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B£OGOS£AWIONY WINCENTY KAD£UBEK 
NAUCZYCIEL MI£OCI BOGA I OJCZYZNY,
W WIETLE TEKSTÓW LITURGICZNYCH
I NAUCZANIA

KOCIO£A

Arcybiskup Karol Wojty³a, Metropolita Krakowski, w Licie pasterskim
na 200 rocznicê beatyfikacji Wincentego Kad³ubka (1964) zwróci³ uwagê
na postaæ tego b³ogos³awionego biskupa krakowskiego, któremu kultura chrzecijañska w Polsce zawdziêcza bardzo wiele u samych swoich pocz¹tków1.
B³. Wincenty Kad³ubek jest bowiem autorem pierwszej ksi¹¿ki, jaka wysz³a
spod pióra Polaka, a mianowicie Chronica Polonorum (Kronika Polaków),
w której znawcy s³usznie dopatruj¹ siê pierwocin ca³ego polskiego pimiennictwa2. Kronika Kad³ubka zosta³a wprowadzona w XV wieku jako obowi¹zkowa lektura na Uniwersytecie Krakowskim i wywar³a olbrzymi wp³yw
na polskie spo³eczeñstwo, wnosz¹c do ¿ycia wielu pokoleñ Polaków ducha
religijnoci, prawoci, patriotyzmu i mêstwa3.
Wincenty Kad³ubek, ojciec kultury polskiej, jest wielk¹ postaci¹ naszego Kocio³a, gdy¿ by³ on w swoich czasach, w pierwszych stuleciach obecnej
doby, nowym cz³owiekiem w Jezusie Chrystusie, tworzy³ bowiem ¿ycie
w³asne i ¿ycie swoich Rodaków wedle ducha Ewangelii. Przez to wskazuje
nam równie¿ w czasach dzisiejszych, ¿e kultura chrzecijañska oraz jej nieustaj¹ca odnowa opiera siê o cz³owieka, który ca³¹ dusz¹ stara siê zakorzeniæ
1
Por. K. Wojty³a, List pasterski na 200 rocznicê beatyfikacji Wincentego Kad³ubka (List ten, napisany w lipcu 1964 r., zosta³ odczytany we wszystkich kocio³ach
Archidiecezji Krakowskiej w niedzielê 23 sierpnia tego roku), w: Ks. Kardyna³ K. Wojty³a, Nauczyciel i Pasterz. Listy pasterskie  Komunikaty  Zarz¹dzenia 19591978,
oprac. ks. M. Jagosz, Rzym 1987, s. 98.
2
Tam¿e.
3
Tam¿e, s. 99.
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w Jezusie Chrystusie. Owocem tego zakorzenienia jest szlachetne cz³owieczeñstwo, a najpe³niejszym  wiêtoæ4.
Pamiêæ o wi¹tobliwym ¿yciu biskupa i cystersa Wincentego Kad³ubka
trwa³a w wiadomoci wielu pokoleñ; wzywano jego pomocy w ró¿nych potrzebach duchowych i materialnych, oddawano mu czeæ prywatnie. Jednak¿e
jednym z czynników wp³ywaj¹cym hamuj¹co na rozwój kultu by³a, do XVI
wieku, niedostêpnoæ kocio³ów cysterskich dla wiernych wieckich, którzy
nie mogli siê gromadziæ przy grobie wi¹tobliwego Wincentego. Ponadto cystersi zasadniczo nie zabiegali o og³aszanie wiêtymi cz³onków swojego zakonu5. Kult b³. Wincentego tymczasem wzrasta³, gdy¿ wierni otrzymywali liczne
³aski od Boga za jego przyczyn¹. Urzêdowe starania o beatyfikacjê Kad³ubka
datuj¹ siê dopiero od wieku XVII. W 1680 roku rozpoczêto proces beatyfikacyjny, który zgodnie z przepisami wydanymi przez papie¿a Urbana VIII (1623
1644), mia³ byæ zatwierdzeniem przez Stolicê Apostolsk¹ istniej¹cego kultu6.
Niestety zosta³ on przerwany na skutek okolicznoci zewnêtrznych (wojny)
i wewnêtrznych (Polska pod rz¹dami obcych królów), dopiero jego wznowienie  po osiemdziesiêciu latach  przynios³o pomylny rezultat. W dniu 11 lutego 1764 roku wiêta Kongregacja Obrzêdów zatwierdzi³a wielowiekowy
kult Wincentego Kad³ubka, któr¹ to decyzjê potwierdzi³ papie¿ Klemens XIII
(17581769), co oznacza³o urzêdow¹ beatyfikacjê.
Polscy biskupi uczestnicz¹cy w obradach Soboru Watykañskiego II wnieli do Ojca wiêtego Jana XXIII probê o kanonizacjê b³. Wincentego Kad³ubka, widz¹c w nim szczególnego swego patrona na Soborze, gdy¿ jako biskup
krakowski uczestniczy³ w roku 1215 w Soborze Laterañskim IV7.
Tam¿e.
Por. K. wi¿ek, B³ogos³awiony Wincenty Kad³ubek, w: Polscy wiêci, red.
J. R. Bar, t. 5, Warszawa 1983, s. 60.
6
Por. tam¿e. K. Wojty³a w swym Licie pasterskim (zob. przypis 1) napisa³, ¿e
probê o beatyfikacjê Wincentego Kad³ubka wniós³ do Stolicy Apostolskiej król
Jan III Sobieski (16741696), zaraz po zwyciêstwie wiedeñskim (1683), a w kilkadziesi¹t
lat póniej August III (17331763) na skutek domagania siê pos³ów i senatorów
Rzeczypospolitej (K. Wojty³a, List pasterski..., dz. cyt., s. 100).
7
K. Wojty³a, List pasterski..., dz. cyt., s. 100. Na probê polskich biskupów odpowiedzia³a negatywnie wiêta Kongregacja Obrzêdów, która w licie do ks. kard. Stefana
Wyszyñskiego napisa³a m.in.: Tuam omniumque Poloniae Episcoporum epistolam
Sanctissimo Domino nostro Ioanni Papae XXIII transmissam, ut Beatu VINCENTIUS
KAD£UBEK Episcopus Cracoviensis ac deinde monachus Cisterciensis, uti Patronus
et caelestis Protector Poloniae, tempore celebrationis Concilii Oecumenici Vaticani
Secundi, venerari possit, Sacra Rituum Congregatio sedulo perpendit. Quum vero temporanei Patroni dari nequeant, Sacra eadem Rituum Congregatio praefatam petitionem
excipere non potest. Quae dum pro meo munere Tibi communico, grati animi mei sensus libenter exprimo, laetorque me profiteri  cyt. za: Kielecki Przegl¹d Diecezjalny,
40 (1964), nr 4, s. 153.
4
5
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Liturgiczny kult b³. Wincentego Kad³ubka by³ obchodzony w Polsce
(z wyj¹tkiem diecezji pelpliñskiej, ³om¿yñskiej i sandomierskiej  tu 8 padziernika), do czasu wydania nowego Msza³u rzymskiego w 1970 r. i decyzji
Episkopatu Polski z 1973 r., 8 marca, który by³ jego dniem mierci  narodzin
do nieba8.
W prezentowanym studium zostanie ukazana mi³oæ Boga i mi³oæ Ojczyzny w ¿yciu i nauczaniu Wincentego Kad³ubka, biskupa i cystersa, tak
jak przedstawiaj¹ to teksty liturgiczne formularza mszalnego i oficjum Liturgii
godzin, przeznaczone na wspomnienie tego B³ogos³awionego w dniu 9 padziernika. Problematyka ta bêdzie odczytana w wietle istniej¹cej g³êbokiej
wiêzi pomiêdzy tekstami modlitw i wiary: lex orandi i lex credendi oraz
w kontekcie nauczania Kocio³a, zw³aszcza za pasterza Kocio³a krakowskiego Karola Wojty³y, a póniej pasterza Kocio³a powszechnego, papie¿a
Jana Paw³a II.

1. Mi³oæ Boga w ¿yciu i nauczaniu
b³. Wincentego Kad³ubka
Formularz mszalny o b³. Wincentym Kad³ubku tworz¹ teksty z dawnego
Msza³u polsko-³aciñskiego, zaczerpniête ze skarbca modlitwy Kocio³a i dobrane w taki sposób, aby stanowi³y odniesienie do ¿ycia i dzia³alnoci tego
wiêtego biskupa i cystersa. Teksty mszalne zawieraj¹ bogactwo wiary, które
zosta³o wyra¿one w naszych czasach w nauczaniu Kocio³a, zw³aszcza w dokumentach Soboru Watykañskiego II oraz w apostolskiej pos³udze s³owa
papie¿a Jana Paw³a II, szczególnie w odniesieniu do kultu wiêtych. Koció³
by³ zawsze mocno przekonany w wierze, i¿ w uroczystoci, wiêta i wspomnienia wiêtych jest g³oszone i odnawiane paschalne misterium Mêki, mierci i Zmartwychwstania Chrystusa, przez które dokona³ On dzie³a odkupienia
ludzi i doskona³ego uwielbienia Boga, co stanowi istotê kultu chrzecijañskiego9. Koció³ g³osi misterium paschalne w wiêtych, którzy z Chrystusem
wspó³cierpieli i zostali z Nim wspó³uwielbieni, przedstawia ich wiernym jako
przyk³ad, poci¹gaj¹cy wszystkich przez Chrystusa do Ojca, a przez ich zas³ugi
wyjednywa Bo¿e dobrodziejstwa10. W wiêtej liturgii, w której moc Ducha
wiêtego dzia³a na nas przez sakramentalne znaki, dokonuje siê, w najbardziej szlachetny sposób, zjednoczenie wiernych z Kocio³em w niebie.
Por. P. Parsch, Rok liturgiczny, t. II. Okres Wielkanocny, Poznañ 1956, s. 368.
Pawe³ VI, Pismo apostolskie zatwierdzaj¹ce ogólne normy roku liturgicznego
i nowy ogólny kalendarz rzymski; por. Sobór Watykañski II, Konstytucja o liturgii
wiêtej Sacrosanctum Concilium (dalej KL), 5.
10
KL 104.
8
9
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W ten sposób wspólnie z nim w radosnym uniesieniu wielbimy majestat Bo¿y;
wszyscy odkupieni krwi¹ Chrystusa z ka¿dego pokolenia, jêzyka, ludu i narodu (por. Ap 5,9) i zgromadzeni w jeden Koció³, jedn¹ pieni¹ chwa³y uwielbiamy Boga w Trójcy jedynego11.
Koció³ pielgrzymów ustawicznie wpatruje siê w ¿ycie tych, którzy wiernie szli za Chrystusem, aby szukaæ przysz³ego miasta12, oraz by poznawaæ
w³aciw¹ dla ka¿dego, stosownie do stanu i warunków, najbezpieczniejsz¹
drogê, po której wród zmiennoci wiata bêdziemy mogli dojæ do doskona³ego zjednoczenia z Chrystusem, czyli do wiêtoci (KK 50)13. Sobór Watykañski II uczy ponadto, i¿ poprzez ¿ycie wiêtych, którzy byli wspó³uczestnikami
naszego cz³owieczeñstwa, a którzy jednak¿e w sposób doskonalszy przemieniali siê wed³ug wzoru Chrystusa14, Bóg ukazuje ludziom dostrzegalnie i bardzo wymownie swoj¹ obecnoæ i swoje oblicze. W wiêtych Bóg sam do nas
przemawia i daje nam znak swojego królestwa, do którego jestemy wezwani.
wiêci to mnóstwo wiadków (por. Hbr 12,1) królestwa Bo¿ego i potwierdzenie prawdy Ewangelii; czcimy ich nie tylko ze wzglêdu na ich przyk³ad
¿ycia, ale bardziej jeszcze dlatego, ¿eby przez praktykowanie braterskiej
mi³oci umacnia³a siê jednoæ ca³ego Kocio³a w Duchu15. Tak bowiem jak
wzajemna chrzecijañska ³¹cznoæ (communio) pomiêdzy pielgrzymami
prowadzi do bliskoci z Chrystusem, tak obcowanie ze wiêtymi ³¹czy ich
z Chrystusem, z którego, jako ze ród³a i G³owy, wyp³ywa wszelka ³aska
i ¿ycie Ludu Bo¿ego (KK 50). Dlatego zatem Koció³ zaleca postawê mi³oci
tych przyjació³ i wspó³dziedziców Jezusa Chrystusa, naszych braci i szczególnych dobroczyñców, by sk³adaæ za nich Bogu nale¿ne dziêki, a ponadto
wzywaæ ich pokornie i uciekaæ siê do ich modlitw, wstawiennictwa i pomocy,
celem otrzymania od Boga dobrodziejstw przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa,
naszego Pana, który sam jest naszym Odkupicielem i Zbawicielem (KK 50).
Koció³ oddaj¹c czeæ wiêtym i obchodz¹c ich liturgiczne wspomnienia, wiêta
oraz uroczystoci  Vaticanum II nazywa to prawdziwym wiadectwem mi³oci, okazywanym przez nas mieszkañcom nieba  g³êboko wierzy, ¿e ze swej
natury zmierza to wszystko ostatecznie do Chrystusa, który jest «koron¹
wszystkich wiêtych», a przez Niego  do Boga, który jest przedziwny w swoich wiêtych i w nich jest uwielbiony16.

