), ,vypędził ją
z kraju, a po niej królewicza l{azimierza i są
dząc, że ,vszelkie zło z Zachodu przychodzi,
1

1)

Ksiądz

przedstawiony lub naznaczony na biskupa przez króla lub cesarza, ale jeszcze nie zatwierdzony przez Ojca św. czyli biskup dopiero v_, projekcie.
2) Zob. Woje. str. 55 i przypisek.
8)
Richeza albo Ryxa była to córka Ezona i Matyldy, siotrzenica Ottona III - niewiasta zacna i pobożna i nie wiem dla czego wszyscy historycy polscy
zrobili z niej babę-wiedźmę. - Zob. X. Koszutski, ży
wot Ś\V. pustelników str. 94 i następne.
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począł

./

zabijać

i

mordować

księży

i biskupów,

których \Viększość w onym czasie przyby,vała
z Zachodu, bo ciemny jeszcze i nieugrunto,vany
\V vvierze, naród polski mało 1nógl dostarczyć
kandydatów do stanu kapłańskiego. Na domiar złego, jakby karę za 1nord księży i biskupó,v, spuścił Pan Bóg na Polskę czeskiego
księcia Brzetysława, który zniszczył ogniem
i mieczem kraj cały; oder\vał Małopolskę \vraz
z l{rako\vem i Szlązk do s,vego państ\va czeskiego, a z Gniezna, oszukany przez służbę
kościelną 1), miasto ciała św. Wojcieeha, zabrał
ciało Radzima, Bruna oraz ciała pięciu męczen
ników kazimierskich. Zabrał te drogie sercu
naszemu relik\vie, gdyż sądził iż zabierając
ciało Ś\\T. Wojciecha do Pragi, łat\viej inu bę
dzie za ł ożyć metropolię \V S\voim czeskiem pań
st\vie, ,v którem miał już trzy stolice biskupie:
pragską, ,vrocła\vską i krakowską. Ale niemcy
przc\Yąchawszy co się ś,vięci, zaraz vvyruszyli
przcci,Yko Czechom, a jednocześnie dali pomoc
ukryli a złapani i kato\vani nie
chcieli po\viedzieć, które jest ciało św. \Vojciecha. Służ
ba kościelna wskazała ciało Gaudcntego-Radzima jako
Wojciechowe i na\vet na to przysięgła. Oszukała
Brzetysława, ale dopuściła się krzy\voprzysięst\va.
Ze
starego rękopisu.
1
)

Księża się
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królewiczowi l{azimierzowi do powrotu do Polski 1). W śród więc takich zamieszek vvojennych, kompletnego zniszczenia kraju i po-\vrotu
]udu do pogaństwa, gdy. najwięcej ucierpiały
zakony, kościoły i księża, nic dziwnego, że jeżeli i były jakie opisy o konwencie kazimierskim, to zaginęły.

1)

Wojciech.

tamże.

Działalność Barnaby i zasługi Pięciu

Braci.

żadnych

/RaJ1e jak z jednej strony nic mamy
lłJiJj wiadomości o dalszych losach licznego
opactwa kazimierskiego, tak z drugiej strony
mamy za to bardzo obfity materjał ,v nabożeń
stwie i pieśniach o życiu, działalności i śmierci
pustelnika ś,v . Barnaby, tovvarzysza pięciu braci
męczenników, a duchownego opiekuna i doradzcy zbójó,v pokutników. Ten gruby, ostry, gło
domór mnich-pokutnik, S\vem życiem, umartwieniem oraz zasadami jakich się trzymał, przykuł
do siebie i zaabsorbował myśl i oczy współ-

6-ł-

czesnych. Barnaba, przeniósłszy się ze zbója\,.- mi do Tęgoboru, ,vziął najprzód siekierę do ręki
i pobudował tam pomieszczenie dla siebie i to"\Varzyszó-·w. Dnie całe przepędzał na pracy,
poście, modlit\vach i umartwieniu. Wieczorami
zalecał zbójom pokutnikom w słowach prostych ·
ale dobitnych, ostrość żyvvota, pogardę świata
,vyzbycie się pychy oraz wszelkiego łakomstw
dóbr doczesnych, tłomacząc do czego to \vszystko pro,vadzi. Zachęcał do pracy, by każdy
sam sobie \VC \vszystkiem wy tarczal. Często
\Vspomina, jak jego samego a przy nim św.
mQczenników ukarał Pan Bóg za to, że chcąc
ulżyć sobie i innym w pracy, przyjął był nieopatrznie dar króle\vski. Pouczał jak miłcm
jest Bogu ubóstwo i jak Pan tego Ś\viata nie
Z\vraca U\vagi na osoby, chociażby je otaczał majestat króle,vski. Opo,\riadal jak licznych
i \Viclkich cudó,v był świadkiem za życia św.
1nęczenników.
Do,vodzil jak Bóg musi być
1nilosiernym, skoro na,vet słudzy Jego ś,vięci
męczennicy, tak ,vielką okazali litość nad nimi,
mordercami s,voimi, gdy znikąd nic \vidząc
dla się ratunku, ich poczęli wzy,vać opieki.
I{ról straszne dla nich gotovvał męczarnie, ale,
gdy żałując \Yin s,voich, do Boga przez przyczynę ś,viętych si~ udali, Pan Bóg stra zną karę
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królewską na radość i zbawienie duszne im zamienił. Groził i upominał, że gdyby nie wytrwali w swym świętym zamiarze, to ten sam

Bóg Wszechmocny, który tak cudownie a niezasłużenie od śmierci okrutnej ich uwolnił, mo-- cen jest jeszcze straszniejszą ich ukarać.
. Moc króle,vska, mawiał, ma siłę tylko na tym
świecie, a moc Boża rozciąga się jeszcze i na
tamten. Bo czyż nic ztamtcgo za bramą śmier
ci istniejącego świata zsyła tyle razy Pan Bóg
św. Męczenników.

Objaśniał,

że św. męczen

nicy są \V niebie i przychodzą od Boga na ziemię w jasności za dobre, pełne poświęcenia
i umartwienia swe życic, a jaki los czekał by
ich świętobójców tam u Boga, skoro już król
tak okrutnie chciał ich ,vytracić. 'Tlomaczył,
jakie prawo oni zbrodniarze mieć mogą do dóbr
tego świata, które Pan Bóg dla siebie i dla pożytku ludzi z niczego --wyprowadził, jeżeli Ś\vięci
męczennicy tych dzieł rąk Bożych tknąć pra\vie
nic śmieli. My grzesznicy, dodawał, na\vet czę
ś~iej nie po,vinniśmy używać tego, co tamci.
My sami siebie, po,vtarzał, karać po~rinniśmy
tu na ziemi za zbrodnię, jakiejśmy się dopuścili,
by tam po za grobe1n Pan Bóg był na nas
łaskawszy. I robiąc zwrot do męki Pa11skiej,
dowodził, że sam syn Boży, choć przeszedł
5
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przez ten ś,viat dobrze czyniąc, tak umart\viony
,viódl żywot i tak straszne męki ,vycierpiał d1a
tego jedynie, że z miłości dla grzeszników,
grzechy całego świata na się przyjął. Pouczał,
że Pan Bóg, gdy spra,viedliwą karę wymierza
za grzechy, nic zna miłosierdzia nad grzesznikiem, jak nic miał litości nad okrytym grzechami całego ś,viata Jednorodzonym Syne1n s,voim,
bo od,vracał siQ od Niego ,v najcięższych Jego
mGkach ,v czasie straszlhvcgo konania na krzyżu, tak, że sam Zbavviciel \V nadn1iarzc boleści
vvołal do Boga Ojca: ,,Boże 1nój, Boże mój,
czemuś inię opuścił." Ale zaraz doda,vał, że tą
niepomierną 1nęką S,voją, przebłagał Syn Boży
Boga Ojca za grzechy \vszystkich ludzi ś\viata
całego i że teraz Bóg zć ,,,zględu na cierpią
cego za nas Syna s\vojego, łat,viej grzechy
przebacza. Pocieszał, że i im już Bóg grzechy
daro,vał, bo na,vet cudo\vnie od śmierci strasznej, jaką im król zadać zamyślał, u,volnir. Zatl\vażył ,vreszcie, że Bóg wszystkiem rządzi,
V na-\vct ser<?en1 ludzkiem, bo któż jeśli nie Pan
Bóg to spra\Vił, że król, gdy im spadły oko,vy,
drugi raz ich nie ko,vał, lub jaką inną, może
jeszcze straszniejszą śmiercią z tego świata nie
zgładził.

\V ten prosty, bez szumnych frazesó,v,
ale dobitny sposób, uczył ś,v. Barnaba zbójów·pokutnikó,v żalu za grzechy, zaparcia siQ, un1art,vienia, bojaźni kary Bożej, oraz miłości Boga
i n1iłości ukrzyżo\\rancgo za nas Chrystusa.
Nic ,vięc dzivvnego, że pod takim mistrzem ducho,vnym chci,vi złota, \Yygód i uciech tego
śvviata pijanice i 111ordcrcy- zbóje na ,vielkich
Ś\viętych \vyrośli. Na dzień rozchodzili się zbójepokutnicy po lesie i każdy \V pobożnem skupieniu dośpicwy,val sobie ,v- duszy tę piękną
nutę, jaką poddał ich sercu stary pustelnik
Barnaba. Do kościoła \V J{azimicrzu przychodzili podobno tylko ,v niedziele i ,viększe ś,vięta,
a cały czas spędzali ,v s,vcj ustronnej pustelni
tqgoborskiej. l),va razy na tydzień lichego
\V 111ałej ilości uży,vali poży,vicnia, a na cały
\\/ielki post każdy \V inną rozchodzili się stronę,
mając na poży\vienie po czterdzieści orzechó,v,
które skrupulatnie ś,v. Barnaba, tak sobie, jak
i im ,Yyliczal. To też pokutą S\\'Oją i pokutą
braci przebłagał ,vidocznie Barnaba calko,vicie
Pana Boga, bo gdy razu pe,vnego rozgrzeby,vał palcem zie111ię, by ,vilgotnym korzonkiem
roślinki z,vilżyć sprag nione usta i język, nad~podzie,vanie \vytryslo na górze z pod korzonca małe źródełko, a Barnaba, prze111y,vając ręką

b8

mętną na razie wodę

zauważył między kamyczkami, które woda wymełła, drobniótką ryb1
),

kę,

która następnie, jak niegdyś łosoś cudowny,
była odtąd dla pokutników pokarmem na wielkie święta 2).
Bóg, który sam powiedział, że „ nikt nie
sta\Yia ś,viatła pod korcem, ale na śvvieczniku,
by świeciło wszystkim, którzy ,v domu są",
nie pozwolił, by Barnaba w Tęgoborze zasklepiony, nikomu nieznany pozostał. Światło to
swe dobroczynne promienie rozsiało po całej
---Woda z tego źródełka miała cudovvny skutek na oczy. Leczenie podobno ustało z następującego
povvodu.- Żyd, jadąc do Konina staryn1 traktem, który
szedł przez Bieniszevv, miał ślepego konia.- Zaczerpnął
wody ze źródełka i oczy prze1nył konio,vi. Koń przejrzał, ale moc cudowna wody ustała i saino źródełko
wyschło. Tak głosi podanie 1niejsco,ve. NB. woda
płynie w pobliżu studzienki z pod góry, ale ,,, samej
studzience jej nie 111a.
2)
Ze starego rękopisu i ludo,vego podania. Rybki
był taki koniec. Katneduli, którzy ta1n n1ieli być założeni po raz pierwszy za Bolesława Krzyvv·oustego,
nie byli zadov,·oleni z drobniótkiej rybki. Co raz więc
pogłębiali źródełko sądząc, że w większej ,vodzie i rybka ,viększa urośnie, ale rybka po parokrotnem pogłę
bieniu studzienki, już się więcej nie pol<azala. Zginął
nawet san1 łebek.
1)

... I

...

