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1. Święty Wojciech Sławnikowic
- życie i działalność

[Wojciech]
wyciąga
uwolnione z więzów ręce na
krzyż i pokorne modły śle do
Pana o swoje i prześladowców zbawienie. W ten
sposób ta święta dusza ulatuje
ze swego więzienia; tak to
szlachetne ciało, wyciągnięte
na kształt krzyża, bierze
ziemię w posiadanie, tak też
skutkiem wielkiego upływu
krwi wyzionąwszy ducha, w
krainie szczęścia rozkoszuje
się wreszcie najdroższym
zawsze Chrystusem! O, jak
święty i błogosławiony to
mąż, na którego obliczu
zawsze jaśniał blask anielski,
w którego sercu zawsze Chrystus przemieszkiwał. Jak pobożny
i wszelkiej czci najgodniejszy, ponieważ krzyż, którego zawsze
pragnął i w duszy swej nosił, wtedy także rękoma i całym ciałem
objął. Zbiegli się zewsząd z bronią okrutni barbarzyńcy,
z nienasyconą jeszcze wściekłością oderwali od ciała szlachetną
głowę i odcięli bezkrwiste członki. Ciało pozostawili na miejscu,
głowę wbili na pal i wychwalając swą zbrodnię, wrócili wszyscy
z wesołą wrzawą do swoich siedzib. Umęczony był zaś Wojciech,
święty i pełen chwały męczennik Chrystusa, 23 kwietnia, za rządów
wszechwładnego Ottona Trzeciego, pobożnego i najsławniejszego
cesarza, i to w piątek; stało się tak oczywiście dlatego, aby w tym
samym dniu, w którym Pan nasz Jezus Chrystus za człowieka, także
ten człowiek cierpiał dla swego Boga. Jego jest miłosierdzie po wiek
wieków, cześć, chwała i panowanie na wieki wieków. Amen
Jana Kanapriusza Świętego Wojciecha żywot pierwszy,
czyli przypadki Męża Bożego, mnicha i biskupa, misjonarza
i męczennika. rozdz. ostatni
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Tymi słowami Jan Kanapariusz, mnich z benedyktyńskiego klasztoru
na rzymskim Awentynie, zakończył życiorys św. Wojciecha pisząc
jeszcze przed kanonizacją
Świętego. Ta przejmująca
scena zdawała się być klęską
Misjonarza. Jednak żywy kult
św. Wojciecha, sprawił, że
papież Sylwester II [999 1003] kanonizował go już w
dwa lata po jego śmierci.
Przetrwał całe tysiąclecie
widoczny przez stulecia w
Kościele w Polsce. Choć nie
był Polakiem, to obok Matki
Bożej, św. Stanisława i św.
Andrzeja Boboli jest jednym z
głównych patronów naszego
kraju. To jemu Polska
zawdzięcza powstanie własnej
struktury kościelnej.
W ostatnich latach kult św.
Wojciecha jakby ożył. Działo
się to w związku z okrągłą rocznicą (1000lat) jego męczeństwa.
Podczas wizyty w Gnieźnie w 1997 r. sługa Boży Jan Paweł II, Papież z
rodu Polaków, przypomniał określenie praskiego arcybiskupa kard.
Františka Tomaška nazywającego św. Wojciecha symbolem duchowej
jedności Europy.

Wojciech przyszedł na świat w znakomitej czeskiej rodzinie
Sławnikowiców w Libicach ok. roku 956. Jego rodzice, Sławnik
i Strzeżysława, skoligaceni byli z saskimi Ludolfingami i czeskimi
Przemyślidami. Swemu szóstemu z siedmiu synów nadali imię
Vojtiech, co znaczy pociecha, radość wojowników
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Z tego z dużą dozą prawdopodobieństwa można wnioskować, że
chłopca przeznaczono na woja czyli na żołnierza, na rycerza.
W średniowiecznych żywotach młodego Sławnikowica (Sławnikowego
syna) czytamy, że dziecko bardzo ciężko chorowało.
Sztuki pisania i czytania nauczono Wojciecha w domu. Właśnie do
Magdeburga w 972 r. szesnastoletni Wojciech został wysłany na
naukę.
Nasz Święty jest znany w Kościele Powszechnym pod imieniem
Adalbert.
Etymologicznie nie ma ono nic
wspólnego z czeskim imieniem
Wojciech. Fakt ten tłumaczy się
tym, że młody Sławnikowic podczas
bierzmowania przyjął z szacunku
dla abpa Adalberta z Magdeburga
będącego dla niego przewodnikiem
duchowym
i
wzorem
do
naśladowania.
Rodzice złożyli więc Maryi Pannie,
Patronce Libickiego kościoła ślub,
iż ich syn zostanie duchownym.
Dziecko wyzdrowiało1.
Nie dysponujemy dokładną datą
urodzenia Wojciecha Sławnikowica.
Podany tu rok 956 otrzymuję się w
wyniku rekonstrukcji bazującej na
niektórych danych biograficznych.
Zanim jednak opuścił dom ojcowski
- jak piszą jego hagiografowie – wyuczył się na pamięć Psałterza.
W czasie, gdy w Magdeburgu - zwanym wówczas po łacinie Virginum
Civitas, a po grecku Parthenopolis - studiował syn libickiego
możnowładcy, przełożonym tamtejszej szkoły katedralnej był mnich
benedyktyn Oktryk.

1

Autor tzw. Żywota Pierwszego, wspomniany już Jan Kanapariusz, napisał ten
temat: Przychodzą, przeto do kościoła z wielką pokorą i przygnębieni kładą
chłopca na ołtarzu świętej Maryi i poświęcają go Panu jako ofiarę
przebłagalną. Skutkiem tego odwrócił się gniew Boga i z chwilą zmniejszenia
się brzuszka dziecię odzyskało dawną piękność.[p. 2].
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Człowiek wielkiej wiedzy, ale też i nadmiernych ambicji. Nie spełniły
się marzenia tego mnicha, jeśli chodzi o powierzenie mu godności
magdeburskiego arcybiskupa.
W 981 r. zmarli arcybiskup Adalbert i Sławnik, Wojciechowy ojciec.
Wojciech opuścił więc szkolne mury i wrócił do Czech mając już
święcenia subdiakonatu. Wnet odnajdujemy go na dworze pierwszego
biskupa Pragi, Dytmara, Niemca z pochodzenia. Tenże biskup udzielił
mu dalszych święceń: diakonatu i prezbiteratu.
Czeski władca, Bolesław II, wobec śmierci Sławnika postanowił
rozwiązać w pokojowy sposób problem istnienia niezależnego od
Pragi tzw. księstwa libidzkiego. położonego na pograniczu z
państwem Polan.
