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 Dlaczego dopiero teraz Praga upom-
nia³a się o swego biskupa? Otóż w ro-
ku 992 zmar³y dwie ważne osoby. 
Pierwsz¹ z nich by³ zastępca Wojcie-
cha na urzędzie, sufragan praski, Fal-
kold. Drug¹, chyba ważniejsz¹ śmier-
ci¹, pos³uży³ Boles³awowi polski ksi¹-
żę Mieszko I. Czeski w³adca móg³ 
więc uznać to za sposobn¹ chwilę, aby 
wmieszać się w sprawy s¹siadów. A 
w takim razie potrzebny mu by³ spo-
kój w kraju. Przypuszczamy więc, że 
Boles³aw Pobożny stara³ się o zgodę 
ze S³awnikowicami, a Wojciech na bi-
skupim stolcu mia³ mu to u³atwić. Po-
zbawione Falkolda biskupstwo stwa-
rza³o dogodny pretekst. 
 Z planów tych nic nie wysz³o wobec 
zdecydowanej postawy Chrobrego,
który b³yskawicznie upora³ się z nie-
pewn¹ sytuacj¹ u siebie, wyganiaj¹c
macochę Odę wraz z nieletnimi syna-
mi, pretendentami do tronu. Tymcza-
sem Wojciech jest już w drodze do
Pragi. I znów pech daje o sobie znać. 
Tym razem święty wchodzi w kon-
flikt z możnym rodem Wrszowców. 
Zdarzy³o się w tym czasie, że oskar-
żona o cudzo³óstwo (z duchownym!) 
żona jednego z Wrszowców szuka³a 
schronienia pod opiek¹ – jak pisze 
biograf – „upragnionego biskupa”. 
Wojciech udzieli³ jej azylu. Sam się
chcia³ nawet przyznać do (nie pope³-
nionej, jak zapewniaj¹ oba Żywoty) 
winy, lecz mu to wyperswadowano. 
Tymczasem t³um otoczy³ kośció³ bis-
kupi. Wojciech wyszed³ do wzburzo-
nych ludzi ze s³owami „Jeśli mnie szu- 
kacie, oto jestem”. Znamienna jest 
w tym kontekście odpowiedź jakiej 
mu udzielono: „Próżn¹ żywisz na-
dzieję męczeństwa /…/ Nie spe³ni się 
twoje pragnienie”. Z czego wynika, 
że mieszkańcom Pragi dobrze znane 
by³y marzenia świętego. Nie należa³y 
widać do marzeń najskrytszych, szczę-
śliwie zaś dla nas wówczas jeszcze 
się nie spe³ni³y.
  Nie powiod³a się też, podjęta przez. 
biskupa, obrona oskarżonej. Nieszczę-
sn¹ wyci¹gnięto z klasztoru i zamor-
dowano. I znów Wojciech poczu³ się
zmuszony do opuszczenia kraju. Wraz 
z Gaudentym udaje się do W³och. Po 
drodze odwiedza Węgry, gdzie nawra-
ca, chrzci i zak³ada klasztory. Tymcza-
sem pod jego nieobecność, 28 wrześ-
nia 995, równo 60 lat po zabójstwie 
św. Wac³awa, Boles³aw Pobożny (przy 
wspó³udziale Wrszowców) wtargn¹³ 
do Libic, gdzie bez skrupu³ów wymor-
dowa³ niemal ca³y ród S³awnikowi-
ców. Zginę³o tam czterech braci Woj-
ciecha. Przy życiu pozostali jedynie ci, 
którzy przebywali poza krajem – naj-
starszy Sobiebor, walcz¹cy w tym cza-
sie z Wieletami u boku cesarza (i Bo-
les³awa Chrobrego), Radzym-Gau-
denty (późniejszy arcybiskup Gniez-
na) oraz sam Wojciech.
  Tym razem ucieczka do W³och nie 
trwa d³ugo. Wojciech spotyka się tu 
z cesarzem, wkrótce odwiedza go w 
Niemczech, w Moguncji, by spędzić 
tam kilka tygodni. Zdaje się, że w tej 
krótkiej chwili Wojciech by³ naprawdę
szczęśliwy. Jakby w myśl porzekad-
³a, że pod latarni¹ najciemniej, ukry³ 
się przed światem u boku jego w³ad-
cy. Podobno nie odstępowa³ wów-
czas Ottona ani w dzień, ani w nocy,
„jakby jego najmilszy pokojowiec”. 