I
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Polsce i blaskiem swoim napełniło kraj cały aż
hen pod granicę węgierską. Dziś po dziewię
ciu set Jatach gonią się ludzie uczeni i gubią
\V domysłach, kto był ten wielki święty pustelnik ś,vierard, założyciel tylu klasztoró,v, parafii i kościołów oraz ojciec tylu św. synów?
Zkąd się wziął ten niestrudzony sievvca vviary
i cnót ewangelicznych? 1). To uczeń starego,
nieokrzesanego pokutnego-pustelnika Barnaby.
Z tej to nauki Zoerard jest święty
Zverardus wielce u Boga przyjęty
(z pieśni o ś1v. Barnabasie).
Trudzą się i mozolą, kto był Just róvvnież
jak Swierard, sławny założyciel pustelni Tęgo
borza? Toż od Barnaby

Just z Krystynem radę razem wzięli
By na. puszczy w codziennem zmartwieniu
życie przyjęli

(taniże).

Tu Atanazy z Wawrzyńcem się bawjł
Aby każdy z nich duszę swoją zbawił.
1
)

2)

Wojciech. str. 56, 57.
Kto był Krystyn i Atanazy, ludzie \,Vidocznie
wyjątko-wi, skoro \V pieśni o św. Barnabasie tuż po
Swierardzie ·i Juście są wy1nienieni -- nie vviem. Zresztą
nie leży to wprost w mojej pracy. Zbadanie tej rzeczy pozostavvia1n historykon1 z za\vodu; ja ani czasu,
ani sposobności ku te1nu nie man1.
2
)
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Nie ,viem, ale.. takie jakieś 1nam przeczucie,
że ten Wawrzyniec to nie kto inny, jak Bogumił.
A to tembardziej, że i podanie Dobro,vskie coś o tern imieniu natrąca, a p. W ojciecho,vski ,vprost ,vy,vodzi Bogun1iła z puszczy
kazimierskiej 1).
Jeżeli ,vięc i to jeszcze dodamy, to jakże
wspaniale przedsta,vi się nam postać tego prostego mnicha Barnaby. Toż on vv tej n1arnej,
zbójeckiej pustelni tęgoborskiej, robiąc młotem
i siekierą, jest apostołem wiary i nauczycielem
życia ducho,vnego vv całej Polsce.
Od niego,
jak od słońca rozchodzą się promienic wiary
na cały kraj. Z niego, jakby z nieprzebranego
źródła płynie szeroką strugą ,vraz z wiarą ży
cie duchow11e przez Dobrów, Opatów, aż do
Podoleńca i Poprada hen nad granicą węgier
ską i robiąc mnóstwo gzygzaków rozlewa się
potokiem po całej Polsce! Teraz dopiero zaczynam rozumieć dlaczego tradycja miejscowa,
pominąvvszy milczeniem działalność klasztorów
kazimierskich, zapatrzyła się jak w tęczę w św.
,,Barnabasa" i każdy niemal jego krok w niezgrabne pieśni ujęła. Rozumiem dla czego cała
okolica, pomin10 wstrętów ze wszech stron jej
2)

w 0Jc1ec
. . h.

')8 .
str. 1...,

'

'
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czynionych, tak usilnie, podstępem, g,vałtcm,
z narażeniem nic raz mienia i życia, tak vvytrwale przez ,viekó,v tyle, ciśnie się na Bicniszc,vo.
Zsumo,va,vszy ,,vszystko co \\'icmy o pier,vszych naszych męczennikach i ich tovvarzyszach,
dochodzimy do następujących rczultatÓ\v.-Mę
czennicy kazimierscy, są krze,viciclan1i \Viary
i życia ducho,vncgo nic tylko dla nas Polakó,v,
ale i dla ziem przez Bolesła\va Chrobrego podbitych.
v-(
Są oni ojcami pier,vs%ych naszych rodaków, a ,vielkich ś,viQtych u Boga, jak: Just,
Ś\vierard, Bogumił i inni oraz to,varzyszatni
i 1nistrzami pier\vszych, ,vybitnych dygnitarzy
\V Polsce jak: Wojciech, Gaudenty, Stefan Bosuta i Bogumił. Jako ludzie Ś\viatli są oni zarazem i rozsadnikiem cy\vilizacji. Dopomagało
iln ,v tern dziele nictylko to, że z słynnego
.1..1auką benedyktyńskiego klasztoru Peren1u i A,vcntynu przybyli, nietylko, że niektórzy z nich przychodzą \vprost od cesarza Ottona i papieża,
ale i ,vply\v jaki mieli u króla polskiego Bolesława I. Toż pier\vszy opat kazimierski Antoni
jest głó,,rnym, najzaufańszym doradzcą i po,vielekroć ,vysłańccm królc,vskim \V spra\vach pań
stwo\\rych. Dba on o dobro społeczeńst\va

7'2

polskiego, zręcznie wywiązuje się
z danych sobie poleceń, by\\'a \Vięziony przez
nicmcÓ\v, ,vymyka się cudem i tak potrafi rzecz
poprowadzić, że spryt jego ,vy,vołuje złość
i przezwiska u zawistnych nam sąsiadów . Dość
,vspomnieć co Ditmar powiada o opacie Tuniu
(skrócone Antoni) z racji kilku posclstvv szczę
ślhvie przezeń odbytych: ,, Odzieżą mnich, ale
,v duszy chytry lis i dla tego przez swego pana ulubiony." I co dzhYnego, że nic tylko król
Bolesła,v, a]e i lud kochał zakonników kazimierskich, skoro oni tak \Vielkie i z takiem poś,~Tięccniem się oddawali usługi krajo,vi. Jakże
nic kochać takiego naprzykład Bruna, arcybiskupa misjonarza i męczennika, a umiłowane
go to\varzysza Jana i Benedykta, gdy ten tyle
dobrego przyniósł z sobą do Polski, tyle ,v ,vię
zicniu ~·egensburgskicm dla nas wycierpiał, najdrobniejsze szczegóły o męczennikach kazimierskich zostawił, tyle prac misyjnych vv krótkim
czasie podjął, aż ,vreszcie apostołując Prusakóvv, żyvvot swój wraz z całym niemal konwentem kazimierskim, jako męczennik położył. Jakże nie kochać tego kre,vniaka cesarzów, który
widząc krzywdę narodu polskiego, pisze ,vprost
z wyrzutami do cesarza Henryka: ,, Czyż nie
naszedłeś tej ziemi, królu, z vvojskiem chrześci1

państwa

jańskiem

i pogańskfem? I cóż zyskałeś? Azali
św. Piotr, którego lennikiem się on (Bolesla,v)
uznaje i św. Wojciech nie pomogli?" 'Toż najrodowitszy Polak nie mógł by lepiej zasta\viać
się za matkę karmicielkę ziemię, jak ten dygnitarz kościelny ukochany i kochający to,varzysz
św. Męczennikó\v Polaków!
Męczennikom kazimierskim i ich to\varzyszom za\vdzięczamy oczyszczenie duchowień
stwa po lskicgo z naleciałości z,viązkó,v małże11skich nawet wśród kapłanów. Oni to wiodąc
bogomyślny, powściągliwy, pełen zaparcia się
i poś,vięcenia żywot, ży,vo stawili przed oczy
całemu narodo,vi naszemu, jak \viclkic są przyczyny bezżeństwa kapłanów i jak ,vielkic ztąd
dla wiernych pożytki.
l{rótka wzmianka u Bruna, że cele Jana
i Benedykta po ich śmierci zajął ksiądz żonaty
i począł żyć wesoło z żoną i dziećmi \V tej samej izbic, gdzie jeszcze \vidniała na ścianach
krew św. męczenników, lepiej niż wszelkie inne argumenta dowodzą, jakich niestoso\vności
dopuszczać się musiał ksiądz żonaty i jak świę
ci pustelnicy brzydzić się musieli tego rodzaju
kapłanami.
Można by tu nadmienić, że \Vidocznic nigdy nic dobrego od niemców jak i tego ,vesołego, żonatego i dzieciatego kapłana od

7+
Ungra, biskupa-niemca, nie otrzymaliśmy. Św.
męczennikom za\vdzięczamy \vreszcie ryt, czyli
liturgią, albo obrządek łaciński. Oni bowiem
przynieśli ze sobą z Pereum księgi św. w tym
języku i jakie by nie były pierwsze początki
kościoła polskiego, sprawili to, że obrządek ła
ciński i jedność ze stolicą Apostolską utrvvaliły
się ,v Polsce na za\vsze.

Historja Kazimierza.

~ądzę, że

będzie

czytelnik
ciekawy dall&?łJJ szych losów Kazimierza, jako miejsca
nasiąkłego krwią pierwszych Męczenników Polaków. Niestety ze śmiercią Bruna i Barnaby,
który umarł spokojnie w Tęgoborze 1) na rękach
zbójów-pokutników, wiadomości stają się coraz
trudniejsze.
Obydwa klasztory, pustelnie i kościół, o ile
ich budowa zaczęta przez Bolesława Chrobrego
.