Książę zamyślał wykorzystać do tego właśnie św. Wojciecha. Ten nie
przejmował się tymi politycznymi planami. Żył jak większość osób na
praskim dworze biskupim. Znaczy hucznie. Można nawet przypuścić,
że szerzej korzystał z życia niż inni. Zdaje się, że nawet łapczywiej
czerpał z życia niż większość jego „kolegów”. Jak pisze jeden z
autorów w Pradze zwano Wojciecha miles deliciosus - rycerz
rozkoszny. Jest to dość zaskakujące; zwłaszcza, że wtedy był już
duchownym. Ten sam autor próbuje nieco anachronicznie określić
osobę współczesnym słowem: playboy.
Przyszedł jednak dla kapłana Wojciecha czas przemiany. Minął tylko
jeden rok takiego lekkiego życia. Ciężka choroba nawiedziła biskupa
Dytmara Przy łożu konającego stała grupa ludzi żegnających swego
Arcypasterza. Wśród nich był i Wojciech. Wtem pierwszy biskup
praski słabym głosem zaczął ostatnią wypowiedź Według relacji Jana
Kanapariusza mówił on:
Biada mi! jak żyłem i jak odmienny byłem od takiego, jakim teraz
pragnąłbym być! Biada mi nędznemu!
Zmarnowane dni moje; już bezowocny wszelki żal! Jestem
zgubiony!
Gdzież są teraz moje zaszczyty i czcze bogactwa? O, ciało podległe
gniciu i pastwo robaków, gdzie teraz chwała i piękno marności
twojej?
Oszukałeś mnie, oszukałeś, zwodniczy świecie, obiecując mi sędziwy
wiek, i oto jak haniebnie niespodziewanej śmierci mieczem zabiłeś
duszę moją! Lecz moja osobista nikczemność mogłaby jednak
uzyskać jakoś przebaczenie u miłosiernego Boga, tylko że
powierzonego mi ludu grzechy dołączają się do tego nadmiaru
nędzy. Rozkosze bowiem i pożądliwości wybrali zamiast przykazań;
a ja nie powściągnąłem ich szaleństw ani nie zdołałem powstrzymać
dobrowolnie na zgubę idącego ludu, który do dziś jeszcze nic nie zna
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i nie czyni prócz tego, co palec szatana w sercach jego zapisał. Biada
mi, żem milczał! To mnie dręczy, a dręczyć będzie na wieki. Bo oto
jako srogiej śmierci ofiara do piekła prostą drogą pójdę, gdzie robak
mój nie umrze, a ogień mój płonąć będzie wiecznie i jeszcze dłużej”.
Tak miał podobno powiedzieć i skonał.
Dla Wojciecha to był wstrząs. Wszystkich ta śmierć poruszyła, jednak
dla młodego kapłana wywodzącego się z Libic nabrała wyjątkowego
wymiaru. Ten żyjący dotąd dość swobodnie kapłan, już tejże nocy
przebrał się w wór pokutny, głowę posypał popiołem i obchodził
poszczególne kościoły. Ubogim hojne rozdawał datki polecając siebie i
sprawę swą w modlitwach Panu. Zrobiło to duże wrażenie tak, że
niejedni wróżyli mu biskupią godność, a niektórzy nawet czynili to w
publicznych przemówieniach.
W rok po śmierci bpa Dytmara, odbył się w 983 r. pod przewodnictwem czeskiego księcia Bolesława II Pobożnego zjazd w Lewym
Hradcu. Na nowego biskupa Pragi desygnowano wówczas Wojciecha.
Stało się tak wbrew ówczesnemu prawu kościelnemu: biskup elekt nie
miał jeszcze lat trzydziestu jak został wybrany.
Zasadę tę złamano, ale - trzeba to podkreślić - syn libickiego Sławnika
był jedynym kandydatem, który miał kwalifikacje i nie był cudzoziemcem. Wybór ten doskonale też pasował czeskiemu księciu do
realizacji wspomnianego planu rozwiązana w pokojowy sposób
problemu istnienia tzw. Księstwa libickiego. Wybór musiał być jednak
potwierdzony przez cesarza Ottona II, który w tym czasie zajęty był
wyprawą wojenną do Włoch. Stąd dopiero w 983 r. zwołał sejm
Rzeszy we włoskiej Weronie, dokąd udał się Wojciech w otoczeniu
poselstwa czeskiego.
W tym samym roku dnia 29 czerwca odbyła się konsekracja św.
Wojciecha, pierwszego biskupa narodowości czeskiej w Czechach.
Uroczystego obrzędu dopełnił metropolita Moguncji, św. Willigis
w bazylice św. Zenona w Weronie.
Wojciech po uroczystościach powrócił do Czech i wszedł do swojej
biskupiej stolicy, Pragi, boso. Zdarzenie to opisuje Jan Kanapariusz
wspominany już hagiograf Świętego, autor Życiorysu pierwszego:
Przybyli do świętego miasta Pragi, gdzie niegdyś sławny książę
Wacław rządził i służąc Bogu chwalebny pędził żywot; potem jednak
od miecza z ręki bezbożnego brata chlubnie poniósł śmierć
męczeńską i przez oczywiste znaki oraz nadzwyczajne cuda aż do
dziś potwierdza swoje zasługi. Tam nowy ów biskup zdejmuje
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obuwie i boso wchodzi do miasta;
następnie odmówiwszy z pokornym i
skruszonym
sercem
obowiązkowe
modlitwy,
ku
wielkiej
radości
mieszkańców wziął w posiadanie tron
biskupi.
A dalej opisuje sposób życia i pasterskie
rządy św. Wojciecha w Pradze:
Przez wszystkie zaś dni sprawowania
swej władzy biskupiej pobożnie i wiernie
służył Panu; wiele czasu, acz z małym
powodzeniem,
poświęcał
zwłaszcza
szerzeniu moralności chrześcijańskiej
wśród ludu. Majątek kościelny podzielił
sprawiedliwie na cztery części: jedną
przeznaczył na potrzeby i ozdobę kościoła,
drugą na korzyść kanoników; trzecią
częścią w nadmiarze miłosierdzia hojnie szafując [rozdawał ją]
rzeszom ubogich, ostatnią zaś, która stanowiła małą sumę,
zachował do swego użytku.
Oprócz tego w każde święto wzywa wielu ubogich otrzymujących
jałmużnę do korzystania z dzieł miłosierdzia, obficie zaopatrując ich
w to, czego potrzebowali. Również w dni powszednie przyjmował
zwykle dwunastu biednych, których na cześć apostołów karmił i
poił. Za to rzadko, z wyjątkiem jakiejś uroczystości, słońce
południowe widziało go przy obiedzie, a północ nigdy nie zastała
pogrążonego we śnie. Łoże jego wysoko puchem zasłane, lśniącą
okryte purpurą, w dzień pasło oczy ludzkie, w nocy zaś tuliło bądź
jego brata Gaudentego, bądź pewnego ślepego od urodzenia; poza
nimi, których nawet w jego sypialni łączyła z nim serdeczna
zażyłość, i poza nim, jako trzecim, nikt czwarty nie sypiał w owym
domu. Jemu zaś samemu goła ziemia lub lichy wojłok i kamień dla
oparcia głowy służyły do spania. Nigdy z sytym żołądkiem nie szedł
spać, a nie wyspawszy się jeszcze dostatecznie wstawał do zwykłych
wspólnych modlitw. Ciało zaś i żądze cielesne poskramiał przez
surowy post i nigdy nie chciał przyzwolić na żadną uciechę. Krótki
dawał wypoczynek oczom i nigdy nie oszczędzał osłabionych nóg.