Czas spędzali na rozmowach o powo-
³aniu w³adcy, misji Chrześcijaństwa i 
przysz³ości świata. Chyba dobrze się 
rozumieli. A mimo różnicy wieku, łą-
czy³o ich wiele. Każdy przejęty sw¹ 
w³asn¹ misj¹, jeden ide¹ odbudowy

cesarstwa, drugi pragnieniem męczeń-
stwa za wiarę. Od rozmów tych odry-
wa Wojciecha ponowny werdykt pa-
pieski. Papież daje mu twardy wybór: 
powrót na biskupstwo lub – gdyby to 
okaza³o się niemożliwe – misja nawra-
cania pogan. Wobec jawnej niechęci 
księcia Boles³awa Pobożnego, pozo-
sta³o to drugie, ku wielkiej zreszt¹ ucie-
sze samego Wojciecha. Przysz³y świę-
ty z ulg¹ żegna się więc z praskim bis-
kupstwem. Z żalem za to rozstaje się 
z cesarzem.
  W tym momencie w życie świętego 
wkracza Boles³aw Chrobry. Wcześniej 
udzieli³ schronienia w Polsce Sobie- 
borowi, teraz zaprasza do siebie Woj-
ciecha, by powierzyć mu misję nawra-
cania pogan. Nie znaczy to, że nie by³o 
między nimi wcześniejszych kontak-
tów. Chrobry wspiera³ S³awnikowi-
ców, widz¹c w tym możliwość os³a-
bienia w³adzy swych krewnych z Pra-
gi. Teraz jednak ich wzajemne relacje
wst¹pi³y na nowy tor. W³adca Polan 
nie tylko udzieli³ azylu wygnańcowi. 
Da³ mu możliwość zrealizowania jego 
ambicji i marzeń.  Ambicje Wojciecha
nie kierowa³y się w stronę w³adzy czy 
zaszczytów (urz¹d biskupi od dawna 
przecież mu ci¹ży³), lecz ku pe³nieniu 
misji szerzenia wiary. Jego cichym 
marzeniem by³o zaś ukoronowanie 
powo³ania – męczeństwo. 
   Wybór pad³ na Prusów. W trakcie 
przygotowań do misji Wojciech g³osi³ 
kazania w Polsce, ponoć nie s³ucha-
no ich jednak chętnie z powodu jego 
dziwnego akcentu. Wiosn¹ 997 roku 
wyruszy³ do Gdańska, gdzie mia³ o-
chrzcić „wielkie t³umy ludu”, choć je-
den z dwunastowiecznych, anonimo-
wych Żywotów świętego podaje i ta-
k¹ wersję wydarzeń, że Pomorzanie, 
zachwyceni jego wymow¹, samego 
Wojciecha gotowi byli uznać za boga,
żadn¹ miar¹ nie chcieli jednak uznać 
Chrystusa. Zapytacie może, jak mog³o 
dojść do takiej pomy³ki? Otóż istnieją
pewne poszlaki, że Pomorzanie – zmy-
leni jego nietypowym wyglądem –
wzięli Wojciecha za bożka Tryg³awa...  
Dlaczego akurat Trygława? Cierpli-
wości. Rzecz się już wkrótce wyjaśni, 
a pewne świat³o na okoliczności tej 
dziwnej pomy³ki rzuci zapewne za-
kończenie smutnych losów Wojciecha, 
do którego w³aśnie zmierzamy.   
  Z Pomorza uda³ się bowiem Woj-
ciech wprost na spotkanie przeznacze-
nia. Morzem przeprawi³ się do Prus i 
z dwoma towarzyszami, bratem Ra-
dzimem-Gaudentym i kap³anem Bo-
gusz¹, zapuści³ w g³¹b kraju. I tu za-
raz na pocz¹tku wyprawy znów przy-
pl¹ta³ się pech. Gdy bowiem poczuli 
się rankiem g³odni, Wojciech nazbie-
ra³ grzybów (by³a wiosna więc zbiera³ 
smardze) i przygotowa³ z nich smacz-
n¹ potrawę, która okaza³a się jednak 
niebezpieczna. Wszyscy cierpieli po
niej boleści, zdarza³y się im też przy-
widzenia i halucynacje. Na szczęście 
na śmierć się nie struli, dzięki czemu  
mogli ruszyć dalej…
  A dalej nie by³o wcale ciekawie. 
