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 O roli Wojciecha świadcz¹ cuda, cu-
da pośmiertne (te dokonane za życia, 
s¹ – jak zobaczymy – mniej okazałe).
Wśród nich znajdziemy obronę Gnie-
zna przed Pomorzanami. Wieść g³osi, 
że w czasach Krzywoustego zbudzi³ 
śpi¹cych obrońców miasta, gdy wro-
gowie podkradali się pod mury. Zja-
wi³ się wówczas w postaci rycerza na 
bia³ym koniu, lecz obrońcy nie mieli
k³opotu by go rozpoznać (u nas nawet 
święci wracaj¹ na bia³ym koniu). Cu-
downej opieki Wojciecha zazna³ też 
królewicz Mieszko, syn Boles³awa 
Śmia³ego. Gdy zab³¹dzi³ w lesie i stru-
dzony zasn¹³, śpi¹cego zdybali zbójcy 
próbuj¹c mu wlać do gard³a truciznę 
(jakoś nie wypada³o im zdzielić go 
w ³eb maczug¹, a truciznę, jak wiemy, 
zbójcy maj¹ zawsze pod ręką). Wte-
dy zjawi³ się święty Wojciech. Prze-
pędzi³ zbójców i wyprowadzi³ z lasu 
zb³¹kanego królewicza. Szkoda, że 
z jakichś powodów nie zjawi³ się, gdy
później tru³ Mieszka jego stryj W³a-
dys³aw. T³umaczę to sobie tym, że 
Wojciech nie dysponowa³ widać mo-
c¹ przeciwko cz³onkom dynastii pa-
nuj¹cej. 
 Niemniej cuda powyższe świadcz¹… 
no o czym świadcz¹ te cuda? Bynaj-
mniej nie o charakterze Wojciecha, a 
o naszym w³asnym. Świadcz¹ ci one 
o tym, czego oczekiwaliśmy od Woj-
ciecha. Oczekiwaliśmy mianowicie 
obrony przed zagrożeniem zewnętrz-
nym. I może dlatego nie móg³ Woj-
ciech ochronić Mieszka przed tragicz-
nym losem, gdyż ostatecznie otru³ go 
jego w³asny stryj, jego wróg jak naj-
bardziej „wewnętrzny” a takie zagro-
żenie nie mieści³o się na liście oczeki-
wań wobec świętego. Jak widać z po-
danych przyk³adów Wojciech miał 
dbać o nasze miasta i naszych w³ad-
ców. Czuwa³, aby zbudzić naszych 
przodków w chwili zagrożenia. 
 Tym wszystkim sta³ się święty Woj-
ciech pośmiertnie. Sprawi³ to kult na-
rodu, wśród którego zosta³ pochowa-
ny. Gdyby jednak wiedza o jego ży-
ciu by³a w naszym kraju bardziej po-
wszechna, być może darzylibyśmy go 
jeszcze większym przywi¹zaniem. 
Tyle tylko, że musia³oby ono zmienić 

nieco charakter. Zamiast narodowego 
bohatera otrzymalibyśmy bowiem za-
gubionego, uciekaj¹cego przed świa-
tem cichego niezgu³ę, który nie waha³ 
się jednak, aby w stosownej chwili 
wyjść naprzeciw przeznaczeniu.
  Gdyż za życia Wojciecha niewiele 
jeszcze wskazywa³o, że ma on zadat- 
ki na obrońcę narodów. Ten skromny 
cz³owiek tęskni³ za cichym, kontem-
placyjnym życiem mnicha, w spe³nie-
niu tych pragnień coś jednak zawsze
mu przeszkadza³o. By³ jakby odwrot-
n¹ stron¹ medalu, na którym widnieje 
tak cenny dla nas portret króla Bole-
s³awa. Bo Chrobry to dziecko szczęś-
cia, wybraniec losu, zawsze zwycięski, 
tward¹ ręk¹ trzymaj¹cy nici przezna-
czenia bohater, a Wojciech to zagu-
biony w świecie, skazany na przegra-
n¹ w kolejnych utarczkach z losem… 
pechowiec (pokrętna logika dziejów 
zwi¹za³a ze sob¹ tych dwóch ludzi, 
jak dwie strony z³otej monety, jednej 
z tych, za które Boles³aw wykupi po-
tem cia³o męczennika z Libic). I mo-
że to nie przypadek, że w dobie zwy-
cięstw i podbojów, w szczęsnej godzi-
nie chwa³y zjawia się na kartach na-
szych dziejów pokorny s³uga boży, 
ustawicznie nękany przeciwnościami 
losu patron prześladowanych i nie-
szczęśliwych. 
  Bo świętego Wojciecha przez ca³e 
życie prześladowa³ pech, co sprawia³o 
wrażenie, jak gdyby ktoś – i to chwi-
lami ca³kiem dos³ownie – stale mu 
nogę podstawia³. Czy – jak sugeruj¹ 
Żywoty świętego – mia³y w tym udzia³ 
z³e moce, czy tak manifestowa³ się 
los wybrańca bożej opatrzności, czy 
też, najprościej, zrzucić to trzeba na 
karb jego nieszczęsnego charakteru? 
Czyżby by³, jak niektórzy s¹dz¹, ty-
pem nieudacznika i niedorajdy? W od-
powiedzi na te pytania zwróćmy u-
wagę na kilka faktów z jego smutnej 
historii (postaram się streszczać, choć 
z góry wiem, że mi się to nie uda).