Hagiografowie podkreślają, że bp Wojciech wiele czasu spędzał na
modlitwie i lekturze pobożnych tekstów. Pracował ponoć fizycznie na
swoje utrzymanie. Kiedy zaś nadchodziła pora siewu, biskup ruszał w
pole. Pisze Kanapariusz: Wśród tych pobożnych uczynków nie
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przestał głosić kazań, ani też nie pragnął cnoty jedynie dla siebie,
ani nie chciał zażywać niebiańskich radości inaczej, jak wespół z
bliźnimi. Każdemu był bardzo bliski przez współczucie, a ponad
wszystko oddany kontemplacji. Tak dążył na wyżyny, żeby nie
lekceważyć ułomności bliźnich, a tak dostosowywał się do ich
słabości, żeby nie przestawać dążyć na wyżyny. Taką umiał
zachować roztropność, żeby łączyły się z nim sprawiedliwością
kierujące się miłosierdzie i zbożnym gniewem miarkowany sposób
karania.
Biskup zdawał się być idealny, jednak po pięciu latach opuszcza
Pragę, znienawidzony przez lud. Wydaje się, że przyczyną takiej
sytuacji, były cechy charakteru Wojciecha. Był raptowny i radykalny
tępiąc pogaństwo i zaprowadzając wiarę Chrystusową. Nic w nim nie
było dyplomaty.
Słusznie zwalczał obce chrześcijaństwu wielożeństwo, małżeństwa
duchownych i wykup chrześcijan na niewolników. Niestety nie robił
tego umiejętnie i przez to tylko zyskiwał nowych wrogów. Jego
pierwszy hagiograf pisze, że Sławnikowica do działań przeciw
wykupowi chrześcijan w niewolę do krajów muzułmańskich miał
Wojciecha pobudzić sen, w którym ukazał mu się Chrystus, czyniąc
Biskupowi wyrzut, że śpi (Kanapariusz napisał wręcz, że chrapie), gdy
On jest znowu sprzedany. Warto zauważyć, że scena ta jest
przedstawiona na słynnych drzwiach gnieźnieńskich powstałych w
XII wieku.
Biskup Wojciech, po pięciu latach posługi Kościołowi praskiemu,
udał się najpierw po radę do Moguncji, do abpa Willigisa, który był
wtedy także kanclerzem państwa. Potem, za zgodą swego metropolity,
wyjechał do Rzymu prosić Papieża o radę i zwolnienie z obowiązków
biskupa Pragi.
Jan Kanapariusz tak opisał rozmowę św. Wojciecha z Papieżem
Janem XV (985-996):
Święty biskup rozważając to bezstronnie i z głębi serca ciężko
wzdychając, bał się dłużej pozostać na miejscu. Tak więc radząc się
swego strapienia, przybył do Rzymu i z ubolewaniem żaląc się
zapytał biskupa zasiadającego na Stolicy Apostolskiej, co ma czynić
wobec tak poważnego niebezpieczeństwa, grożącego jemu i ludowi:
„Powierzona mi trzoda - rzecze - nie chce mnie słuchać i mowa moja
nie przyjmuje się u tych, których serca jęczą w niewoli, poddane
władzy szatana; i taki jest to kraj, gdzie zamiast sprawiedliwości
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siła fizyczna, zamiast prawa żądza uciechy panuje”. Na to papież:
„Synu - rzecze - ponieważ nie chcą iść za Tobą, unikaj tego, co ci
szkodę przynosi. Warto bowiem, abyś, jeśli razem z innymi nie
możesz przynieść pożytku, przynajmniej siebie samego nie zgubił.
Dlatego radzę ci: oddaj się w spokoju kontemplacji i przebywaj
wśród tych, którzy pędzą spokojnie życie oddani miłym i
zbawiennym dążeniom „. Podniesiony przeto na duchu tą jakby
Bożą odpowiedzią, ponieważ gorące swe pragnienie kierował ku
przyszłym radościom w gronie świętych, postanowił opuścić ziemię
rodzinną i bardziej znane ludy.
Jak widać Jan XV zdawał się uważać, że kontemplacja i stan zakonny
są warte więcej niż pełnienie urzędu biskupiego. Wybaczył więc św.
Wojciechowi dezercję ze swej diecezji, choć taki postępek to poważne
wykroczenie.
W Wiecznym Mieście spotkał św. Wojciech cesarzową Teofano,
wdowę po Ottonie II, która przez siedem lat (983-990) była regentką
tronu po śmierci męża. Teofano, ta piękna Greczynka, krewna
władców Bizancjum, poślubiona została synowi cesarza Ottona I,
który pragnął zbliżenia do dynastii panującej w Cesarstwie
Wschodnim. Do powszechnie znanych faktów należy późniejsza
przyjaźń św. Wojciecha i jej syna Ottona III (cesarza w latach 983 1002), który w roku 1000 pielgrzymował do Wojciechowego grobu w
Gnieźnie.
Od cesarzowej Wojciech otrzymał znaczny finansowy „zasiłek” na
utrzymanie po zrzeczeniu się funkcji w Czechach i na realizację
projektu pielgrzymki do Jerozolimy.
Jednak Wojciech kilkakrotnie zmienia plany. Najpierw rozdał ubogim
„darowiznę” cesarzowej i ruszył na swą pieszą pielgrzymkę.
Towarzyszyli mu tylko trzej pątnicy, a skromne juki pielgrzymów
niósł jeden osioł.
[Wojciech] mając więc zamiar odwiedzić Grób Pański w Jerozolimie
- pisze znany nam mnich Jan Kanapariusz - przybył do Monte
Cassino, gdzie na szczycie stoi klasztor, który w tym miejscu
pierwszy zaczął budować błogosławiony ojciec Benedykt, ozdoba i
chluba zakonników [...]. Choć wtedy był tam jeszcze nieznany,
jednak ponieważ Pan troszczył się o to, co miało się stać,
z uszanowaniem został przyjęty w gościnę. Gdy zaś po kilku dniach
chciał ruszyć w dalszą drogę, przystąpił do niego opat owej
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miejscowości oraz znakomici mężowie, dając mu taką, jakby z nieba
pochodzącą radę:
„Droga - rzekli - którą obrałeś dla osiągnięcia szczęśliwości, daleka
jest od właściwej, to jest od tej, która wiedzie do żywota
[wiecznego]. Wprawdzie bowiem unikanie zamętu świata
znikomego dowodzi wielkoduszności, lecz przenoszenie się z dnia na
dzień na coraz nowe miejsca nie bardzo zasługuje na pochwałę; jak
bowiem zmienność morza w zimie zgubna jest dla żeglarzy, tak
tułanie się z miejsca na miejsce naraża na niebezpieczeństwo tych,
którzy to czynią. Trwać zaś na miejscu i tym swobodniej z Niebem
obcować nie my zalecamy, lecz wskazania przodków i dzielnych
mężów przykłady”. Przezorny bohater przyjmując tę radę tak jak
gdyby od Boga pochodziła, tam postanowił kres położyć trudom
tułaczej wędrówki.