Wkrótce trafili na znaczne zgroma-
dzenie tubylców. Może trwa³ jeszcze 
efekt owych grzybów, że Wojciech 
w pierwszych s³owach zaż¹da³ wy-
rzeczenia się przez zgromadzonych 
dawnych bogów i uznania jednego, 
Jezusa Chrystusa (a może taki już był).
W odpowiedzi Prusowie obili Wojcie-
cha wios³ami, wraz z towarzyszami 
wsadzili do ³ódki i pod groźb¹ śmierci 
kazali zawracać. Wojciech nie skorzy-
sta³ z dobrej rady, znów przeprawił się
na brzeg pruski, po czym przez czas 

pewien kr¹ży³ po kraju, bezskutecz-
nie usi³uj¹c nawracać pogański naród. 
Nieopodal wsi Cholin (prawdopodob-
nie ko³o Elbl¹ga), jak to uj¹³ Gall Ano-
nim, „męczeństwem dope³ni³ swego 
zawodu”. Zgin¹³ 23 kwietnia 977, prze-
bity w³óczni¹ przez pewnego Prusa,
który straci³ wcześniej brata w walkach 
z Polanami. Zabójcy odcięli świętemu 
mężowi jego trzy g³owy.
   A to co za brednie? – już s³yszę 
s³owa sprzeciwu. Tylko spokojnie… 
Przyznaję, że zdarza mi się to i owo
zmyślić. Ale mam powód. Przypom-
nieć znów muszę, że wci¹ż tkwimy
we wczesnym średniowieczu. A lu-
dzie tych czasów wierzyli w rozmaite
cuda, czary i gus³a tudzież wielog³o-
we potwory, nie wspominaj¹c o tym, 
jakie dyrdyma³y potrafili sobie opo-
wiadać. Kto nie wierzy, niech zajrzy do 
Kad³ubka (a przecież pisa³ on trzysta 
lat później). Dlaczego więc nie przy-
j¹ć, że Wojciech mia³ jednak te trzy
g³owy? Zreszt¹, sk¹d wiecie, że nie? 
Istniej¹ poszlaki, że móg³ mieć. Ma-
my przecież „pozosta³ości materialne” 
w postaci trzech czaszek świętego.
Jedna z nich odnalaz³a się później 
w Gnieźnie, druga w Pradze, trzecia 
w Akwizgranie. Tajemnic¹ pozostaje, 
któr¹ z nich Prusowie zatknęli bez-
pośrednio po egzekucji na pal, jak 
widzimy to w jednym z obrazów na 
drzwiach gnieźnieńskich. Co do cia³a 
Wojciecha, to zosta³o ono poćwiarto-
wane na wiele części…
  W tym miejscu znów zjawia się 
Chrobry ze swoim z³otem. Wykupuje 
szcz¹tki świętego na wagę. Wed³ug 
tradycji z³ożono je bowiem na szali 
wagi, na drug¹ szalę sypi¹c tyle z³o-
ta, by zrównoważyć ich ciężar. Cia³o 
świętego przeniesiono niezw³ocznie 
do Gniezna i tam pochowano. Ludo-
we podanie g³osi, że gdy wóz ze świę-
tym cia³em zmierza³ ku Gnieznu, we 
wsi Gościeszyn pod Trzemesznem
najecha³ na kamień. Ko³o wozu wy-
ż³obi³o w nim bruzdę, w której zbiera-
³a się deszczówka. Woda ta mia³a być 
odt¹d skutecznym lekarstwem na cho-
roby oczu. Nawet ślepi, którzy ni¹ oczy 
przetarli, odzyskiwali wzrok. I dzia³o 
się tak aż do czasu, gdy zaczerpnął
st¹d wody pewien żyd i przemy³ ni¹ 
oczy ślepego konia. Odt¹d – czy to 
przez zetknięcie ze zwierzęciem, czy 
też z żydem – dość, że woda straci³a 
sw¹ cudown¹ moc… Tyle mówi le-
genda polskiego ludu.
  Ale dajmy lepiej pokój sprawom 
podań ludowych… i wróćmy do lo-
sów świętego cia³a. Jedn¹ z odciętych
g³ów umieszczono w zdobnym relik-
wiarzu w katedrze gnieźnieńskiej. Re-
likwiarz ten zagin¹³ już w XI wieku, 
ukryty przed najazdem Brzetys³awa 
czeskiego. Odnaleziony nieca³e sto lat 
później (1127), przez d³ugie wieki by³ 
g³ównym ośrodkiem kultu Wojciecha. 