1
)

Zob. pieśń o Ś\V Barnabasie.
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do skutku, prawdopodobnie zburzyli podcza~ bezkrólewia ( l 03(2)-ł- - 1040) Pomorzanie
lub Czesi. Taki bowiem los spotkał wtedy nieorna] \Vszystkie miasta, \Vsie i kościoły, nie v.rylączając nawet i samei katedry gnieźnieńskiej 1).
Ciała czyli relik\vie św. Męczennikó,v, pocho,vane
pier\votnic ,v puszczy kazimierskiej przeniesione
zostały przed rokiem 1038 do Gniezna, ale nie
do katedry 2). Prawdopodobnie, kiedy Bolesław
Chrobry po roku 1009 wykupił od Prusaków
ciała Bruna i jego to,varzyszóv{, jednocześnie
prze,vieziono i z I{azimierza ciała Pięciu Braci
MQczenników, ró,vnież towarzyszów Brunowych
i ,v Gnieźnie, lub ,v pobliskiem Trzemesznie je
złożono. Mówię to dla tego, że kronikarz czeski
l{oźmas notuje pod rokiem 1038, że książe Brzetysław zabrał z Gniezna nietylko ciało Wojciecha
i Radzima, ale i Pięciu Braci. Ciało ś,v. l{rystyna vvyprosili sobie od księcia Mora,vczycy,
którzy w znacznej liczbie brali udział w wypra,vie Brzctysła,va, i umieścili je ,v Ołomuńcu, tam
gdzie dziś kościół katedralny, relikwie zaś czterech
innych Braci przyniesiono do Pragi do kościoła
1)

X. Koszutski-Żywoty puste1nikÓ\V

\V

Polsce

str. 97.
2)

Zob. Wojciech. str. 2:2 i str.

rękopis pieśń.
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Panny Marji 1). Tak więc pomiędzy rokiem 1008
a 1038 Kazimierz ogołocony został nie tylko
z klasztorów i kościoła, ale nawet i z rebkwij
Pięciu Braci Męczenników. Syn Mieszka i Ryksy,
(Riehiezy) Kazimierz Odnowiciel, albo Mnich, jak
go inni nazywają, · powróciwszy w roku 1040
z wygnania i objąvvszy przy pomocy Niemców
i Jarosława księcia kijowskiego 2) rządy \V Polsce,
wystawił, raczej odbudował kościół i celki-kaplice na miejscu .męczeństwa Pięciu Braci.
Przetrwałym burze bezkrólewia osadnikom

pustelni wielkopolskiej, nadał prawa mieszczańskie
i nowe miasteczko imieniem swe1n \Vłasnem Kazimierzem nazwał 3). Ztąd do dziś dnia miejscowość ta nazywa się Kazimierzem ,viclkopolskim,
albo Kazimierzem biskupim. Biskupim nazywa
się dla tego, że przez kilka V/ieków był on vvlasnością biskupóvv 1ubuskich4), albo lepiej halickoZe starego rękopisu pieś11 łacińska.
)
Henryk II I dał Kazimierzowi 600 rycerzy jako
potnoc. Najdłużej opierał się I\1aslavv woje\voda mazovviecki, davvny koniuszy :Mieszka II. Tego bunto\vnika
po1nógl Kazi1nierzovvi pokonać Jarosła.\v \V. książe kijowski, którego córkę I\1arję albo Dobrognie\vc; wziął
sobie Kazimierz I za żonę.
3
,
Koszutski - str. 89.
4
PrawJopodobnie od trzeciego dziesiątka dwu)
nastego ,vieku. -Wojciech. str. 25 .
1

)

2

•

,...

lubuskich, lub lubusko-halicko-lubuskich. Biskupi
albo arcybiskupi misjonarze, jakim był Brun,
nie byli w Polsce v1yjątkovvo, ale pra,vdopodobnic musiał być u nas vv pier\vszych ,viekach
chrzcścijańst\va, cały, choć może przery\vany
szereg tego rodzaju biskupów 1).
i\rcybiskup misjonarz Brun, który aposto1o,val Ruś i Pieczeniegi, potem Prusakó,v, a my2
ślał o na,vracaniu Pomorzan i Lutykó\v ) , jasno
wskazał jak obszerne pole do pracy jest \V Pol• sec dla tego rodzaju dygnitarzy kościelnych.
O\vi biskupi r.nisjonarze działając głó\vnic na
d\vóch przcci,vlcglych krańcach państwa polskiego, mieli też i d\vie, że tak po,vicn1, stolice
biskupie: jedną ,v Haliczu na Rusi, drugą "TLubuszu na Pomorzu. Były to nie tyle stolice,
stale 1nicjsca ich zamieszkania, ile raczej przytułek i tniejsce odpoczynku ,vśród ciągłej pracy
misyjnej. Gdy Polska straciła jeden kraniec,
prace misyjne tam ustav.rały, biskupi misjonarze
\Vraz ze S\\Tytni po1nocnika1ni o ile ci nic ,vyginGli szli na drugi kraniec 3).
Porówn. \Vojc. str. 13 aż do 37.
\Vojc. str. 2 l.
3)
Z Bulli Aleksandra IV do Biskupa lubuskiego
Wilhelma w r. 125 7.
Ex parte tua fuit nobis humiliter supplicatum, ut
1)

2)

•

,
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Nic mieli

też

śle określonych

l

początko,vo

ci biskupi ani
granic dyecczji, ani dyecezjan,

quoniain lubuscenses episcopi praedeccssores tui,
qui fuere pro tempore in possesione spiritualis
iurisdictionis super omnes latinos in Russia (et aliorum legetn colentium eorundem J fuerint a tempore
cuius non existit me1noria et tu etiam in posscsione
adhuc existas cadem, ac propter rnagnam diffusioncn1 terrac ac pcrfidiatn don1inorum ipsius nec non
1nalitiam habitantuun1 in eaden1 non possis commode praedictam dioece~ium visitare providerc in
hac porte tibi et ccclesiae tuac, ne ex hoc jus
ipsiu1n ecclesiae dcpcrire contingat apostolice diligentia curan1us.
Jan II lubuski akt z 1385 r. z racji przy1nusowych
przenosin z Lubusza do Fursten,valdu opic,va:
,,quonian1 ecclesi~ lubuscensis nobis divinitus con1rnissa quae olin1 in Russia scdem habebet cathedralen1 ab indc per paganos et inGdeles cxpulsa
et credelitcr profugata ab antiquis temporibus quasi
navis in n1aris fluctibus seu praceltis nin1is diu
usque in praesentiaru1n de loco ad locun1 ,·agabunda fluctuavit."

'
;)

Akt \Valdemara margrabi brandcburgskiego z roku
1319 wspon1ina dwóch byłych kanonikchv byłej
dyecezji lubuskiej: E,·erardo pracposito bevolinensi
et H. de Luchove, canonicis ecclesiae quondan1 ad
Galathas (Haliczanie) nunc autem lubusanac, capellanis nostris.
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ani uposażenia. Rekru~owali się z benedyktyn~w,
benedyktynó\v pustelników polskich mieli za pomocnikó"r i z ich konwentÓ\V czerpali środki
utrzymania. Tak, że faktycznie biskupi misjonarze halicko -lubuscy, albo lubuska - halicko- lubuscy byli z,vierzchnikami benedyktynó,v polskich i ich klasztorów. Tern się też tłomaczy,
że wszystkie dawniejsze uposażęnia pustelników
pÓlskich, rozsiane i ,v środku i na krańcach pań
stwa, prze:;zły z czasem na \vyłączną vvłasność
biskupÓ\V lubuskich 1). Nie chcąc przesadzać,
ale zdaje tni się, że św. Wojciech stanovviący
5amowolnic kon,venty benedyktyńskie ,v Czechach i ,v Polsce i udający siG na misje, tak
jak i Brun konsekrator kazimierskiego opata
Tunicgo i nawracający Prusakó\v, byli pier,vszymi
arcybiskupami misjonarzami benedyktyńskirni,
a ,vspomniany przez Ebona bambarczyka Bernard misjonarz, hiszpan, biskup-eremita benedyktyn, był ostatnim z szeregu tych umitro,vanych misjonarzy i on też pier,vszy stale osiadł
jako biskup lubuski, rozciągaj_:!cy S\Ve prawa i na
Ruś (1130-1133 r.). Kazimierz pozosta,vał ,vła
snością biskupó,v lubuskich aż do 150-1- r., kiedy

1
)

PorÓ\vnaj \Vojc. jak

wyżej .

•

•

•
•

.,-..

Hl

,vrcszcic odprzedany został przez biskupa Teodoryka l\tlikolajo,vi Gardzinie Lubrańskicmu, ,rojevvodzie poznańskiemu a przyrodnie1nu bratu Jana
Lubrańskiego, biskupa poznańskiego.
Lubusz
\V XIV ,;v. odpadł od Polski, a ,v roku 1385 sama
navvet stolica biskupa ]ubuskicgo przenie ioną
została pod naciskiem \vładzy Z\Yicrzchniczej
brandeburgskiej do Furstenwaldu.
Utrzymanie za sobą l{azimierza sta,vało się
co raz trudniejszem d]a biskupó,v lubusko -furstenwaldskich. To też również chętnie go odsprzedano, jak chętnie naby\\'a]i to miasto Lubrańscy, posiadający już od 1408 r. sąsiednie
z l{azimierzem Gosła,vicc. Pobożni i bardzo
bogaci bracia Lubrańscy nabywszy l{azimierz,
·wystarali się u papieża Leona X o poz\volenie
założenia ,v tern mieście klasztoru Bernardynów 1).
Lubrańscy wybudo\vali kościół i klasztor i osadzili
zakonników w 151 + r. Kościół, zbudo,vany na
1nicjscu celi Jana i Benedykta, jest pod ,veZ\\'aniem Jana Chrzciciela2), jako pierwszego pustel1
)

Pierwotnie chciano zrobić tę fundacją \V Słupcy,
należącej podówczas do dyecezji poznańskiej, ale miejscovve duchowieństwo nie bardzo było temu rade. Ze
starego rękopisu.
2)
Biskup Lubrański toż samo n1iał itnię.

•

6

nika i Pięciu Braci Polaków, jak podobnież i kościół parafialny, który stanął na miejscu celi
Mateusza, ma jako tytuł św. Marcina patrona
pustelników benedyktyńskich, i św. Mateusza jednego z Pięciu Braci Męczenników, na tern miej1
scu zamordowanego vv 1005 r. ).
W parę lat potem biskup Jan Lubrański,
ba-,viąc wraz królem Zygmuntem I w Wiedniu,
,vszelkich dokładał starań, by Czesi zwrócili
Polsce ciała ś,v. Męczennikó,v, które chciał po,vrócić na davvne ich miejsce. Gdy polityka,
protekcja królewska i prośby nie pomogły, ofiarował Czecho1n pieniądze i dopiął s,vego. W drodze do Polski biskup ciężko zachoro,val, dojechał
jednak do Poznania, złożył tam re1ik,vie i udał
się na kurację i ,vypoczynek do swego biskupiego miasta Buk. Nie odzyskawszy już zdrovvia,
V umarl tam nagle w maju 1520 r. Po śmierci
Nadawanie kościoło,vi dwóch tytułów, albo
d\ivóch patronów było dawniej dość rozpowszechnione.
Toż sa1n kościół vVatykański ma za patronó,v św. Piotra
i Pawła. Kościół pustelników w Krakowie na Kazimierzu, ma aż trzech patronów: św. August, śvv. Katarz.
i Ś\V. Małgorzatę. Tak samo ,v Poznaniu ten sam kościół jest pod wezvvanie1n Przemienienia Pańskiego i św.
i\larcina - wszystkie nieo1nal kościoły Benedyktyńskie
mają po paru patronóvv.
1)

.-..

