
 Mity i  źródła o  św. Stanisławie   Patronie  Polski 
Autor  nie wiedział  o sfałszowaniu  historii  zamordowania  biskupa Stanisława  przez  króla  
Bolesława Śmiałego, z dynastii  piastowskiej greko  chrześcijańskiej  i z tego właśnie  powodu  
ukuto  ten straszny   i obiegowy mit. 
                                                       Mit św. Stanisława 

                       Autor tekstu: Mariusz Agnosiewicz   www.racjonalista.pl

Jakiś był, św. Stanisławie ? Czy prawy i pobożny byłeś ? Czy pod naszym sztandarem służyłeś ? 
Czyś był tym, który "poniósł śmierć za Kościół i za naród" (ksiądz Kalinka), czy możeś bolesny 
Polakom uczynił zawód ?

"Polsko ! Ojczyzno moja ! Ty jesteś macocha,
Która podłego syna bezrozumnie kocha,
Zaś dobre dziecko krzywdzi znieczulicą łona,
Bo jej niemiłe! Tak ogrodnica szalona
Chwast podlewa, nawozi, przed wiatrem osłania,
Gdy kwiat daremnie czeka kropli zmiłowania,
Choć lepszy — wyrzucony do kąta ogrodu.

Nie mogłem tego pojąć, czytając za młodu
O królu Bolesławie i o winowajcy,
Którego bratem Judasz, godłem — stygmat zdrajcy,
A zrobiono zeń Polski świętego patrona!

Dziś wiem, iż była to rzecz trafnie ułożona
Dla kraju, gdzie wciąż jeszcze ropieje ta blizna:
Zdrajców domem, zaś prawych przytułkiem ojczyzna."
                                                                                                                    Waldemar Łysiak

Mit  o św.  Stanisławie  jest  bardzo  popularny  w Polsce  .  Co  gorsza  —  jest  mitem
paradoksalnym, który niemalże przez osiemset lat uznawany jest za fakt. Tymczasem faktem
jest, że przez 750 lat patronem państwa polskiego jest człowiek, który je zdradził.

Św.  Stanisław — patron  Polski,  pierwszy  Polak,  którego  Kościół  uznał  za  świętego  — został
kanonizowany 17 września 1253, niemalże dwieście lat po swojej śmierci (11 kwietnia 1079 r.).
Samo kanonizowanie Stanisława, służące celom politycznym nie obyło się bez silnych sprzeciwów
i wątpliwości.  Wymowny  zwłaszcza  jest  fakt,  że  dla  tego  właśnie  procesu  kanonizacyjnego
pierwszy  raz  w dziejach  powołano  instytucję  advocatus  diaboli,  kardynała,  który  z urzędu
podnosi  zarzuty  przeciw  wnioskowi  o przyznanie  komuś  aureoli  !  Proces  kanonizacyjny  trwał
cztery  lata,  ale  w końcu  jakoś  "udało  się'  wynieść  go  na  ołtarze.
Oczywiście, jak na świętego przystało, należało mu sporządzić odpowiednią hagiografię. Wśród
jego „cudów" najważniejsze są dwa: 

• zrośnięcie się jego członków po męczeńskiej śmierci, które następnie pilnowane były przez
orły. W dobie kanonizacji Polska była rozbita na dzielnice, więc taki „cud" był wspaniałym
symbolem, łączącym Kościół z odbudową jedności państwa. 

• wskrzeszenie  Piotrowina:  król  kwestionuje  przed  sądem prawo własności  Stanisława do
majątku zmarłego rycerza Piotra z Janiszewa, a ten, na skutek gorących modłów przyszłego
świętego, zmartwychwstaje i potwierdza, że sprzedał majątek biskupowi.                   1.



Jaki naprawdę był św. Stanisław, jeden z „najpopularniejszych" świętych w Kraju nad Wisłą ?

                                                                                                                                                     

Tło historyczne wydarzeń

Bolesław  Śmiały,  władca  Polski,  podjął  się  chwalebnego  zadania  —  zamierzał  odbudować
królestwo  i zrzucić  zależność  Polski  od  cesarstwa.  Jak  jednak  pokazały  wypadki  w Czechach
z 1041  r.  (zwierzchnik  czeskiego  Kościoła  zdradził  króla  na  polecenie  swojego  przełożonego,
arcybiskupa  mogunckiego),  o odbudowie  niezawisłości  państwa  od  cesarstwa  nie  można  było
myśleć  bez  niezawisłości  Kościoła.  Szczęśliwie  dla  Polski  się  złożyło,  że  na  tronie  papieskim
zasiadł wielki papież o szerokich horyzontach — Grzegorz VII. Podjął on głęboką reformę całego
Kościoła.  Po  pierwsze  wewnętrzną:  zamierzał  zlikwidować  symonię  (świętokupstwo)  oraz
wprowadzić bezżenność księży (nie było to trafne rozwiązanie, ale Grzegorz czynił to w dobrej
intencji). Trzeba zaznaczyć, że księża świeccy byli podówczas przeważnie żonaci, odegnanie żon
od duchownych przelało wiele krwi (duchowni zaciekle bronili małżeństwa, także w Polsce), ale
przyniosło ten skutek, że umocniło Kościół. 

Po  drugie,  podjął  reformę  zewnętrzną:  uzdrowienie  stosunków  europejskich,  w szczególności
poprzez  zrównoważenie  cesarstwa  powagą  tronu  papieskiego  (oczywiście  podbudowaną
odpowiednim  obozem  państw  sojuszniczych).  Grzegorz  szczerze  wierzył  w Chrystusową  ideę
powszechnej  miłości,  jednak  wokół  widział  samo  zło.  Przyczynę  tego  upatrywał  w fakcie
supremacji  cesarstwa  nad  Europą.  Grzegorz  był  człowiekiem  pochodzenia  włościańskiego,
zakonnikiem  kluniackim,  szczerze  wierzył  w boskie  ustanowienie  władzy  Kościoła,  nie  był
uwikłany w koneksje arystokratyczne. Idea zdawała się być dobra, ale tylko w teorii, gdyż niewielu
było przed nim i po nim papieży odpornych na deprawacyjny charakter władzy, niewielu z nich też
przedkładało Jezusa ponad siebie.

W styczniu 1076 r. odbył się synod wormancki na którym ogłoszono destytucję Grzegorza z tronu
papieskiego  (większość  biskupów  było  wcześniej  zawieszonych  przez  papieża  za  symonię).
Ponowną destytucję papieża ogłoszono na synodzie w Brixen w 1080 r., dokonano wtedy obioru
antypapieża  Klemensa  III  (ta  schizma  trwała  do  śmierci  Klemensa  w 1100  roku).  Kolejny
schizmatycki  synod odbył  się  w Moguncji  w 1085 r.,  na  którym oprócz  kolejnej  już  destytucji
Grzegorza, ogłoszono wyklęcie piętnastu arcybiskupów i biskupów wiernych papieżowi. Grzegorz,
który  utracił  oparcie  w sojuszu  sasko-polsko-węgierskim  zmuszony  był  uciec  z Rzymu,  gdzie
zasiadł antypapież. Zmarł na wygnaniu 25 maja 1085 r.

Polska wraz z Węgrami przystąpiła do obozu papieskiego. Bolesław zaprzestał  płacenia trybutu
cesarstwu.  Ułatwiło  to  powstanie  Sasów  przeciwko  Henrykowi  IV  i Gejzy  przeciwko
procesarskiemu Salomonowi na Węgrzech. Zarówno Gejzie jak i Sasom Bolesław udzielał zbrojnej
pomocy.  Trzeba  przyznać,  że  wówczas  zależność  Polski  od  papieża  była  zdecydowanie
korzystniejsza  niż  zależność  od  cesarza.  Odbudowano  metropolię  w Gnieźnie.  Zapewne  to
najbardziej  poirytowało  biskupa  krakowskiego  —  Stanisława,  który  dotąd  był  pierwszym
w polskiej hierarchii kościelnej. 

W porozumieniu z papieżem Bolesław zamierzał również rozbudować w Polsce sieć biskupstw, co
również było niekorzystne dla Stanisława, gdyż zmniejszyłoby jego domenę (do tej pory diecezja
krakowska była prawdziwym potentatem ziemskim)
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.Stanisław  przystąpił  do  cesarskiego  obozu  antypapieskiego,  w którym znajdowało  się  również
wielu  biskupów  podległych  Henrykowi,  władca  Czech  Wratysław,  oraz  Salomon.  Znalazł  też
w Polsce  wielu  duchownych  niechętnych  papieżowi  (większość  z nich  miała  żony),  jak  i jego
zbrojnemu  ramieniu  —  królowi  polskiemu.  Zapewne  należeli  do  spisku  Sieciech,  późniejszy
palatyn Hermana i Marcin,  przyszły arcybiskup gnieźnieński.  Oni  wszyscy za papieża uznawali
odtąd antypapieża Klemensa,  desygnowanego przez Henryka.  Na łono prawowiernego Kościoła
powróciła Polska dopiero w roku 1104.

Arcydzieło polityki niemieckiej i czeskiej

Kanclerz cesarski (brat króla Czech, jednocześnie biskup praski) Jaromir wysłał do Polski agenta, 
który miał przygotować grunt pod antykrólewską opozycję. Był nim opat weltenburski Henryk. 
Wraz z nim przybył do Polski Otton, późniejszy święty, któremu legenda przypisuje zeswatanie 
siostry cesarza Judyty z Władysławem Hermanem.                                                                    

Oczywiście to małżeństwo nie było jego dziełem, lecz częścią szerszego planu, mającego na celu
doprowadzenie  do  zastąpienia  niepokornego  króla  Polski  powolnym  narzędziem  cesarza  —
Hermanem. Ten zabieg się udał. Junior zastąpił seniora, książę — króla. Co gorsza, w Krakowie
władzę objął król czeski (do 1086 r.). Gallus zbywa milczeniem pierwsze dwanaście lat panowania
Hermana,  gdyż  "były  to  dzieje  haniebne,  których  nie  dałoby  się  skoloryzować  jaką  bądź
frazeologią.  Wyrzucił  brata  z ojcowizny,  ale  nie  zasiadł  na  jego  tronie  i zatracił  godność
królewską"   
Obóz cesarski triumfował. Agent niemiecki za dobrą robotę został ...arcybiskupem gnieźnieńskim.
Wiernego  papieżowi  arcybiskupa  Bogumiła  zdjęto  z urzędu,  tak  samo  postąpiono  z całym
ówczesnym episkopatem,  który został  zastąpiony schizmatyckimi  biskupami niemieckimi.  I tak,
oprócz wspomnianego arcybiskupa, sakry biskupie dzierżyli: Franko w Poznaniu (prawdopodobnie
był też kanclerzem), Ederam, Eberhard, Henryk we Wrocławiu i Płocku, Lambert III w Krakowie.

