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Polak – Niemiec dwa bratanki

Przyzwoici, œwiêci i b³ogos³awieni

Z

niema³ym zaskoczeniem zauwa¿y³em w paschalnej, nabo¿nej refleksji, ¿e polskie chrzeœcijañstwo opar³o siê w swoim czasie
– by³o to dawno, bo za czasów Mieszka, Chrobrego i ich potomstwa – na
niemieckich œwiêtych mêczennikach
i ascetach. To ju¿ druga taka konstatacja po tej, kiedy koledzy historycy
uœwiadomili mnie, ¿e zachodnia rubie¿ naszej ojczyzny kochanej przez
d³ugie stulecia by³a granic¹ pokoju,
a nie wojny. Ciekawe, czym zaskocz¹
mnie polsko-niemieckie relacje po raz
trzeci?
Czas œwi¹t sprzyja religijnemu namys³owi, ale ¿eby nadmiernie nie
œciemniaæ napiszê od razu, ¿e ksiêgê
(blisko 800 stron) o œwiêtych polskich
przeczyta³em ju¿ w lutym. Dzie³o Zbigniewa Miko³ejki, znane ju¿ zreszt¹
wczeœniej, a dziœ przedstawione jako
„¯ywoty œwiêtych poprawione ponownie” (Iskry, 2017) jest hagiografi¹
szczególnie ciekaw¹, bo przemyœlan¹
i spisan¹ przez cz³owieka spoza Koœcio³a, obdarzonego ³ask¹ ch³odnego
podejœcia: historycznego, filozoficznego i literackiego. Z tego powodu lektura „¯ywotów” jest fascynuj¹ca, ¿ywa i chêtnie siê do niej powraca.
W faktach historycznych nie ma nic
rewolucyjnego. One same w sobie s¹
rewolucyjne, wszak w stereotypie kulturowym (religijnym te¿, a jak¿e!)
Niemiec jest naszym wrogiem odwiecznym. Tymczasem pierwszy polski œwiêty, Wojciech, by³ Czechem
ukszta³towanym przez koœció³ niemiecki (bo taki w X wieku by³ koœció³
czeski). Niemk¹ by³a œw. Jadwiga Œl¹ska, Niemcami byli inni œwiêci polscy
patroni: Bruno z Kwerfurtu czy Otton
z Bambergu. ¯aden z badaczy nie
w¹tpi, ¿e byli inteligentnymi ludŸmi
Koœcio³a, realizuj¹cymi polityczne cele swej macierzystej instytucji. Pracowali dla niej ze wzorowym oddaniem,
oddaj¹c nierzadko ¿ycie, by swe mêczeñstwo ofiarowaæ tym samym celom.
Pamiêtajmy jednak, a Miko³ejko
o tym przypomina nieraz, epoka
pierwszych Piastów i manifestacyjna
wspó³praca z cesarzem Ottonem, nie
mia³a na celu budowania zrêbów Eu-

ropy niemieckiej, lecz chrzeœcijañskiego imperium na ca³ym kontynencie. Dopiero z up³ywem stuleci punkt
ciê¿koœci politycznej przesun¹³ siê
z interesów Koœcio³a na interes
œwiecki, cesarski. Im bli¿ej naszej
wspó³czesnoœci tym sacrum jest
mniej, a profanum wiêcej. Aliœci œwiêci pañscy i b³ogos³awieni Niemcy, do
których modl¹ siê w koœcio³ach Polacy, trwaj¹ w naszych dziejach i maj¹
siê dobrze...
Œwiêty Bruno to wed³ug Miko³ejki
jedna z najpiêkniejszych postaci w
polskich dziejach wczesnych. „Niemiecki ksi¹¿ê z panów Kwerfurtu”.
W 1963 roku, jak¿e d³ugo po mêczeñskiej œmierci w 1009 roku, ustanowiony patronem Polski! A mêczeñstwo
w X wieku to nie by³ tylko akt ofiarny.
To by³ tak¿e akt polityczny, do tego
przewrotny wielce, bo mêczeñstwo
mia³o walor za³o¿ycielski, buduj¹cy
wielkoœæ Koœcio³a lokalnego. Koœció³
maj¹cy swoich mêczenników, a Polska u progu swej pañstwowoœci mia³a
i Wojciecha, i Piêciu Polskich Braci
Mêczenników, i Brunona, i biskupa
Stanis³awa... To oznacza³o Koœció³ silny, wa¿ny, niezale¿ny od s¹siadów,
z w³asnym arcybiskupem metropolit¹, co dawa³o samodzielnoœæ diecezji
i prawo do koronacji króla. Ju¿ nie
musia³ ¿aden s¹siad, na przyk³ad Niemiec, okazywaæ politycznej uprzejmoœci, ¿eby koronowaæ nam króla. Jak
by to wygl¹da³o? Korona z r¹k Niemca! O tempora, o mores... Jednak
przewrotnoœæ dziejów sprawi³a, ¿e
polsk¹ niezale¿noœæ w tej mierze zapewnili nam... Niemcy.
Trzydziestoparoletni Bruno, kanonik magdeburski i cesarski kapelan,
pod silnym wra¿eniem mêczeñstwa
œw. Wojciecha porzuci³ medytacje
w pustelni i uda³ siê z misj¹ nawracania pogan, których w owych czasach
by³o na krañcach Polski nadal zbyt
wielu. I ruszy³ Bruno, jak to Niemiec,
na wschód, by chrystianizowaæ pogranicze Prus, Jaæwie¿y i Rusi. Odnosi³ nawet jakieœ misyjne sukcesy, ale
te rych³o gwa³towanie przerwa³a mu
œmieræ, poniesiona wraz z nieznanymi nam ju¿ dziœ osiemnastoma towarzyszami. By³ odleg³y rok 1009. Kul-