Mnisi z Monte Cassino mieli zatarg z własnym biskupem. Poprosili
więc Wojciecha, aby pozostał z nimi i spełniał im czynności
zastrzeżone biskupom (konsekracje kościołów, czy udzielanie święceń
kapłańskich).
Wojciech odmówił22. I niezwłocznie opuścił klasztor. W pobliżu
miejscowości Gaeta, a dokładniej w Valleluce, Wojciech spotkał
bazyliańskiego mnicha św. Nila (910-1005). Znany był założony przez
tego mnicha klasztor w Grottaferrata na południe od Rzymu. Za jego
radą Wojciech udał się wraz z Radzimem do klasztoru benedyktynów
na rzymskim Awentynie.
W Żywocie pierwszym Jan Kanapariusz opisał w ten sposób ów
fragment życia św. Wojciecha, który zapragnął pozostać w klasztorze,
gdzie opatem był właśnie św. Nil:. „Przyjąłbym cię - bazylianin rzecze
Sławnikowicowi - drogi synu, gdyby to przyjęcie nie miało mnie i
moim zaszkodzić, tobie zaś przyniosłoby niewielki pożytek.
Albowiem, jak świadczy ten habit i broda, nie jestem tubylcem, lecz
Grekiem.
Jakkolwiek mały jest obszar ziemi, który ja i moi ze mną
zamieszkują, należy on do tych, od których słusznie uciekasz. Jeśli czego za zgodą Boga bardzo bym pragnął - zamieszkasz razem z
nami, tamci zaraz zabiorą swoją własność; mnie wraz z drogimi
synami całkiem wypędzą, a ty z niepewnego położenia dostaniesz
się w jeszcze mniej pewne.
2

Według Jana Kanapariusza św. Wojciech miał odpowiedzieć kassyńskim
mnichom: : "Czy uważacie mnie zaszaleńca lub osła, żebym ja, wyzbywszy się
troski o moich synów i przestawszy być biskupem, poświęcał wasze świątynie,
będąc teraz biskupem tylko z nazwy?"
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Przyjmijże więc moją ojcowską
radę i wracaj do Rzymu, skąd
przyszedłeś. Gdy tam przybędziesz
pod
opieką
dobrego
anioła,
pozdrów w moim i wszystkich
imieniu pana opata Leona, naszego
serdecznego przyjaciela, i zanieś
mu ode mnie list tej treści: albo
niech cię u siebie - czego bardzo
pragnę - zatrzyma, albo jeśli to
wydaje mu się trudne, w moim
imieniu niech poleci opatowi
klasztoru świętego Saby”.
Warto w tym miejscu powiedzieć, że
wspomniany przez św. Nila, Leon,
benedyktyn, był od r. 981 opatem
klasztoru św. Bonifacego i Aleksego
na Awentynie w Rzymie. Miał on rozległe znajomości i stosunki w
ówczesnym świecie kościelnym i cieszył się w nim ogromnym
szacunkiem. Bliski był także sferom dworu cesarskiego. W latach 9991001 objął arcybiskupstwo Rawenny, drugie w Italii kościelne
stanowisko po papieżu. Natomiast klasztor św. Saby położony na
zboczu
Wzgórza
Awentyńskiego
był
klasztorem
greckim
(wschodnim).
Oddajmy znów głos J. Kanapariuszowi:
Tą nadzieją pokrzepiony [Wojciech] wrócił do świętego grodu, do
królowej miast i stolicy świata, do Rzymu60. Następnie
dowiedziawszy się dokładnie, którego klasztoru opatem był Leon,
zaprowadzony został przez lud do progów świętych Bonifacego i
Aleksego61. Skoro wszedł i pozwolono mu mówić z opatem, złożył
pozdrowienie i list przesłany przez opata Nila. Ten przeczytał go; a
nauczony długim doświadczeniem, aby próbować charakter
człowieka, zanim go przyjął, zręcznie wypytał o wszystko. Najpierw
zaczął udawać niechęć: z odwróconą twarzą badał, kim jest, jaki
jego sposób myślenia, przepowiadał mu przykrości i trudności,
bystro wnikając we wszystkie tajniki jego duszy. Lecz
sprawiedliwego i trwającego przy [swoim] zamiarze męża ani
nieuprzejma odpowiedź ludzka nie zdołała załamać, ani groźba
przyszłych prób nie mogła odwieść od raz powziętego
postanowienia. Widząc opat więc, że nie tylko nie potrafi odciągnąć
go od jego zamiaru, lecz nawet może więcej zapalić przez stawianie
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przed oczy surowego trybu życia, obiecał, że go przyjmie.
Postanowił jednak wpierw udać się do papieża z upokorzonym
biskupem, aby zdanie tak poważnego Ojca i rady jego kardynałów
rozstrzygnęły, co należy czynić. Gdy potem zgodnie ze zwyczajem
załatwiono wszystko, święty ten biskup [Wojciech] otrzymał habit
zakonny w dniu, w którym Pan uczniom swoim obmył nogi i otarł
prześcieradłem. W Wielką Sobotę, kiedy katechumeni uwalniają się
z więzów grzechowych, otrzymał i on z głowy zwisający kaptur.
Następnie zgodnie ze zwyczajem przepisanym regułą, przydzielony
do grona braci, zaczął z jeszcze większym zapałem szukać Chrystusa
na wąskiej ścieżce. Dwaj zaś spośród braci, którzy z nim byli i
dawno już zauważyli, że chce zostać mnichem, niechlubnie
porzuciwszy tarczę uciekli. Pozostał zaś jedynie Gaudenty za
przykładem
stanowczego
człowieka,
obrawszy
wraz
z
błogosławionym mężem stan zakonny i godny pochwały sposób
życia; on także dwojako będąc bratem, wedle ciała i ducha, od
dzieciństwa nigdy go nie odstępował jako najwierniejszy towarzysz.
Do klasztoru został więc przyjęty w Wielki Czwartek i w Wielką
Sobotę 990 r. wraz z bratem Gaudentym-Radzimem otrzymał habit i
mógł złożyć profesję zakonną. W Pradze zastępował go w tym czasie
biskup sufragan miśnieński Folkold.
Wszystkie żywoty św. Wojciecha podkreślają zgodnie, że w klasztorze
jako mnich, pełen wewnętrznego spokoju, wykonywał wszelkie prace,
nawet służebne - w myśl benedyktyńskiego zawołania ora et labora.