11
Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Kociele Lumen gentium
(dalej KK), 50.
12
Por. Hbr 13,14; 11,10.
13
Por. Hbr 13,7; 11,3-40; Syr  rozdz. 4450.
14
Por. 2 Kor 3,18.
15
Por. Ef 4,1-6; KK 50.
16
KK 50; por. 2 Tes 1,10.
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W wietle istniej¹cej zasady lex orandi lex credendi, odnoszonej zw³aszcza do liturgicznych formularzy mszalnych, modlitwa Kocio³a wyra¿a teologiczne prawdy wyznawanej wiary.
Formularz mszalny o b³. Wincentym, biskupie, z dnia 9 padziernika, s³awi
przede wszystkim postawê pokory tego krakowskiego pasterza XIII wieku 17.
Nie oznacza to jednak, i¿ nie odznacza³ siê i nie promieniowa³ innymi cnotami.
Historia potwierdza jego mi³oæ Boga ponad wszystko, ukochanie Kocio³a
i Ojczyzny, wielk¹ czeæ dla Najwiêtszego Sakramentu, a tak¿e mi³oæ Matki
Bo¿ej18.
Kolekta nowego Msza³u, podobnie jak oratio formularza przedsoborowego, mówi o biskupie Wincentym przede wszystkim jako o tym, który porzuci³ zaszczyty wiata, a Bóg okry³ go chwa³¹ pokory19. Tradycyjne opisy
hagiograficzne z podziwem, szacunkiem i wychwalaniem przedstawia³y wielki
gest b³. Wincentego: rezygnacjê z godnoci biskupiej i przyjêcie skromnego
habitu cysterskiego. £aciñski tekst tej liturgicznej modlitwy okrela godnoæ
biskupi¹ s³owami pompa saeculi (wspania³oæ, okaza³oæ, przepych wiata
ziemskiego, widzialnego, przemijaj¹cego)20, a polskie t³umaczenie jako zaszczyty
wiata. Koció³ naszych czasów, poczynaj¹c od Soboru Watykañskiego II
(19621965), zdecydowanie akcentuje charakter s³u¿ebny tego urzêdu, mówi¹c o wype³nianiu przez biskupów pos³ugi nauczania, uwiêcania i kierowania (pasterzowania)21, któr¹ to s³u¿bê winni pe³niæ z pokor¹ i mêstwem.
Pasterze trzody Chrystusa powinni przede wszystkim na wzór Najwy¿szego i Wiekuistego Kap³ana, Pasterza i Biskupa naszych dusz, pobo¿nie i ochoczo, z pokor¹
i mêstwem pe³niæ swoj¹ s³u¿bê, która tak wype³niona bêdzie tak¿e dla nich wznios³ym rodkiem uwiêcenia. Wybrani do pe³ni kap³añstwa, obdarzeni s¹ ³ask¹
sakramentaln¹, aby modl¹c siê, sk³adaj¹c ofiarê i g³osz¹c naukê, wype³niali doskona³¹ misjê mi³oci pasterskiej poprzez ka¿d¹ formê troski i s³u¿by (servitium)
biskupiej i aby nie lêkali siê oddaæ swego ¿ycia za owce, a stawszy siê wzorem
dla swojej trzody (por. 1 P 5,3), prowadzili Koció³ tak¿e swoim przyk³adem do
coraz wiêkszej wiêtoci (KK 41).
Por. Msza³ Rzymski dla diecezji polskich (dalej MRP 1986), Poznañ 1986,
s. 202n; Msza³ ³aciñsko-polski (dalej M£P 1968), Paris 1968, s. 414*416*.
18
Por. K. wi¿ek, B³ogos³awiony Wincenty Kad³ubek, dz. cyt., s. 5558.
19
Por. Bo¿e, Ty okry³e chwa³¹ pokory b³ogos³awionego Wincentego, biskupa,
który porzuci³ zaszczyty wiata (MRP 1986, s. 203); Bo¿e, który b³ogos³awionego
Wincentego, Wyznawcê i Biskupa, unikaj¹cego zaszczytów wiata, okry³e chwa³¹
pokory (M£P 1968, s. 414*). Dla obu tych t³umaczeñ tekst ³aciñski brzmi: Deus, qui
beatum Vincentium Confessorem tuum atque Pontificem spretis saeculi pompis, humilitatis gloria decorasti (M£P 1968, s. 414*).
20
Por. A. Jougan, S³ownik kocielny ³aciñsko-polski, Poznañ 1958, s. 517, 599.
21
Por. Sobór Watykañski II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kociele Christus Dominus (dalej DB), 11.
17
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Wzmianka kolekty o przyobleczeniu, okryciu przez Boga biskupa Wincentego chwa³¹ pokory  stanowi¹ca na pozór niezwyk³e, zaskakuj¹ce zestawienie  przystaje wymownie do jego biografii. Z tradycji hagiograficznej
bowiem wyranie wynika, i¿ rezygnacjê ze stolicy biskupiej przypisywano pokorze tego pasterza krakowskiego22. Biskup Kad³ubek unikaj¹c i porzucaj¹c
zaszczyty wiata, przechodz¹c w pokorze ze wiatowego ¿ycia do ¿ycia
zakonnego, uczyni³ co wiêcej ani¿eli mogliby uczyniæ ludzie z mniej znacz¹cych spo³ecznie rodowisk. Niew¹tpliwie decyzja taka wyp³ywa³a z wiary, która
pozwala patrzeæ na swoje ¿ycie, jego przemijalnoæ i wzglêdnoæ, z w³aciwej
perspektywy. St¹d te¿ proba kolekty sformu³owana z myl¹ o uczestnikach
liturgii i zachêcaj¹ca ka¿dego do naladowania tak wielkiej cnoty, aby 
w wymiarze eschatologicznym  zas³u¿yæ na udzia³ w ¿yciu wiecznym23.
Decyzjê biskupa Wincentego, syna Kad³ubka z Karwowa, rezygnacji z pasterzowania w Krakowie, po dwóch wiekach t³umaczy, w sposób wymowny,
wielki historyk Jan D³ugosz w swoim dziele Roczniki Królestwa Polskiego.
Wincenty (...) rozumiej¹c, ¿e jego stanowisko biskupie jest zwi¹zane z ró¿nymi
troskami i niebezpieczeñstwami, zapragn¹³ opuciæ morze gro¿¹ce zgub¹. Bêd¹c
mê¿em niezwykle wykszta³conym i ogromnie pobo¿nym, postanowi³ ust¹piæ
ze stanowiska biskupa, które zajmowa³ ju¿ prawie dwanacie lat. Przedtem przez
d³ugi czas nie móg³ tego uczyniæ, bo siê sprzeciwiali jego zamiarowi ksi¹¿ê Leszek
Bia³y i kapitu³a krakowska, którzy g³êboko boleli nad tym, ¿e pañstwo i Koció³
zostan¹ pozbawieni tak wybitnej osobowoci. Ci¹g³ymi jednak probami i g³êbok¹ pokor¹ pokona³ opór ksiêcia i kapitu³y24.

S³awny kronikarz Jan D³ugosz podkrelaj¹c pokorê biskupa Kad³ubka, pokazuje jej konkretny wymiar w jego ¿yciu zakonnym.
Wincenty uda³ siê do klasztoru w Jêdrzejowie, gdzie wtedy bracia bardzo gorliwie przestrzegali zasad ¿ycia cysterskiego. Przyj¹³ habit i z³o¿y³ luby zakonne,
a z doskona³ego stawszy siê najdoskonalszym, zacz¹³ naladowaæ ubóstwo
Chrystusa i s³u¿yæ swojemu Bogu surowym ¿yciem. Pozby³ siê stroju i trosk
biskupich, by przep³yn¹æ burzliwe morze doczesnego ¿ycia, które wród zgie³ku
grzechów oddziela nas od Boga. Jego szlachetny duch w ci¹g³ym d¹¿eniu do
Por. H. Fros, Wprowadzenie do Mszy o wiêtych, cz. II, Warszawa 1982, s. 328.
(...) spraw, abymy naladuj¹c tak wielk¹ cnotê, zas³u¿yli na udzia³ w ¿yciu
wiecznym (MRP 1986, s. 203); prosimy Ciê, abymy korzystaj¹c z przyk³adu tak
wielkiej cnoty zas³u¿yli na udzia³ w chwale niebieskiej (M£P 1968, s. 414*). Tekst
³aciñski, z którego pochodz¹ oba t³umaczenia, brzmi: praesta, quaesumus; ut, tantae
virtutis proficientes exemplo, eius meritis caelestis gloriae consortes efficiamur (M£P
1968, s. 414*).
24
9 padziernika. B³. Wincentego Kad³ubka, Biskupa, Godzina Czytañ. II Czytanie: Jan D³ugosz, Roczniki Królestwa Polskiego, ksiêga VI, Warszawa 1973, s. 252,
284, w: Liturgia godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bo¿ego, Poznañ 1988, s. 1254.
22
23

B³ogos³awiony Wincenty Kad³ubek  nauczyciel

41

rzeczy wznios³ych, niebieskich i do najwy¿szego dobra nie móg³ znieæ, ¿e przebywa wród rzeczy ziemskich, niemal jak w cieniu, i przez surowe ¿ycie zakonne
kierowa³ swój umys³ ku niebieskiemu wiat³u. Po piêciu latach spêdzonych pobo¿nie w klasztorze jêdrzejowskim, ósmego marca, zeszed³ ze wiata, by otrzymaæ
niewiêdn¹cy wieniec za swoje trudy od Chrystusa, dla którego wszystko opuci³.
Pochowano go w tym¿e klasztorze w Jêdrzejowie na rodku chóru 25.

Mistrz Wincenty, jak jednog³onie stwierdzaj¹ jego biografowie, by³ cz³owiekiem bez skazy (sine macula); to cz³owiek g³êbokiej wiedzy i nauki,
cz³owiek ¿yj¹cy wiêcej ¿yciem wewnêtrznym; sw¹ pokorê za zaznaczy³ nie
tylko w s³owach pe³nych prostoty: Cracoviensis ecclesiae indignus minister,
humilis episcopus, ale tak¿e potwierdzi³ sw¹ postaw¹ ¿yciow¹, gdy rzucaj¹c
dostojeñstwo, w³adzê, dostatki, poszed³ za mur klasztorny, gdzie ta pokora mia³a dlañ byæ, obok innych cnót zakonnych, treci¹ reszty jego ¿ycia26.
Metropolita Krakowski, arcybiskup Karol Wojty³a, we wspomnianym
Licie na dwusetn¹ rocznicê beatyfikacji (1964 r.) napisa³, ¿e biskup Kad³ubek, jego daleki poprzednik, przeszed³ do koñca swoj¹ drogê do wiêtoci, rezygnuj¹c w 1218 roku ze stolicy biskupiej w Krakowie i udaj¹c siê do klasztoru
cystersów w Jêdrzejowie, gdzie z³o¿y³ luby zakonne. Po piêciu latach ¿ycia
monastycznego, 8 marca 1223 roku, Mistrz Wincenty (tak nazwany, gdy¿
jako jeden z pierwszych Polaków osi¹gn¹³ tytu³ magistra na Uniwersytecie
w Bolonii), odszed³ ze wiata otoczony nimbem m¹droci, pokory i nieskazitelnej cnoty, na której nie sposób znaleæ ¿adnego cienia  jak siê wyrazi³ jeden
ze znakomitych znawców historii polskiego redniowiecza27.
Sobór Watykañski II ucz¹c o powszechnym powo³aniu do wiêtoci,
przypomnia³, ¿e
wszyscy w Kociele, niezale¿nie od tego, czy nale¿¹ do hierarchii, czy s¹ przedmiotem jej pasterskiego pos³ugiwania, powo³ani s¹ do wiêtoci, zgodnie ze s³owami Aposto³a: Albowiem wol¹ Bo¿¹ jest wasze uwiêcenie (1 Tes 4,3; por.
Ef 1,4). Ta za wiêtoæ Kocio³a nieustannie ujawnia siê (...) w owocach ³aski,
które Duch rodzi w wiernych. Rozmaicie wyra¿a siê ona u poszczególnych ludzi,
którzy we w³aciwym sobie stanie ¿ycia d¹¿¹ do doskona³ej mi³oci, bêd¹c zbudowaniem dla innych (KK 39).