Jednym  z głównych  błędów  obozu  papieskiego  było  udzielenie  przez  Bolesława  pomocy
Izasławowi z polecenia Grzegorza. Grzegorz zdecydował się na ten krok, gdyż Izasław poddał Ruś
pod zwierzchnictwo papieskie, sprawa i tak upadła, gdyż w rok później Izasław zmarł, a wraz z nim
poddanie  Rusi  papieżowi.  To  posunięcie,  obok  wyprawy  węgierskiej,  zdeprecjonowało  siły
Bolesława, które winny być skoncentrowane przeciw Czechom i Niemcom. Dzięki temu osłabieniu
łatwiej mogła kwitnąć opozycja wewnętrzna.

Nie  poszczęściło  się  Stanisławowi,  gdyż  jego  zdrada  została  wcześnie  wykryta  i ukarana.
Niewykluczone,  że  było  to  w czasie  jakiejś  bitwy,  gdyż ówcześni  biskupi  nierzadko  w pełnym
rynsztunku  stawali  do  boju,  czasami  nawet  dowodzili  większymi  oddziałami  wojskowymi.
Bolesław popełnił jednak błąd, który poważnie zaważył na jego sytuacji. Skazał zdrajcę na śmierć
przez  obcięcie  członków.  Była  to  kara  stosowana  wówczas  wobec  przeniewierców,  jednak
z wyłączeniem osób duchownych, którzy mogli zostać co najwyżej uwięzieni lub ukarani grzywną.
Tak  też  powinien  postąpić  Bolesław,  zaś  jego  czyn  spowodował  wzmocnienie  obozu
antykrólewskiego. Zapewne z tego powodu odwróciła się od niego większość duchownych. Biskup
Stanisław  nie  został  jednak  bestialsko  zamordowany  w kościele  św.  Michała  na  Skałce,  lecz
osądzony i skazany w miejscu odbywania sądów królewskich, "sądzie na pagórku przy kościele św.
Michała"  na  Wawelu.  Jak  skazaniec  został  również  pogrzebany,  pod  gołym  niebem.  Później
Herman miast  koronacji  dokonał translacji,  czyli  uroczystego pochówku kompana, połączonego
z przeniesieniem zwłok do kościoła katedralnego.                                                                      3.



Zaznaczmy  wyraźnie:  Bolesław  Śmiały  nie  zarżnął  św.  Stanisława  na  stopniach  ołtarza.
W rzeczywistości biskup krakowski zginął jak zdrajca, a wyrok wykonali ludzie Bolesława.

"Św. Stanisław zniszczył, po pierwsze: innego świętego, Najwyższego Pasterza i głównego obrońcę
Kościoła — Grzegorza VII (czyż nie jest to zdrada Judaszowa ?), po drugie: niepodległość Polski,
która  z największego  mocarstwa  środkowo-wschodniej  Europy  przekształciła  się  bezzwłocznie
w jedno  z najsłabszych  księstw,  po  trzecie:  niepodległość  polskiego  Kościoła  (po  wygnaniu
Śmiałego  w metropolii  gnieźnieńskiej  i w  innych  diecezjach  zasiedli  naznaczeni  przez  cesarza
biskupi niemieccy)."  

W roku 1085 Herman podziękował „komu trzeba" za pomoc. Uczynił nadanie w postaci dwóch 
złotych krzyży dla niemieckiego kościoła:
"Wiadomo niech będzie wszystkim wiernym w Chrystusie, tak obecnym jako i przyszłym, że ja, 
Władysław, z Bożej łaski książę polski, dwa złote krzyże okrągłe kościołowi babenberskiemu 
niesłusznie zabrane, w mojej ziemi za moje pieniądze wykupiłem i dla zbawienia mojej duszy 
i mojej żony Judyty, i wszystkich moich rodziców temuż kościołowi babenberskiemu na prośbę 
Gumpona, posłańca od braci i od pana Rutperta " (kronikarz niemiecki Lambert tak o nim pisze pod
rokiem 1075:

 "Był to mąż najgorszej sławy u narodu, albowiem rozumiano, że on był głównym podżegaczem do
wszystkiego, co król Henryk uczynił przewrotnego") ,siódmego biskupa tegoż kościoła, zwróciłem
przez  ręce  biskupów  Eberharda  i Henryka,  braci  tegoż  babenberskiego  kościoła;  a to  z tym
zastrzeżeniem, aby te krzyże,  oprócz gwałtownej potrzeby, ani przez biskupa,  ani przez nikogo
innego pomienionemu kościołowi nigdy nie były zabrane, lecz mają być chowane na cześć tegoż
kościoła i na świadectwo mojej ofiary. Zaś prebenda (tutaj: gratyfikacja, zysk — przyp.) wieczysta,
która  za  te  krzyże  i za  inną  moją  ofiarę  przyrzeczona  mi  jest,  ma  być  obsługiwana  przez
wikariuszów na chórze braci i modlitwa braci za zbawienie duszy mojej i wszystkich moich ma być
bezustannie do Boga zasyłana"  .

Źródła o Stanisławie

Powiada się, że naszego biskupa spotkało to samo co angielskiego — mord królewski. Znamienne
jest  więc  milczenie  w tej  kwestii  Marcina  Polaka,  który  w tworzył  swą  Kronikę  papieży na
podstawie  papieskich  archiwów.  Kronikarz  ten  incydentowi  angielskiego arcybiskupa  poświęcił
wiele miejsca, o naszym nie wspomniał.

Najstarszą wzmianką o Stanisławie jest fragment kroniki Galla Anonima (1110-1114 r.) o zatargu
biskupa  z królem:  "Jak  zaś  król  Bolesław  z Polski  został  wyrzucony,  dużo  byłoby  o tym  do
opowiadania,  lecz  to  powiedzieć  wolno,  że  nie  powinien  był  pomazaniec  na  pomazańcu
jakiegokolwiek grzechu cieleśnie mścić. To bowiem wiele mu zaszkodziło, gdy  przeciw grzechowi
grzech zastosował, gdy  za zdradę wydał biskupa na obcięcie członków. My jednak ani  biskupa
zdrajcę uniewinniajmy, ani brzydką zemstę królewską pochwalajmy, lecz ostawmy tę sprawę".

Dlaczego  Anonim  tak  mało  powiedział  o zdradzie  biskupa  i buncie  przeciwko  Bolesławowi  ?
Powodem jest  fakt,  że  pisał  on swą kronikę  pod rządami Krzywoustego,  który dzięki  buntowi
swojego  ojca,  Władysława  Hermana,  mógł  zasiąść  na  tronie  polskim.  Z uczestników  buntu
przeciwko królowi wymienił jedynie Stanisława, gdyż widocznie tylko on nie miał w ówczesnym
państwie wpływowych krewnych, którzy mogliby się za nim wstawić. 
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Czyn grzeszny biskupa o którym wspomina Gall dotyczy niewątpliwie złamania przezeń przysięgi
wierności składanej królowi w czasie aktu nadawania inwestytury w roku 1072. Trzeba podkreślić,
że to co pisał Gall o Stanisławie czerpał od osób, którym dedykował swą książkę: pięciu biskupom
i kanclerzowi, i to oni zapewne uznali postępek Stanisława jako „grzeszny".

Istnieje bulla papieska z roku 1115, która potępia jakiegoś arcybiskupa za to, że wydał wyrok na
podległego sobie biskupa bez poinformowania o tym papieża.  Większość historyków uważa,  że
bulla ta dotyczy arcybiskupa Piotra I i biskupa Stanisława ze Szczepanowa.

Następnym  źródłem  jakim  dysponujemy  jest  kronika  ...biskupa  krakowskiego,  Wincentego
Kadłubka, który rozpoczął uświęcanie zdrajcy, swojego poprzednika na urzędzie (zobacz fragment
Kroniki).  Sprawę,  którą bliższy  wydarzeń Anonim chciał  "ostawić"  w spokoju jako niechlubną,
Kadłubek  rozdyma  w sposób  iście  fantastyczny.  Zegnanie  Bolesława  wyglądało  u niego
następująco:  rycerze  królewscy  odstąpili  swego  pana  w czasie  wyprawy  na  wroga  (Bolesław
według Kadłubka zapędził się nawet aż poza kraj Partów w Azji !). Powodem był ... "gromadny
nierząd niewieści  . Rad nierad król zawrócił z wyprawy, jednak zeźlony okrutnie karał zarówno
żony jak i nadgorliwych wojów-rogaczy. Przejęty chrześcijańskim miłosierdziem biskup krakowski
cisnął na tyrana klątwą, która tak rozjuszyła złego króla, że ten własnoręcznie, w pobliżu kościoła,
posiekał dobrego biskupa. "W pobliżu ołtarza pomiędzy infułami sam [Bolesław] ojca w uściskach
córki i syna prawie we wnętrznościach matki morduje". Później dzieją się już same cudowności.
Wolą niebios ciało męczennika w cudowny sposób się zrosło, a z czterech stron świata zleciały orły,
które  strzegły  świętych  szczątków.  Wszystko  działo  się  w towarzystwie  cudownych  efektów
świetlnych. 