•

•

Zewnętrzny

widok

kościoła

po

Bernardyńskiego (st r.

81).

Ul
n,

biskupa kapituła nic chciała \\·ydać rclik\Yii ś,v.
1\1Qczcnnikó,Y Bernardynom. \v. .reszcic po długich
staraniach Jan Busiński; biskup Naturieński 1) ,
złożył } l listopada 1536 r. relik\YiC tych Ś\\rię
tych patronćnv naszych '" ołtarzu ś,v. Anny
,v kościele Bcrnardynó\v kazimier~kich, gdzie do
dziś dnia ze czcią się przecho,Yują \\' 1nalcj n1ctalo,\·ej trun1icncc. A \\rięc po piqciusct latach
zalcd\\'1e \\TÓci ły drogie sercu polskiemu pan1iątki
na s,voje miejsce 2) .
Tyn1czascm v.ir l{azimierzu, od czasu nadania mu pnnv i przywilejó,v n1icjskich, corab
\Yięcej przyby,valo osadnikó"·, gló,vnie kupcó,v
i rzcmieślnikó,v. Miasto rozbudo,valo siG na
d,Yunastu pagórkach i były czasy, że zalic;.;ano
go do miast głÓ\\'niejszych ,v Polsce. Liczba
1nieszkańcó,v nic raz przekraczała dYvadzieścia
tysiQcy. Setki kupcÓ\V i tysiączne rzesze rzcmicślnikóvv zapełniało śródmieście, a na kraticach osiadło przeszło frzystu zamożnych mieszczan rolnikó,v. Samych aptek było po kilka
· '~ilkanaścic. Proboszcz kazimierski by"·ał stale
Su,·ragan gnieźnieński.
2)
Rozumie się samo przez się, że tylko drobna
czc;ść.
·ą tylko kawałki czaszek, ramię i części szat
kościelnych, uży,vanych przez ś,v. Braci :\lęczennikó,v.
1)

......

,.-.,.

~

00

.

...)

rr.

'-"

Si=

'Q

·.::ii:
C
C

~

N

u

~

~

·-co:u
'-

co

·-:s
u

·-

~

Q..

E

·-:;
·-co:

.::ii:
~
&,.

N

co:

.::ii:
C
~

E

...

:s
E-

•

86
dziekanem Sompolińskim, a do obsługi parafialnej miał po kilku i kilkunastu kapłanó\v pomocnikóYv, z których jedni liczyli siG vvikarjuszatni, inni n1ansjonarzami lub altarzystami.
Kon\vent bernardyński ,v l{azimierzu liczył się
do liczniejszych ,v kraju i nic raz odbywały
się tu kapituły prO\\T
incjonalne. Nic też dzhvnego, że nie zaginęły zupełnie ślady męczeń
st\va picr\vszych braci mGczennikó,v. Zbożny
lud odbudo,Yy,vał z \\Ticku \Y ,vick kapliczki na
n1icjscach mQczeństv{a o ile na nich nic po,vsta,vały kościoły muro,vane.
Stary nasz dziejopis Jan Herburt, kasztelan
sano~ki, pisze ,v s\vcj historji, że cztery chatki
ś,,· iGtych
n1ęczennikó,v
stały ,v czworobok,
a piąta \V środku, tak, że ,vyobrażały niejako
i przy\vodzily na pamięć \\ricrnym kazimierzano1n 1 pątnikom pic~ć ran Chrystusovvych.
t Izaaka
t l(rystyna
t ?vla teusza
Jana i
t Barnaby
t Benedykta.
~ a tych to ,vięc miejscach pagórko,vatych
odbudo,vy,~lano przez vvicki cale celki-kaplice,
z \\'yjątkicm środko\vej celki l\Iateusza, gdyż
na tcn1 miejscu zaraz po męczeństwie PiGciu
Braci, ,,·ysta,viony był przez króla Bolesła,va
,

1.:./

kościół,

który z czasem stał się kościołc1n parafialnym. Choć wielokrotnie niszczyły go ,vojny i pożogi, choć zaginęły drogie bolesła,vo,v
skie marmury i bogate sprzęty kościelne, to
jednak kościół wciąż z gruzóvv dźwigany, przetr,vał aż do dzisiaj.
Przed laty kilkunasty po
raz ostatni odbudował go i po,viększył ś. p.
ks. kanonik Willant, proboszcz m1eJsCo\\·y,
a obecnie upiększany jest \Ye,vnątrz staraniem
ksiGdza proboszcza Antoniego Groblińskiego.
l(aplica Jana i Benedykta \V początkach XVI v
\Vicku istnieć przestała, gdyż na tein miejscu
zbudovvali bracia Lubraóscy ,vspaniały na one
czasy kościół i klasztor dla o. o. Bernardynó,v.
Budo,,,1e te przetr,vały do dzisiaj, a ks. Antoni
l(alinovvski był ostatnim, który kościół z ruiny
do "\vzględnego piQkna i porządku dopro,vadzil.
l(aplica Izaaka jest dzisiaj małym kościołkiem
na cmentarzu grzebalny1n. I(ościołek ten ostatni raz z gruntu odrestauro,val, a wlaśchvie odbudo,vał hr. Karol Mielżyński, \\Tłaścicicl I{azimierza, zmarły w zeszłym roku. Kaplica Ś\V.
l{rystyna albo Chrystjana, nic ,viem dla czego
rozebraną została przed d,vudziestu kilku laty.
Drzc\YO kupił niejaki Grześkic,vicz, 1nasaż z l{azimicrza i vvybudo\vał stodołę. Ale ,vkrótcc
piorun uderzył ,v budynek i \\·szystko obrócił

-

·-
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dziekanem S0n1polińskim, a do obsługi parafialnej miał po kilku i kilkunastu kapłanÓ\V pomocnikó,v, z których jedni liczyli siQ wikarjuszaini, inni 1nansjonarzami lub altarzystami.
Kon\vent bernardyński v.,r l{azimierzu liczył się
do liczniejszych ,v kraju i nie raz odbywały
się tu kapituły pro,Yincjonalne.
:Nic też dzhvnego, że nie zaginęły zupełnie ślady męczeń
st\va picr\Yszych braci mQczennikó\v. Zbożny
lud odbudO-\Yy,vał z ,vieku \\T \Yick kapliczki na
miejscach 1nQczeńst\\Ya o ile na nich nic po\Ysta\Yały kościoły muro,vane.
Stary nasz dziejopis Jan Herburt, kasztelan
sanocki, pisze ,v s\vej historji, że cztery chatki
Ś\\'iQtych n1ęczennikó\v
stały ,v czworobok,
a piąta \V środku, tak, że \vyobrażały niejako
i przy"·odzily na pamięć ,viernym kazimierzanom 1 pątniko1n pięć ran Chrystusovvych.
i- Izaaka
t I(rystyna
t ?via teusza
Jana i
-r Barnaby
t Benedykta.
X a tych to \vięc miejscach pagórko,vatych
odbudo,vy,;vano przez vvicki cale celki-kaplice,
z \Yyjątkicm środko\vej celki l\Iateusza, gdyż
na tcn1 1niejscu zaraz po męczeństwie Pięciu
Braci, \\Tysta \\'iony był przez króla Bolesła,va
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nic kongregacji, prosi przełożonego, by \Yszystko co sam albo inni ojco\vie \viedzą o 1nę
czennikach kazimierskich, opisał szczegółovvo,
dokumenta dołączył i jemu do Gniezna nadesłał.
Ojciec g\vardjan ,vidząc tak zagrożonych
:;\Yoich ś,Yiętych, nie zwłóczył z odpo,viedzią,
ale zaraz odpisał: Że ś,v. męczennicy byli to,varzyszami Ś\V. V\r ojciecha, że zatnordovvano
ich ,v I005 r., że za ich życia i po śtnierci,
aż do dnia dzisiejszego dzieją się tak w l(azi1nierzu jak i \Vszędzie, gdzie są ich relik,vic „
liczne cuda, przysięgami st" ierdzone, że król
Bole:-;łcnv do nóg i,n żyjącym padał, a po 111ę
cze11st,\·ie \\Taz z ducho,vicńst\Yen1 będąc Ś\\Tiad
kiem cudó,v cześć im jal~o Ś\viętym odda\vał •
i patronami królest\\'a S\vcgo naZ\\'ał. Że od
tej pory, aż do dzisiaj odpra,Yia się naboże11st,vo ,v kaplicach ku czci ·na tnicjscu n1ęcze11st,ra zbudo,vanych. Że gdy ,v Poznaniu 1) (zapc,vnc ,v Gnieźnie), gdy budo,vano katedrę,
zbudo,vano i dla nich kaplicę, ta1n przc,vieziono
ich ciała i cześć im odda,\·ano. Że następnie
,v Pradze i ,v Ołomunieckiej katedrze ,v naj,viększcj byli czci i msze ś,v. o nich odpra\via1)

Poznaniae zamiast Gneznaniac, - ten san1
blqd co i u Ditmara \V opisie ,vojny 1005 r.

90

no.

Że

\V

pięćset lat po tern Leon X

papież,

pozwolił ,vybudo,vać

ku ich czci kościół i klasztor pod jch ,vez\vanie1n 1), na co oni - zakonnicy kazimirscy - posiadają breve tegoż pap1eza. Że byli to toV\rarzysze św. Wojciecha
,v osiem lat po jego męczeńst\vie za1nordo\vani,
że o ich ś,viętości do dziś dnia nie ,vątpił.
Jeżeli kto ,vątpi o pravvdzie ich męczeńst\va,
to trzeba by wprzód z,vątpić o męczeńst\vie
św. Wa,vrzyńca, św. Cecylii, śvv. Stanisła,va,
Ś\V. Tomasza Kantuadcńskicgo, bo nic innego
rodzaju jak oni męczeńst\VO ponieśli. Nie to,
że nic zostali oni kanonizov1ani vv Rzymie, bo
i Ś\\'. \V ojciech nie był przez Rzym ś,viętym
.,.

ogłoszony.