W ró¿nych rodzajach ¿ycia i powinnociach, wiêtoæ jest pod¹¿aniem za Chrystusem ubogim, pokornym i dwigaj¹cym krzy¿, aby zas³u¿yæ na uczestnictwo
w Jego chwale. Ka¿dy wed³ug w³asnych darów i zadañ powinien kroczyæ drog¹
¿ywej wiary, która wzbudza nadziejê i dzia³a przez mi³oæ (KK 41).
Tam¿e.
W. Padacz, Ciemnoæ ich nie ogarnê³a, Osny (Val  dOise) 1973, s. 147;
K. wi¿ek, B³ogos³awiony Wincenty Kad³ubek, dz. cyt., s. 53.
27
K. Wojty³a, List pasterski..., dz. cyt., s. 99.
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B³. Wincenty Kad³ubek jako pasterz trzody Chrystusa, na wzór Najwy¿szego i Wiekuistego Kap³ana, Pasterza i Biskupa, pobo¿nie i z pokor¹ oraz
mêstwem pe³ni³ swoj¹ s³u¿bê. Antyfona na wejcie odnosi s³owa proroka
Daniela (12,3) do b³ogos³awionego biskupa, zaliczaj¹c go do m¹drych wiec¹cych jak blask niebieskiego sklepienia28, b³yszcz¹cych jak wspania³y firmament29. Dlatego, ¿e nauczyli wielu sprawiedliwoci30, przywiedli wielu
do sprawiedliwoci31, bêd¹ wieciæ, janieæ jak gwiazdy na wieki32.
S³owo Bo¿e przeznaczone w Liturgii S³owa na wspomnienie biskupa
Kad³ubka akcentuje w sposób szczególny czynn¹ postawê cz³owieka wierz¹cego, który podejmuje siê pomno¿enia talentów otrzymanych od Boga33 i zdobycia m¹droci, której szuka na w³aciwej drodze, prowadz¹cej do samego jej
ród³a  nieskoñczenie dobrego Boga34. Cz³owiek szlachetny nie zapomina
ponadto o tym, aby zdobywaj¹c m¹droæ, kierowaæ siê ni¹ w swoim codziennym postêpowaniu, poniewa¿ tak¿e w ten sposób dokonuje siê jej powiêkszenie i pog³êbienie35.
S³owa M¹droci Syracha odnosi Koció³ w liturgii do b³. Wincentego, który by³ takim mê¿em uczonym, szukaj¹cym m¹droci starszych pokoleñ.
Ca³y kontekst perykopy, przeznaczonej na czytanie w dniu liturgicznego upamiêtnienia ¿ycia i dzia³alnoci biskupa Kad³ubka, w pe³ni odpowiada temu
B³ogos³awionemu. Starotestamentowy tekst powiêcony jest bowiem opisowi
¿ycia cz³owieka m¹drego, oddanego studium Prawa Bo¿ego, jednego z tych
pisarzy, których w czasach Chrystusa nazywano rabbi. Póki sami nie ulegli
b³êdom, byli duchowymi przywódcami ludu Pierwszego Przymierza, tworzyli
jego elitê i wskazywali mu w³aciwe drogi, których domaga³ siê Pan. Syracydes (Syrach) mówi o tych ludziach, ¿e powiêcali siê ca³kowicie rozwa¿aniu
Biblii, aby posi¹æ m¹droæ36. Nie zapomina te¿ o szacunku dla m¹droci starszych pokoleñ i ich roli depozytariuszy dawnych tradycji i obyczajów, które
przechowuj¹ w swej pamiêci. Oni umieli odczytywaæ istotê przypowieci,
odkrywali g³êboki sens w podaniach i opowiadaniach znakomitych ludzi,
M£P 1968, s. 414*; (³ac.: Qui docti fuerint, fulgebunt quasi splendor firmamenti).
MRP 1986, s. 203; (³ac.: jw.).
30
Tam¿e; (³ac.: qui ad iustitiam erudiunt multos).
31
M£P 1968, s. 414*; (³ac. jw.).
32
Tam¿e; MRP 203; (³ac.: quasi stellae in perpetuas aeternitates).
33
Por. Ewangelia z Liturgii S³owa na wspomnienie b³. Wincentego Kad³ubka:
Mt 25,14-23, Przypowieæ o talentach.
34
Por. Pierwsze czytanie z formularza mszalnego (jw.), Czytanie z Ksiêgi Syracydesa (Syracha) 39,1-3.4c-11.
35
Por. E. Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o wiêtych, t. 7, Warszawa
1988, s. 169.
36
Por. Syr 39,1-3 i komentarz: H. Fros, Wprowadzenie do Mszy o wiêtych, cz. II,
dz. cyt., s. 329.
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podawali ukryte znaczenie symboli, obrazów i przys³ów; dziêki temu sami byli
uzdolnieni do wypowiadania m¹drych maksym  takich, jakie spotykamy
w ksiêgach m¹drociowych Starego Testamentu.
W tym szczególnym i konkretnym miejscu i czasie u¿ycia tego tekstu
M¹droci Syracha, we wspomnienie w liturgii b³. biskupa Kad³ubka, kojarzy
Koció³ nasz¹ uwagê z Mistrzem Wincentym, który w swej Kronice siêga³
do najstarszych przekazów i podañ dotycz¹cych narodu polskiego. Kad³ubek
kierowa³ siê przy jej pisaniu podobnym do owego biblijnego z Ksiêgi Syracydesa pragnieniem przekazania Polakom m¹drych wskazañ i ukazania szlaków,
dróg, którymi by mogli bezpiecznie pod¹¿aæ ku przysz³oci37.
Dla spe³nienia jednak¿e tego wa¿nego zadania we wspólnocie Ludu
Bo¿ego, nale¿y wczeniej nie szczêdziæ wysi³ków do solidnego zg³êbiania m¹droci i rozpamiêtywania tego, co w dziejach jest dobre, a co z³e, szkodliwe;
dowiadczyæ dobra i z³a miêdzy ludmi (Syr 39,4). Dla zdobycia podobnego
rozeznania, którego nie nabywa siê w cieniu zamkniêtego gabinetu, trzeba przebiegaæ ziemiê obcych narodów, tzn. podró¿owaæ, poznawaæ inne kraje i dysponowaæ w ten sposób wieloma porównaniami i odniesieniami. Takie wszechstronne wykszta³cenie, prawdziw¹ humanistyczn¹ kulturê, przypisuje Koció³
w Polsce b³. Wincentemu Kad³ubkowi, który w tym celu odby³ gruntowne
studia, najpierw prawdopodobnie w szkole katedralnej w Krakowie, a nastêpnie na Uniwersytecie w Bolonii i Pary¿u. Jako jeden z pierwszych Polaków
osi¹gn¹³ na zagranicznym uniwersytecie tytu³ magistra i st¹d nazwano go
Mistrz Wincenty38. W aktach beatyfikacyjnych nazwany jest «Mê¿em
nauk¹ i cnot¹ znakomitym». Umia³ stworzyæ g³êbok¹ syntezê nauki i wiary.
Nauka by³a dlañ fundamentem, na którym ros³a, pog³êbia³a siê i dojrzewa³a
wiara, wznosz¹c siê do wy¿yn mistycznych39.
Po zakoñczeniu studiów i powrocie do Krakowa Wincenty Kad³ubek pracowa³ w kancelarii ksi¹¿êcej oraz kierowa³ szko³¹ katedraln¹. Prawdopodobnie te¿ przyczyni³ siê do sprowadzenia z Italii do Krakowa relikwii w. Floriana
w roku 1184, za czasów Kazimierza Sprawiedliwego. Po mierci tego ksiêcia
zosta³ prepozytem kapitu³y w Sandomierzu, a w 1207 r., podczas pierwszych
wyborów kapitulnych w Krakowie, wybrano go na biskupa krakowskiego. Gdy
papie¿ Innocenty III zatwierdzi³ ten wybór, Mistrz Wincenty zosta³ w nastêpnym roku wywiêcony na biskupa40. Jako pasterz krakowski z ca³¹ gorliwoci¹ popiera³ dzia³alnoæ arcybiskupa gnienieñskiego Henryka Kietlicza,
d¹¿¹cego do odnowy ¿ycia religijnego duchowieñstwa i wiernych wieckich.
Por. H. Fros, Wprowadzenie..., dz. cyt., s. 329.
Por. K. Wojty³a, List pasterski..., dz. cyt., s. 98; E. Sztafrowski, Wprowadzenie
do liturgii Mszy o wiêtych, dz. cyt., s. 169.
39
K. wi¿ek, B³ogos³awiony Wincenty Kad³ubek, dz. cyt., s. 54.
40
Por. K. Wojty³a, List pasterski..., dz. cyt., s. 99.
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Temu celowi s³u¿y³y liczne synody i zjazdy biskupów polskich. Bra³ w nich
udzia³ b³. Wincenty, uczestnik s³ynnego IV Soboru Laterañskiego w 1215 roku,
który zobowi¹za³ wiernych do przyjmowania Eucharystii przynajmniej raz
w roku, w okresie wielkanocnym.
Pos³ugiwanie biskupa Kad³ubka w sto³ecznym Krakowie cechowa³a wielka
troska o s³u¿bê Bo¿¹, liturgiê. Tradycja zgodnie utrzymuje, ¿e b³. Wincenty
pierwszy w Polsce wprowadzi³ w 1208 roku  w katedrze na Wawelu  tzw.
wieczn¹ lampkê p³on¹c¹ przed Najwiêtszym Sakramentem. W potrydenckim (1568) oficjum brewiarzowym, a przed Liturgi¹ godzin Soboru Watykañskiego II (19621965), przeznaczonym ku czci b³. Wincentego Kad³ubka,
w czytaniu hagiograficznym drugiego Nokturnu (dzi: Godzina czytañ), zostaje potwierdzone przez Koció³, ¿e biskup Kad³ubek ofiarowa³ oznaki swej
godnoci, aby w krakowskiej wi¹tyni katedralnej by³a wiecznie (perpetuo)
podtrzymywana p³on¹ca lampa (wiat³o). Wprowadzony przez b³. Wincentego
zwyczaj zosta³ okrelony nadzwyczajnym (wyj¹tkowym, doskona³ym)
dowodem jego pobo¿noci (religijnoci)41. Biskup Karol Wojty³a powiedzia³
w kazaniu wyg³oszonym w Jêdrzejowie 8 marca 1959 roku, i¿ Wincentego
nazywano mistrzem (...) i chcia³ nim byæ, ale w oparciu o swego Mistrza Chrystusa chcia³ wieciæ Jego wiat³em i promieniowaæ Jego dobroci¹ i Jego mi³oci¹42. Jeli symbolicznym znakiem mi³oci jest ¿ar, ogieñ, to musia³a byæ wielka
mi³oæ w sercu biskupa Kad³ubka wobec Wiênia Mi³oci, skoro wyrazi³ j¹
w postaci wiecznego, nieustannego wiat³a przed tabernakulum43.
P³on¹ce wiat³o wiecznej lampki przed Najwiêtszym Sakramentem by³o
w tamtym czasie mocno zwi¹zane z rozwojem kultu Eucharystii. W przekonaniu wielu historyków i teologów taki zwyczaj stanowi³ jedn¹ z reakcji na b³êdne
teorie zwolenników Berengariusza z Tours (zm. 1088) i ruchu albigensów,
którzy (jedni i drudzy) zaprzeczali rzeczywistej i trwa³ej obecnoci Jezusa
Chrystusa w Eucharystii. Teologowie pog³êbiali znajomoæ tej prawdy wiary,
a w praktyce ¿ycia religijnego wiernych pojawi³y siê nowe znaki czci do Postaci Eucharystycznych przechowywanych w kocio³ach. Pod koniec XI wieku przyjmuje siê zwyczaj przyklêkania przed Najwiêtszym Sakramentem
i okadzania go. W ci¹gu XII wieku pojawia siê tabernakulum (od ³ac. tabernaculum  namiot, dom, przybytek), miejsce przechowywania Eucharystii,
na o³tarzu lub obok niego, a nastêpnie zapala siê tzw. wieczn¹ lampkê. Wszystkie te oznaki czci wobec Pana Jezusa obecnego w Eucharystii szybko siê
41
Eximium vero eius religionis argumentum fuit, dum insigne erogavit peculium,
ut in templo cathedrali Cracoviensi lampas accensa coram altaris Sacramento perpetuo
asservaretur (Die 9 octobris. B. Vincentii Kad³ubek, In II Nocturno. Lectio v, w: Officia propria Dioecesium Poloniae, Pars Altera, Torino 1965, s. 140).
42
Cyt. za: K. wi¿ek, B³ogos³awiony Wincenty Kad³ubek, dz. cyt., s. 57.
43
Por. tam¿e.
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rozpowszechni³y w ca³ym Kociele i s¹ wiadectwem zarówno nauczania
teologów oraz rozporz¹dzeñ synodalnych i biskupich, jak i wiary i potrzeb
duchowych wiernych.
Powstanie wielu form czci Eucharystii teologowie wi¹¿¹ zw³aszcza z wiar¹ i pobo¿noci¹ wiernych, których pozbawiono g³êbszego kontaktu z Eucharysti¹, gdy¿ wy³¹czono ich ze sk³adania darów ofiarnych, schola zabra³a im
piewy, stoj¹cy przed o³tarzem celebrans zas³ania³ im o³tarz i to, co siê na nim
dzia³o, zaniknê³a modlitwa powszechna, modlitwa eucharystyczna by³a odmawiana po cichu, radykalnie spad³a liczba komunikuj¹cych, nie podawano im
Komunii na rêkê i w konsekwencji tego wszystkiego nast¹pi³o redukowanie
uczestnictwa wiernych w Mszy, która sta³a siê mysterium depopulatum,
a Komuniê wiêt¹ traktowano jako mysterium tremendum. Rozwój form kultu
by³ reakcj¹ na to wyobcowanie44. W szerzeniu ró¿nych form kultu Eucharystii znacz¹c¹ rolê odegra³y klasztory benedyktyñskie i cysterskie, a zw³aszcza
najbardziej znany w tym czasie w ca³ej Europie klasztor Cluny. Cystersi rozwijali refleksjê nad Komuni¹ duchow¹ i eucharystyczn¹, ukazuj¹c zwi¹zek tej
ostatniej z Kocio³em i nawo³uj¹c do visitatio Sanctissimi45. W wielkim stopniu do rozwoju czci Najwiêtszego Sakramentu przyczyni³ siê w. Franciszek
z Asy¿u ze swoimi braæmi, którym poleca³, aby wszêdzie, gdzie siê udaj¹, otaczali najwy¿sz¹ czci¹ Eucharystiê i troszczyli siê o naczynia, w których siê
przechowuje wiête Postacie. Mieli oni b³agaæ
pokornie duchownych, aby ponad wszystko czcili Najwiêtsze Cia³o i Krew Pana
naszego Jezusa Chrystusa oraz wiête imiona i s³owa Jego napisane, które konsekruj¹ Cia³o. Kielichy, korpora³y, ozdoby o³tarza i wszystko, co s³u¿y do ofiary,
niech bêd¹ kosztowne. I jeli w jakim miejscu Najwiêtsze Cia³o Pana bêdzie
umieszczone za ubogo, niech bêdzie wed³ug przepisów Kocio³a umieszczone
przez nich w miejscu godnym i zabezpieczone46.