Ukaranie niewiernych żon — krąg mistrza legendy Jana Jałmużnika (początek XVI w.), Państwowe
Zbiory  Sztuki  na  Wawelu  —  Zamek  w Pieskowej  Skale.  Pobożna  fantazja  podsunęła  i
wykoncypowała  scenę  w której  zły  król  Bolesław  ukarał  niewierne  żony  każąc  im  karmić
szczenięta, ich nieprawe dzieci z kolei miały ssać wymiona suk. Z lewej dzielny biskup upomina
króla .
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Inny  apologeta  Stanisława  —  Kielecki,  też  Wincenty,  zna  już  dalsze  szczegóły  męczeństwa
Stanisława. U Kieleckiego Stanisław zostaje posiekany już nie w pobliżu kościoła, ale w samym
jego  środku,  w czasie  celebrowania  mszy.  "Żywoty  Stanisława  spisane  przez  Kieleckiego,
rozważone jako produkt dziejopisarski, to istotna nędza umysłowa. 
Ale gorzej, bo nie tylko umysłowa. Żeby przedstawić Stanisława świętym, trzeba było wymyślić na
Bolesława potwarze takie obrzydliwe, że równie szpetnych nie spotkać w naszej historiografii.
 Ale nie dość — trzeba było postawić taką tezę historyczną: że za jednego biskupa Pan Bóg sroży
się nad całym narodem przez długie pokolenia, karze zarówno winnych jak i niewinnych, odbiera
koronę, rozdziera ojczyznę na kawały i rzuca ją postronnym na złupienie itd. itd."  .

W rzeczywistości obydwóm Wincentom przy kreacji śmierci biskupa przy (lub w) kościele posłużył
niedawny przypadek arcybiskupa angielskiego Tomasza Becketa. Ów arcybiskup Cantenbury został
również osądzony przez sąd królewski za zdradę, a następnie zamordowany przez siepaczy króla
u stopni ołtarza w czasie odprawiania mszy świętej 29 grudnia 1170 r. Co więcej, zamordowanie
arcybiskupa pogrążyło króla. Musiał się on ukorzyć przed papieżem ("boso trzymał dyscyplinę na
grobie zamordowanego przez siebie  prałata"  )  oraz przywrócić dawne przywileje angielskiego
kleru  (głównie  chodziło  o niezależność  sądową  oraz  zrzeczenie  się  wpływu  na  obsadzanie
stanowisk kościelnych). Henryk II zobowiązał się też do odbycia krucjaty przeciwko niewiernym
jako pokuty za grzechy.                                               

Kult św. Stanisława zapoczątkował pewien ceremoniał wpisany odtąd w uroczystości koronacyjne
królów polskich. Otóż koronowany pomazaniec musiał przejść z Wawelu na Skałkę, gdzie podobno
zabito  biskupa  i tam  przed  ołtarzem  św.  Stanisława  przepraszać za  grzech  "przodka  swego
Bolesława".  Jako  ciekawostkę  można  podać,  że  w Deklaracji  Stanów  Zgromadzonych  po
uchwaleniu  Konstytucji  3  Maja  ustanowiono  dzień  św.  Stanisława  jako  dzień  państwowych
obchodów  dziękczynnych  za  ...wyrwanie  Polski  spod  obcej  zależności  oraz  za  uchwalenie
Konstytucji. 

Jakimż paradoksem są te słowa:

"Wyznaczenie nabożeństwa w jednym dniu po wszystkich w całym kraju kościołach, to jest dnia
ósmego  miesiąca  maja  roku  bieżącego,  na  podziękowanie  Bogu  za  zdarzoną  chwilę  pomyślną
wydobycia  Polski  spod  przemocy  obcej  i nieładu  domowego,  za  przywrócenie  rządu,  który
najskuteczniej wolność naszą prawdziwą i całość Polski zabezpieczyć może, za postawienie tym
sposobem  ojczyzny  naszej  na  stopniu  mogącym  prawdziwą  w oczach  Europy  zyskać  jej
konsyderację, przewielebnym biskupom zalecamy, naznaczając dzień świętego Stanisława biskupa
męczennika,  patrona  Korony  Polskiej,  za  uroczysty  w roku,  który  my  i potomkowie  nasi
obchodzić  będziemy,  za  dzień  poświęcony najwyższej  opatrzności,  po którym Ojczyzna śmiało
i bezpiecznie  po  tylu  nieszczęściach  odetchnąć  może.  Chcemy  oraz,  aby  duchowieństwo  tak
świeckie  jako  i zakonne  w naukach  chrześcijańskich,  które  prawowiernemu  inno  ludowi,  nie
przestawało zachęcać wszystkich do podobnych Bogu dziękczynień".

Co  ciekawe,  wybór  okazał  się  trafny  — kler  tak  wziął  sobie  patronat  Stanisława  nad  sprawą
narodową, że przystąpił do Targowicy. Na patronat Stanisławowy powoływano się w wielu aktach
państwowych. I tak w 1257 r. książę krakowsko-sandomierski nadając lokację Krakowowi pisał:
"Niechaj  żadnemu człowiekowi  nie  wolno  będzie  niniejszej  karty  naszego  nadania,  darowizny
i przyrzeczenia złamać lub w nierozważny sposób im się sprzeciwiać. 
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Gdyby zaś kto odważył się to popełnić, niechaj wie, że ściągnie na siebie gniew wszechmogącego
Boga  i świętych  męczenników,  Stanisława i Wacława,  oraz  nasze".  Konstytucja  Królestwa
Polskiego  z 1815  w art.  160  stanowi:  "Ordery  polskie  cywilne  i wojskowe,  to  Orła  Białego,
świętego Stanisława i Krzyż Wojskowy są zachowane."

Próby odsłonięcia prawdy o Stanisławie

W 1824 r. ukazuje się po raz pierwszy autentyczne brzmienie fragmentu kroniki Galla Anonima
mówiące  o zdradzie  biskupa,  opublikowane  przez  Jana  Wincentego  Bandtkiego  (z  rękopisu
Czartoryskich). Do tej pory w to miejsce wstawiano ...fragment kroniki Kadłubka.

Następnie prawdę o biskupie opisują: Joachim Lelewel, Aleksander Skorski, Franciszek Stefczyk
(znany  spółdzielca)  oraz  M.  Gumplowicz.  Prawdziwym  jednak  przełomem  okazała  się  praca
Tadeusza Wojciechowskiego z roku 1904, pt.  Szkice historyczne XI wieku. Oto co pisze o tym
zaciekły przeciwnik autora, Krotoski: "Sprawa św. Stanisława stracona, pisano za Wojciechowskim,
sprawa św. Stanisława stracona, powtarzali uczeni, literaci, studenci, powtarzali młodzi nauczyciele
gimnazjalni,  gimnazjaliści,  powtarzały  pisma  żydowskie,  socjalistyczne,  liberalno-radykalne,
powtarzały feministki niewierzące — z radością"  .W 1904 r. Stanisław Wyspiański snuł refleksje w
Skałce nad "walką zakończoną bezużyteczną dla narodu apoteozą zabitego — a nierozegraną".W
1920 r. pierwszy rząd polski po odzyskaniu niepodległości i po uchwaleniu tego przez sejm zwrócił
się do Rzymu z  żądaniem o anulowanie w dniu 8 maja święta Stanisława Szczepanowskiego,
skreślenia  go  z kalendarza  z listy  świętych  i o  zaprzestanie  głoszenia  jego  kultu,  podając
oczywiście stosowne motywy. 

Papież bez żadnego oporu na to przystał.   .Zdawałoby się,  że  istotnie  "sprawa św.  Stanisława
stracona". Późniejsze wydarzenia pokazały jednak, że była to radość przedwczesna. Błędne koło
znów zaczęło się kręcić za sprawą biskupa Sapiehy (wyświęcił on na kapłana Karola Wojtyłę —
gorącego  kontynuatora  kultu  św.  Stanisława),  który  wprowadził  iście  bałwochwalczy  kult  tego
świętego. 

Kobiety  w Krakowskiem  po  dziś  dzień  czerpią  8  maja  wodę  z sadzawki  na  Skałce  (rzekome
miejsce śmierci świętego), wierząc, iż tego dnia posiada ona cudowną moc leczenia oczu. 

Kilkaset świątyń w Polsce otrzymało imię Stanisława (nawet w samym sercu historycznego Rzymu
— przy via delle Botteghe Oscure 15 — znajduje się kościół naszego zdrajcy !). Papież do dziś
wypowiada ciepłe słowa pod adresem tego zdrajcy, stawiając go za wzór wszelkich cnót. Sądzę, że
z naszego, polskiego, punktu widzenia jest to największa skaza na wizerunku znanego rodaka. Za
papieżem kardynalne bzdury bezmyślnie powtarzają jego podwładni. Jako przykład niech posłuży
fragment ostatniego kazania kardynała Glempa z okazji corocznej imprezy hurtowego odpuszczania
grzechów w dzień świętego zdrajcy na krakowskiej Skałce: 

"Każdego roku z okazji odpustu św. Stanisława Biskupa Krakowskiego przypomina się zagadnienie
współistnienia  dwóch  porządków  w jednym  człowieku  i w  jednym  państwie  —  porządku
państwowego  i wyznaniowego,  zorganizowanego  w Kościół.  Na  osobie  świętego  Biskupa
Krakowskiego, który został zamordowany przez Króla, wzajemne relacje Kościół-państwo doszły
do tak wielkiego kryzysu, że musiały się zakończyć tragedią. W tym wypadku zabójstwem biskupa.
Co roku przypominamy tę prawdę, która urzeczywistniła się na św. Stanisławie, co roku widzimy ją
w innych  odcieniach,  bo  zmiany  w tkance  ustrojów  wspólnot  politycznych  ukazują  bogactwo
wzajemnych odniesień państwa do Kościoła.                                                                                7.



 Co ciekawsze, w tym samym kazaniu prymas, naśladując papieża, po raz kolejny przeprasza za
błędy Kościoła. Jednocześnie wyraża swą konsternację, że wciąż istnieją takie czasopisma jak Nie i
Fakty i Mity, które ośmielają się opisywać grzechy Kościoła ("Przecież istniały i nadał działają
wyspecjalizowane  instytucje  i tygodniki,  które  niczym  innym  nie  chcą  się  zajmować,  jak  tylko
wyszydzaniem postępowania i wskazywaniem wad Kościoła i wiary"). Widać jak bardzo szczere
było to wyznanie przewin.