\Viadomo bo\viem z Bellarmina '.!), że dawniej ,volno było każdemu biskupo\vi uzna,vać
\V S\vojcj djccezji kogokolwiek za świętego, odda\v<:1ć inu cześć i ,vzy,vać jego ,vsta-\viennict\va (u Boga), a więc i nabożeńst\vo o nim odpra\,,iać. Później dopiero papież Aleksander III,
który zasiadł na stolicy 1156 r., władzę tę sameJ tylko Stolicy ś,v. rezerwował, a po nim
Klasztor Kazitnierski miał naz\\·ę
Conventus Casimiriensis ad Quinque Fratres.
2)
Controv. 1. lib. 1. cap. 8.
1)

..

o ficjalną:

-
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papież

r

I

Innocenty III ,v 1198 r. pra\vo to pono\Yił i S\voim dekretem zat,vierdził.
A ,viQc
cześć publiczna świętych naszych mQczennikó,v
,vyprzcdziła edykt papieża Aleksandra III o 151
1at, a Innocentego III o 193 lata, gdyż za1nordo,vani byli \V 1005 r. Na poparcie slÓ\\' S\\' Oich przy,viódł dalej o. gwardjan różnych autoró,v kościelnych, dokumcnta dołączył i arcybiskupo,vi do Gniezna odesłał. Ks. arcybiskup
bardzo siQ z tego ucieszył, odesłał do,vody do
Rzymu, a g,vardjano,vi poz\voliL, ,vcdług uznania, ,,o czem nigdy nie słyszano", udzielać zakonnikom pra\va na słuchanie spo,viedzi. Rozumic się, że zakonnicy jeszcze ,vięcej się cieszyli,
aniżeli arcybiskup.
W następnym też roku ks.
Baranowski osobiście Z\Viedzil klasztor i n1icjsca mQczeńst,va. Chodził, a na,vct i trochę
jeździł konno od kaplicy do kaplicy i sam nabożeńst,vo do Ś\V. męczennikó,v odpra-\vial.
Takie cięgi przeszli święci męczennicy tu
na ziemi w sześćset lat po s \Vem 1nęcze11st\vie.
Ale bo też po każdej niemal setce lat, dzieją
3 jakieś ,vyjątko,ve rzeczy ,v Kazimierzu.
\i~ie jeden czytając historję, zżymał się na okrucieńst,vo, z jakim się znęcał I{arol XII, król
Sz,vcdzki, nad nieszczqślhvym patrjotą inflandzkitn Janem Reinholdem Patkulem, a ani przez
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myśl mu nie przeszło,

że biedny Patkul tu ~

,v I{azimierzu strasznej podległ kaźni. Patkul
gorliwy niegdyś obrońca swojej pro\\rincji \V stolicy Szwecji ,v Sztokholmie, przeszedł z czasem
do Piotra Wielkiego. Piotr posyłał go często
od siebie do Drezna, gdzie przeby,vał ówczesny
król saski i polski August II, aby nakłaniał go
do połączenia się z sobą przechvko Karolo\vi XII.
Patkul, który opuścił Inflanty jedynie ,v tym
celu, aby ojczyźnie s,vojej dopo111ódz, czepiał
się chętnie tych monarchóvv, od których się
spodzie,val, że coś dla Inflant zrobią. Gdy
już za spra\vą Patkula ścisłe przy111ierze pomiędzy A„ugustcm a Piotrem zostało zavvarte,
król szwedzki całą pravvie Saksonją opanował
i Polskę najechał. A.ugust II, podejrzewając,
że Patkul Piotra Wielkiego z Karolem pojednał
i ich przeci\vko sobie obrócił, kazał u,vięzić
Inflantczyka, a sprzykrzy\vszy sobie długoletnią
wojnę i niepc\vne błąkanie się po Polsce, \VYsłał s,vych pelnomocnikó,v z nieograniczoną
władzą do l(arola XII, celem za-\varcia pokoju.
I(arol, pomiędzy innymi hańbiącemi Augusta
warunkami, podał i \vydanic sobie Jana Reinholda Patku1a. Warunki te August II Sas podpisał i udał się natychmiast do s\vej Saksonji,
zrzekając się raz na za\vsze vvszelkich praw do

()3

~ Polski. Patkula więziono WÓ\vczas na zamku
I{onigsztein, a że był \vłaści\vie posłem Piotra
Wielkiego, zatem jego \vydanie sprzeciwiało się
pra,vu narodów. August Sas, by był i ,vilk
syty i koza cała, \vysłał gwardję, by ,vydala
Sz\vedom \\rięźnia, a potajemnie pchnął gońca
do komendanta, by Patkula cichaczem ,vypuścił.
Komendant wiedząc, że Patkul jest bardzo bogaty, chciał od niego pieniędzy, jako okup za
\VOlność. Patkul pieniędzy dać nie chciał, t,vierdząc, że on jako poseł cesarski niesłusznie jest
,vięziony i że nic złego stać mu się nie może.
Tymczasem nadeszły gwardje, zabrały Patkula
i ,vydały go I(arolowi. Ten, oskarży\vszy Patkula o zdradę, skazał go na la1nanie kołem
i ćwierto,vanie, włóczył go parę miesięcy \V ,vię
zach za sobą, aż wreszcie 1O Października 1707
r., wyrok wykonany został w l{azirnicrzu na
łączce, którą na wieczną rzeczy pamiątkę Patkulką nazyvvają.
Gdy skazańca przyprowadzono na n1iejsce stracenia, ujrzał kolo które wojsko uformowało, a w tern kole pięć palów.
Na rozkaz kapitana, położył się na pieńku pomiędzy czterema palami, do których go mocno
za nogi 1 ręce przywiązano. Gdy n1u kat najprzód ramię strzaskał, czego ledwie za trzecim
uderzeniem dokonał, krzyknął przeraźliwie, \VO-

-
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łając głośno imię
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Jezus, dopóki mu obu ramion
i goleni nic potłuczono. Ponieważ kat zapomniał uderzyć go ,v piersi, aby go dobić, przeto
kapitan ~Waldan musiał mu to przypomnieć;
lecz Patkul, vvytrzyma,vszy tak okropne męczar
nie, żył jeszcze i miał tyle przytomności, że
podniósłszy gło\vę i obróci\vszy ją do kapitana
zawołał:
,,Mój kochany, gło,v~, gło\\·ę każ
uciąć." I zebrawszy ,vszystkie siły, z podzhvem
i przestrachem przytomnych, z,,rlokł się jeszcze
do pnia, położył na nim gło,vę i jeszcze „raz
po-\viedzial „ utnij." Kat trzy razy musiał ciąć,
nim głowa od tułovvia odpadła. Na n1iejscu
stracenia, dziś \V pobliżu pałacu hr. Miclży11skich leży ka1nicń z napisem: ,, Patkul 1O/X
l 707 ". Ciało poć,viarto,vano i ,,,bite na pale
poroz. ta\viano po mieście, a gło,vę na piąt91n
palu zatknięto przed samy111 klasztorem. Patkul
od chwili, ,v której go za,viadomiono, że n1ial
być straconym, aż do śmierci 1nial przy sobie
pomoc duchownego. Umarł pobożnie, jako bohater i męczennik za S\Yą ojczyznę . rfo też
lud, tak przed klasztorem, jak na innych miejscach, gdzie ,visiało ciało Patkula, po\Yysta,viał
kamienne słupy, kap1iczki, z których parę do
dziś dnia się przecho,vujc. Ciało Patkula 1nieli
podobno tejże sa1nej nocy ze środka obozu

•

Kamień na miejscu stracenia Patkula (str. H4).
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•
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SZ\\'edzkiego \vykraść umyślnie po to \Yysłani
oficcro\vie rossyjscy i za~· icźli je do \\7 arsza\vy,
gdzie też ,v kościele Bernardynó\v, n1iało być
złożone.
Łańcuch, którym \\'" l{azin1ierzu do
111icszkania I{arola XII był przykuty Patkul, jako pamiątkę sz\vedzkicgo okrucicńst,va, zacho\vano \V Pulavn1ch.
Od czasu \Vojcn sz,vcdzkich l{azin1icrz zaczął chylić się do upadku.
11iasto splądro,\·ali
a na\vct ,v czqści spalili najeźdzcy. I{lasztor
ocalał li tylko przez przyczynę św. Jana l(apistrana, którego obraz był \V jednym z bocznych
• ołtarzy. Do,vódzca sz,vcdzki ,vydał był już
rozkaz zburzenia klasztoru, ale \\'" nocy ukazał
1nu się \VC śnic św. Jan l{apistran i ostrzegł, że
jeżeli klasztor zostanie zburzony, vvojska poniosą
ogron1nc kl~ski. Wódz tak napo1nniony, przyjechał zaraz do klasztoru i kazał pokazać sobie
obrazy ś,viętych i pozna,vszy ś\\·. Jana l{apistrana, cofnął s\vój rozkaz. Wkrótce po odejściu
Sz\\'edó,v ukazała się ,v mieście zaraza, która
zabrała setki i tysiące ofiar.
Bogate i ludn~
miasto uległo zupełnemu pra,vie ,vyludnieniu.
Podczas późniejszych zamieszek i bezrządu krajo,vego, miasto nie \vielc się podniosło. Ale znów
\V 1798 r. na,viedził l{azimierz straszny pożar,
podczas którego spalił się i pałac, ,v którym

•
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mieszkała

Barbara Lipska, \\'"łaścicielka Kazimierza. W dwadzieścia lat potem, a \Vięc 1818 r.
ubogie już miasto Kazimierz ,vraz z obszernemi
.\Vłościa1ni nabył od Lipskich hr. Józef l\Iielżyński,
starosta l{lono,vski, a pradziadek dzisiejszego
właściciela, hr. Ignacego Mielżyńskiego z I\Vna.
Pruska gospodarka, przejście ,vojsk Napoleona i rozmaite zamieszki krajo,ve zeszłego
stulecia, dobiły do reszty bogatych niegdyś l{az1m1erzan. NajwiQksze ubóst,vo tak Kazimierza
jak i okolicy było po roku sześćdziesiątym. To
też ono przyczyniło siQ zape\vnc ,v znacznej
mierze, że zainieniono miasto na osadę. Dzisiejsza osada Kazimierz liczy zaledwie dvva tysiące
parę set n1ieszkańcÓ\v, jest ściśle katolicka, bo
tylko trzy rodziny są żydo,iVskic i ró,vnicż tyle
jest nie katolikó\v chrześcjan. Rolnicy kazimierscy na ogół są mało rolni; reszta 1nieszkańcó,v
trudni się rzemiosłami i handlem, ,vypierając ży
dów, tak że ostatni sklepik żydo,vski ,v tych
dniach został zvvinięty. Ogromny procent ludności ,vychodzi latem do Prus na robotę, a niektórzy jeżdżą na,vet w tym celu do A1neryki
i dobrze na tern vvychodzą. Z instytucji publicznych jest ,v Kazimierzu tylko urząd gn1inny
i szkoła. Parafia l{azimierska liczy cztery ty~ siące pięćset dusz, a proboszcz mieszka przy
7
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kościele Ś\V.