Kilka faktów 
ze smutnej historii Wojciecha

  Pochodzi³ ze świetnego rodu. Uro-
dzi³ się w roku 956 jako syn S³awni-

ka, pana na Libicach, i czeskiej księż-
niczki Strzeżys³awy, prawdopodobnie 
siostry Boles³awa II zwanego Poboż-
nym, a co dla nas ważne, by³ poprzez 
to kuzynem Boles³awa Chrobrego 
(Pobożny by³ bowiem wujem polskie-
go księcia). Spokrewniony by³ z kró-
lami i cesarzami, a to przez babkę, ro-
dzon¹ siostrę Henryka Ptasznika. Pa-
nowie libiccy nie byli więc byle kim.
Kosmas nazywa ich posiad³ości księ-
stwem (principatus) a przyjaciel i na-
śladowca Wojciecha, Bruno z Kwer-
furtu, wręcz królestwem (regnum). 
Jakby ich ziem nie zwać, dość że były
w Czechach czymś w rodzaju „państ-
wa w państwie”. Trwali przy tym Sław-
nikowice w tradycyjnie dobrych sto-
sunkach z polskimi w³adcami (z Prze-
myślidami za to mieli na pieńku, co ich 
w końcu zgubi³o). 
  Pocz¹tki jego kariery duchownego 
bynajmniej nie zapowiada³y przysz³ej 
świętości. Wojciech, choć – jak chce 
legenda – od dziecka przeznaczony do 
stanu duchownego, w m³odości nie-
wiele się tym przejmowa³. Lata nauki 
spędzi³ beztrosko w Magdeburgu (pod 
okiem biskupa Adalberta) na zaba-
wach i hulankach. W tym czasie – jak 
pisa³ o nim jego szkolny kolega, Bruno 
z Kwerfurtu – „jak bydlę schyla³ twarz 
ku ziemi i nie umia³ spojrzeć w niebo”. 
W 982 zjawia się wśród praskiego kle-
ru, gdzie prędko zyskuje, oryginalny 
jak na duchownego, przydomek „ry-
cerza rozkoszy” (miles deliciosus).
  Wszystko to zmienia się z chwil¹ 
śmierci ówczesnego biskupa Pragi 
Dytmara. Wojciech by³ świadkiem te-
go zgonu, a by³ to zgon wstrz¹saj¹cy. 
Biskup przejawia³ na ³ożu śmierci roz-
dzieraj¹cy żal za grzechy, krzyczał: „do
piek³a prost¹ drog¹ pójdę!” Zw³aszcza 
zaś wyrzuca³ sobie zbytnie pobłażanie 
dla występków powierzonego mu lu-
du, „który do dziś jeszcze nic nie zna
i nie czyni prócz tego, co palec szata-
na w sercach jego zapisa³”. Wkrótce 
Wojciech mia³ się przekonać na w³a-
snym przyk³adzie, jak trudnym tere-
nem dla szerzenia wiary jest praska 
diecezja. To on zosta³ bowiem po 
Dytmarze wezwany na urz¹d biskupi. 
Decyzja zapad³a w Pradze, przy wy-
datnym udziale księcia Boles³awa, lecz 
po pastora³ musia³ jechać aż do Wero-
ny, gdzie otrzyma³ go z r¹k samego 
cesarza, Ottona II (już to wskazuje, jak 
cenion¹ by³ osobistości¹). 
   Wojciech nie by³ stworzony do rz¹-
dzenia, a w³adza – nawet ta biskupia 
– jawnie mu ci¹ży³a. Świetne zaś ko-
neksje, które odziedziczy³ (spowino-
wacony, jak wspomnieliśmy, z króla-

mi i cesarzami przez sw¹ babkę), by³y
przyczyn¹, że stale szukano sposobu, 
by wci¹gn¹ć go do wielkiej polityki.
Już sam wybór na zaszczytne stano-
wisko nie oby³ się bez poparcia czes-
kiego księcia. Boles³aw Pobożny pró-
bowa³ zapewne zneutralizować tym
sposobem zatargi z Libickimi ksi¹żęta-
mi. Liczy³ też być może na wykorzy-
stanie jego cesarskich koligacji w sto-
sunkach z Niemcami. Wojciech jed-
nak, odmieniony przez wstrz¹s wy-
wo³any wyznaniami Dytmara, inaczej 
traktowa³ swe biskupie powo³anie, co 
sprawi³o zarazem, że piastowany urz¹d 
przysparza³ mu wiele strapień.