Dziś na oficjalnej stronie katolickiej o świętych możemy przeczytać o Stanisławie znacznie jeszcze
więcej niż powiedział sam Kadłubek: "(...)  Odniósł wiele sukcesów reformatorskich i w 1072 r.
mianowany został biskupem krakowskim. Wywołał jednak wrogość króla Bolesława Śmiałego kiedy
potępił  jego okrucieństwo i bezprawne rządy,  a w szczególności  to,  że  ten  porwał piękną żonę
pewnego  szlachcica.  Kiedy  Stanisław  ekskomunikował  go  i zakończył  nabożeństwo  w katedrze,
przybył Bolesław, który  własnoręcznie zamordował Stanisława podczas gdy ten odprawiał mszę
w kaplicy poza miastem 11 kwietnia"

Kościół do dzisiaj nie potrafi przyznać się do tego błędu, mimo przytłaczających dowodów, mimo
doskonałej po temu okazji,  jaką jest ostatnia moda na publiczne kajanie się duchownych. Dalej
rozsiewa się tę propagandę „męczeństwa za Polskę". "Powiedzcie mi" — pyta się Waldemar Łysiak
— "co należy zrobić, jak błagać, jak się modlić lub argumentować, żeby polski Kościół odstąpił od
posługiwania się symbolem zdrady jako symbolem prawości ?"

====================================================================  
Autor  :  Zapomniane dzieje Polski autor  Mariusz Agnosiewicz   cena 36 zł

2.  Stanisław ze Szczepanowa (również Stanisław Szczepanowski; ur. ok. 1030 w Szczepanowie, 
zm. 11 kwietnia 1079 w Krakowie) – polski duchowny, prezbiter, biskup krakowski, męczennik, 
święty Kościoła katolickiego oraz jeden z głównych patronów Polski. 

Pochodzenie i data urodzin Stanisława nie są znane. Według tradycji uznaje się, że urodził się 26
lipca 1030 w Szczepanowie jako syn Wielisława i  Bogny,  najprawdopodobniej  z rodu Turzyna
(Prus).  Odebrał  staranne  wykształcenie,  najpierw  w  gnieźnieńskiej  szkole  katedralnej,  a  w
późniejszym  czasie  we  Francji  lub  w  Belgii  w  Liège.  Zasłynął  jako  kaznodzieja  i  misjonarz
Małopolski, pracował także w kancelarii panującego ówcześnie biskupa krakowskiego Lamberta,
który wyznaczył go na swego następcę. Po śmierci Lamberta obrany został ordynariuszem diecezji,
a w 1072 za zgodą księcia Bolesława Szczodrego został konsekrowany na biskupa krakowskiego. 

Okres  posługi  biskupiej  Stanisława  zaliczany  jest  do  najświetniejszych  za  panowania  Piastów.
Biskup  Stanisław  sprowadził  do  Polski  legatów  rzymskich,  zorganizował  od  nowa  metropolię
gnieźnieńską,  podjął  działania  mające  na  celu  koronację  Bolesława  Szczodrego  w  1075  roku.
Dzięki  wskrzeszeniu  metropolii  gnieźnieńskiej,  ustały  pretensje  metropolii  magdeburskiej  do
zwierzchnictwa nad diecezjami polskimi. Jako że zależało mu na szerzeniu wiary chrześcijańskiej
w ówczesnej Polsce, biskup wspierał także powstawanie i umacnianie klasztorów benedyktyńskich,
stanowiących ośrodki istotne ewangelizacyjnie. 
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Konflikt z królem

W wyniku konfliktu z Bolesławem Szczodrym biskup - według Galla Anonima - został skazany na
obcięcie członków za zdradę. Gall Anonim, piszący swą  Kronikę trzydzieści kilka lat po śmierci
biskupa Stanisława, przedstawił fakt zatargu między Stanisławem a Bolesławem Szczodrym, który
zadecydował o chwale pierwszego, a tragicznym końcu drugiego. Nie są znane dokładne przyczyny
sporu, jaki powstał pomiędzy nim a królem. Najprawdopodobniej sam kronikarz dobrze je znał,
lecz w swoim dziele nie rozwinął owego wątku. 

Przypuszcza się, że nie mógł tego zrobić ze względu na panowanie w owym czasie Bolesława III
Krzywoustego, syna księcia Władysława Hermana, który był członkiem opozycji antykrólewskiej.
Relacja  Galla  Anonima  pozostaje  do  dziś  jedynym  ówczesnym  źródłem  pisanym.  Od  Galla
dowiadujemy się, że biskup dopuścił się zdrady, za którą król wydał go na śmierć przez obcięcie
członków.  Gall  negatywnie  ocenił  zarówno  postępowanie  biskupa,  jak  i  reakcję  króla.  Według
tradycji  bezpośrednim powodem konfliktu  pomiędzy  biskupem a  królem było  to,  że  Stanisław
bezskutecznie  upominał  Bolesława  za  niewłaściwe  postępowanie  wobec  poddanych  oraz  za
publiczne  powodowanie  zgorszenia.  Wedle  przekazu  kroniki  Mistrza  Wincentego  Stanisław
najpierw grozi mu [Bolesławowi] zagładą królestwa, wreszcie wyciąga ku niemu miecz klątwy. Nie
jest jasne, czy należy to rozumieć jako grożenie ekskomuniką czy jej rzucenie, przyjmuje się jednak
raczej tę pierwszą ewentualność. Następnie nie stawił się po wezwaniu przed sąd królewski, gdyż
nie pozwalało mu na to prawo kanoniczne. Został wówczas przez króla bezprawnie skazany na
śmierć. Według wersji alternatywnej, pozostawionej przez Wincentego Kadłubka, biskup Stanisław
stanął w obronie niewiernych żon rycerzy, walczących na wyprawie kijowskiej, które król rozkazał
okrutnie ukarać, choć ich mężowie im przebaczyli. 

Król rozkazał swoim sługom zabicie biskupa w kościele na Skałce w czasie odprawiania przez
niego mszy świętej, a gdy ci nie chcieli, sam własnoręcznie zamordował świętego. Wersja ta jednak
ze względu na moralizatorski charakter kroniki Kadłubka, a także na fakt, że również był biskupem
i  napisał  swoją  kronikę  w  czasie  panowania  potomków  Władysława  Hermana,  jest  mało
wiarygodna. 

Autorem żywota św. Stanisława znanego w dwóch wersjach, krótszej  Vita minor i dłuższej  Vita
maior jest Wincenty z Kielczy OP, natomiast Jan Długosz w Żywocie św. Stanisława opisuje cuda,
które zdarzyły się po śmierci biskupa. 

Historiografia  tematu  jest  bardzo  rozwinięta.  Tadeusz  Wojciechowski  w  swojej  pracy  Szkice
historyczne jedenastego wieku z  1904 wysuwa tezę,  iż  św.  Stanisław został  skazany za zdradę
narodu. Twierdzenie to opiera się na Kronice Galla Anonima, gdzie sam autor nazywa go traditor
episcopus –  „biskup zdrajca”.  Słowo  traditor jest  wieloznaczne.  Sam Gall  używał  go  w kilku
znaczeniach. 

W Kronice zastosował je w sumie 13 razy, ale tylko trzykrotnie na określenie zdrady polegającej na
konszachtach  z  nieprzyjacielem  zewnętrznym.  W  średniowiecznej  łacinie  zdrajców  określano
częściej słowem proditor. Według tej tezy przedmiotem sporu pomiędzy Bolesławem Szczodrym a
św.  Stanisławem  nie  były  „niewierne  żony”,  lecz  władza  w  młodym  państwie  polskim.
Wojciechowski stwierdził, że Stanisław reprezentował inną frakcję polityczną – przeciwną królowi,
a  przychylną  interesom  Cesarstwa  i  być  może  frakcjom  wspierającym  Władysława  Hermana.
Spisek został odkryty, a Stanisław, na mocy sądu arcybiskupiego, został za zdradę króla skazany na
obcięcie członków.                                                                                                                         9.



Tezy Wojciechowskiego spotkały się z krytyką jako oparte w zbyt dużym stopniu na domysłach,
zwłaszcza  odnośnie  domniemanej  ingerencji  czesko-niemieckiej  w sprawy polskie,  na  którą  w
źródłach  nie  ma  najmniejszego  dowodu.  Zdaniem Romana  Grodeckiego  stawianie  alternatywy
„święty  czy  zdrajca”  może  być  w  rzeczywistości  pozorne,  gdyż  nie  da  się  wykluczyć,  że
postępowanie biskupa wypływało ze szlachetnych pobudek etycznych, ale ponieważ nie było na
rękę królowi,  zostało zakwalifikowane jako zdrada polityczna.  Jeszcze inni wskazują,  że gdyby
Gall faktycznie oskarżał św. Stanisława o zdradę, użyłby słowa proditor - zdrajca „na rzecz kogoś
innego”. Zaś użyte przez niego traditor oznacza w tym kontekście wewnętrzne nieposłuszeństwo
wobec  władcy.  Co  więcej,  czaszka  św.  Stanisława,  przechowywana  na  Wawelu,  nosi  ślady
śmiertelnego,  sześciocentymetrowego  wgniecenia,  powstałego  na  skutek  uderzenia  tępym
narzędziem.  Według  niektórych  badaczy  jest  to  dowód,  że  na  św.  Stanisława  przeprowadzono
zamach, co wykluczałoby osąd. 