Jednak w 992 roku zmarł bp Folkold i Kościół praski upomniał się o
swojego Pasterza. Ale czy tylko to było powodem powrotu Biskupa
Wojciecha do swej praskiej katedry. Podaje się dziś także drugi
powód.
Otóż polscy Piastowie zajęli w 990 roku Kraków, a potem Śląsk.
Obecność pełnoprawnego biskupa w Pradze miałaby zapewnić
utrzymanie czeskiej jurysdykcji kościelnej na terenach zajętych przez
Polaków. Inny powód to wyrachowanie w politycznych rozgrywkach
wewnętrznych w Czechach. Narastał konflikt między czeskim
Bolesławem a Sławnikowicami z Libic. Czeski władca liczył na to, że
obecność Wojciecha w Pradze pozwoli, aby był on skutecznym
pośrednikiem między skonfliktowanymi stronami. Jak się później
okazało, wszystkie te plany wzięły w łeb, bowiem Wojciech wróciwszy
do Pragi stał po stronie braci, a także umocnił stosunki z księciem
Bolesławem Chrobrym. Co zresztą nie powinno dziwić, wszak Kraków
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i Wrocław należały już do polskich książąt, ale kościelnie przynależały
do biskupstwa praskiego.
Biskup wrócił do swej owczarni w Pradze wbrew własnej woli.
Ówczesny papież (Jan XV) zwołał synod, na którym rozpatrzono apel
księcia Bolesława II i abpa Willigisa o powrót Wojciecha do Pragi.
Wśród obradujących powstał spór, jak zareagować na prośbę
czeskiego księcia i arcybiskupa mogunckiego. Kwestię rozstrzygnął
papież.
Tak to zdarzenie opisał Kanapariusz:
Tedy papież kierując się nie tyle własną wolą, ile prawem Bożym,
tak odpowiedział: „Oddajemy to, o co słusznie się upominają,
chociaż synowie tak zacnego ojca już się wyrodzili. A damy go pod
tym warunkiem: jeśli będą mu posłuszni, niech go zatrzymają wraz
z błogosławieństwem Bożym i niech pod nim przynoszą owoc
stokrotny. Jeśli zaś nie chcą zaniechać swej nieprawości, niech nasz
przyjaciel unika obcowania ze złymi, by nie narażać swej osoby na
niebezpieczeństwo”. Gdy powiedział te słowa, synod się skończył, i
po rozwiązaniu zebrania każdy wrócił do swego domu. Zakonnicy
posmutnieli, posłowie uwożąc z powrotem męża Bożego odchodzą
zadowoleni i wielce uradowani.
Kiedy powracający Biskup był już blisko Pragi, licznie wyszli mu
naprzeciw jej mieszkańcy. Przyjęli go na pozór z ogromną radością.
Nawet zaręczyli mu i przyrzekli, zgodnie z jego naukami chcą.
Poprawić poprzednie swe życie.
Wojciech zabrał z Rzymu ze sobą grupę awentyńskich zakonników.
Na skraju Pragi, w Brzewnowie, założył klasztor benedyktyński licząc,
że ten promieniować będzie na Czechy i dalej jeszcze, na Węgry,
osadził w nim swych awentyńskich przyjaciół. Chciał też w
nieprzyjaznej Pradze mieć punkt duchowego oparcia. Opatem został
Ascheryk, wybitny zakonnik i zręczny polityk. Znał on siłę ludzkich
przyzwyczajeń.
Dlatego
dobrze
rozumiał,
że
prawdziwa
chrystianizacja wymaga cierpliwości i zręczności. Także w Czechach.
Niestety nie zmienił się sam biskup praski. Spotęgowała się w nim
jego bezkompromisowość. W sprawach wiary i liturgii nie zamierzał
ustępować.
Ponowny pobyt Wojciecha w diecezji zakończył się tragicznie, kiedy
stanął on w obronie niewiasty przyłapanej na cudzołóstwie.
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Autor drugiej z kolei hagiografii św. Wojciecha, św. Bruno z
Kwerfurtu, zapisał:
Zdarzyło się - jak to bywa wśród błądzących ludzi - że pewna
zamężna niewiasta, zapomniawszy o swym szlachetnym urodzeniu,
dopuściła się cudzołóstwa; a gdy grzech wyszedł na jaw, małżonek
zażądał śmierci żony. Ona zaś szybko - jakby miała skrzydła u nóg uciekła do biskupa.
Mąż owej kobiety należał do rodu praskich wielmożów Wrszowców.
Okryli się złą sławą, byli okrutni, bezwzględni, pełni żądzy władzy.
Choć popierali Bolesława II, wichrzyli jednak niekiedy przeciw swemu
księciu. I jeszcze jedno: byli zaciętymi wrogami rodu libickiego
Sławnika.
Całą sprawę tak opisuje tylekroć już wspominany Kanapariusz:
Tymczasem zdarzyła się smutna i pożałowania godna zbrodnia.
Żonę pewnego wielmoży oskarżono publicznie o popełnienie
cudzołóstwa z duchownym. Gdy krewni zniesławionego męża
zwyczajem barbarzyńskim chcieli ją ściąć, ona zbiegła jakby
wiatrem gnana, aż z krzykiem i w pędzie dotarła do upragnionego
biskupa. [On] tedy chcąc uwolnić niewiastę z rąk owych ludzi,
zamknął ją w klasztorze zakonnic, który nosi wezwanie i
poświęcony jest czci św. Jerzego, [a] otoczony bardzo silnymi
murami. Klucz zaś powierzył stróżowi kościoła w przekonaniu, iż
niewiasta wśród niewiast znajdzie pociechę w strapieniu, a pod
ochroną ołtarza bezpieczeństwo życia. Również winę chciał wziąć na
siebie [sądząc], że jeśli sam poda się za sprawcę haniebnego czynu,
osiągnie coś wielkiego, mianowicie, że albo ją poprzez owoce
skruchy zachowa przy życiu, albo oboje razem śmierć poniosą z
wyroku. Ponieważ pragnął korony męczeńskiej, byłby w ten sposób
spełnił swe pragnienie, gdyby nie powstrzymał go roztropnie ksiądz
Wielich. Tymczasem bezbożna zgraja ukrytej niewieście śmierć od
miecza gotując, z gromadą zbrojnych wtargnęła na dwór biskupi.
Wśród pogróżek i zuchwałych słów szukają biskupa, który wbrew
prawu Bożemu i ustawom chce bronić cudzołożnicy. On słysząc to,
gdy właśnie około północy oddawał się kontemplacji, przerwał
milczenie wypowiedzeniem wersetu [i] wyszedł z kościoła, w którym
był zamknięty. Następnie dając pocałunek pokoju braciom, którzy z
nim byli, rzekł: „Bądźcie zdrowi i za mnie biednego zanieście
pobożne modły do Chrystusa!” Potem cały rozpłomieniony gorącym
pragnieniem męczeństwa, z taką samą ochotą i pośpiechem, z jakim
inny ucieka przed nieprzyjacielem, dobrowolnie wyszedł naprzeciw
wroga i śmiałym krokiem wchodząc w środek gromady rzecze:
17

„Jeśli mnie szukacie, oto
jestem”. Wszelako jeden z nich,
który nawet wśród dobrych
przychylał się zawsze do złego,
w imieniu wszystkich tak
odpowiedział: „Próżną żywisz
nadzieję męczeństwa i chwały z
powodu
chlubnej
śmierci.