Do naszych czasów jednak nie do-
trwa³. Skradziono go 11 lipca 1923 r. 
Kto chcia³by dziś odwiedzić g³owę 
świętego musi jechać do Pragi, gdzie 
jedna z nich spoczywa zapomniana 
w bocznej nawie katedry św. Wita. 
  Ironia lub z³ośliwość, z jak¹ los po-
traktowa³ jego szcz¹tki, niewiele by
zapewne obesz³a samego Wojciecha. 
Zawsze ży³ swoj¹ misj¹, odk¹d na-
uczy³ się „patrzeć w niebo”, i tylko 
w sprawach życiowych nie radzi³ so-
bie wcale. Nie sprawdzi³ się jako bis-
kup, nie by³o mu dane oddać się klasz-
tornej kontemplacji. Stale ktoś usi³o-
wa³ pos³użyć się nim w swych roz-
grywkach, czynili to nie tylko w³ad-
cy, ale nawet mnisi z Monte Cassino. 

W sprawach codziennych sz³o mu jesz-
cze gorzej. Za co się nie zabra³, jakoś 
mu nie wychodzi³o. T³uk³ naczynia, 
potyka³ się na równej drodze, w Pru-
sach omal nie otru³ swych wspó³braci 
misjonarzy. By³ podziwiany i szano-
wany w wielkim świecie, którego jed-
nak nie cierpia³. D¹ży³ do skupienia 
w modlitwie wśród mnichów, ci jed-
nak widzieli w nim księcia i hierarchę 
kościo³a. W g³ębi ducha pozosta³ więc 
samotny i nie rozumiany. 
  Być może w³aśnie to wyobcowanie 
pośród innych w przypadku Wojcie-
cha tak nas porusza, przybliża go pol-
skiemu sercu. W końcu – a niejeden 
z nas chętnie to przyzna – nas przecież 
też nie rozumiej¹.

Przygoda z arcybiskupstwem

  Nie tylko z³oto, którego Boles³aw 
nie posk¹pi³ na wykupienie zw³ok 
męczennika, świadczy o jego ważnej 
roli w historii świętego Wojciecha. 
Co do tego zgodni s¹ nasi historycy. 
Zwracaj¹ uwagę, że Chrobry przyj¹³ 
Wojciecha z otwartymi ramionami, 
wyposaży³ jego misję, że po śmierci 
urz¹dzi³ mu w Gnieźnie sanktuarium, 
wreszcie dzięki swym staraniom roz-
s³awi³ jego imię, śl¹c pos³ów do ce-
sarza i papieża z zawiadomieniem o 
jego tragicznej śmierci. Ton jednak, 
w jakim nasi historycy mówi¹ o tych 
wydarzeniach, brzmi chwilami nie-
pokoj¹co. 
  Przytoczmy tylko dwa przyk³ady. 
Pawe³ Jasienica w Polsce Piastów, nie-
mal bezpośrednio po opisie męczeń-
stwa Wojciecha, konkluduje: „Chrobry 
umia³ znakomicie wyzyskać okolicz-
ności /…/ Kiedy kult męczennika za-
cz¹³ się szerzyć i trwa³y starania o ka-
nonizację, Boles³aw /…/ j¹³ gorliwie 
zabiegać o za³ożenie w Polsce arcy-
biskupstwa”. Dalej historyk dodaje: 
„wykaza³ w tej sprawie przezorność 
zupe³nie genialn¹.” Podobnie Marek 
Kazimierz Barański (Dynastia Piastów 
w Polsce): „Chrobry, gdy tylko został
powiadomiony o śmierci misjonarza, 
wykupi³ jego cia³o od Prusów i uro-
czyście pochowa³ w Gnieźnie /…/ Jed-
nocześnie jako trzeźwy polityk potrafi³ 
wyci¹gn¹ć korzyści z przebiegu tych 
wydarzeń” (Jakich? Śmierci i pogrze-
bu?). Niech nam to wystarczy. 
  Przeważa więc wśród historyków 
pogl¹d, że Chrobry „umiejętnie wyko-
rzysta³” męczeńsk¹ śmierć Wojciecha. 