~Iarcina. Po przeniesieniu 00. BernardynÓ\\", przy kościele bernardyńskim od roku
1898 mieszka stale ksiądz ś,viecki, który za
oddzielne ,vynagrodzenie pomaga proboszczo\vi
,v pracy parafialnej.
l{azirnierz, jako \\rłasność pry,vatna, przechodził też różne koleje.
Po Mikołaju Gardzinic:
Lubrańskirn, dostał się on ,v spadku Annie Lubrańskiej, córce l\1ikołaja, która ,vyszła za mąż
za nieznanego 1ni z imienia Lubrańskiego. Do
n1ajątku rościł sobie pravvo i Mikołaj z Russocic,.
blizki kre\vny 1\nny i nieboszczyka. Pra,v 1\nny
bronił gorli\vie 1nąż dziedziczki. Mikołaj l<ussocki
nie 1nogąc sobie poradzić z Lubrańskitn zamordo,val go na trakcie pomiędzy l(oninem a Russocicami 1). Anna, młoda jeszcze i bogata wdowa~
gdy skończył siQ czas żałoby, przyobiecała s,vą
. rękę Jakóbo,vi Drze,vickie1nu, a ten zobo,viązał
się przysięgą, że zamorduje Russockiego, gdziekohvick go spotka. Czas ubiegał a Russocki żył
jeszcze i ,vciąż niepokoił Lubrańską o l(azimierz.
W do,va nic ,vidząc dla siebie innego ,vyjścia

1)

miejscu

Na

pół

krzyż

Boża l\1ęka."

n1ili drogi za l{onine1n stoi na tern
drewniany, i nazywa się ,.Lubrańska

..
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zgodziła

,vreszcie poślubić zabójcę s,vojego
męża, by przez małżcństvvo uniknąć raz na za\\'SZe vvszelkich sporóvv dzfcdzicznych. W jakiś
czas potem, gdy Russocki wraz żoną s,vą Anną
i dziećmi słuchał \V dzień Rozesłania Apostołów
mszy ś,v. u Bernardynó,v, zja,vił się nagle \Y kościele Piotr Drzewicki i ,vy\vabi\vszy podstępnie
z kościoła Russockich, zamordo\vał ,ve drz,viach
kościelnych Mikołaja vv oczach żony i dzieci
w 13-1-8 r. Russocki wpra,vdzic zginął, ale I(azimierz przeszedł na ,vłasność rodziny Russockich,
gdyż nieszczęśliwa Anna Lubrańska, ,vdovva po
d,vóch mężach zabitych, zamąż już ,viQcej nic
wyszła, a ,v dodatku rniala dzieci z Russockim.
Syn zabitego Stanisław Russocki, kasztelan Sandecki 1) ,vraz z siostrą wą l{atarzyną oddali
w 1593 r. najprzód kaplicę Barnaby a potem
i inne miejsca po-męczeńskie pod zarząd i opiekę
Ojców Bernardynów kazin1ierskich, uposażając
ich jednocześnie jeziorem bieniszcwskicm, łąką
2
Skąpe ) i lasem. l{atarzyna Russocka, \\'ychodząc
za mąż za I{retkowskiego, wojewodę brzeskiego,

1)

Łaski.

ta dziś klasztórką się nazywa, jest
posiadaniu jak również jezioro i las hr. l\lielżyńskich.
2)

\V

1ę

Łąka
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\Yniosla mu jako vviano cały majątek I{azimierski.
Tak ,viGc przed 1600 r. przeszedł w ręce I{retko\vskich z l{uja\\·, bo l{atarzyna z Russocic,
,vojewodzina brzeska, u1narła Vl lutyn1 1597 r.
,vc ,vsi czy miasteczku Płonne. Po jej śmierci
Kazimierz odziedziczył Jerzy Krctko,vski syn
zmarłej. Jerzy i żona jego Dorota z Roz\vado\va
poumierali na zarazę ,v maju 1639 r. Zdaje się,
że odtąd l{azimierz przeszedł na własność Ży
chlińskich z Goliny, ponie,vaż ta rodzina ,,·ystę
puje ,v opisach klasztornych. Również nic
udało mi się spra,vdzić, na jakiej zasadzie przeszedł ten majątek ,v ręce Lipskich. Od Lipskich
jakien1 to już \Yspon1niał, nabył Kazimierz Józef
hr. l\1ie1żyński v_r 1818 r. Obszerne niegdyś
,vłości dziedzicó,v kazimierskich, pod l\lielżyri.
skimi przez sprzedaż i U\Vłaszczcnie znacznie
uszczuplone zostały. W obecnej ch\vili dobra
kazimierskie obejmują jeszcze 378 ,vłók, ,v czem
160 ,vłók ziemi ornej, 140 lasu, resztę zajmują
łąki i jeziora.
Hrabio,vie Mielżyńscy, poddani
pruscy, gdyż mają w tym kraju obszerne i intratne dobra, dojeżdżają tylko raz po rai_do
l{azimierza. Pałacu ,vłaśchvic nie mają, gdyż
zgorzał on jeszcze za Lipskich, rnieszczą się
,vięc czasO\VO \Y da\vnyn1 bielniku czyli farbiarni,
którą przerobiono na pałac i dziś ma tę za-

/
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Kapliczka nad

studzi enką cudowną (str.

103).
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szczytną nazvvę.

Proboszcz kazimierski i zakonnicy mieli niegdyś ·znaczne majątki, które gdzieś
się podziały.
Zato dziedzice Kazimierza wspomagają jak mogą, tak proboszcza jako też i klasztor.
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łlm1omiGdzy
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mGczcńskicj,

zabytkami z epoki
~
\ pierwsze miejsce zajmuje cudo-\vne źródcłko, ,v którem odrastał łosoś złapany ,v jeziorze p;osła,vskicm czy też pątnowskic1n i ofiarowany
zakonnikom przez jedną z okolicznych ,vieśnia
czck. Źródełko z czasem ocembrowano, a na,vet
nakryto je dre,vnianą ośmiościenną kapliczką,
tak, że samo źródełko jest ,v środku zupełnie i
widoczne. Dach kapliczki jest z gontu łuskowego
co stanowi rzadkość na nasze czasy i rzuca

--.

10..J.
się

,v oczy każde1nu, zwła zeza przyjezdnym.
W kaplicy wisi na ścianach parQ skromnych
obrazkó\v, oraz stoją d\Ya dre,vniane posążki,
bardzo stare. Jeden mniejszy i lepiej zacho,vany
,vyobraża Zba\viciela po ubiczo,Yaniu siedzącego
na kamieniu, drugi ,viększy bardzo stary-jakiegoś świętego w postaci stojącej.
Ten drugi
posąg jest tak zjedzony przez robact,Yo, taki
stary, odrapany i niezgrabny, że trudno dopatrzeć
się ,v nim kształtó,v ludzkich.
1\le za to ciśnie
się myśl do głowy, że tej kłodzie drze,va nadał
kształty ludzkie któryś ze ś,viętych pustelników,
by mieć za,vszc przed oczy1na ,vyobrażenie
śvviQtcgo do którego miał szczegól_nicjsze nabożcńst,vo.
Vv...nętrzne ściany kaplicy noszą
ślady malowideł z XVII ,vicku, przedstav,~iają
cych (acz trudno się tego dopatrzeć) rozmaite
,vypadki z życia ś,v. męczennikóvY.
'-l{ościół św. Marcina ma na niektórych ciosach granito,vych ,vyryte jakieś szczególniejsze
znaki. Naprzykład kółko z krzyżem ; znajdujące się na jednym z ciosów, ma zapevvno oznaczać rok 1O1O, jako datę fundacji kościoła. l{ościół, w którego tylnej stronie mieści się do dziś
dnia ,viele katnieni obrabianych rękami Ś\V. mę
czenników, jest o jednej na,vie. Po kilkakrotnem
spaleniu był ,vciąż odbudo,vy\vany a poraz osta- ..
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Wnętrze

kaplicy i studzienka, w której odrastał cudownie
ofiarowany Pięciu Braciom i bł. Barnabie
przez wieśniaczkę (str. 104 .

łosoś,
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tni po,viqkszony został \\? l 8,J9 r. głó,vnie funduszem hr. lv1acieja Mielżyńskicgo za staraniem
k . \Villanta, byłego tu proboszcza. \V gló,vnym
ołtarzu znajduje siq podłużna skrzyneczka, cala
szklanna z relikwiami, ale czyje to są relik,vje
nic ,viadomo. ?\ló,vią że Pięciu Braci, ale na to
niema do,vodó,v, i sa1nc pieczęcie są uszkodzone.
\\lielki ołtarz o trzech kondygnacjach ma
u dołu obraz 11atki Boskiej \\' srebrnycp szatach,
uznany za cudo,vny przez kunsystorz Gnieźnier1ski ,v 16'.2 l r.; \\' środku znajduje się bardzo
stary obraz Ś\Y. \ \7 ojciccha otoczonego Pięciu
Braćmi; u góry obraz ś,v. 1Iarcina patrona kościoła i parafii.
Inne trzy ołtarze i obrazy znajdujące się ,v nawie kościoła żadnej szczególniejszej ,vartości nic przcdsta,viają.
l{ościół Bernardyński, o ,viele ,viQkszy od
farnego, zbudo,vany jest ,v 1514 r. na n1iejscu
celi Jana i Benedykta;_ dziś ma ró,\rnicż jedną
tylko na\\?ę 1). Nad ke;ściołcm ,vznosi się ,,?y-"
smukła \\?icżyca dre\v111ana łuską drze,vną kryta,
pomi1110 że sam kościół, ,,kahvarja" i obszerny
bardzo klasztor 2) , zbudo,vany na piętro ,v czvYO1)

Da\vniej

kościół miał

l:l) Niegdyś mieściło
a nlnvet 60 zakonnikÓ\\'.

'

się

kilka oddzielnych kaplic.
\\' tym klasztorze po 40,

.