Hipoteza  Tadeusza  Grudzińskiego   zakłada,  że  głównym  powodem  konfliktu  pomiędzy  św.
Stanisławem a Szczodrym była reforma kościelna,  przeprowadzona przez legatów papieskich w
1075. Utworzone zostało wówczas biskupstwo płockie (redukcja diecezji krakowskich Stanisława),
odnowiono  również  arcybiskupstwo  w  Gnieźnie,  wykluczając  jednocześnie  św.  Stanisława  z
pełnienia  funkcji  metropolity.  Na  powyższe  wydarzenia  miał  nałożyć  się  bunt  rycerstwa,
spowodowany  szerokimi  nadaniami  na  rzecz  Kościoła,  a  nie  możnych.  Po  wykryciu  spisku
możnych i św. Stanisława, król miał wydać samodzielnie wyrok, wykonany jednak przez kata przed
kościołem św. Michała. 

Historyk Jan  Powierski,  sądzi,  że  skoro w 1071 św.  Stanisław osadzony został  przez  króla  na
biskupstwie krakowskim, a w 1075 odmówiono mu stanowczo arcybiskupstwa w Gnieźnie, to w
przeciągu tych czterech lat musiały nastąpić wydarzenia, które pogorszyły jego wizerunek w oczach
króla. Być może okazał się on osobą niegodną tego urzędu. Wincenty Kadłubek opisał dość szeroko
pogłoski, jakoby biskup miał prowadzić niemoralne życie, wkładając te słowa w usta wygnanego
króla i określając je jako mało wiarygodne. Nie możemy mieć jednak pewności, czy pogłoski o jego
niemoralnym życiu  w  istocie  były  jedynie  plotkami,  czy  też  miały  pewne  uzasadnienie.  Dalej
Powierski pisze, że bunt rycerstwa faktycznie miał miejsce i był spowodowany zbyt dużą liczbą
wypraw  wojennych,  pozbawionych  jednak  łupu,  gdyż  były  to  wyprawy  sojusznicze.  Rycerze
zbuntowali  się  na  skutek  braku  odczuwalnych  sukcesów,  jak  i  na  skutek  tego,  że  przez
zdecydowaną większość roku brali jedynie udział w wojnach. Bunt nie miał być jednak kierowany
przez św. Stanisława. Wedle tezy Powierskiego przywódcą buntu był prawdopodobnie Sieciech,
palatyn posiadający w kraju ogromną władzę i wpływy. Wedle jego hipotezy św. Stanisław miał być
jedynie  pionkiem,  wykorzystywanym przez  możnych,  widzących w nim sojusznika  w opozycji
przeciw królowi. 

Kult
Rzekomy kult świętego Stanisława – dorobiony kilka wieków  później – rzekomo rozpoczął się z
chwilą  przeniesienia  jego  relikwii  w  1088  roku  do  katedry  krakowskiej,  jeszcze  za  życia
Władysława  Hermana,  brata  królewskiego.  Powstała  później  legenda  o  rozbiciu  dzielnicowym
Polski jako karze za ten czyn świętokradczy (za taki uważano właśnie zamordowanie biskupa),
według której Polska rozpadła się tak jak członki ćwiartowanego biskupa. 

                                                                                                                                                      10.



I dalej  o  tym  rzekomym  kulcie: 

Oczekiwano jednak cudu za wstawiennictwem Stanisława, jako patrona zjednoczenia. W Polsce od
końca XII wieku rozwinął się kult Świętego Stanisława, a katedra wawelska,  która mieści jego
sarkofag, nosi wezwanie jego i św. Wacława Czeskiego. Również w Krakowie znajduje się jego
sanktuarium  w  kościele  Paulinów  na  Skałce.  W  I  niedzielę  po  święcie  św.  Stanisława  –
przypadającym 8 maja  – odbywa się  procesja  z  relikwiami  świętego z  Katedry Wawelskiej  do
Kościoła  św.  Michała  Archanioła  i  św.  Stanisława  Biskupa  na  Skałce  w  której  bierze  udział
Episkopat Polski, przedstawiciele duchowieństwa, zakonów i laikatu. 

Według  części  badaczy,  pierwsze  ślady kultu  świętego  Stanisława  na  Śląsku  pochodzą  jeszcze
sprzed  roku  1163  (płaskorzeźba  w kościele  świętego  Wincentego  na  Ołbinie  pod  Wrocławiem
przedstawiająca  męczeństwo  świętego  Stanisława).  Z  terenów  poza  Polską  można  wskazać  na
dwunastowieczną chrzcielnicę w kościele Tryde w okolicy miasta Lund w Szwecji (sceny z procesu
o wieś Piotrowin i  męczeństwo biskupa).  Związek obu tych zabytków ze św. Stanisławem jest
jednak  wątpliwy.  Wstawiennictwu  Św.  Stanisława  przypisywał  zwycięstwo  w  bitwie  pod
Grunwaldem król Władysław II Jagiełło, Zygmunt I Stary uznał go za swego patrona. 

Niemal wszyscy polscy królowie, począwszy od Władysława I, zostali koronowani, klęcząc przed
sarkofagiem św. Stanisława w katedrze wawelskiej. W 1509 roku w podzięce za zwycięstwo nad
Bogdanem Jednookim, hospodarem mołdawskim, król Zygmunt I Stary zamówił srebrny tryptyk do
mauzoleum świętego Stanisława w katedrze na Wawelu, zaś około 1630 r. król Zygmunt III Waza
zamówił srebrny relikwiarz trumienny do przechowywania relikwii świętego. Oba dzieła zostały
zniszczone  przez  wojska  szwedzkie  pod  wodzą  Paula  Würtza  podczas  Potopu.  2  maja  1669
krakowska  kapituła  zamówiła  u  gdańskiego  złotnika  Piotra  von  der  Rennen  nowy  relikwiarz
świętego;  data  wykonania  nie  jest  znana  (rozliczenie  należności  z  wdową nastąpiło  po  śmierci
artysty, zmarłego w 1671). Ozdobiony 12 scenami z życia św. Stanisława sarkofag znajduje się w
katedrze  wawelskiej.  W  1765  król  Stanisław  August  Poniatowski  ustanowił  Order  Świętego
Stanisława. 

Kanonizacja

Starania  mające  na  celu  rozpoczęcie  procesu  kanonizacyjnego  rozpoczęto  pod  wpływem
analogicznej  historii  w Anglii  (Tomasz Becket.  Biskup krakowski  Iwo Odrowąż,  a  później  Jan
Prandota rozpoczęli starania o jego kanonizację, a dominikanin Wincenty z Kielczy OP otrzymał
zadanie  napisania  żywota  męczennika  dla  potrzeb  procesu  kanonizacyjnego.  O  wyniesienie
późniejszego świętego na ołtarze starała się również św. Kinga OSC. Z jej inspiracji Bolesław V
Wstydliwy i biskup Prandota wysyłali dwukrotnie poselstwo w tej sprawie do Stolicy Apostolskiej.
8 września 1253 w bazylice świętego Franciszka w Asyżu, Stanisław został kanonizowany przez
papieża Innocentego IV, bullą datowaną na 18 września 1253. Uroczystość podniesienia relikwii
Świętego i ogłoszenia jego kanonizacji w Polsce odbyła się 8 maja 1254 roku. 

                                                                                                                                                      11.



Dzień obchodów

Tradycyjne wspomnienie św. Stanisława w Kościele katolickim obchodzone jest 11 kwietnia (dzień
śmierci), natomiast w polskim Kościele 8 maja i ma rangę uroczystości liturgicznej (podniesienie
relikwii w Polsce). W roku 1963 papież Jan XXIII ustanowił świętego Stanisława, wraz ze Świętym
Wojciechem i Najświętszą Maryją Panną Królową Polski, pierwszorzędnym Patronem Polski. 

Jest również patronem Gniezna (razem ze św. Wojciechem) i Krakowa (wraz ze św. Florianem),
Ostrowa  Wielkopolskiego;  jest  patronem  archidiecezji  krakowskiej,  lubelskiej,  poznańskiej  i
warszawskiej oraz diecezji kieleckiej, płockiej, sandomierskiej, tarnowskiej i świdnickiej, a także
Krucjaty  Wyzwolenia  Człowieka.  Jan  Paweł  II  nazwał  go  „patronem  chrześcijańskiego  ładu
moralnego”.  W  1979  papież  wydał  list  Rutilans  Agmen z  okazji  dziewięćsetnej  rocznicy
męczeństwa św. Stanisława ze Szczepanowa.                                                                           

Ikonografia

W ikonografii osobę polskiego świętego przedstawia się w szatach pontyfikalnych. Jego atrybuty to
orzeł,  pastorał,  umarły  Piotrowin.  Najstarszym  zachowanym  do  naszych  czasów  cyklem
ikonograficznym  przedstawiającym  żywot  świętego  stanowią  ilustracje  z  Legendarium
Andegaweńskiego  pochodzącym  z  ok.  1333  roku.  W  wieku  XV  rośnie  liczba  przedstawień
polskiego świętego. Od tego czasu ukazuje się go zazwyczaj z postacią wskrzeszonego Piotra, który
w miarę upływu czasu przedstawiany jest w ikonografii jako postać o coraz mniejszych rozmiarach.
Najczęstszymi  scenami  pojawiającymi  się  w  średniowiecznych  cyklach  ikonograficznych
związanych z legendą o świętym są: kupno wsi Piotrawin,  wskrzeszenie Piotra,  Piotr zeznający
przed  królem,  zabójstwo  Stanisława,  posiekanie  zwłok,  pilnowanie  fragmentów  ciała  świętego
przez cztery orły, pogrzeb. 