Znamienne s¹ te¿ s³owa testamentu w. Franciszka, w którym napisa³: na tym
wiecie nie widzê niczego wzrokiem cielesnym z Najwy¿szego Syna Bo¿ego,
tylko Jego Najwiêtsze Cia³o i Najwiêtsz¹ Krew (...). I pragnê, aby te najwiêtsze tajemnice by³y ponad wszystko czczone, uwielbiane i umieszczane
w godnych miejscach47. Charyzmat zakonu franciszkañskiego, maj¹cego wielki
wp³yw na wiernych, sprawi³, ¿e to oni wnieli ogromny wk³ad w rozwój kultu
B. Nadolski, Liturgika, t. IV. Eucharystia, Poznañ 1992, s. 294.
Por. B. Nadolski, Liturgika, t. IV, dz. cyt., s. 293n; W. Bomba, Kult Eucharystii
poza Msz¹ wiêt¹, w: Mysterium Christi. 3. Msza wiêta, red. W. wierzawski, Kraków
1992/1993, s. 330n.
46
w. Franciszek z Asy¿u, List do kustoszów (1), w: wiêci Franciszek i Klara
z Asy¿u, Pisma, Kraków  Warszawa 2002, s. 263.
47
w. Franciszek z Asy¿u, Testament, w: wiêci Franciszek i Klara..., dz. cyt.,
s. 215.
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eucharystycznego, a po czêci te¿ i na powszechnoæ stosowania wiecznej
lampki48. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e wieczna lampka, któr¹ w Polsce wprowadzi³ b³. Wincenty Kad³ubek, stanowi³a niezwyk³¹ formê reakcji na niektóre
herezje owego czasu, podkrelaj¹c w szczególny sposób wiarê, czeæ i szacunek dla Najwiêtszych Postaci przechowywanych w kociele. Tradycja
podaje, ¿e oprócz katedry na Wawelu, gdzie biskup Kad³ubek zapali³ wieczn¹
lampkê przed Najwiêtszym Sakramentem, wieczne wiat³o p³onê³o tak¿e
w kolegiacie NMP w Kielcach, by niebawem ten zwyczaj upowszechni³ siê
w ca³ej naszej Ojczynie. W ten sposób b³. Wincenty by³ pierwszym polskim
biskupem, który przeszed³ do historii jako pionier i jako wyj¹tkowy czciciel
Sakramentu O³tarza, zapalaj¹c na ziemiach polskich wieczny znicz eucharystyczny, by p³on¹³ równoczenie i w wiecznych lampkach, i w sercach jego
wspó³rodaków49.
Biskup Kad³ubek naucza³, ¿e w Eucharystii, wraz z sakramentem pokuty,
znajduje siê potencja³ si³ duchowych, moralnych, religijnych i spo³ecznych
oraz twórcze si³y nadprzyrodzone wzbogacaj¹ce osobowoæ cz³owieka w mi³oæ
ewangeliczn¹50. B³. Wincenty wskaza³ na godnoæ i wielkoæ Eucharystii,
nie mocnym i ¿arliwym s³owem, lecz gestem milcz¹cym, zapalaj¹c po raz pierwszy w Polsce wieczne wiat³o przed tabernakulum. Gest ten by³ nader wymowny i tak sugestywny, ¿e nie potrzebowa³ prawie ¿adnych komentarzy51.
Mi³oæ Kocio³a i nauka o stosunku w³adzy kocielnej do wieckiej
by³a znamiennym rysem pos³ugi pasterskiej biskupa Wincentego Kad³ubka, który
w Kronice polskiej g³osi³ wy¿szoæ jurysdykcji kocielnej nad wieck¹.
Dlatego te¿ piêtnuj¹c zbrodniê na Ska³ce w Krakowie, której ofiar¹ pad³ w.
Stanis³aw biskup, przydzieli³ biskupowi Gedce rolê sêdziego nad oskar¿onym
monarch¹ Boles³awem mia³ym. B³. Wincenty za czyni³ wiele, aby rozkrzewiæ kult tego wiêtego mêczennika, swojego poprzednika na stolicy krakowskiej, przyczyniaj¹c siê bardzo znacz¹co do kanonizacji w. Stanis³awa w 1253
roku, której ju¿ nie doczeka³52. Biskup Kad³ubek pisz¹c Kronikê dla Kazimierza Sprawiedliwego, potomka Boles³awa mia³ego, chwali³ z jednej strony
Por. W. Bomba, Kult Eucharystii..., dz. cyt., s. 331.
K. wi¿ek, B³ogos³awiony Wincenty Kad³ubek, dz. cyt., s. 57.
50
K. wi¿ek, J. R. Bar (oprac.), B³ogos³awiony Wincenty Kad³ubek: ¿ycie  kult
 modlitwy, Warszawa 1985, s. 79.
51
Tam¿e.
52
Por. K. wi¿ek, B³ogos³awiony Wincenty Kad³ubek, dz. cyt., s. 58. Autor tej
publikacji uwa¿a, ¿e biskup Kad³ubek rozpali³ kult w. Stanis³awa, biskupa i mêczennika po tym, jak bêd¹c na studiach s³ysza³ o podobnej zbrodni dokonanej w Anglii,
w roku 1170, na odwa¿nym obroñcy praw Kocio³a w. Tomaszu Beckecie, przez ludzi
króla Henryka II. Ten biskup angielski zosta³ kanonizowany cztery lata po mêczeñstwie
(1174); w tym te¿ roku b³. Wincenty rozpocz¹³ krzewienie kultu krakowskiego biskupa
i mêczennika (por. tam¿e).
48
49

B³ogos³awiony Wincenty Kad³ubek  nauczyciel

47

tego ostatniego dla wielu zalet, ale jednoczenie mówi³ o nim, jako o tym,
który splami³ siê krwi¹ i poderwa³ sobie i nastêpcom autorytet monarszy.
O w. Stanis³awie autor Kroniki zostawi³ bardzo piêkne wiadectwo, czytamy
bowiem m.in.:
A gdy przewiêty biskup krakowski Stanis³aw nie móg³ odwieæ go (Boles³awa)
od tego okrucieñstwa53, najpierw grozi mu zag³ad¹ królestwa, wreszcie wyci¹ga
ku niemu miecz kl¹twy. Atoli on, jak by³ zwrócony w stronê nieprawoci, w dziksze
popada szaleñstwo (...). Rozkazuje wiêc przy o³tarzu, poród infu³, nie okazuj¹c
uszanowania ani dla stanu, ani dla miejsca, ani dla chwili  porwaæ biskupa! Ilekroæ okrutni s³u¿alcy próbuj¹ rzuciæ siê na niego, tylekroæ skruszeni, tylekroæ na
ziemiê powaleni ³agodniej¹. Wszak tyran, l¿¹c ich z wielkim oburzeniem, sam podnosi wiêtokradzkie rêce, sam odrywa oblubieñca od ³ona oblubienicy, pasterza
od owczarni. Sam zabija ojca w objêciach córki i syna w matki wnêtrznociach.
O ¿a³osne, naj¿a³oniejsze miertelne widowisko! wiêtego bezbo¿nik, mi³osiernego zbrodniarz, biskupa niewinnego najokrutniejszy wiêtokradca rozszarpuje,
poszczególne cz³onki na najdrobniejsze cz¹stki rozsiekuje, jak gdyby mia³y
ponieæ karê [nawet i] poszczególne cz¹stki cz³onków. A ja ze zdumienia i z jakowego przera¿enia ca³kiem zdrêtwia³em, tak i¿ ledwie poj¹æ, a có¿ dopiero jêzykiem,
có¿ dopiero piórem wyraziæ zdo³am, jak¿e wyraziæ potrafiê cudowne dzie³a na tym
wiêtym przez Zbawiciela zdzia³ane54.