  G³ównym powodem tych strapień, 
jeśli wierzyć Żywotom świętego, by-
³o… niewolnictwo. W ówczesnej Pra-
dze istnia³ i prosperowa³ w najlepsze 
największy w Europie targ niewolni-
ków. I na to musia³y patrzeć, dopiero 
co wystraszone ogniem piekielnym, 
oczy m³odego biskupa! Specjalnie zaś
wstrz¹sn¹³ nim fakt, że obrót niewol-
nymi chrześcijanami prowadz¹ kupcy 
żydowscy. Na VII kwaterze Drzwi 
gnieźnieńskich upamiętnia to scena, 
w której Wojciechowi ukazuje się zbo-
la³y Chrystus. Wed³ug autora pierw-
szego żywota świętego, Jana Kanapa-
rza, tak przemówi³ On do Wojciecha 
w sennym widzeniu: „Jam jest Jezus 
Chrystus, którego sprzedano; i oto 
znowu sprzedaj¹ mnie Żydom, a ty 
jeszcze chrapiesz?” 
  Gorliwy kap³an nie chrapa³. By³ po-
noć bywalcem na targach niewolni-
ków, a czwart¹ część dochodów bis-
kupstwa przeznaczy³ na wykup chrześ-
cijan. Tym gestem narazi³ się w³adzy, 
gdyż zyski z handlu żywym towarem 
by³y ważn¹ pozycj¹ w skarbcu czes-
kiego księcia. Z klerem zresztą też miał
na pieńku, odk¹d zmniejszy³ jego do-
chody. A że nie zamyka³ oczu na po-

spolite b³ędy swych owieczek (np. 
wielożeństwo), nie by³ lubiany wśród 
ogó³u wiernych. Wojciech protesto-
wa³, zżyma³ się i poucza³. Bez skutku. 
Nic dziwnego, że dwukrotnie ucieka³ 
do Rzymu. 
   W 988 uciek³ po raz pierwszy. 
Z wiecznego miasta mia³ ruszyć w piel-
grzymkę do Jerozolimy, lecz utknął na
Monte Cassino, gdzie znów usi³owa-
no go wykorzystać do celów, których 
nie móg³ uznać za zgodne ze swym
powo³aniem. „Dobrze, że z nami po-
zostaniesz – rzekli mu tamtejsi mnisi 
– nasze świeżo zbudowane kościoły
możesz poświęcać, gdyż jesteś bisku-
pem”. Musia³ przeżyć szok po wysłu-
chaniu tej propozycji, skoro, jak podaje 
jego biograf Jan Kanaparz, Wojciech 
„niezw³ocznie zbieg³ po stoku góry” i 
czmychn¹³ do Rzymu, gdzie na cztery 
lata zamkn¹³ się w murach klasztoru 
na Awentynie. 
  Tu mia³ mieć miejsce epizod, daj¹cy 
świadectwo jego świętości. A by³o tak.
Wojciech – jak to święty – często usłu-
giwa³ pozosta³ym braciom, podaj¹c im 
garnki, talerze, dzbany i czego tam kto
potrzebowa³. Ale i tu prześladowa³ go 
pech. Otóż, jak podaje biograf, potyka³ 
się i wywraca³ przy tych czynnościach
notorycznie, i wiele mia³ już na koncie 
pot³uczonych skorup (przypisywano to
diabelskiej z³ośliwości, czym z³y duch 
manifestować mia³ sw¹ nienawiść dla 
pobożności tego cz³owieka). Pewnego 
jednak razu wywróci³ się nios¹c dzban 
z winem. Tym razem jednak dzban
zrz¹dzeniem jakimś uszed³ ca³o, a na-
wet wina w nim nie uby³o. Ucieszyli 
się braciszkowie widz¹c ten przyk³ad 
wielkiej mocy Wojciecha przeciwko 
czartu, po czym uznali ca³e zajście za 
niew¹tpliwy cud. Wśród osiemnastu 
scen odlanych w br¹zie na drzwiach 
gnieźnieńskich jest to jeden z dwóch 
obrazów przedstawiaj¹cych cud spra-
wiony przez św. Wojciecha (drugim 
by³o wypędzenie z³ego ducha z opęta-
nego w przededniu wyboru na bisku-
pa). 
  I spędzi³by pewnie Wojciech resztę 
życia na Awentynie wśród umartwień,
modlitw i pot³uczonych dzbanów, gdy-
by nie dopad³o go przeznaczenie w po-
staci Strachkwasa Chrystiana. To ten 
sam Strachkwas, który urodzi³ się
w dzień mordu na św. Wac³awie. W ro-
ku 992 pod jego w³aśnie przewodem
przybywa do W³och czeskie poselst-
wo. Strachkwas, naówczas mnich be-
nedyktyński z Ratyzbony, przyby³ ze 
zleceniem od swego brata, Boles³awa 
Pobożnego, aby wyjednać u papieża 
odes³anie Wojciecha na praski urz¹d. 