'
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robok, jest muro,vany i kryty dachó\vką. Idąc
do kościoła dziś 1) \vchodzi się z ulicy po schodach kan1icnnych pod wieżą ze dz,vona1ni ró..
,vnież łuską krytą na „kahvarją". l(ahvarja
jest to rodzaj sklepionego, ot\vartego od strony
kościoła cz,"·orobocznego korytarza-krużganku ze
stacjami nH~ki Pańskiej. Ztąd naz,va l~alwarji.
W kościele jl.!st pięć ołtarzy, z których cztery
boczne są o chvu kondygnacjach, a ,v \viclkim
ołtarzu jest tylko ,vizcrunck Pana Jezusa, rozpię
tego na krzyżu na tle czer,vonego sukna. Po bo-kach Ęló,vncgo ołtarza mieszczą się dwie trumienki. J cdn a n1etalo,va z koroną królewską pośrodku„
za,viera relik,vjc Pięciu Braci; druga drc\\~niana,
malo,vana na srebro re1ikwje ś,v. Urszuli i innych
ś,viętych. Z bocznych ołtarzy zasługują na
wzn1iankę obrazy N. lv1. Panny i ś,v. Antoniego„
do których lud ma szczególniejsze nabożeństwo.
Pod chórem ,viszą na ścianie dwa portrety Kadzidło,vskich, fundatorÓ\V Bienisze,vskiego ko-.
ściola i klasztoru, ubrane \V srebro, które tu
przyniesiono po zamknięciu kła ztoru kamedułó,v. ·
Sarkofag czyli pomnik naprzechvko gló\vnego
.
~

D<;1,vniej ,vejście było ze strony przeci\vnej, dziś
jest tan1 dziedziniec klasztorny.
1)

Widok Kalwarji, ze stacjami męki Pańskiej

~tr. 10 ,).
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,veJsc1a \\·yobraża l\likołaja Russockicgo, kasztelana bierho,vskiego (Łask) drugiego męża Anny,
córki 11ikołaja Gardziny Lubrańskiego fundatora
kościoła i klasztoru 00. Bernardynó\v, zamordo\vanego na tein miejscu przez Piotra Drze,\·ickicgo. ?\ apis pod po111nikicm odnosi się nie do
Mikołaja leżącego na pomniku, ale do jego syna
Stanisla ,va. Widocznie podczas przebudÓ\\Tck
'- i restauracij wybrano i zacho\vano to, co było ·
lepsze, nic troszcząc się ,vcale, czy bGdzie pra,vdzi\ve 1). \\Treszcie obraz ś,v. Jana l{apistrana,
który obronił kościół i klasztor od zagłady
sz\vedzkicj, znajduje się dziś ,v zakrystji 2) . W poło\vie drogi, idąc z rynku do pałacu, w miejscu
gdzie się skn~ca ,v ulicę Ogrodową, \vznosi się
po lC\\'ej stronie krzyż dre,vniany na pustym
pagórku. Jest to miejsce celi św. Barnaby,
i tu podług podania miał on przyjąć łososia od
vvieśniaczki, idącej od strony Gosławic. Ztąd też
v\'i dać v\rznoszący się o parę staj na wzgórku
za łąką krzyż pomiędzy drze\vami. Na tern
miejscu do dziś dnia ,vyspą nazywanym, była
chatka, a później kościół św. Krystyna albo

1)
2)

..

\Vi1dorności

te

czerpię

był

\\.

ołtarzu

Dawniej

ze starego rękopisu.
.zob. str. 96 .
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Wielki ołtarz i dwie trum ienki z relikwjami (str. 108).
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Chry~tjana 1). Chatka Ś\V. Izaaka znajdo,vala się
na innem ,vzgórzu, dziś za miastem \V stronę
l{onina. Jest tam cn1entarz grzebalny i kościołek
ś,v. Izaaka na miejscu jego celi.

.
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Tę czę~ć miasta niegdyś nazywano Chryst

no,vem, a nawet i samen1u miastu Kazin1ierz

tę naz

,da-wttno.
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B I E N IS Z EW.
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rmtniszew albo Bieniszewo,_ dawniej
goborem zwany, zasługuJe na wzmiankę głównie dla tego, że tam była pustelnia
pokutna śvv. Barnaby i jego tovvarzyszów, zbójów i mordercóvv śvv. Pięciu Braci. Bieniszew·
odległy jest od Kazimierza o jakie trzy wiorsty. ,. Leży na górze po prawej stronie traktu
z Kazimierza do l(onina.- Dawniej był na lewo
tuż przy samym trakcie, który przed kilku dziesięciu laty został skasowany.-Podają niektórzy,
że zbóje-pokutnicy mieli ta1n i swój własny
kościołek - kaplicę i szczątki jej, kamienie dziś
jeszcze pokazują. Ale jest to nie pewne. Szcząt-

l!Lmj
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ki fundamentóvv, jakie tam się znajdują, pochodzą zapewne z jakiejś budowli późniejszej. ....1 Około 1125 r., gdy wybuchło ,v Danji krwa~'e
prześladowanie, vvielu zamożnych panow duń
skich szukało schronienia w państ\vach ościen
J nych, a niektórzy
zawędrowali aż do Polski.
,..
Polska, która nigdy nie odmawiała nikomu gościnności, chętnie przyjęła Duńczyków.

Pomię

dzy przybyłemi z Danii magnatami, był jeden
imieniem Wilhelm, który niezmierne skarby zostawił synowi swemu Piotrowi, którego dla tego, że z Danii pochodził, Duninem przez\\rano.
Piotr Dunin nabył za ojcov,skie pieniądze
ogromne obszary ziemi i osadził na niej licznych kolonistÓ\V. Sam mieszkał na zamku
w Skrzynnie (dziś miasteczko w powiecie radomskim, między Radomiem a Opocznem) i był
za Bolesława Krzywoustego sła\vnym wojc,vodą.
Z natury i wychowania był gruntownie
pobożnym i, wiedząc z własnego dośvviadczcnia,
że pobożność do wszystkiego jest przydatną,
w licznych swych, a n~wet i w obcych, dobrach
budował 1 uposażał kościoły i klasztory 1). l{roW kraju jest n1nóstwo kościołów, których
powstanie przypisują Duninowi. Jest nawet podanie,
które tło1naczy niejako dla czego Piotr Dunin vvybudo1)

.

•

•

Wnętrze kościoła po Bernardyńskiego (st.r. 108).
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nikarz nasz Ch\valiczc\vski podaje, że tenże
Piotr Dunin ,vysta,vił na górze pod l{azimierzem, gdzie żył niegdyś Barnaba z tovvarzysza1ni, kościół i klasztor i spro\vadził z \Vłoch oo.
Kamedułó\v do tego klasztoru.
Z ,Niekarni runął kościół na Bicnisze,vie, za,valiły się mury
klasztorne, znikły domki pustelnicze Kamedułów,
a zakonnicy, którzy tu nie ,vymarli lub \\' zawieruchach krajowych nic poginęli, ,vrócili zape\vno tam, zkąd przybyli.
W siedn1nastym wicku, kiedy Wojciech
l(adzid~o,~{ski, sekretarz króla Władysła,va I\\
a kasztelan inowracła-\vski, sprowadzał wraz
z Zyg1nuntem Ś\ViGcickim, ło,vczym ino\vrował

tyle kościoló\v. \Vedle tego podania, Dunin n1ial
nadane sobie za pokutę, wybudować siedem kościolóvv;
bogacz U\vażał to sobie za fraszkę i ,,·ybudovvał nie
siedem, ale siedemdziesiąt kościołów. Gdy znÓ\V przyszedł do spovviedzi i wyznał, że ,vybudował nie sieden1
jak to 1niat ,vyznaczone za pokutę, ale siedmdzicsiąt
kościołów; spo'vviednik widząc, że Dunin zrobił to z próżności, osądził, że nie dopełnił pokuty i kazał wybudować n1u jeszcze siedem.
W ten sposób ,,·edług tegoż
podania Dunin ~·ybudowal siedemdziesiąt i sieden1 kościołów.
NB. kościołów, których budo,vę przypisują
Duninowi, naliczyć by 1nożna jeszcze ,vięcej, niż siedemdziesiąt siedem.

-
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Pomnik

Mikołaja

Rusockiego (str. 110).
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cła\Yskim l{amedułó,v

na Bieniszc\YO, znaleziono na górze ruiny, które nosiły jeszcze \vyraźne ślady jakby kościora 1). Zyg1nunt I{adzidlo\vski ostatecznie fundował I{amedulÓ\Y na
Bicnisze\vie 1640 r., a se j 1n zat\vicrdzil tę fundację ,v 1678 roku.
Dziś dojccha,vszy z Konina traktem aż do
rybaka na Bicnisze\vic, skręca się \V lewo
,v leśną ,vysadzor.ą świerkami drożynę i po nicj
idąc dochodzi się na górce do starej ~osny
z obrazkiem, \V głębi za sosną znajduje się
krzyż malo,vany na zielono ,v pośrodku nie\vielkiego ogrodzenia. Je ~t to ,vłaści,vie tniejsce,
na którem oddał Bogu ducha Ś\Y . Barnaba i tu
też miał być zbudowany przez niego kościołek
dla pustelników. O kilka staj dalej przy tej
samej drodze stoi mała drc\vniana kapliczka
łuską drze\vną kryta, a ,v środku cz\vorokątny
Z akt miejscowych. Jeżeli rzcczy,,· i ście na
miejscu tych ruin zbudowano w XVII ,,·. kośció ł i klasztor dla Kamedułów jak chce podanie, tu n1ieli by
racvę ci którzv n1ó,vią że za czasó,,· ś,v. Barnaby bvt
~
'
~
'
~
~
kościołek ,v pustelni Tęgoborskiej, bo ruiny acz bardzo
zatarte tego kościołka, znajdują się na innej, nieco niż
szej górce ,v pobliżu studzienki św. Barnabasa, z której znikła drobniutka rybka z racji pogłębienia studzienki przez oo. Kan1edulów duninowskich. Zob. str. 120.
1)

...
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Kościół
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Bieniszewski (str. 118).
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ogrodzony deskami dołek. Jest to miejsce da,vnego źródełka, które tu z pod korzonka rośli
ny dla Barnaby wytrysło. Znajdujący się ,v ka·
pliczce obraz, przedstawia ś,viętego Barnabę
oraz rybaczkę, ofiarującą mu cudo-vvnego łososia.
Obraz ten nie jednego ·,v błąd ,vpro,vadza, bo
ryba ofiaro\vana była św. Barnabie na innem
miejscu 1), a odrastała nie w tej studzience, ale
~ v innej, która się znajduje \V samem l(azimierzu na ulicy Łososi ej. Przeszedłszy następnie
1nalą nizinę, podchodzi się pod ,vysoką górę,
na której szczycie otoczony lasem \vznosi się
sam kościół Bieniszc,vski, fundowany przez l(adzidłovvskich.
Davvnicj, jakto każdy może zaraz zauważyć, był on o dwu wieżach. Wieże
zdjęto, gdyż dominując nad całą okolicą uła
tvvialy one porozumienie się po,vstańcó\v podczas drugiego po,vstania 1862 r. Ruiny około
kościoła,- to resztki da"\i\rnych zabudo\vań klasztornych, które po zniesieniu oo. l(amcdułó\v
rozebrano, a częścią poszły \V rozsypkQ. l(iedy
po roku sześćdziesiątym ,vłaściciel Kazimierza,
Maciej hr. lVIielżyński powiQkszyl s,voje dobra,
przez nabycie Bieniszewa, mieli ludzie błogą
nadzieję, że przynajmniej kościół, bardzo pięk1)