Biskup Wincenty Kad³ubek zosta³ nazwany w aktach beatyfikacyjnych
(1764) mê¿em nauk¹ i cnot¹ znakomitym, gdy¿ umia³ stworzyæ g³êbok¹ syntezê nauki i wiary. Nauka by³a dla niego fundamentem, na którym wzrasta³a,
pog³êbia³a siê i dojrzewa³a wiara. Wszêdzie, gdzie spotyka³ siê z kultur¹,
z nauk¹, wszêdzie stara³ siê odnajdywaæ Chrystusa55. Jego wi¹tobliwe ¿ycie
cechowa³a przede wszystkim mi³oæ Boga ponad wszystko, zgodnie ze znan¹
Mistrzowi Wincentemu zasad¹ ascetyczn¹: Bogu wszystko  sobie nic. To
tumaczy pozostawienie swojego maj¹tku rodowego, bogactwa i splendoru
urzêdu biskupiego, s³awy, jak¹ siê cieszy³ na dworze ksiêcia krakowskiego,
wst¹pienie do klasztoru i przyjêcie za podstawê swego ¿ycia ówczesnej, surowej regu³y cysterskiej. ¯ycie w klasztorze w tamtych czasach, oparte na regule
w. Benedykta, by³o tak surowe i trudne, ¿e uwa¿ano je za bezkrwawe mêczeñstwo 56. B³. Wincenty przyj¹³ tê formê ¿ycia po to, aby przez ca³opaln¹
53
Chodzi³o o nakaz króla, aby ¿ony jego poddanych, którzy nie tylko opucili go
wród wrogów, ale dobrowolnie na pastwê wrogów wydali, karmi³y szczeniêta, a nie
swoje niemowlêta (por. Mistrz Wincenty Kad³ubek, Kronika polska, Ksiêga II, 20,
Wroc³aw 2003, s. 75).
54
Mistrz Wincenty Kad³ubek, Kronika polska, dz. cyt., s. 75n.
55
W. Padacz, Ciemnoæ ich nie ogarnê³a, dz. cyt., s. 147.
56
Por. E. Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o wiêtych, dz. cyt., s. 170;
K. wi¿ek, B³ogos³awiony Wincenty Kad³ubek, dz. cyt., s. 55.
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ofiarê, p³yn¹c¹ z mi³oci ku Bogu, daæ wzrost, posianemu uprzednio ziarnu
ewangelicznemu w swej rozleg³ej diecezji. Postanowi³ to czyniæ do koñca swego
¿ycia, przez modlitwê, pokutê, zadoæuczynienie we dnie i w nocy57.
Czytanie z Ksiêgi Syracydesa przeznaczone na liturgiczne wspomnienie
b³. Wincentego uczy, ¿e prawdziw¹ m¹droæ nabywamy na modlitwie, w obcowaniu z Bogiem, przez owiecenie, które otrzymujemy, gdy oczycimy siê
z grzechów. Pan obdarza wtedy duchem rozumu (przez analogiê przypisujemy
to naszemu B³ogos³awionemu), który wielu chwaliæ bêdzie i na wieki nie
bêdzie zapomniany (Syr 39,9). Mistrz Wincenty, jak wszyscy wiêci, mi³oæ
Boga i poszukiwanie prawdy ³¹czy³ z mi³oci¹ i praktyk¹ modlitwy, dlatego
zrezygnowa³ z wysokiego urzêdu i uda³ siê w zacisze jêdrzejowskiego klasztoru. Taka postawa biskupa Kad³ubka zjedna³a mu ju¿ za ¿ycia uznanie wspó³czesnych, którzy musieli schyliæ g³owy przed jego m¹droci¹ i wiêtoci¹. Po
mierci to uznanie nie zmala³o u potomnych, ale raczej wzros³o dziêki temu
wszystkiemu, co zostawi³ narodowi; s³usznie zatem mo¿na do b³. Wincentego
odnieæ s³owa z koñcowego fragmentu czytania mszalnego: nie zatrze siê
pamiêæ o nim, a imiê jego ¿yæ bêdzie z pokolenia w pokolenie (Syr 39,9)58.
Ewangelia formularza mszalnego we wspomnienie b³. Wincentego Kad³ubka przedstawia przypowieæ o talentach, któr¹ opowiedzia³ Jezus swoim
uczniom (Mt 25, 14-23). Pasterz Kocio³a kieleckiego, ks. bp prof. dr hab.
Kazimierz Ryczan, w homilii wyg³oszonej w Jêdrzejowie w 1994 roku, odniós³
Chrystusow¹ prawdê z tej przypowieci do B³ogos³awionego, mówi¹c m.in.:
Mistrzu Wincenty! Ty studiowa³e w szkole Ewangelii. S³ysza³e Chrystusowe
nauczanie, ¿e pewien cz³owiek uda³ siê w dalek¹ podró¿, wezwa³ swoje s³ugi
i przekaza³ im swój maj¹tek. Jednemu da³ piêæ talentów, drugiemu dwa, trzeciemu
jeden. Ty by³e miêdzy tymi s³ugami. Przyj¹³e owe talenty z wielkim szacunkiem
i poszed³e z nimi w ¿ycie. Nie zakopa³e talentów w ziemi. Ty wiedzia³e, ¿e owe
talenty nie s¹ dane wy³¹cznie dla Ciebie. S¹ one darem Boga. Bo¿e dary nie s¹
dane tylko dla jednej osoby. Bo¿e talenty s¹ darem dla ca³ej wspólnoty. (...) Ty,
Mistrzu Wincenty, gdy gospodarz wróci³, przynios³e mu drugie tyle talentów.
Pomno¿y³e je. Te pomno¿one talenty sprawiaj¹, ¿e dzi pamiêæ o Tobie nie ginie.
 Mistrzu Wincenty, otrzyma³e talenty m¹droci i rozumu. Rzecz charakterystyczna. Te dwa dary nie pozostawa³y w Twoim ¿yciu w sprzecznoci. Mo¿na
bowiem mieæ dar rozumu, byæ uczonym, wykszta³conym. Mo¿na mieæ nadzwyczajne zdolnoci, dokonywaæ szeregu wynalazków. Mo¿na posiadaæ dar s³owa
i pisaæ wspania³e ksi¹¿ki, tworzyæ poezjê, komponowaæ zadziwiaj¹ce dzie³a muzyczne. Mo¿na byæ cz³owiekiem uczonym, ale nie byæ cz³owiekiem m¹drym.
W Twoim ¿yciu, Mistrzu Wincenty, istnia³a harmonia miêdzy rozumem a m¹droci¹. Posiadanie wiedzy nie przeszkadza³o Twojej wierze. (...) Ty by³e jednym
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W. Padacz, Ciemnoæ ich nie ogarnê³a, dz. cyt., s. 147.
Por. H. Fros, Wprowadzenie, dz. cyt., s. 330.

B³ogos³awiony Wincenty Kad³ubek  nauczyciel

49

z najbardziej wykszta³conych ludzi tamtych czasów i potrafi³e pogodziæ wiarê
i rozum. Rozum i m¹droæ sz³y u Ciebie w parze. Wiara i wiedza by³y cile ze sob¹
zespolone. Wiedza sta³a siê wiat³em dla Twojej wiary. Wiara za opromienia³a swym
ciep³em Twoje dzie³a i Twoje ¿ycie. Dlatego Twoje pisma i Twoja twórczoæ nie
szkodzi³y, ale budowa³y i s³u¿y³y drugiemu, jak prawdziwie pomno¿ony talent. (...)
 Mistrzu Wincenty! B¹d (...) nauczycielem m¹droci i rozumu. (...)  Mistrzu
Wincenty! Wszystko to robi³e dla Boga. Tak pomna¿a³e ofiarowany Ci talent.
Sta³e siê naszym nauczycielem i mistrzem. (...)  Mistrzu Wincenty!  Tak nazywali Ciê potomni. Czy wiesz o tym, ¿e Twoja nauka nic nie straci³a ze swej aktualnoci? Nie straci³a, gdy¿ wiêtoæ nigdy nie przestanie byæ aktualna. wiêtoæ
jest ponadczasowa, gdy¿ jest zakotwiczona w Bogu59.

Mi³oæ Matki Bo¿ej cechowa³a ¿ycie i dzia³alnoæ pierwszego polskiego autora dziejów ojczystych. B³. Wincenty Kad³ubek budowa³ bowiem swoj¹
religijnoæ i pobo¿noæ na ¿ywej polskiej tradycji maryjnej, zakorzenionej
w polskim narodzie od niepamiêtnych czasów. By³ wielkim czcicielem Najwiêtszej Maryi Panny, której imiê jako pierwszy wprowadzi³ do literatury polskiej, nazywaj¹c J¹ w swojej Kronice Matk¹ Stwórcy i Królow¹ Niebios60.
Prymas Tysi¹clecia, kardyna³ Stefan Wyszyñski, powiedzia³ o kronikarzu polskich dziejów, ¿e posiada³ wra¿liw¹ mi³oæ wzglêdem Najwiêtszej Maryi
Panny61. O wra¿liwoci maryjnej Mistrza Wincentego dowiadujemy siê
z tradycji i z faktu, ¿e do klasztoru w Jêdrzejowie wst¹pi³ m.in. dlatego, poniewa¿ klasztor ten by³ nazwany wtedy Domem Maryi, co uwidacznia odkryty
przy remoncie napis nad jednym z wejæ: Dom ten Domem Maryi.
Biskup Stanis³aw Szymecki, ordynariusz kielecki, w Licie pasterskim do
diecezjan z okazji Roku Jubileuszu Odkupienia (1983/4) i jubileuszu 100-lecia
Diecezji Kieleckiej (1983) napisa³, ¿e Wincenty Kad³ubek w dziejach kultu
maryjnego w Polsce odegra³ wyj¹tkow¹ rolê.
Tradycja chrzecijañska stawia Wincentego, gdy chodzi o kult maryjny, obok
w. Wojciecha i w. Jacka. (...) Wincenty uposa¿aj¹c katedrê kieleck¹, nazywa
j¹ Kocio³em Maryi Kieleckiej. (...) Po Soborze Laterañskim IV nast¹pi³o du¿e
o¿ywienie kultu maryjnego w ca³ym Kociele powszechnym, co w du¿ym stopniu
przypisaæ nale¿y dzia³alnoci w. Bernarda z Clairvaux (zm. 1153), który nada³
zakonowi cystersów cechê maryjnoci. Za patronkê zakonu obra³ on Najwiêtsz¹
Maryjê Pannê Wniebowziêt¹ i pod tym wezwaniem s¹ wszystkie kocio³y cystersów na ca³ym wiecie. B³. Wincenty mocno siê zwi¹za³ z ide¹ maryjn¹ w. Bernarda
i pozostawa³ pod jego wp³ywem. Tote¿ uczyni³o go wyj¹tkowym czcicielem Bo¿ej
Rodzicielki i krzewicielem kultu maryjnego w Polsce62.
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Bp K. Ryczan, Zauroczeni Panem. Kazania o wiêtych, Kielce 2000, s. 231n, 234.
Mistrz Wincenty Kad³ubek, Kronika polska, IV, 12.15, s. 209, 217.
Cyt. za: K. wi¿ek, J. R. Bar (oprac.), B³ogos³awiony Wincenty..., dz. cyt., s. 101.
Tam¿e.
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O ¿arliwej czci Mistrza Wincentego wobec Matki Chrystusa mówi,
jêzykiem sztuki, tak¿e ikonografia. W katedrze na Wawelu znajduje siê
obraz malarza w³oskiego San Salvator (1764), który przedstawia Wincentego w stroju cysterskim, klêcz¹cego u stóp Matki Bo¿ej, w gronie rozr
adowanych anio³ków. Obrazy identycznej treci znajduj¹ siê w katedrze sandomierskiej, w kaplicy b³. Wincentego w Jêdrzejowie oraz w pa³acu Prymasa Polski w Warszawie63. Maryjnoæ biskupa i cystersa Kad³ubka ma swoje
uzasadnienie nie tylko w tradycji, naznaczonej wp³ywem w. Bernarda
i ikonografii, ale tak¿e w Kronice Mistrza Wincentego. Odwo³uj¹c siê do
jednego z wydarzeñ w staro¿ytnym Rzymie, Kad³ubek wyra¿a naukê Kocio³a i przekonanie wiernych, ¿e to Maryja Dziewica, która porodzi³a Syna
Bo¿ego, zwyciê¿y³a wszystkie pogañskie i inne b³êdne nauki, które runê³y jak
wi¹tynia Apollina:
Rzymianie bowiem dla uwiecznienia swej s³awy wybudowali ongi jakow¹ wi¹tyniê na czeæ Apollina, która odznacza³a siê zarówno podziwu godn¹ sztuk¹, jak
wytrzyma³oci¹. Gdy pytali wyroczni, jak d³ugo ma ona istnieæ czy staæ, odpowiedziano im: Dopóki dziewica nie porodzi. Oni [jednak] sadz¹c, ¿e to siê nigdy nie
mo¿e zdarzyæ, poniewa¿ jest sprzeczne z natur¹, nazwali tê wi¹tyniê Apollina
wieczn¹. Atoli w tej samej chwili, gdy B³ogos³awiona Dziewica porodzi³a, owa
wieczna budowla runê³a i zamieni³a siê w proch 64.