Czyli, otwarcie mówi¹c, jako rasowa 
hiena cmentarna, dobrze wykalkulo-
wa³ cenę cia³a świętego. Dlatego od 
pierwszej chwili stara³ się rozkrzewić 
jego kult. Niemniej zachwyt, z jakim 
się w tym kontekście wyrażaj¹ o zdol-
nościach króla nasi uczeni, wywo³uje 
wrażenie pewnej… ³agodnie mówi¹c, 
niezręczności. Nie chcę przez to wcale 
powiedzieć, że pożywiliśmy się na tej 
śmierci jak sępy. By³aby to zapewne 
przesada. W końcu męczeństwo za 
wiarę trafia³o się w owych czasach 

dość często. Także na polskiej ziemi. 
Już wkrótce do³¹czy do Wojciecha 
pięciu braci męczenników, chwilę po-
tem jego biograf, Bruno z Kwerfurtu 
znajdzie męczeńsk¹ śmierć wśród Jać-
wingów. Niemniej zach³ystywanie się, 
że oto dostaliśmy arcybiskupstwo 
trzysta lat wcześniej niż Czesi (dzięki 
„genialnej przezorności” naszego kró-
la), brzmi na tym miejscu może nie-
zbyt politycznie. 
  Pozwólcie, że postawię w tym kon-
tekście tezę nieco kontrowersyjn¹. Zda-
ję sobie sprawę, że mój g³os wśród 
uczonych powag, mężów opatrzności, 
w których ziemia nasza zawsze obfi-
tuje, wypadnie blado. Niemniej upie-
ram się, że Chrobry nie by³ hien¹ 
cmentarn¹. Nie ma więc powodu, aby 
z tej w³aśnie przyczyny tak bardzo go 
wychwalać. Owszem, przyznaję, to 
wcale piękna i wyj¹tkowa u rodaków 
naszych cecha, iż tak lubi¹ wykazy-
wać przed światem „że byliśmy pierw-
si”. Bo choć każdy naród lubi się czymś 
pochwalić, to r¹cza ochota, z jak¹ Po-
lak staje do konkursu nie daje się ni-
czym przebić. W naszym wykonaniu 
historia staje się konkurencj¹ sportow¹, 
w której walczymy o nagrody w tym, 
kto pierwszy, lepszy, ³adniejszy. Dzi-
wi to zw³aszcza w sytuacji, gdy nie 
bardzo jest z czym do kogo. Podobnie 
i tym razem. W czasach Chrobrego 
można akurat znaleźć lepsze powody 
do chwa³y, ale z jakichś powodów 
wolimy się chwalić arcybiskupstwem 
ufundowanym na świętych zw³okach.
 Aby zaś dopowiedzieć rzecz do koń-
ca… gdyby ode mnie zależa³o, czym
tu się mamy chwalić, rzek³bym s³o-
wo o ogólnej aurze tych wydarzeń. 
Bo, zwróćmy uwagę, w o ile lepszej 
atmosferze przebieg³a u nas wspó³pra-
ca między świętym i w³adc¹. Okrutny 
Czech, Boles³aw I, w³asn¹ ręk¹ mu-
sia³ zamordować swojego Wac³awa 
(choć istnieje sugestia, że oni się tak 
umówili), by potem wynieść go na 
o³tarze. A zrobi³ to na w³asnym pod-
wórku, o krok od Pragi, publicznie, 
pod kościo³em. Tymczasem polski król 
ży³ ze swym świętym w najlepszej
przyjaźni. Na śmierć wys³a³ go oględ-
nie do Prusów, a później nie ża³owa³ 
z³ota, aby go wykupić. A w takim po-
równaniu, ³agodność naszych obycza-
jów wręcz bije w oczy… Oczywiście 
skutki takiej polityki – arcybiskupst-
wo, którego Czesi nie dostali – maj¹ 
tu znaczenie pierwszorzędne.
  Nie zapominajmy jednak i o tym, 
że do takich w³aśnie skutków przy-
czyni³ się wydatnie ówczesny „w³ad-
ca świata”, cesarz Otto III. Ich ukoro-
nowaniem by³o wydarzenie, w którym 
wzi¹³ on udzia³ w roku 1000.

cdn.

  W następnym odcinku zajmiemy się 
już bez dalszego oci¹gania losami naj-
s³awniejszego z Bolków (a jak wiemy 
mamy ich w kraju przynajmniej pięć-
dziesięciu czterech).