tem Brunona i jego kanonizacj¹ zaj¹³
siê osobiœcie Boles³aw Chrobry, dla
którego dzia³alnoœæ i mêczeñska
œmieræ Brunona pos³u¿y³a jako atut
w budowaniu wizerunku pañstwa polskiego jako „lokalnego mocarstwa,
twardo i skutecznie sadowi¹cego siê
nad pogañskim pó³nocnym rozlewiskiem”, jak pisze piêkn¹ proz¹ autor
„¯ywotów”.
Drugim wybitnym duchownym
i misjonarzem nios¹cym ideê chrzeœcijañstwa poganom na polskich rubie¿ach by³ œw. Otton, urodzony
w Szwabii, jako potomek mo¿nego rodu. To ju¿ prze³om wieku X i XI. Czyli
te¿ dawno. Otton nie by³ mêczennikiem, a nie ka¿dy z misjonarzy tamtych czasów móg³by to o sobie powiedzieæ. Niemniej zas³u¿y³ siê wielce
polityce polskiej, jak i niemieckiej, zaœ
terenem jego dzia³alnoœci by³o Pomorze. Nie bez znaczenia jest fakt, ¿e
poza siln¹ wiar¹ Otton by³ nieŸle wykszta³cony, choæ inni podejrzewaj¹ go
¿e by³ sumiennym, cesarskim szpiegiem. Co siê ¿ywcem nie wyklucza³o,
zaœ faktem jest, ¿e dziêki temu œwiêtemu agentowi wyprowadzono w pole
Boles³awa Krzywoustego, marz¹cego
o w³adzy nad Pomorzem Zachodnim.
Dziêki Ottonowi zosta³ król popisowo
ograny.
I jest poœród polskich œwiêtych
o wiek m³odsza Niemka Jadwiga ze
Œl¹ska, ascetka s³yn¹ca z cudów nadzwyczajnych .Pochodzi³a z ksi¹¿êcego
rodu i z politycznych wzglêdów ju¿ jako dziewczynka zosta³a wydana za ¿onê Henrykowi Brodatemu. Gdy z czasem dojrza³a, urodzi³a memu imiennikowi siedmioro dzieci, a to mo¿e do
cna znu¿yæ ka¿dego, wiêc Jadwiga
z³o¿y³a œluby czystoœci, rozpoczynaj¹c
baœniow¹ karierê œwiêtej. Rozda³a
maj¹tek potrzebuj¹cym i osiad³a
w klasztorze w Trzebnicy, gdzie zmar³a i gdzie j¹ pochowano. Na o³tarze
trafi³a w 1267 roku.
Lektura „¯ywotów” Miko³ejki opowiada nam o trzech wa¿nych historycznie œwiêtych, Niemcach z pochodzenia, a czczonych w koœciele powszechnym. Ale choæ œwiêtych katolickich zliczyæ w miarê ³atwo, tak nie
sposób ogarn¹æ b³ogos³awionych,

czczonych w Koœciele lokalnym. Jest
ich naprawdê wielu, a per³¹ w koronie polskich b³ogos³awionych jest –
a jak¿e! – Niemka Rycheza, ¿ona
Mieszka II, syna Chrobrego. Królowa
Polski! Córka reñskiego palatyna,
wnuczka cesarza Ottona II. Matka
Kazimierza Odnowiciela, zatem nie
byle jaka postaæ. Po œmierci mê¿a
wst¹pi³a w Niemczech do zakonu benedyktynów i tam zmar³a w 1063 roku. Zas³ynê³a cnotami i jest przez katolików niemieckich uwa¿ana za
œwi¹tobliw¹. Land Pó³nocna Nadrenia-Westfalia, czcz¹c jej pamiêæ, ufundowa³ Nagrodê im. Królowej Rychezy,
przyznawan¹ co trzy lata, za dokonania we wspó³pracy polsko-niemieckiej.
Pierwszym uhonorowanym nagrod¹ jej imienia by³ w 2009 roku W³adys³aw Bartoszewski. Dla Bartoszewskiego, jak sam mówi³, Rycheza, Niemka, by³a patriotk¹ pañstwowoœci
polskiej, a jej postaæ symbolizuje wejœcie Polski do chrzeœcijañskiej wspólnoty europejskiej. „To bardzo odleg³a
historia, mówi³ w wywiadzie Bartoszewski, ale jej przypominanie obrazuje konsekwentny sposób myœlenia
wielkiej czêœci Niemców o Polsce, jako integralnej czêœci kultury Zachodu, któr¹ Niemcy nazywaj¹ w takim
kontekœcie malowniczym okreœleniem Abendland, Kraina Wieczoru.
Dok³adnie dziœ, gdy ukazuje siê niniejsze wydanie „Samego ¿ycia”,
24 kwietnia minê³a w³aœnie druga
rocznica œmierci W³adys³awa Bartoszewskiego (2015), którego œlad w historii obu narodów i pañstw jest nieprzeceniony. Bartoszewski nie by³
œwiêtym, nie by³a nawet b³ogos³awiony. By³, jak sam o sobie pisa³, przyzwoity, co jak widaæ w zupe³noœci wystarcza, by pozostaæ we wspólnej historii i dobrej pamiêci.
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