Błędna z pewnością jest taka
świętość,
która
ma
nas
pobudzić do grzechu. Nie spełni
się twoje pragnienie. Chodzi tu
o coś innego, co bardziej zaboli;
jeśliby nam tej nierządnicy
natychmiast nie wydano, mamy braci twoich, więc na ich żonach,
dzieciach i posiadłościach możemy wziąć odwet za hańbę”. Podczas
gdy rozsrożony Słowianin łajał biskupa, zjawia się oto przekupiony
złotem
zdrajca; ten przywołuje chyłkiem kilku z nich na bok, ofiarowuje się
być przewodnikiem, wskazuje dom, w którym zamknięto niewiastę, i
stróża domu. Stróż zaś schwytany przez nich i nagabywany to
pogróżkami, to przyjacielskimi namowami, aby wydał ją w ich ręce,
długo wytrzymywał próbę; wreszcie zdjęty lękiem przed śmiercią,
okrutnym wrogom wydał nie w tym celu sobie powierzoną
niewiastę. Porwano nieszczęsną, daremnie przytuloną do ołtarza, i
domagano się, by z ręki męża poniosła karę śmierci. Gdy on jako
mąż sprawiedliwy nie chciał tego uczynić, mieczem nędznego
niewolnika ścięta, przypłaciła życiem nieposzanowanie swego ciała.
Przed Wojciechem stanął Wrszowiec domagając się wydania na
śmierć swojej żony. Biskup jednak odmówił. Wojciech postawił
wszystko na jedną kartę. Gotów był na męczeńską śmierć w obronie
kobiety, a nade wszystko prawa azylu kościelnego. Jednak Wrszowcy
nie musieli zabijać biskupa, bowiem jakiś kościelny sługa zdradził,
gdzie ukryła cudzołożnica. Wojciech zasłonił wejście do kościoła św.
Jerzego, ale napastnicy pochwycili go, wdarli się do świątyni, oderwali
nieszczęsną od ołtarza, wywlekli na dziedziniec i na oczach Wojciecha
zabili. Biskupa ogarnął gniew i Sławnikowic rzucił klątwę na
napastników.
Do sprawy włączył się jednak książę Bolesław II ujmując się za
Wrszowcami. Ostry konflikt tronu i ołtarza rozgorzał na nowo. Choć
początkowo współpraca z księciem Bolesławem II układała się
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całkiem nieźle, bo książę po przegranej wojnie z Polską dążył do
porozumienia i współpracy z wpływowymi w kraju dostojnikami.
Zezwalał na wznoszenie nowych świątyń w miejscach wskazanych
przez biskupa i na pobieranie dziesięcin przeznaczonych na
utrzymanie duchowieństwa.
Co gorsze, za Wrszowcami, opowiedział się praski lud, który widział w
żądaniu zdradzonego męża realizację pradawnych czeskich praw i
zwyczajów.
Zniechęcony Wojciech znów wyjechał do Rzymu. W Wiecznym
Mieście doszła go wiadomość o spaleniu jego rodzinnego grodu w
Libicach, a także o śmierci czterech braci z całymi rodzinami. Dwaj
bracia (najstarszy Sobiebór oraz młodszy, przyrodni, Radzim)
przebywali wówczas w Polsce, dlatego przeżyli masakrę. „Księstwo”
rodowe Sławnikowiców włączone zostało do Czech. Stało się jasne, że
o powrocie Wojciecha do kraju nie może być mowy. Wyjściem było
wypełnienie decyzji papieża: udać się na misje wśród pogan Poprosił
więc bp Wojciech w roku 995 papieża o zgodę na wyprawę misyjną.
Uzyskawszy ją pojechał do Moguncji. Przebywał tam właśnie młody
cesarz Otton III. Będąc pod wielkim wrażeniem duchowej siły
kapłana z rodu Sławnikowiców Monarcha został jego duchowym
uczniem, a nawet przyjacielem.
Z Moguncji Wojciech udał się – jak czytamy u Kanapariusza:
- na pielgrzymkę udał się do Tours, szukając pomocy u świętego
starca Marcina. Nie pominął też Fleury, które zasłużyło na to, by w
swym łonie dać miejsce spoczynku błogosławionemu ciału
wyznawcy naszego i ojca, Benedykta; tam również ślepi widzą,
chromi chodzą, głusi słyszą i tak wiele tysięcy nadzwyczajnych
cudów świadczy, jak wielki jest on przed Panem.
Posilony święty, obcowaniem przez rozmowę z tymi dwoma
najdroższymi ojcami, rozradowany wraca na dwór cesarski. Tam
wyjawia swe zamysły, co chce uczynić zgodnie z wolą Bożą, i
zaczyna z umiłowanym cesarzem ostatnią poufałą rozmowę. Po
skończonej rozmowie dają sobie nawzajem pocałunek pokoju i nie
bez żalu wyrywają się z uścisków, które już nigdy nie miały ich
złączyć. Święty więc mąż wielekroć poleciwszy drogie jego życie
najdroższemu Jezusowi, zgodnie z wolą swego arcybiskupa podążył
w drogę do przeniewierczego ludu. Wiedział, że nie będą go słuchać,
lecz chcąc uniknąć nieposłuszeństwa wolał odbyć nakazaną podróż.
To również w sercu jego wielkie budziło nadzieję, że jeśli nie między
swymi synami, to wśród obcych i barbarzyńców będzie mógł
pozyskiwać dusze. Było bowiem wokół wiele ludów, przez które albo
sam mógł osiągnąć chwałę męczeństwa, albo dla nich wyjednać
łaskę chrztu. Ten zaś zbrodniczy lud, do którego zmuszono go
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powrócić, z nienawiści do jego imienia dokonał wielkiej zbrodni.
Albowiem krewnych jego, ludzi znakomitych i zacnych, nędznie
pozabijał, zadawszy im okrutne rany; braci oraz ich synów,
mężczyzn wraz z niewinnymi niewiastami, wszystkich wydał na
srogą śmierć; również miasta ich zniszczył ogniem i mieczem, a całe
ich mienie zagrabił. Podczas gdy te okropności działy się w domu,
jeden z jego braci razem z polskim księciem Bolesławem był poza
krajem na cesarskiej wyprawie wojennej. Książę zaś z miłości do
jego świętego brata pocieszał go, wiele mu obiecując i życzliwie
pomagając.