Św. Stanisław w sztuce

Jan  Matejko  przedstawił  świętego  na  obrazie  bitwa  pod  Grunwaldem,  w  chwili  kiedy  według
Roczników Jana Długosza pojawił się on na obłoku. Św. Stanisławowi zostały poświęcone dwa
wielkie  dzieła  muzyczne.  Pierwszym  jest  oficjum  rymowane  Historia  gloriosissimi  Stanislai
Wincentego  z  Kielczy,  napisane  na  uroczystość  kanonizacji  lub  translacji  (z  którego  pochodzi
sławny  hymn  Gaude,  mater  Polonia (ok.  1253)),  drugim  –  Beatus  Vir Henryka  Mikołaja
Góreckiego, zamówiony w 1978 przez (jeszcze) kardynała Karola Wojtyłę na 900-lecie męczeństwa
świętego, a prawykonany w 1979 i dedykowany już papieżowi Janowi Pawłowi II. Przez ostatnie
dwanaście lat swego życia Franciszek Liszt pisał oratorium Św. Stanisław, nie dokończył go jednak.
Kilka  lat  temu Paul  Munson  zebrał  istniejące  fragmenty  i  skompletował  dwie  sceny  (I  i  IV);
pozwoliło to wydać płytę CD z nagraniem utworu oraz wprowadzić utwór do sal koncertowych.
Postać świętego pojawia się w powieściach Boleszczyce Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz Nowa
Baśń Teodora Parnickiego. Konflikt św. Stanisława z Bolesławem Szczodrym przedstawiają: 

• film Bolesław Śmiały z 1971, w reżyserii Witolda Lesiewicza, 
• powieść  Diabelska  Ballada z  1992,  autorstwa  Ireneusza  Gwidona  Kamińskiego,  gdzie

przedstawiona jest ocena tego konfliktu w społeczeństwie prowincjonalnego miasteczka w
latach osiemdziesiątych XX wieku,

• powieść Karola Bunscha Imiennik – Miecz i pastorał z 1945.
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3. Święty Stanisław. Patron ładu moralnego
Brutalnie zamordowany przez króla, ogłoszony patronem Polski. Jego proces kanonizacyjny był 
pierwszym w historii Kościoła, w którym brał udział „adwokat diabła”. 8 maja wspominamy w 
liturgii św. Stanisława - biskupa i patrona Polski.Co roku w niedzielę po 8 maja, kiedy przypada 
liturgiczne wspomnienie świętego biskupa Stanisława, z katedry na Wawelu wyrusza procesja 
na Skałkę do bazyliki świętego Michała Archanioła, gdzie biskup krakowski poniósł śmierć 
męczeńską.

 Ale uroczysta  procesja,  która gromadzi  tłumy  krakowian  i przybyłych  do Krakowa  gości,
nie odbywa się tylko dla upamiętnienia tego tragicznego wydarzenia, przypomina ona o pochodach,
które w 1253 roku wyruszyły ze wszystkich krakowskich kościołów, aby powitać delegację posłów
niosących  z Rzymu  bullę  kanonizacyjną  potwierdzającą  wyniesienie  na ołtarze  biskupa
Stanisława. Rok po jego kanonizacji krakowski biskup Prandota zorganizował 8 maja uroczystość
podniesienia relikwii św. Stanisława i dlatego w polskim Kościele właśnie tego dnia świętujemy
wspomnienie biskupa, patrona Polsk

Stanisław urodził się w 1030 roku w Szczepanowie, niewielkiej wsi położonej w Małopolsce.

 Jego rodzice  mieli  szlachecki  pochodzenie,  dlatego też  od najmłodszych lat  dbali  o gruntowne
wykształcenie syna. Stanisław uczył się więc najpierw w domu, pod okiem prywatnych nauczycieli,
później u benedyktynów w Tyńcu, aż w końcu wyjechał na studia za granicę.

Źródła nie są zgodne co do miejsca, w którym studiował, jedne podają, że było to Leodium w Belgi,
inne – Paryż. Pewne natomiast jest to, że skończył teologię i prawo, a po powrocie do kraju w 1060 
roku przyjął święcenia kapłańskie.

 Ówczesny biskup krakowski Lambert Suła mianował go kanonikiem katedry na Wawelu.

 Stanisław  swoją  pobożnością,  dobrotliwością  i prostotą  ducha  bardzo  szybko  zyskał  sobie
wiernych,  którzy chętnie  przychodzili  do niego  po porady  i prośby  o wstawiennictwo  u króla
Bolesława Śmiałego.

 Polski władca, który był człowiekiem bardzo porywczym niezwykle cenił sobie młodego kanonika,
aż do tego stopnia, że po śmierci biskupa Lamberta wskazał Stanisława jako jego następcę.

 W 1072 roku Stanisław przyjął sakrę biskupią.

Niewygodny biskup

 Nowy biskup krakowski przyczynił się do przywrócenia w 1075 roku metropolii w Gnieźnie, czym
zasłużył  się  nie tylko dla  Kościoła,  ale również  dla  całego  kraju,  uniemożliwiając  metropolii
magdeburskiej kontrolę nad polskimi diecezjami. Jednak stosunki jakie panowały między królem
Bolesławem Śmiałym a biskupem Stanisławem zaczęły się diametralnie zmieniać, gdyż duchowny
otwarcie krytykował postępowanie władcy i oskarżał go o moralny upadek narodu.

 Bowiem  Bolesław  Śmiały  zamiast  sprawować  władzę  nad powierzonym  sobie  ludem,  wolał
organizować  wojsko  i jeździć  do sąsiednich  krajów,  by tam  brać  udział  w zbrojnych  walkach
i hulankach rycerskich. 
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A w tym  czasie  w kraju  panoszyło  się  bezprawie,  opuszczone  żony  zdradzały  swoich  mężów,
rozpadały się małżeństwa, szerzyła się niemoralność. Biskup Stanisław wielokrotnie wzywał króla
do powrotu  do kraju  i przywrócenia  porządku.  Podczas  jednej  z wypraw na Ruś  rycerze  zaczęli
potajemnie  opuszczać  króla,  gdy ten  tygodniami  bawił  się  w najlepsze. Kiedy  Bolesław  wrócił
do kraju, na niewiernych rycerzy czekała okrutna kara, co wywołało ostrą krytykę ze strony biskupa
Stanisława. Postawa duchownego jeszcze bardziej rozzłościła króla, który wydał na niego wyrok
śmierci. Nikt jednak nie ważył się podnieść ręki na krakowskiego biskupa.

Kanonizacja męczennika

 11 kwietnia 1079 roku król Bolesław Śmiały wtargnął do kościoła na Skałce i zamordował biskupa
Stanisława,  podczas  sprawowania  mszy  świętej,  uderzając  go  w głowę,  a później  nakazał
poćwiartować jego ciało. Wiadomość o męczeńskiej śmierci szybko rozniosła się po całej Polsce.
Król musiał uciekać z kraju, prawdopodobnie zamknął się w benedyktyńskim klasztorze w Osjaku,
gdzie odbywał surową pokutę. Krakowski biskup został pochowany w katedrze na Wawelu.

 Proces  kanonizacyjny  biskupa  Stanisława  rozpoczął  w 1229  roku  biskup  Iwo  Odrowąż,
a kontynuował go biskup Prandota. Jak na tamte czasy trwał on dosyć długo. Powołano specjalną
komisję  do zbadania  cudów jakie  dokonały  się  za wstawiennictwem męczennika  i prześledzenia
szczegółów  z jego  życia. Wielkim  przeciwnikiem  wyniesienia  na ołtarze  bp.  Stanisława  był
kardynał  Rinaldo Conti,  późniejszy  papież  Aleksander  IV – odtąd  każdy proces  kanonizacyjny
odbywa się  z udziałem tzw.  „adwokata  diabła”,  którego zadaniem jest  wyciągnięcie  wszystkich
niejasności  i ciemnych  stron  życia  przyszłego  świętego. Papież  Jan  Paweł  II  nazwał  biskupa
Stanisława patronem ładu moralnego.

https://stacja7.pl/swieci/swiety-stanislaw-patron-ladu-moralnego/

Bolesław II Szczodry (Śmiały) (ur. ok. 1042, zm. 2 lub 3 kwietnia 1081 lub 1082) 

– książę Polski w latach 1058–1076, król Polski w latach 1076–1079. 

Był pierworodnym synem Kazimierza Odnowiciela i Dobroniegi, córki Włodzimierza I Wielkiego,
wielkiego księcia kijowskiego. Brat Władysława I Hermana. Imię otrzymał po swoim pradziadzie
ojczystym Bolesławie I Chrobrym. Dokładna data urodzenia Bolesława II nie jest znana. Historycy
zwykle opowiadają się za rokiem 1042. Po śmierci ojca został w 1058 księciem polskim. Prowadził
politykę zmierzającą do wzmocnienia pozycji państwa na arenie międzynarodowej i uniezależnienia
od Cesarstwa.  Ingerował  w wewnętrzne  sprawy sąsiadów (Czech,  Węgier  i  Rusi).  W wielkim
sporze  o  inwestyturę  dołączył  do  obozu  papieskiego,  co  umożliwiło  mu  w  1076  koronację
królewską. 

W 1079  skazał  na  obcięcie  członków  biskupa  krakowskiego  Stanisława,  czym  wywołał  bunt
możnych  i  musiał  uciekać  z  kraju.  Zmarł  na  Węgrzech  w  1081  lub  1082  roku.  Miejsce  jego
pochówku jest nieznane. Anonim zwany Gallem konsekwentnie nazywał Bolesława II określeniem
Szczodry (Largus) i używał go wyraźnie jako przydomek, natomiast innych określeń, jak „śmiały”
(audax), „wojowniczy” (bellicosus) czy „dziki” (efferus) używał jako przymiotników (dopiero w
Kronice  wielkopolskiej  przybrały  one  postać  przezwisk).  Powstał  on  za  życia  władcy  lub  w
najbliższym czasie po jego śmierci. Uznaje się go za jedyny autentyczny przydomek tego władcy i
jest używany przez literaturę naukową.                                                                                       14.



Sprawa  właściwego  przydomka  króla  Bolesława  II  wróciła  niedawno  w dyskusji  historycznej.
Profesor  Przemysław Wiszewski   udowadnia,  że  Gall  Anonim użył  określenia  „szczodry”  jako
szyderstwo.  Kronikarz  opisał  tak  Bolesława  w anegdocie  dotyczącej  tego,  jak  władca  obsypał

złotem i srebrem jednego z duchownych. Według Wiszewskiego źle odczytywaliśmy puentę tej

opowieści - obdarowany mężczyzna zmarł od ciężaru kruszca, a cały tekst był ironicznym atakiem

na  Bolesława.  W  związku  z  tym  pojawiła  się  propozycja  powrotu  do  używania  przydomka

„Śmiały".Bolesław II z określeniem Śmiały pojawia się po raz pierwszy w późnym Poczcie królów

polskich.  Określenie to było traktowane przez historiografię  XIX i XX wieku jako przydomek.
Badacze wskazują, że epitet nadany kilka wieków po śmierci danej osoby nie jest przydomkiem. 