B³ogos³awiony, chc¹c ponadto wyraziæ wiarê i ufnoæ w potêgê Bo¿ej Rodzicielki Maryi, kieruje do ksiêcia Kazimierza Sprawiedliwego s³owa zachêty, by
walczy³ o s³uszn¹ sprawê, przekonany o pomocy dla niego od Stwórcy i Jego
Matki. Pisze: Widzisz wiêc, Kazimierzu, co zawdziêczasz Stwórcy, co Matce
Jego, skoro raczyli ciebie nie tyle obroniæ, ile opromieniæ a¿ takim cudem65.
Id¹c za tekstami liturgicznymi modlitw Msza³u rzymskiego (z 3 maja i 26
sierpnia), mo¿na potwierdziæ przekonanie Kad³ubka i wierz¹cych Polaków,
Por. tam¿e.
Mistrz Wincenty Kad³ubek, Kronika polska, IV, 12, s. 209.
65
Tam¿e. Kad³ubek nawi¹zuje tu do autentycznej katastrofy domu w Erfurcie,
gdzie w 1183 roku odbywa³o siê zgromadzenie panów niemieckich z królem Henrykiem
przed zbrojn¹ wypraw¹ na Polskê: [Alici], gdy sporód nich znaczniejsi w wysokim
pomieszczeniu jakiego zamku w sprawie wygnania Kazimierza naradzaj¹ siê i sprzysiêgaj¹, nag³a zag³ada pozbawia ich wszelkiej mo¿noci rady i szkody. [Ów] bowiem zamek, acz trwa³ej budowy, ¿adn¹ si³¹ ani ¿adn¹ wichur¹ nie uderzony, lecz niezbadanym
wyrokiem boskim nagle wstrz¹niêty, wszystkich prawie przywali³, a niektórych ¿ycia
pozbawi³. Tak to ostyg³a zawziêtoæ jego nieprzyjació³. I nie dziw, poniewa¿ Pan chcia³
niewinnoæ jego ws³awiæ tym samym prawie cudem, jakim uwiêci³ po³óg Matki (tam¿e). Wydarzenie to udaremni³o zbrojn¹ wyprawê niemieck¹ na Polskê, a Polacy widzieli
w tym dzia³anie Opatrznoci Bo¿ej (por. K. wi¿ek, J. R. Bar (oprac.), B³ogos³awiony
Wincenty..., dz. cyt., s. 105).
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¿e Bóg da³ narodowi polskiemu w Najwiêtszej Maryi Pannie przedziwn¹
pomoc i obronê ju¿ u pocz¹tków naszych dziejów, aby religia nieustannie
cieszy³a siê wolnoci¹, a ojczyzna rozwija³a siê w pokoju66. Maryjnoæ polska
siêga swymi korzeniami dziejów epoki piastowskiej, a zosta³a odkryta i ukazana w Kronice przez b³. biskupa Wincentego, którego akta beatyfikacyjne
nazywaj¹ czcicielem Najwiêtszej Dziewicy67.
Autor Kroniki wspomina jeszcze jedno wydarzenie, które wymownie
wiadczy o g³êbokiej czci Mistrza Wincentego do Królowej Niebios i uroczystoci Jej Wniebowziêcia. Mia³o to miejsce w roku 1187/1188 podczas
napadu W³odzimierza Jaros³awowicza, który potraktowa³ to jako odwet na
Polakach za popieranie jego przyrodniego brata Olega, którego on wczeniej
wypêdzi³ z tronu w Haliczu. Kad³ubek napisa³ o W³odzimierzu, ¿e
w jakim porywie zuchwa³oci wkrad³ siê on niegdy z rabusiami do granic Kazimierza i porwane niewiasty znakomitych panów uprowadzi³ prawem rozboju
w najdalsze kraje barbarzyñców. Przemilczam, ¿e pogwa³cono kwiat dziewic, niektóre nawet niedoros³e; nie mówiê, ¿e pohañbiono czeæ matron, ¿e zbeszczeszczono miejsce wiête, ¿e wywleczono kap³anów od o³tarza podczas sprawowania
wiêtej ofiary, odzianych w powiêcone szaty, ¿e zbeszczeszczono religiê w najwiêtszej chwili, wiêcej, ¿e bezecnie sponiewierano uczczenie Królowej Niebios,
gdy¿ jakby na Jej hañbê wiêtokradzka bezbo¿noæ w sam¹ uroczystoæ Wniebowziêcia nie wzdraga³a siê przed przeklêt¹ zbrodni¹! 68.

Przedstawione wy¿ej przez Kad³ubka teksty maryjne, mimo ¿e nieliczne,
niemniej pokazuj¹ jak bardzo serce pierwszego polskiego Kronikarza by³o przenikniête czci¹ dla B³ogos³awionej Dziewicy, Matki Stwórcy, jak zaleca³
ksiêciu Kazimierzowi powierzenie siê Jej w wa¿nych wydarzeniach i jak
oburza³ siê na bezecne sponiewieranie kultu Królowej Niebios69.

2. Mi³oæ Ojczyzny w nauczaniu Mistrza Wincentego
B³. Wincenty Kad³ubek z mi³oci¹ Boga ³¹czy³ ¿arliw¹ mi³oæ Ojczyzny,
narodu i rodzimej historii, czemu da³ szczególny wyraz we wskazaniach, ci¹gle
aktualnych, w swojej Chronica Polonorum. Jest to pierwsza ksi¹¿ka, jaka
wysz³a spod pióra Polaka i w której znawcy s³usznie dopatruj¹ siê pierwocin
66
3 maja. Najwiêtszej Maryi Panny, Królowej Polski, Kolekta, w: Msza³ rzymski
dla diecezji polskich, Poznañ 1986, s. 52; por. 26 sierpnia. Najwiêtszej Maryi Panny
Czêstochowskiej, Kolekta, w: Msza³ rzymski..., dz. cyt., s. 164.
67
Cyt. za: K. wi¿ek, J. R. Bar (oprac.), B³ogos³awiony Wincenty..., dz. cyt., s. 106.
68
Mistrz Wincenty Kad³ubek, Kronika polska, IV, 15, s. 217.
69
Por. K. wi¿ek, J. R. Bar (oprac.), B³ogos³awiony Wincenty..., dz. cyt., s. 106n.
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ca³ego polskiego pimiennictwa70. Kronika Kad³ubka obejmuje dzieje Polski
od czasów przedhistorycznych a¿ do roku 1202.
Nie stanowi ona tylko suchego kronikarskiego zapisu faktów historycznych, ale
zgodnie z pogl¹dami i smakiem ówczesnej epoki, stanowi dzie³o literackie o bardzo
z³o¿onym charakterze. Je¿eli pimiennictwo polskie rozwinê³o siê póniej stopniowo w wielu kierunkach i wyda³o wiele gatunków, to wszystkie one tkwi¹ w dziele
Kad³ubka jakby w jakim z³o¿u pierwotnym lub wspólnym pniu. Tak wiêc wielki
i bogaty ca³okszta³t kultury polskiej musi stale powracaæ do b³. Wincentego71.

Kronika Kad³ubka, która wywar³a olbrzymi wp³yw na spo³eczeñstwo polskie, zosta³a od XV wieku wprowadzona jako lektura obowi¹zkowa na Uniwersytecie Krakowskim. Wpoi³a ona ca³ym pokoleniom ducha religijnoci,
prawoci, patriotyzmu i mêstwa72.
Jan Pawe³ II w czasie swojej pielgrzymki do Polski w 1999 roku powiedzia³ w Sandomierzu, ¿e miasto to jest wielk¹ ksiêg¹ wiary naszych przodków. Zapisali w niej wiele stronic wiêci i b³ogos³awieni. Wspominam przede
wszystkim patrona tego miasta  b³ogos³awionego Wincentego Kad³ubka,
mistrza Wincentego, który by³ prepozytem katedry sandomierskiej i biskupem
krakowskim, a potem ubogim mnichem zakonu cystersów w Jêdrzejowie. Jako
pierwszy Polak spisa³ dzieje narodu w «Kronice polskiej»73.
Z myl¹ o w³asnym narodzie podj¹³ siê biskup Kad³ubek przedstawienia rodzimej historii, podania narodowi m¹drych wytycznych, w³aciwych
szlaków, którymi bezpiecznie móg³by pod¹¿aæ w przysz³oæ. Patriotyzm, mi³oæ Ojczyzny by³a dla Mistrza Wincentego najwa¿niejsz¹ po mi³oci Boga
i dlatego jest najwa¿niejsz¹ cnot¹ uwidocznion¹ w jego Kronice: Czego podejmujemy siê z mi³oci ojczyzny, mi³oci¹ jest, nie szaleñstwem, mêstwem, nie
zuchwa³oci¹; bo mocna jest mi³oæ jak mieræ74. A przecie¿ dobro obywateli, obronione i zachowane, do wiecznych wchodzi triumfów. Nie nale¿y bowiem dbaæ o w³asne ocalenie, ilekroæ zachodzi wspólne niebezpieczeñstwo75;
Wiedz za, ¿e Polaków ocenia siê pod³ug dzielnoci ducha, hartu cia³a, a nie
pod³ug bogactw76. Mi³oæ Ojczyzny jest w Kronice Kad³ubka przedstawiona
w dwóch wymiarach: jako obrona jej niepodleg³oci oraz przestrzeganie jej
K. Wojty³a, List pasterski..., dz. cyt., s. 98.
Tam¿e.
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Tam¿e, s. 99.
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Jan Pawe³ II, Homilia podczas Mszy wiêtej, Sandomierz 12 czerwca 1999 r.
74
Mistrz Wincenty Kad³ubek, Kronika, II, 27. Autor odwo³uje siê w tym miejscu
do Pieni nad Pieniami 8,6, a potem do innych ksi¹g Biblii oraz pisarzy pogañskich,
by przedstawiæ motywacje dla mi³oci Ojczyzny (por. tam¿e, s. 96, przypis 202).
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praworz¹dnoci77. Tym, tak niezwykle wa¿nym postawom obywateli, autor
nadaje równorzêdne znaczenie. Mi³oæ Ojczyzny w nauczaniu b³. Wincentego
to najwy¿szy, po Bogu, dowód mi³oci obywatelskiej. Kad³ubek pokazuje przyk³ady heroicznego mêstwa w obronie zagro¿onej wolnoci, odwo³uj¹c siê do
bohaterów biblijnych i herosów wiata staro¿ytnego. Takich bohaterów odnajduje on tak¿e w dziejach narodu polskiego, opisuj¹c oblê¿enie G³ogowa, gdzie
uwidoczni³a siê wy¿szoæ mi³oci Ojczyzny nad wiêzami rodzinnymi.
Cesarz Henryk (...) rozpociera wojska wokó³ grodu G³ogowa, mieszkañców
niespodziewanie opasuje wa³ami oblê¿niczymi i zamyka jakby w jakiej t³oczni;
wymusza zak³adników, wyznacza dzieñ poddania. Tymczasem oblê¿eni z ¿alem
(...) dali zak³adników nie tyle w zamiarze poddania siê, ile dla uzyskania zw³oki. (...)
Wszak po¿yteczniej jest nie oszczêdziæ ¿ycia kilku ludzi ni¿ z powodu ma³odusznego niedo³êstwa wystawiæ wielu na niebezpieczeñstwo. (...) Tymczasem cesarz
spowija miasto ha³aliwym zamieszaniem, okala ³oskotem ciê¿kich motaczy, usi³uje zasypaæ chmur¹ strza³, obrzuca gradem kamieni, b³yska piorunowym ogniem
wyrzucanym z machin  co oni albo umiejêtnie odpieraj¹, albo na szkodê cesarsk¹
obracaj¹. Prawdziwie mê¿ne, prawdziwie niez³omne to duchy, przedziwnej wytrwa³oci mê¿owie! Ani z³ota blask ich nie mami, ani potêga cesarskiego majestatu
nie ugina. Nie przera¿a ich si³a natarcia wrogów, nie ³amie uci¹¿liwoæ bojowania,
nawet mi³oæ do dzieci nie zmiêkcza! Poniewa¿ ojcowie, nie bacz¹c na synów,
stawiaj¹ zaciêty opór, wiêc pacholêta ich  to siê je przywi¹zuje do machin i wystawia na [uderzenia] kamieni i ojcowskie strza³y, to znów straszy w obliczu ojców
wszelkiego rodzaju mêkami. Lecz daremnie! Trwa bowiem postanowienie ojców,
powziête z niezachwian¹ moc¹, ¿e lepiej, aby rodzice stracili potomstwo, ni¿ ¿eby
obywateli pozbawiono ojczyzny. I, godziwiej jest dbaæ o wolnoæ ni¿ o dzieci78.