Z pielgrzymiego szlaku we Francji Wojciech na dwór Ottona III w
Moguncji. Tym razem Czesi nie wzywali swego biskupa, z Niemiec
udał się więc Wojciech do Polski, by stąd wyruszyć na misje do
Prusów.
Bolesław Chrobry, książę Polan, przyjął Biskupa bardzo gościnnie.
Pierwszy biograf naszego Świętego tak opisuje ten ostatni etap Jego
ziemskiego życia:
Uznał więc święty bohater, że wobec tych zbrodni ma dostęp [do
Pragi] zamknięty, nie chciał jednak, by powrót jego był daremny;
zboczył zatem z drogi i udał się do wspomnianego księcia, ponieważ
ten był mu bardzo życzliwy, a przez jego wysłanników mógł zbadać,
czy zechcą go [w Pradze] przyjąć. Gdy to się stało, oni odpowiedzieli
z wielkim oburzeniem, rzucając mu słowa pełne gniewu i
wściekłości: „Jesteśmy grzesznikami, ludem niegodziwym, ludźmi
twardego karku; tyś święty, przyjaciel Boga, prawdziwy Izraelita,
wszystko czynisz z Panem. Z takim, tak wzniosłym, niegodziwi nie
mogą mieszkać ani obcować. A jednak skąd nowy ten sposób, że
biskup bynajmniej nie stałej, lecz zmiennej myśli odszukuje tych,
których tyle razy odtrącił, tyle razy nimi wzgardził? Poznajemy,
poznajemy - dodają - jak pod pozorem poczucia obowiązku ta
świętość kłamliwy wydaje dźwięk. Nie chcemy go, ponieważ jeśli
przyjdzie, nie uczyni tego dla naszego zbawienia, lecz celem
ukarania zła i krzywd, które wyrządziliśmy jego braciom, i z
których jesteśmy radzi. Nie znajdzie się nikt, kto by go przyjął”.
Błogosławiony biskup usłyszawszy te i tym podobne słowa, tak
radosnym wybuchnął śmiechem, że aż wykroczył poza granice
zwykłej powagi. „Rozerwałeś - rzecze - więzy moje. Ciebie wielbię i
składam ofiarę chwały , ponieważ ich własna odmowa uwolniła
szyję moją od pęt i więzów pasterskiej troski. Wyznaję dziś, o dobry
Jezu, że cały Twoim jestem; Tobie, Panie mocy wiecznej, sława,
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cześć i chwała. Nie chciałeś tych, którzy Ciebie nie chcą, i w swych
pożądliwościach zbaczają z drogi prawdy”.
Następnie ostrząc i przygotowując miecz słowa Bożego przeciw
okrutnym barbarzyńcom i bezecnym bałwochwalcom, zaczął
rozważać, z kim najpierw, [a] z kim potem należy rozpocząć walkę;
czy ma udać się do Luciów, którzy żyją z łupienia chrześcijan i
krzywdy biednych ludzi, czy do kraju Prusów, których bogiem
brzuch i chciwość idąca w parze z morderstwem. Gdy tak się wahał,
wydała mu się lepsza myśl, żeby pójść zwalczać bożków i bałwany w
kraju Prusów, gdyż ta kraina była bliższa i znana wspomnianemu
księciu. Książę zaś poznawszy jego zamiary, daje mu łódź i dla
bezpieczeństwa podczas podróży zaopatruje ją w trzydziestu wojów.
On zaś przybył najpierw do miasta Gdańska, położonego na skraju
rozległego państwa [tego] i dotykającego brzegu morza. Tu, gdy
miłosierny Bóg błogosławił jego przybyciu, gromady ludu
przyjmowały chrzest. Tu [także] odprawiające obrzędy mszalne
Ojcu ofiarował Chrystusa, któremu za kilka dni siebie samego miał
złożyć w ofierze. Cokolwiek zaś pozostało z tego, co w komunii
przyjął sam i nowo ochrzczeni, kazał zabrać i zawinąwszy w
czyściutkie płótno zachował dla siebie jako wiatyk.
Nazajutrz zaś pożegnawszy się ze wszystkimi, wstępuje do łodzi i
uniesiony na morze znika oczom wszystkich, którzy już nigdy potem
nie mieli go ujrzeć. Szybko płynąc przebywa drogę i po kilku dniach
wysiada na brzeg morski, a łódź wraz z uzbrojoną strażą zawraca.
On zaś podziękował przewoźnikom oraz ich panu za oddane usługi i
pozostał tam z dwoma braćmi, z których jednym był kapłan
Benedykt, drugim umiłowany i od dzieciństwa towarzyszący mu
brat Gaudenty. Wtedy z wielką ufnością wielbiąc Chrystusa
wchodzą na małą wyspę, która otoczona wijącą się wokół rzeką,
przedstawia się przybyszom jako krąg. Atoli tamtejsi mieszkańcy
nadchodząc i bijąc pięściami odpędzili ich. A jeden z nich porwawszy
z łodzi wiosło przystąpił bliżej do biskupa i właśnie w chwili, gdy ten
z księgi odśpiewywał psalmy, uderzył go mocno między łopatki.
Skutkiem wstrząsu księga wypada z rąk i rozlatuje się, a on sam z
wyciągniętą głową i członkami leży obalony na ziemi. Lecz temu, co
działo się w głębi świętej duszy mimo obitego ciała, wnet dała wyraz
radość serca w następujących słowach: „Dzięki Ci, Panie, że jeśli nie
więcej, to przynajmniej jeden cios otrzymać zasłużyłem dla mego
Ukrzyżowanego”. Potem zaś przeprawił się na drugi brzeg rzeki,
gdzie pozostał przez sobotę. Pod wieczór zaś pan osady zaprowadził
tam Bożego bohatera Wojciecha. Zewsząd gromadzi się bezładnie
pospólstwo i z wściekłym krzykiem i psim wyciem oczekuje, co ten
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[pan] z nim pocznie. Wtedy święty Wojciech zapytany, kim jest, skąd
pochodzi i z jakiego powodu tam przybył, tak odrzekł łagodnym
głosem: „Z pochodzenia jestem Słowianinem, nazywam się Adalbert,
z powołania zakonnik; niegdyś wyświęcony na biskupa, teraz z
obowiązku jestem waszym apostołem. Przyczyną naszej podróży jest
wasze zbawienie, abyście porzuciwszy głuche i nieme bałwany,
uznali Stwórcę waszego, który jest jedynym Bogiem i poza którym
nie ma innego boga; abyście wierząc w imię jego mieli życie i
zasłużyli na zażywanie w nagrodę niebiańskich rozkoszy w
wiecznych przybytkach”. Tyle święty Wojciech. Ci zaś, już przez cały
ten czas z oburzeniem i krzykiem miotając przeciw niemu
bluźniercze słowa, śmiercią mu grożą. I natychmiast uderzając
kijami o ziemię, przykładają pałki do jego głowy i złowrogo
zgrzytając zębami przeciw niemu: „Uważaj to za wielkie szczęście krzyczą - żeś aż tutaj bezkarnie przybył; lecz jak szybki powrót może
ci uratować życie, tak najmniejsza zwłoka przyniesie ci śmierć. Nas i
cały ten kraj, na którego krańcach my mieszkamy, obowiązuje
wspólne prawo i jeden sposób życia; wy zaś, którzy rządzicie się
innym i nieznanym prawem, jeśli tej nocy nie pójdziecie precz, jutro
zostaniecie ścięci”. Gdy więc jeszcze tej samej nocy wsadzono ich do
łódki, popłynęli z powrotem i wylądowawszy pozostali pięć dni w
pewnej wiosce.