Dzięki Bolesławowi powrócono do samodzielnej polityki monetarnej (emisja srebrnych denarów).
Zasługą króla było również ufundowanie opactw benedyktyńskich w Mogilnie, Tyńcu, Wrocławiu,
Lubiniu, a także odbudowanie katedry w Gnieźnie. Bolesław rządził zdecydowanie, ponieważ miał
na celu centralizację  władzy co nie  podobało się  możnym. Niezadowolenie stało się przyczyną
zawiązania antykrólewskiego buntu,  na czele  którego stanął biskup ze Szczepanowa, Stanisław.
Celem spiskowców było obalenie Bolesława i powołanie na tron krakowski jego młodszego brata,
Władysława Hermana. 

Małżeństwo i potomstwo

Imię żony Bolesława Szczodrego oraz jej pochodzenie nie jest znane. Obecnie przyjmuje się, że
najprawdopodobniej pochodziła z Niemiec lub Rusi. Ślub miał miejsce przed 1069 rokiem, kiedy
urodził się ich jedyny znany potomek – syn Mieszko.   Wiadomo, że przeżyła męża i w 1086 roku
powróciła do Polski z synem. Uczestniczyła w pogrzebie tego ostatniego w 1089 roku. Jej dalsze
losy nie są znane. Kronikarz Jan Długosz twierdził, że żona Bolesława II Szczodrego miała na imię
Wyszesława i pochodziła z dynastii greckich Rurykowiczów. 

Matka  Bolesława:   Dobroniega Maria (ur. między  1010 a 1016, zm. 13 grudnia 1087) – ruska
księżniczka  z  dynastii  Rurykowiczów,  polska  księżna,  żona  Kazimierza  I  Odnowiciela.  Córka
Włodzimierza I Wielkiego, wielkiego księcia kijowskiego. Bła  nią  Anna, cesarzówna bizantyjska.
W literaturze historycznej (, Stanisław Kętrzyński) pojawił się  pogląd, że była nie siostrą, ale córką
Jarosława I Mądrego.

 A to  dowodzi  , że życiorys Bolesława  został  zafałszowany z  powodu wyznania nie  łacińskiego.
No bo dlaczego  katolicki   król miałby zabić  katolickiego biskupa ? I dlaczego wyprawiał się
przeciwko Rusi skoro miał  matkę  Rusinkę ? 

Grobowiec Bolesława

Na cmentarzu benedyktyńskiego klasztoru w Ossiach (Karyntia)  znajduje się  grób z  kamienną,
starożytną płytą nagrobną rzymskiego legionisty z wyrzeźbionym wizerunkiem konia bez siodła z
inskrypcją: (łac.)  Rex Boleslaus Polonie occisor sancti Stanislai Epi Cracoviensis (pol. Bolesław
król Polski, zabójca świętego Stanisława, biskupa krakowskiego). Grób tzw. zewnętrzny stanowi
wspomniana  płyta,  wmurowana w ścianę  kościoła  od  strony cmentarza,  wychodzącą  na  stronę
jeziora Ossiach, otoczona żelazną balustradą z inskrypcją: (łac.) Sarmatis peregrinantibus salus. 
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Grób  wewnętrzny  znajduje  się  w łukowo sklepionej  przypodłogowej  niszy  wewnątrz  kościoła.
Widnieje  na  nim  płyta  z  inskrypcją:  (łac.)  Boleslaus  Rex  Poloniae.  W  latach  1953  i  1955
przeprowadzono badania grobu (pod kierownictwem Karoliny Lanckorońskiej), które stwierdziły
pochodzenie grobu z wieku XI. Z drugiej strony sporą popularnością cieszy się hipoteza (wysunięta
przez Zofię Kozłowską-Budkową), że zwłoki króla w 1086 roku zostały przeniesione do opactwa w
Tyńcu. 

Bolesław Szczodry w kulturze
• Boleszczyce: Powieść z czasów Bolesława Szczodrego – powieść historyczna Józefa 

Ignacego Kraszewskiego z 1877 r., należąca do cyklu Dzieje Polski. 
• Bolesław Śmiały – film historyczny z 1971 r. o konflikcie między królem Bolesławem 

Śmiałym a biskupem Stanisławem. 
• Imiennik – Śladem pradziada – powieść historyczna autorstwa Karola Bunscha, której akcja 

rozgrywa się w czasach Bolesława Szczodrego, łącznie z koronacją króla 
• Imiennik – Miecz i pastorał – kontynuacja poprzedniej części; opisuje konflikt między 

królem Bolesławem a biskupem Stanisławem, którego król skazuje na „obcięcie członków”

Tablica na domniemanym grobie Bolesława w Ossiachu.

• Od czerwca 2018 r. króla upamiętnia jeden z posągów na trasie Traktu Królewskiego w 
Gnieźnie. Autorem rzeźby jest poznański artysta, Rafał Nowak. 

• Bolesława Szczodrego upamiętnia renesansowa płaskorzeźba umieszczona w portalu bramy 
wjazdowej Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. 

• Pamiątkowa tablica w Ossiachu w Austrii - domniemanym miejscu pochówku.

Dlaczego Bolesław Śmiały skazał na śmierć biskupa Stanisława? Najsłynniejsza 
egzekucja polskiego średniowiecza

O co dokładnie chodziło w najsłynniejszym sporze w dziejach wczesnośredniowiecznej  Polski?
Lakoniczny  opis  Galla  Anonima,  uznawany  za  najbardziej  wiarygodny,  do  dzisiaj  przysparza
kłopotów.  Czy  mimo  to  możemy  stwierdzić,  czym  krakowski  biskup  Stanisław  naraził  się
Bolesławowi Śmiałemu?

„Wiele mu to bowiem zaszkodziło, gdy przeciw grzechowi grzech zastosował i za zdradę [traditio]
wydał biskupa na obcięcie członków” – zapisał Gall Anonim. To słynne zdanie z „Kroniki polskiej”
na pierwszy rzut oka niewiele mówi o tragicznym w skutkach sporze z początku 1079 roku między
polskim królem, Bolesławem Śmiałym, i biskupem Stanisławem ze Szczepanowa.

Wiemy jedynie, że duchowny popełnił grzech, uznany przez monarchę za zdradę i  poniósł karę,
według piszącego niewspółmierną do popełnionej winy. Średniowieczny kronikarz nie podaje
jednak, o jaką dokładnie przewinę chodzi. Jak się okaże za chwilę, może w ogóle nie była to zdrada
w dzisiejszym tego słowa znaczeniu!

Hipoteza o obłędzie
Naukowe próby wyjaśnienia przyczyn legendarnego konfliktu pojawiały się już w drugiej połowie 
XIX wieku. Pochodzące ze źródeł informacje o gwałtownym charakterze króla skłoniły część 
badaczy do postawienia hipotezy o obłędzie, w jaki pod koniec życia popadł Bolesław. Zgodnie z 
nią to choroba psychiczna skłoniła monarchę do zabicia biskupa.
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Na początku XX wieku przy tej koncepcji pozostał jedynie Witold Sawicki. Wielu innych 
historyków ją odrzuciło. Uznali, że powstała z mylnego odczytania niektórych wypowiedzi 
następcy Galla, dziejopisa Wincentego Kadłubka, który to zresztą doprowadził do kanonizacji 
Stanisława.

 Czy Bolesław Śmiały skazał biskupa Stanisława na śmierć, bo postradał zmysły? A może chodziło 
o coś zupełnie innego?W szaleństwo Bolesława nie wierzy również autor książki „Drapieżny ród 
Piastów”, Sławomir Leśniewski. Tak pisze o polskim władcy:

Nie był (…) człowiekiem chorym na umyśle. Władca ten do złudzenia przypominał szesnasto – i 
siedemnastowiecznych kresowych watażków, tyleż walecznych i wyczulonych na punkcie honoru,
co w gorącej wodzie kąpanych oraz nazbyt szybko dobywających szabli.

Czy Stanisław zdradził?

Inne teorie skupiają się już nie tyle na charakterze samego króla, co na czynach skazanego. Już w
XIX  stuleciu  wykroczenie  popełnione  przez  Stanisława  próbowali  wyjaśnić  Maksymilian
Gumplowski  i  Franciszek  Stefczyk.  Ich  pogląd  przyjął  i  dodatkowo  uzasadnił  także  Tadeusz
Wojciechowski.
Object 1Object 2

Zdaniem tych badaczy, słowo  traditio użyte w łacińskim tekście należy tłumaczyć jako „zdradę
stanu”. Działania Stanisława odczytywali oni jako próbę obalenia króla w zmowie z Czechami i
Niemcami.  Jednym z  koronnych  argumentów na  obronę  tej  hipotezy  była  diametralna  zmiana
polityki  zagranicznej  Polski,  która  dokonała  się  za  panowania  brata  i  następcy  Śmiałego,
Władysława  Hermana.  Odwrotnie  niż  wojowniczy  poprzednik,  zawarł  on  pokój  z  Czechami  i
poparł cesarza w konflikcie z papiestwem.

Czy  jednak  rzeczywiście  należy  aż  tak  poważnie  oskarżać  duchownego?  Nieco  światła  na  to
zagadnienie  rzucił  Roman  Grodecki,  tłumacz  „Kroniki  polskiej”.  Wprawdzie  przetłumaczył  on
słowa traditor oraz traditio odpowiednio jako zdrajca i zdrada, ale wyjaśnił, że w średniowiecznej
łacinie miały one dużo szersze rozumienie niż obecnie.                                                       

Zdrajcami  nazywani  byli  wówczas  wszyscy  ci,  „którzy  panom  przyrodzonym  nie  dochowują
wiary”. Określenie to obejmowało między innymi buntowników oraz ludzi dokonujących zamachu
na monarchę i stanowione przez niego prawa. Jak różne czyny mogły być w XI wieku uznane za
„zdradzieckie” pisze także Sławomir Leśniewski w książce „Drapieżny ród Piastów”, wyliczając:
„wiarołomstwo  lennika,  obrazę  majestatu,  bunt  przeciwko  władcy,  a  także  kilka  innych
przewinień”.