Nie jest wiêc obce cnocie z w³asn¹ szkod¹ k³aæ kres nieszczêciom publicznym79.
Mistrz Wincenty jest w swojej Kronice szczególnym obroñc¹ s³awy
Lechitów80, suwerennoci i szermierzem niepodleg³oci Polski, której broni³
prawa przynale¿noci do ródziemnomorskiej Christianitas81. Kronika polska kreli idealny obraz Rzeczypospolitej, w której panuje publiczna uczciwoæ82, przestrzegaj¹c przed frymarczeniem urzêdami, sprowadzaniem ich
Por. J. Stabiñska, Mistrz Wincenty, Kraków 1973, s. 74.
Mistrz Wincenty Kad³ubek, Kronika, III, 18.
79
Tam¿e, II, 27.
80
Tam¿e, IV, 16.
81
Por. J. Stabiñska, Mistrz Wincenty, dz. cyt., s. 77.
82
Mistrz Wincenty Kad³ubek (Kronika, II, 22) pisze o palatynie Sieciechu, który
nie doæ równomiernie przydziela³ publiczne urzêdy, gdy¿ nie na to baczy³, co s³uszne,
czego domaga siê cnota, lecz na to, co ka¿¹ pieni¹dze; nie na to, ile kto zas³u¿y³, lecz
ile móg³by daæ. (...) Kto nauczy³ wszystkie urzêdy próbowania rachub arytmetycznych? Sztukmistrz i rozdawca chytrych pomys³ów Sieciech, który [zdobywanie]
77
78

54

Ks. Jan Józef Janicki

rozdzia³u do sprytnych rachub, a lekcewa¿eniem ludmi istotnie zas³u¿onymi. Winna byæ zatem praworz¹dnoæ w harmonijnym rozk³adzie praw i obowi¹zków miêdzy panuj¹cym a podw³adnym. B³. Wincenty stara siê wszczepiæ
Polakom, by starali siê o publiczne dobro ca³ego kraju83, by ich postaw¹ by³a
dba³oæ o Rzeczypospolit¹, wypróbowana, trwa³a wiernoæ, chwalebna dzielnoæ84. Wszyscy powinni pielêgnowaæ wobec siebie serdeczne uczucia
i szanowaæ praworz¹dnoæ85; przewidywaæ konsekwencje dzia³añ politycznych, bo po¿arowi nie zapobiega siê, gdy dopalaj¹ siê zgliszcza86. W³adca
narodu za, który jest wcieleniem pañstwowoci, musi odznaczaæ siê wieloma
przymiotami, najpierw sprawnociami fizycznymi, gdy¿ nie mo¿e byæ to
cz³owiek zgrzybia³y i niedo³ê¿ny87, niedojrza³y lub sêdziwy, bo stare
spróchnia³e tramy nie nadaj¹ siê do podpierania potê¿nych budowli88, czy
te¿ schorowany. Winien jednak przede wszystkim odznaczaæ siê walorami
moralnymi, po¿ytek bowiem Rzeczypospolitej wymaga, ¿eby nikt na z³e nie
u¿ywa³ swej w³adzy89. Panuj¹cy ma byæ wielkoduszny, baczny, hojny,
sprawiedliwy, sk³onny do wys³uchiwania rad innych, bezstronny i pos³uszny
Kocio³owi jak Chrobry90, dzielny jak Krzywousty91, o niezachwianej cierpliwoci, nienawidz¹cy oszczerstwa, mi³uj¹cy zgodê, zalecaj¹cy s³owami
i okazuj¹cy czynami: umiarkowanie, mêstwo i roztropnoæ, rzetelnie oddaj¹cy
ka¿demu, co mu siê nale¿y, cz³owiek o ujmuj¹cym spojrzeniu i zawsze skromnej mowie zaprawionej jednak wytwornym dowcipem, dzielny w radzie,
przezorny, ostro¿ny, oglêdny, chocia¿ we wszystkim znajduje podporê w m¹droci i roztropnoci, miêdzy prostaczkami usi³uj¹cy okazaæ siê pe³nym
prostoty, aby unikn¹æ niebezpieczeñstwa zarozumia³oci, nie zejæ z drogi
pokory i aby z plew prostoty wydobyæ wiêcej ziaren m¹droci  jak Kazimierz Sprawiedliwy92.
Ulepieni z tej samej gliny co dwunastowieczni Lechici, mo¿emy wiele
skorzystaæ z pouczeñ i przestróg cz³owieka, który swym dzie³em [Kronik¹]
najwy¿szych urzêdów, stopni godnoci oraz wszystkich podrzêdnych stanowisk sprowadzi³ do sprytnych rachub, który ogrom a¿ takiej w³adzy wa¿y³ na szali przekupstwa.
Przeto zawczasu trzeba zapobiec tak wielkiej zarazie, tak wielkiej klêsce, któ¿ bowiem
mo¿e znosiæ publiczn¹ szkodê, publicznej uczciwoci zhañbienie? (tam¿e, s. 85n).
83
Tam¿e, II, 28.
84
Tam¿e, IV, 16.
85
Por. tam¿e, II, 28.
86
Por. tam¿e.
87
Tam¿e, IV, 10.
88
Tam¿e, IV, 11; por. IV, 13.
89
Tam¿e, IV, 11.
90
Por. tam¿e, II, 10-11.
91
Por. tam¿e, II, 26.
92
Por. tam¿e, IV, 5.
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przyczyni³ siê do ukszta³towania naszej wiadomoci narodowej i dla którego
dobro kraju [Polski] stanowi³o wiêtoæ93.
Stefan kardyna³ Wyszyñski, Prymas Polski (19011981), w homilii 
wyg³oszonej 30 sierpnia 1964 roku z okazji dwóchsetnej rocznicy beatyfikacji Wincentego Kad³ubka, wobec Episkopatu Polski, w sk³ad którego
wchodzi³ ówczesny Metropolita Krakowski Karol Wojty³a, wobec opata
generalnego zakonu cystersów Sigharda Kleinera, wobec licznie zebranego
duchowieñstwa, sióstr zakonnych i prawie czterdziestotysiêcznej rzeszy
pielgrzymów przyby³ych z ró¿nych stron Polski  mówi³ o ci¹gle trwaj¹cej
aktualnoci przes³ania biskupa krakowskiego i mnicha cysterskiego, autora
Chronica Polonorum.
Zdawaæ by siê mog³o, ¿e cz³owiek tak dawno ¿yj¹cy, jak Wincenty Kad³ubek, nic
nie ma do powiedzenia wspó³czesnemu Polakowi. Wincenty, pierwszy historyk
Polski, jest postaci¹ bogat¹, wyros³¹ w promieniach krzy¿a, na wiat³ach Ewangelii, wziêt¹ z ludu polskiego, z krwi i koci naszych ojców i matek. Trzeba takie
postacie wydobywaæ na wiat³o dzienne i ukazywaæ narodowi. Postacie, które
dla Kocio³a i narodu mia³y ogromne znaczenie94.

Prymas Polski wskaza³ w swym przemówieniu na bardzo konkretn¹ i aktualn¹,
równie¿ w trzecim tysi¹cleciu, postawê patriotyczn¹, jakiej uczy³ b³. Wincenty
Kad³ubek, który
przez sw¹ Kronikê powi¹za³ najdawniejsz¹ nasz¹ przesz³oæ historyczn¹ z teraniejszoci¹. Mistrz Wincenty ¿yje w naszej pamiêci swoimi mylami, swoj¹ duchowoci¹, a jego nader bogata osobowoæ wesz³a sw¹ treci¹ w umys³y i serca
ca³ych pokoleñ. (...) Kronikê nazwaæ mo¿na jak¹ katolick¹ pedagogik¹ narodow¹
 ma ona przecie¿ charakter wybitnie nauczycielski (...). Autor jej stawia sobie
jako cel uczyæ cnoty, zw³aszcza mi³oci Ojczyzny, mi³oci w³asnego kraju, dziejów
ojczystych, zachêcaæ do czynów rycerskich, do czynów wznios³ych. Czego
równie gor¹cego i ¿arliwego nie znajdujemy w pimiennictwie polskim, bodaj¿e
dopiero w kazaniach sejmowych Piotra Skargi. Jest to ksiêga ciekawa, niezwyk³a,
bo jest pe³na jakiego przedziwnego optymizmu, jakiego g³êbokiego szacunku
dla dziejów Narodu95.

Pasterz Kocio³a kieleckiego, ks. prof. dr hab. Kazimierz Ryczan, powiedzia³ w swoim nauczaniu biskupim w Jêdrzejowie w 1995 roku, i¿ b³ogos³awiony Wincenty

J. Stabiñska, Mistrz Wincenty, dz. cyt., s. 81.
Cyt. za: K. wi¿ek, B³ogos³awiony Wincenty Kad³ubek, dz. cyt., s. 12.
95
Cyt. za: E. Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o wiêtych, dz. cyt.,
s. 170 i K. wi¿ek, J. R. Bar (oprac.), B³ogos³awiony Wincenty..., dz. cyt., s. 92.
93
94

56

Ks. Jan Józef Janicki

szed³ do Ojczyzny Niebieskiej z ojczyzny ziemskiej. Jad³ chleb urodzony na polskiej ziemi. Kocha³ miasta, w których ¿yli Polacy. Budowa³ klasztory, miejsca
modlitwy, nauki, trwa³oci polskich tradycji i patriotyzmu. Tak m³oda by³a jeszcze
Polska. Tak niedaleko siêga³a. Tak nieporównywalna by³a z narodami, które
odwiedza³, gdzie studiowa³. Przecie¿ tam niewielu s³ysza³o o Polsce, kraju s³owiañskim. Ukocha³ on jednak polsk¹ ziemiê. Nie poszed³ do s³ynnych zakonów
zagranicznych. Pozosta³ w Polsce, tu, w Jêdrzejowie. Tu koñczy³ czwart¹ ksiêgê
swojej kroniki. S³ysza³ od swego Mistrza i Przyjaciela, jak wspomina³ swoich
protoplastów: Abrahama, Izaaka, Jakuba. Siada³ z Jezusem na wzgórzu oliwnym
i s³ucha³ p³aczu nad Jerozolim¹. Od Mistrza uczy³ siê mi³oci do narodu, do Ojczyzny. Zrozumia³, ¿e naród nie mo¿e ¿yæ i trwaæ bez korzeni, bez historii. Usiad³,
wyrzek³ siê wielu rzeczy i napisa³ historiê Polski od pocz¹tków jej dziejów. Opisa³
¿ycie, kulturê i zwyczaje Polaków. Dzi jednoznacznie jego kronika uczy, ¿e nie ma
narodu bez przesz³oci, bez korzeni. Naród, który traci zwi¹zek z korzeniami, traci
wolnoæ. Kto chce zniszczyæ naród, niszczy jego przesz³oæ, niszczy jego kulturê,
niszczy jego jêzyk, niszczy jego religiê i burzy jego wi¹tynie. Tak zrobi³ zaborca
rosyjski. Dokona³ kasaty zakonów, tak¿e i tego w Jêdrzejowie  niech nie przemawia do Polaków b³ogos³awiony Wincenty, Polak z Jêdrzejowa. Mo¿na by³o skasowaæ klasztor, ale nie mo¿na by³o zniszczyæ ¿yj¹cego w historii, w regionie,
przyjaciela Boga  Wincentego Kad³ubka96.