Zob. str. 86.
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ny podóvvczas o dvvu niebotycznych \Vieżach,
utrzymany zostanie w należytym porządku. Niestety! las ,vycięto, wieże zdjęto, mury klasztorne się rozpadły, lub je rozebrano, a sam kościół przedstavvia dziś obraz nQdzy i rozpaczy.
Nawet nabożeństwo od lat kilkunastu się nie
odpravvia, litylko z racji jakiegoś trudnego do
zrozumienia uporu dziedzicÓ\V kazimierskich, bo
,vładze tak duchowna jak i Ś\viccka są za nabożeńst\vem. Kościół' Bieniszc,vski jest o trzech
na \,Vach z oddzielną bogato malo,vaną kaplicą
Znalezienia ś,v. krzyża, pogryzmoloną niestety
podpisami nieumiejących uszano,vać ś,v. miejsca
turystó,v 1). W śród ,vielu innych piQknych a pornazanych przez podpisy zabytkó\v, na szczególniejszą zasługuje ,vzmiankę obraz Matki Boskiej Pocieszenia, u vvażany przez lud za cudoBienisze\v jest bardzo piękna 1niejsCO\VOść.
Położony jest na \Vysokiej, pokrytej lasen1 górze, z której przepiękny je~t \Vidok na całą okolicę, bardzo n1alowniczą z po\vodu rozsianych hen \V oddali u stóp
Bienisze\\'a lasó,v, \Viosek, 111iast i jezior. To też cala
inteligencja z poblizkich d\VOrÓ\V i n1iasteczek pcha się,
choć nie proszona, na Bienisze\VO. Dla inteligentÓ\\'
Bienisze\v nie tyle jest n1iejscem cudovvnyn1 ile 1niejsce1n majó\vek, spotkań, miłego przepędzenia czasu.
Slo\vem są to \Varsza\vskie Bielany.
1)
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Obraz ten jak da\vniej tak i dziś ściąga
całe tłumy pobożnych, a to z następującego
po,vodu. Na jakiś czas przed spro,vadzeniem
oo. l{amedułów na Bieniszewo, stał się tu
\V okolicy dzi,vny wypadek.
Dziewczyna słu
żąca u kowala w jednej ze wsi blizkich Kazimierza \vybrała siq w sobotę po południu
\\T od,viedziny do swych rodziców.
lVIiną,vszy
l{azitnierz szła dalej starym traktem I{onińskim
do domu rodzicielskiego. Gdy weszła w las
wyjęła koronkę i zaczęła się modlić. Pogrążo
na ,v 1nodlitwie zgubiła drogę i naraz, gdy się
już dobrze zmierzchło, znalazła się pośród topieli bez żadnego wyjścia. Zaczęła \Vięc pła
kać nieboga.
Wówczas zjawiła się przed nią
jakaś Pani v.r białych szatach i kazała dziewczynce iść za sobą. Idąc śladem tej Pani po
czystej dobrze udeptanej dróżce po przez topieliska i jeziora, znalazła się dziewczyna
,v jakimś rzęsisto oświetlonym kościele, gdzie
księża ,v białych szatach z brodami śpiewali
pieśni i kadzili z kadzielnic onejże Pani siedzą
cej ,v górze._ jakby w obłokach z dzieciątkiem
na ręku._Dziewczyna, widząc takie nabożeństwo,
wyjęła znó,v koronkę i mówiła jedną po drugiej. Naraz wszystko znikło, a przy modlącej
się jeszcze dziewczynie stanęła znÓ\V owa Pani,
\Vny.

..

,.

Obraz Matki Boskiej Bieniszewskiej (str. 125 1.

12+
mÓ\viąc

„JUZ c%as, chodź za mną." Spro\vadzila ją z góry tą samą dróżką, przepro\vadziła
za Kazimierz i zapytawszy się ,, teraz trafisz",
gdy usłyszała „ trafię", znikła, nie poz,voliwszy
sobie na,vet podziqkować za prze,vodnict,vo.
Dzie\vczyna wróciła do domu ko,vala dopiero
,v poniedziałek ra110. / Z tą legendą, złączona
jest jeszcze i druga. Jeden z ojców Kamedułó,v klasztoru, z którego ich tu przywieziono,
miał V{e śnic ,vidzenie, \V którem ukazała mu
się l\,fatka Boska z dzieciątkiem Jezus· 1a ,vy1
sokicj pokrytej lasem górze, dominującej nad
bialcm jeziorem. On też, gdy zapropono,vano
Kan1cduło111 osiąść na górze Bieniszewskicj, był
na tein miejscu i przyszedł do przekonania, że
jestto ta sama miejsco,vość, jaką widział ~,e
$nic. W tern s,vojc111 przekonaniu jeszcze bar;-dziej się uhvierdził, gdy mu opo,vicdziano vvypadck z oną dzievvczynką. Co się stało z tą
dziewczynką i zkąd wziął się obraz M. B. Bie- ·
niszev..rskiej nie wiadomo; - ogólny jest tylko
głos, że dokonała ży\vota v.r panieńst\\'ie.
Po,vtarzam za innymi te legendy (które każdy, jak
chce, sądzić może) dla tego, że znajduję, iż bądź
co bądź nie można zastosować do nich znanego
u Włochó\\r o takich rzeczach przysłowia 1).

/

1)

Si non

e \'ero, e bene

trovato.
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Obraz Matki Boskiej Bicnisze\vskiej, jest
dosyć popra,vnego pędzla, malowany na płótnie.
W 1830 r. obraz powyższy przywłaszczył sobie pewien ino,vierca, ale ks. Józef Magowski,
proboszcz Morzysła,vski, a dziekan Sompoliński, szczęśliwie go odebrał i przyniósł go pieszo
do swego kościoła do Morzysławia. W 1b3 l r.
przeniesiono obraz ,v bardzo uroczystej processji na Bieniszew, gdzie do dziś dnia się znajduje za wielkim ołtarzem.
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SWIĘTY:M

BARNABASIE,

PL' STELNIKU WYZNA \V CY.

(na nutę: Boże w dobroci nigdy nic przebrany),

Barnabo święty, słavvny pustelniku,
Cny Romualda Ojca zakonniku,
Daj, byśmy światem gardzili prawdziwie,
Bogu służyli, żyli wstrzemięźliwie.
Ty wprzód w Kaźmierskiej puszczy się bawiłeś
Dla przeszkód potem miejsce odmieniłeś,
N a Bieniszewo z Tvvoimi synami,
Byś się zabavviał bogomyślnościami.

Na onym miejscu z bracią T,voją żyłeś
lch przełożonym, aż do śmierci byłeś,
Nauczając ich ostrości żywota,
Pogardy śvviata, pychy, srebra, złota.
Z tej to nauki Zwerard jest Ś\vięty,
Zvverardus wielce u Boga przyjęty,
Ten od Kaliksta świętym ogłoszony,
W Polsce i \V Węgrzech cudami wsławiony.

,
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i inszych wiele przemieszkało
Trapiący swoje postem zawsze ciało,
•
Tu Atanazy z Wawrzyńcem się bawił,
Aby każdy z nich duszę swoją zbawił.

'fam

też

Z nauki twojej ci tak ,v cnoty wzrośli,
Że po swej śmierci zaraz w niebo pośli.
U cz nas Barnabo w cnotach postępować,
DrogG do nieba chciej nam wyprosto,vać.
•

Od Ciebie zacni dwaj mężowie vvzięli,
Chrystjan z Justynem radę by przyjQli.
Życie na puszczy w codziennem zmartwieniu,
Spraw, niech nas bronią w każdem utrapieniu.
Na Bieniszewie Barnabo skonałeś,
Na rękach braci Bogu duszę dałeś,
· Po śmierci Twojej wszyscy wyrzekali,
Że Ojca swego w życiu postradali.
Nie odstąpiłeś jednak miejsca tego,
Bo tu ratujesz w nieszczęściu każdego,
A osobliwie w chorobach będących,
Z prawdziwą wiarą ratunku żebrzących.
Tu Twoja prośba za nas Boga błaga,
W oda z studzienki bydlętom pomaga.
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W wszelkich chorobach gdy je nie napoją,
Są znowu zdrowe za przyczyną Twoją,
Przybądź

ł

na pomoc cny święty patronie,
Mnie grzesznikowi przy ostatnim zgonie,
Doznało łask Twych grzeszników tak wiele,
Więc i ja proszę o nic Ciebie śmiele.
Wszak siła możesz w oczach mego Boga,
Ratuj gdy przyjdzie na mnie jaka trwoga.
Oto Cię proszę (z wylanemi łzami),
Proś Boga za mną i za grzesznikami.
Amen.

PIEŚŃ O ŚWIĘTYCH M ĘCZENNIKACH.

Drogie klejnoty

Kościoła

Polskiego,

Święci zastępcy miasta Kaźmirskiego.

Wy wypłacacie od winy dłużników,
·w y zastavviacie od kary grzeszników.
Z Wojciechem Świętym do Prus w komity,vi
Wiarę rozsievvać poszliście szczęśliwie.

Wodzami bądźcie tak wiele błądzącym,
Usty i rzeczą wiarę wyznającym.
Uszliście miecza, Męczeńskiej l{orony,
W niewiernych krajach dla naszej obrony
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l\1iecz morowego powietrza i wojny,
Oddalcie od nas, dajcie wiek spokojny.
Pruska zuch ,vałość W ami pogardziła,
'Do \Vielko-Polski chęć święta zwabiła.
My z Was kontenci, z tym się oświadczamy,
Serce \vam dajem, bo więcej nie mamy.
Ubogie domki na puszczy vv I{aźmierzu,
Pokojem były W am w świętym przymierzu.
Teraz w Niebieskich rozkoszach, pocieszcie
Lud utrapiony, suppliki odnieście.
, Boska W as miłość Bracią porodziła,
Łakoma chciwość okrutnie zgubiła,
Braciąście byli, teraz Patronami
Żyjecie vv Niebie, my niech żyj em z W ami.
Wasze Braterstwo nas Niebu zleciło,
Wasze morderstwo, od plag ochroniło.
Wyście cierpieli, nam Niebo przepuszcza.
Dla Waszych zasług karania nie spuszcza.
Bolesław Chrobry hojnie W as daro,vał,
Po śmierci w grobie przystojnym pochował.
Wykupcie duszę, która w pętach jęczy,
Wojna, powietrze, niechaj nas nie dręczy.
'Ta ziemia święta kr,vią Waszą zbroczona,
Ta Święta trumna, która tu złożona
Zemsty nie ściąga, lecz łaski od Boga
·, Przymierze jedna, gdy największa trwoga.
9

_A .
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Powiat Koniński i powyższe kraje,
Waszej obrony codziennie doznaje.
Miasteczka, włości przez \Vas obronione,
W tylu upałach nie są pochłonione. ,
O Benedykcie, Janie, Mateuszu,
1
Izaaku z Chrystynem nastaw cie nam uszu.
W ołamy do W as: miejcie nas ,v pamięci,
My Imię Wasze sławić będzicm z chęci.
Łaskawy Boże Ty cieszysz płaczących,
Przed ~woim tronem łzy wylewających.
Ścielem się 1nostem, kochamy serdecznie,
Ciebie z Świętymi na wiek wieków wiecz
me. Amen.
I
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