Podczas gdy się to działo w tamtej krainie, oto w klasztorze, w
którym on wyrósł na tak wielkiego męża, pewnemu konwersowi
zakonnemu Janowi Kanaparzowi (Kanapariuszowi) Pan ukazał w
sennym widzeniu rzecz taką: ze szczytu nieba spływały do ziemi
dwa śnieżnobiałe prześcieradła, nieskażone żadnym brudem, ani
plamą. Oba unoszą z ziemi swój ciężar, mianowicie każde jednego
męża; oba pomyślnym lotem wzbijają się ponad obłoki i złote
gwiazdy. Imię jednego zna bardzo niewielu oprócz tego, który to
widział; drugim zaś, jak on sam jeszcze dziś pamięta, był ksiądz
Wojciech, któremu usługujący anioł już przygotował ucztę przy
niebieskim stole. Co się tyczy ojca Nila, nie wiadomo, co ujrzał w
związku z nim, ale w miłym piśmie tak przemawia do tegoż męża :
„Wiedz, najdroższy synu, że nasz przyjaciel Wojciech przestaje z
Duchem Świętym i że najszczęśliwsza śmierć będzie kresem jego
doczesnego życia”.
Również brat Gaudenty podczas nocnego snu dowiedział się za
pośrednictwem zagadkowo powikłanych obrazów, co miało się
zdarzyć. Zbudziwszy się więc zapytuje umiłowanego ojca
[Wojciecha], czy chce posłuchać, co mu się śniło. Ten zaś odpowie:
„Powiedz, jeśli coś masz”. „Widziałem - rzecze - na środku ołtarza
złoty kielich, i to do połowy napełniony winem, lecz nikt go nie
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pilnował. Otóż gdy chciałem napić się wina, zaszedł mi drogę sługa
ołtarza i z jakąś władczą powagą sprzeciwił się memu zuchwałemu
zamysłowi, ponieważ ani mnie, ani żadnemu człowiekowi nie może
na to pozwolić, gdyż wino dla ciebie jest zachowane na dzień
jutrzejszy jako mistyczne pokrzepienie. Przy tych jego słowach
pierzchnął sen z mych oczu, a drżące ze strachu członki zdrętwiały”.
„Mój synu - odrzekł [biskup] - oby Bóg dał pomyślny obrót temu
widzeniu! Na złudnym śnie nikt nie powinien polegać”.
Już przy różowym brzasku dzień wstawał, gdy oni w dalszą ruszyli
drogę, śpiewaniem psalmów skracając ją sobie i ciągle wzywając
Chrystusa, słodką radość życia. Minąwszy knieje i ostępy dzikich
zwierząt, około południa wyszli na polanę. Tam podczas mszy
odprawianej przez Gaudentego, święty mnich przyjął komunię
świętą, a po niej, aby ulżyć zmęczeniu spowodowanemu wędrówką,
posilił się nieco. I wypowiedziawszy jeden werset oraz następny
psalm, wstał z murawy, i zaledwie odszedł na odległość rzuconego
kamienia lub wypuszczonej strzały, siadł na ziemi. Tu zmorzył go
sen; a ponieważ znużony był długą podróżą, więc całą mocą
ogarnął go senny spoczynek. W końcu gdy wszyscy spali, nadbiegli
wściekli poganie, rzucili się na nich z wielką gwałtownością i
skrępowali wszystkich. Święty Wojciech zaś, stojąc naprzeciw
Gaudentego i drugiego brata związanego, rzekł: „Bracia, nie
smućcie się! Wiecie, że cierpimy to dla imienia Pana, którego
doskonałość ponad wszystkie cnoty, piękność ponad wszelkie osoby,
potęga niewypowiedziana, dobroć nadzwyczajna. Cóż bowiem
mężniejszego, cóż piękniejszego nad poświęcenie miłego życia
najmilszemu Jezusowi”. Z rozwścieczonej zgrai wyskoczył
zapalczywy Sicco i z całych sił wywijając ogromnym oszczepem,
przebił na wskroś jego serce. Będąc bowiem ofiarnikiem bożków i
przywódcą bandy, z obowiązku niejako pierwszą zadał ranę.
Następnie zbiegli się wszyscy i wielokrotnie [go] raniąc nasycali
swój gniew. Płynie czerwona krew z ran po obu bokach; on stoi
modląc się z oczyma i rękami wzniesionymi ku niebu. Tryska obficie
szkarłatny strumień, a po wyjęciu włóczni rozwiera się siedem
ogromnych ran. [Wojciech] wyciąga uwolnione z więzów ręce na
krzyż i pokorne modły śle do Pana o swoje i prześladowców
zbawienie. W ten sposób ta święta dusza ulatuje ze swego więzienia;
tak to szlachetne ciało, wyciągnięte na kształt krzyża, bierze ziemię
w posiadanie, tak też skutkiem wielkiego upływu krwi wyzionąwszy
ducha, w krainie szczęścia rozkoszuje się wreszcie najdroższym
zawsze Chrystusem! O, jak święty i błogosławiony to mąż, na
którego obliczu zawsze jaśniał blask anielski, w którego sercu
zawsze Chrystus przemieszkiwał. Jak pobożny i wszelkiej czci
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najgodniejszy, ponieważ krzyż, którego zawsze pragnął i w duszy
swej nosił, wtedy także rękoma i całym ciałem objął. Zbiegli się
zewsząd
z
bronią
okrutni barbarzyńcy, z
nienasyconą
jeszcze
wściekłością oderwali
od ciała szlachetną
głowę
i
odcięli
bezkrwiste
członki.
Ciało pozostawili na
miejscu, głowę wbili na
pal i wychwalając swą
zbrodnię,
wrócili
wszyscy
z
wesołą
wrzawą do swoich
siedzib. Umęczony był
zaś Wojciech, święty i
pełen
chwały
męczennik Chrystusa,
23 kwietnia, za rządów
wszechwładnego
Ottona
Trzeciego,
pobożnego i najsławniejszego cesarza, i to w
piątek; stało się tak
oczywiście,
dlatego,
aby w tym samym
dniu, w którym Pan
nasz Jezus Chrystus za
człowieka, także ten
człowiek cierpiał dla
swego Boga. Jego jest miłosierdzie po wiek wieków, cześć, chwała i
panowanie na wieki wieków. Amen.
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