Biskup Kielecki wskaza³ tak¿e na aktualnoæ Mistrza Wincentego w naszych
czasach, co dokona³o siê m.in. dlatego, ¿e w 1945 roku ojcowie cystersi
powrócili do swojego klasztoru w Jêdrzejowie, aby staæ znów kustoszami
relikwii b³. Kad³ubka.
Powrócili, aby staæ siê nauczycielami tego, co najwa¿niejsze w ¿yciu cz³owieka.
Powrócili, aby wraz z b³ogos³awionym Wincentym g³osiæ dzisiejszym Polakom,
¿e droga do Ojczyzny Niebieskiej wiedzie przez w³asn¹ Ojczyznê, a nie przez
wejcie do Europy. Nie mamy siê czego wstydziæ. Mamy swoje grzechy i s³aboci,
ale w Polsce nie dymi³y stosy inkwizycji. Polska przyjmowa³a wszystkich, którzy
przychodzili, bo byli wypêdzeni z Europy: arian, ¯ydów, Cyganów, i czuli siê
u nas dobrze. Nie mamy siê czego wstydziæ. Mymy nie nawracali nikogo ogniem
i mieczem. Polacy nie zak³adali obozów koncentracyjnych ani nie budowali syberyjskich gu³agów. Mamy swoje grzechy, ale nie narzucalimy nikomu ideologii
nienawici i walki klas. Mamy swoje grzechy, ale w 1981 roku w czasie Solidarnoci i stanu wojennego nie podniesiono broni na kolaborantów z okupantem
rosyjskim. Tak jest do dzi. To spucizna przyjació³ Boga. To nauka b³ogos³awionego Wincentego. On tu ¿yje i przemawia poprzez osiem wieków historii. (...) Nie
wierzcie tym, którzy chc¹ zbudowaæ nowoczesn¹ Polskê bez przesz³oci i zasad.
To jest k³amstwo  mówi nam b³ogos³awiony Wincenty97.

96
97

Bp K. Ryczan, Zauroczeni Panem..., dz. cyt., s. 238n.
Tam¿e, s. 239n.
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* * *
Historycy i teologowie zgodnie odnotowuj¹, ¿e pierwszy uczony Polak,
historyk dziejów ojczystych, mistrz Wincenty, zwany od czasów Jana D³ugosza Kad³ubkiem (1150/601223), biskup krakowski, potem mnich cystersów
w Jêdrzejowie zapocz¹tkowa³ w Kociele polskim wiek wiêtych i b³ogos³awionych. Trzynaste stulecie da³o Polsce i Kocio³owi: w. Jacka (zm. 1257),
b³. Czes³awa (zm. 1242), b³. Bronis³awê (zm. 1259), b³. Salomeê (zm. 1268),
w. Kingê (zm. 1292), b³. Jolantê (zm. 1298), w. Jadwigê l¹sk¹ (zm. 1243)
i b³. Sadoka (zm. 1260), a w po³owie XIII wieku, w roku 1253, dokonano
kanonizacji w. Stanis³awa, biskupa krakowskiego i mêczennika. Biografowie
nie maj¹ w¹tpliwoci, ¿e b³ogos³awiony biskup Kad³ubek na wymienione
wy¿ej grono swoich rodaków wywar³ swój zbawienny wp³yw, b¹d przez
osobiste kontakty, b¹d te¿ przez swoj¹ Kronikê. Do czasów bowiem Jana
D³ugosza mistrz Wincenty cieszy³ siê w kraju ojczystym najwy¿sz¹ powag¹
historyka i popularnoci¹ pisarza na skalê narodow¹; by³ pierwszym z Polaków, co imiê Polski da³ poznaæ ociennym narodom98.

* * *
Autor przedstawionych powy¿ej rozwa¿añ, analiz i refleksji zanosi do Boga
modlitwê (o co prosi tak¿e P.T. Czytelników) wraz z ks. biskupem prof. dr. hab.
Kazimierzem Ryczanem, pasterzem Kocio³a kieleckiego, który na zakoñczenie swojego przemówienia z okazji 850 lat opactwa cystersów w Jêdrzejowie
(w 1999 roku), modli³ siê o kanonizacjê autora Chronica Polonorum:
Bo¿e Ojcze, przyjmij nasze wo³anie o zaliczenie do grona Twoich wiêtych b³ogos³awionego Wincentego, mistrza i wychowawcê narodu polskiego99.

Glossa
Kartka pocztowa

Poczta Polska S.A. wprowadzi³a do obiegu 31 maja 2010 roku tzw.
ca³ostkê, tzn. kartkê pocztow¹ z nadrukowanym znakiem op³aty pocztowej
o wartoci 1,55 z³, emisji zatytu³owanej: Szlak Cysterski w Polsce, powiêcon¹ kocio³owi Cystersów w Jêdrzejowie.
Kartka pocztowa  zaprojektowana przez prof. J. Górsk¹, ze zdjêciami
J. Rzodeczko i wydana w nak³adzie 28.500 sztuk  przedstawia zewnêtrzn¹,
98
Por. K. wi¿ek, B³ogos³awiony Wincenty Kad³ubek, dz. cyt., s. 54; E. Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o wiêtych, dz. cyt., s. 170.
99
Bp K. Ryczan, Zauroczeni Panem..., dz. cyt., s. 247.
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po³udniow¹ stronê sanktuarium b³. Wincentego Kad³ubka (na znaczku o nominale 1,55 z³), na drugiej fotografii wnêtrze kocio³a z jego naw¹ g³ówn¹, a na
trzecim zdjêciu relikwiarz b³. Wincentego Kad³ubka.
* * *
Koció³ i klasztor cystersów, zbudowany w latach 11401149, ufundowa³
w Jêdrzejowie (zwanej wtedy Brzenic¹) arcybiskup gnienieñski, Janik z rodu
Gryfitów, wraz ze swoim bratem Klemensem. W 1819 roku Rosja carska dokona³a kasaty istniej¹cego tu od prawie siedmiu wieków opactwa cysterskiego, w którym ostatni cysters zmar³ w 1855 roku. Od roku 1886 pocysterski
koció³ sta³ siê fili¹ parafii wiêtej Trójcy w Jêdrzejowie, a w 1913 roku biskup
kielecki Augustyn £osiñski erygowa³ przy nim parafiê pod wezwaniem B³.
Wincentego Kad³ubka100. Pierwszym proboszczem nowo powsta³ej parafii zosta³ mianowany ks. W³adys³aw Gacek, który z zapa³em zacz¹³ przeprowadzaæ
konieczne remonty kocio³a. Niestety, rozpoczête prace przerwa³ wybuch pierwszej wojny wiatowej w 1914 roku. Podj¹³ je drugi proboszcz, m³ody i energiczny kap³an, ks. Stanis³aw Marchewka, znakomity organizator, duszpasterz
nadzwyczajnej gorliwoci i niezwyk³ej inicjatywy101. Ca³okszta³t pracy
duszpasterskiej prowadzi³ ks. Stanis³aw Marchewka pod opiek¹ patrona parafii b³. Wincentego. Przy ró¿nych okazjach przypomina³ wiernym, ¿e posiadaj¹
wielki skarb ³ask Bo¿ych ukryty w «b³ogos³awionej trumience». Dzia³alnoæ
duszpasterska ks. Stanis³awa Marchewki prowadzona pod opiek¹ «roztropnego doradcy królewskiego», wyda³a zbawienne owoce102.
Cystersi powrócili do Jêdrzejowa, po przerwie trwaj¹cej 126 lat (1819
1945), przejmuj¹c koció³ i klasztor wraz z parafi¹ B³. Wincentego Kad³ubka.
Pierwszy koció³ cysterski by³ konsekrowany w 1166/7 roku; obecny wzniesiono na pocz¹tku XIII w., a przebudowano w drugiej po³owie XV wieku.
Spalony w 1726 roku, przeszed³ gruntown¹ renowacjê w latach 17281754.
Podjête po pierwszej wojnie wiatowej prace restauracyjne zosta³y wznowione i kontynuowano je w latach 19461992.
W jednej z kaplic kocio³a, nazywanej imieniem b³. Wincentego Kad³ubka,
w o³tarzu znajduje siê trumienka z relikwiami B³ogos³awionego, bêd¹cymi
od stuleci przedmiotem szczególnego kultu103.

100
Por. D. Olszewski, Jêdrzejów, par. B³. Wincentego Kad³ubka b.w., w: Katalog
duchowieñstwa i parafii diecezji kieleckiej, red. ks. J. Kaczmarek, ks. J. Kumierz i in.,
Kielce 1999, s. 261.
101
K. wi¿ek, J. R. Bar (oprac.), B³ogos³awiony Wincenty..., dz. cyt., Warszawa
1985, s. 79.
102
Tam¿e, s. 80.
103
D. Olszewski, Jêdrzejów, par. B³. Wincentego Kad³ubka b.w., art. cyt., s. 262.
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Kartka pocztowa wydana przez Pocztê Polsk¹ 31 maja 2010 r.
z cyklu Szlak Cysterski w Polsce
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Zusammenfassung
DER SELIGE VINZENZ KAD£UBEK 
LEHRMEISTER DER LIEBE GOTTES UND DES VATERLANDES,
IM LICHT DER LITURGISCHEN TEXTE UND DER LEHRE DER KIRCHE
Der Verfasser dieses Artikels analysiert das Messformular und das Formular des
Stundengebets der liturgischen Feier vom 9 Oktober, des seligen Vinzenz, Bischof und
Zisterzienser. Er sucht auch im Licht der Lehre der Kirche die wichtigsten charakteristischen Elemente seines bischöflichen und zisterziensischen Lebens aufzuzeigen. Die
erneuerten liturgischen Texte der Gebete des neuen römischen Messbuches und des
Stundengebetes zeigen den Glauben der betenden Kirche nach dem alten Prinzip: lex
orandi lex credendi. Der Zweck des hier vorgestellten Artikels ist es, die Lehre des
Bischofs Kad³ubek über die Liebe zu Gott und zum Vaterland aufzuzeigen, was die
Texte der Gebete und die Texte der Wortliturgie ermöglichen. Der Verfasser stellt dann
die ganze Problematik im breiten theologisch-liturgischen und pastoralen Kontext dar.
Dazu untersucht er die Dokumente der Kirche der letzten Jahre, insbesondere die Lehre
des II. Vatikanischen Konzils. Besonderes Augenmerk legt er dabei darauf, den pastoralen Dienst der Bischöfe auf dem angesprochenen Hintergrund zu entfalten unter
Einbeziehung der pastoral-theologischen Lehre des Papstes Johannes Paul II. Darüber
hinaus lenkt er auch den Blick auf all das, was Johannes Paul II, früher als Bischof und
Kardinal Karol Wojty³a, und der damalige Primas von Polen, Kardinal Stefan Wyszyñski, über den seligen Vinzenz Kad³ubek geschrieben haben.
Der Verfasser kommt dabei zu dem Ergebnis: Der Selige ist ein wahrer und authentischer Lehrer der Gottesliebe und des Vaterlandes. Die Liebe Gottes durchdrang sein
ganzes Leben; er liebte die Muttergottes, die Kirche, die Eucharistie: Er war der erste,
der in Polen das ewige Licht vor dem Tabernakel eingeführt hat.
Der selige Bischof Vinzenz stand der Herde vor, deren Hirte er war, auch als Lehrer
der Liebe zum Vaterland; das hat er in seiner Chronik Chronica Polonorum ausführlich
und tief dargestellt.
Deshalb bittet die Kirche in ihren Gebeten Gott um die Gnade, dem seligen Vinzenz, nachzufolgen und dadurch das ewige Leben zu gewinnen.
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