Podobnym  do  Grodeckiego  tropem  podążali  Joachim  Lelewel,  Adam  Miodowski  i  Stanisław
Smolka,  a  później  Tadeusz  Grudziński.  Ten  ostatni  gruntownie  przeanalizował  istotę  oraz  tło
konfliktu  między  Bolesławem  i  biskupem.  Obecnie  duża  część  badaczy  za  najbardziej
prawdopodobny  uznaje  pogląd,  że  Stanisław  wsparł  bunt  możnych  przeciw  Śmiałemu.  To
stanowisko  prezentuje  w  swojej  książce  także  Leśniewski,  u  którego  czytamy:  „(…)  według
kronikarza biskup nie dochował obowiązku wierności, jaką był winien królowi (…)”.
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Powodem, dla którego polski duchowny zdecydował się wystąpić przeciwko panującemu władcy,
były  zapewne  między  innymi  jego  zawiedzione  ambicje.  Do  jednego  z  pierwszych  zgrzytów
między nimi doszło jeszcze przed koronacją polskiego księcia. Stanisław, zwierzchnik największej i
najważniejszej  obok  Gniezna  diecezji  w  państwie,  oczekiwał,  że  przypadnie  mu  godność
arcybiskupa. Stanowisko pozostawało nieobsadzone przez wiele lat, a on, jako biskup krakowski,
czuł się wręcz oczywistym kandydatem.Nadzieje przyszłego świętego spełzły jednak na niczym.
Ostatecznie to nie jego ręce włożyły koronę na skronie Bolesława zimą 1076 roku. Za taki obrót
sprawy mógł winić monarchę. Wprawdzie Śmiały w trwającym za czasów jego panowania sporze
między papiestwem a cesarstwem.

Dlaczego bunt?
Konflikt skończył się tragicznie dla obu antagonistów. Kościelny hierarcha został skazany na 
obcięcie członków, a król niedługo później musiał uchodzić z kraju. Czy jednak przyczyną jego 
obalenia był właśnie nadmiernie surowy wyrok?

Gall  nie  wspomina wprost,  co spowodowało zrzucenie Bolesława z tronu.  Rewelacje Kadłubka
odłóżmy na bok jako wyssane  z  palca.  Wiemy jednak,  że  „represjonowanie  Stanisława bardzo
Bolesławowi zaszkodziło, ale nie zdecydowało o jego wypędzeniu”. Co zatem przesądziło sprawę?
Trzeba założyć, że do wygnania króla przyczynili się możni. Jak podkreśla Sławomir Leśniewski,
byli  oni  „zrażeni  do  króla  prowadzoną  przez  niego  polityką  zagraniczną,  obciążeniami
fiskalnymi”.W dziejach pierwszych Piastów nie jest to jedyny przypadek konfliktu poddanych z
panującym. Wystarczy przywołać przypadek Przybywoja i Odylena, wspierających Odę, drugą żonę
Mieszka I, przeciwko Bolesławowi Chrobremu. Przed Śmiałym koronę stracił natomiast Mieszko
II, który przegrał z bratem, Bezprymem. Jego żona, Rycheza, i syn, Kazimierz Odnowiciel, także
musieli uchodzić z kraju.W 1079 roku antykrólewskie postawy mogły wynikać z tego, że możni
czuli,  iż  tracą  wpływ  na  politykę  kraju.  Ostatecznie  po  koronacji  Bolesław  był  już  nie  tylko
pierwszym z równych, ale wstąpił poziom wyżej: stał się monarchą,  pomazańcem Bożym. Obawy
musiał też budzić gwałtowny charakter króla, który mógł przekształcić go w tyrana i despotę.

https://ciekawostkihistoryczne.pl/

Możliwe, że urażony biskup krakowski podzielał niepokój i niezadowolenie polskich panów. Jeśli
tak,  to  całkiem  prawdopodobne,  że  poparł  ich  bunt.  Tezę  tę  potwierdza  jeszcze  jedna  istotna
przesłanka. Przywołuje ją Sławomir Leśniewski w książce „Drapieżny ród Piastów”:

Kanonizacja po dwustu latach (…) dowodzi,  że  biskup w sporze z władcą nie reprezentował
Kościoła.  W  przeciwnym  razie,  jako  męczennik  za  wiarę,  zapewne  zostałby  znacznie  szybciej
zaliczony w poczet świętych. 

Proces kanonizacji  duchownych poległych w służbie Kościoła rzeczywiście z reguły przebiegał
sprawnie. Biskup Wojciech został wyniesiony na ołtarze zaledwie dwa lata po śmierci. Podobnie
biskup  Canterbury  Thomas  Becket,  który  został  ogłoszony  świętym  trzy  lata  po  tym,  jak
zamordowali go rycerze Henryka II. Fakt, że w przypadku Stanisława trzeba było czekać o wiele
dłużej, żeby móc podjąć starania o uznanie go świętym, wydaje się znaczący. 
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A przecież  choćby  Wincentemu  Kadłubkowi,  jednemu  z  późniejszych  biskupów  krakowskich,
wyjątkowo na tym zależało.Także sama kara obcięcia członków pasuje do tej interpretacji.  Być
może miała po prostu na celu zastraszenie opozycji i zademonstrowanie królewskiej potęgi –  co,
jak wiemy z historii, zupełnie się nie powiodło. Warto dodać, że najprawdopodobniej Bolesław
nie nadużył swojej władzy wydając ten okrutny wyrok.

Oczywiście,  kwestia  jurysdykcji  panującego  w  stosunku  do  duchowieństwa  we
wczesnośredniowiecznej  Polsce  nie  została  (i  pewnie  już  nie  zostanie)  jednoznacznie
rozstrzygnięta. Część badaczy, w tym Tadeusz Grudziński, stoi jednak na stanowisku, że duchowni
podlegali  sądowi monarchy w sprawach majątkowych i  karnych. Pogląd ten podziela  Sławomir
Leśniewski, pisząc:

Nieważne, czy Stanisław działał z pobudek politycznych czy religijnych. Według władcy, któremu
w 1072 roku, zostając biskupem, złożył przysięgę wierności, dopuścił się zdrady. Karą za takie
zachowanie było wspomniane wcześniej obcięcie członków (…).

Legenda św. Stanisława (łac. Legenda s. Stanislai,  Vita minor) - średniowieczny łaciński

utwór  hagiograficzny  przedstawiający  życie  św.  Stanisława,  autorstwa  Wincentego  z  Kielczy,
napisany prawdopodobnie w roku 1253 .Postać św. Stanisława była głównym motywem twórczości
Wincentego z Kielczy. Biskup krakowski Stanisław zginął w 1079 w wyniku konfliktu z królem
Bolesławem  Śmiałym.  Pierwsza  relacja  o  tym  zdarzeniu  pojawiła  się  Kronice  polskiej Galla
Anonima. Przekaz ten był dość powściągliwy i  obarczał winą obie strony konfliktu.  Późniejsza
Kronika autorstwa Wincentego Kadłubka przesuwała winę w stronę króla i do tej tradycji nawiązał
Wincenty.  Intensywne  starania  o  kanonizację  Stanisława  podjął  biskup  Jan  Prandota,  a  sama
kanonizacja została przeprowadzona w 1253. Św. Stanisław stał się symbolem dążeń do jedności
narodowej w okresie rozbicia dzielnicowego, zaś twórczość Wincentego z Kielczy przyczyniła się
do wykreowania i rozpowszechnienia obrazu biskupa-męczennika. 

Data powstania utworu nie jest pewna. Legenda korzysta z materiałów źródłowych, takich jak dwie
bulle papieża Innocentego IV z 1253, w tym odnosząca się do kanonizacji św. Stanisława, zatem
rok 1253 jest najwcześniejszą możliwą datą. Oprócz kronik Galla Anonima i Wincentego Kadłubka
oraz bulli papieskich autor Legendy korzystał również z Żywota św. Dominika Piotra Ferrandiego,
Kroniki polsko-węgierskiej i prawdopodobnie żywotów św. Wojciecha. Tekst Legendy zachował się
w wielu  rękopisach  z  XIV i  XV wieku.  Nie  zachowała  się  przedmowa  oraz  zakończenie.  W
późniejszych  latach,  prawdopodobnie  między  1257  a  1261,  Wincenty  opracował  drugą  wersję
żywota św. Stanisława, nazywaną Vita maior. 

Treść utworu

Legenda składa się z 35 rozdziałów, opisujących życie świętego Stanisława oraz pośmiertny tryumf.
Zawiera też nawiązanie do dziejów Polski (rozdz. 19-30), sylwetkę Bolesława Śmiałego oraz opis
konfliktu króla i biskupa. Sylwetka św. Stanisława wykreowana jest zgodnie z trzynastowiecznym
wzorcem idealnego biskupa. 
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Również  cnoty  świętego  ukazane  są  zgodnie  z  konwencją  z  XIII  w.  Biskup  odznaczał  się
niezwykłymi zaletami, prowadził przykładne życie, zachowywał skromność. Wobec podwładnych
był  surowy,  ale  sprawiedliwy  i  bezstronny.  Okazywał  miłosierdzie  grzesznikom  i  biednym.
Nawoływał do poprawy króla Bolesława, a gdy to nie skutkowało, unikał jego towarzystwa. Daleki
był od pożądania cielesnego i żył w czystości. Zabiegał o dobro materialne Kościoła. 

Wskrzeszenie Piotra z Piotrawina

Częścią  Legendy jest  obszerna  opowieść  (rozdz.  11-18)  o  wskrzeszeniu  Piotra  z  Piotrawina.
Stanisław zakupił od rycerza Piotra wieś. Po śmierci Piotra jego bracia zażądali zwrotu wsi. Sąd
nakazał  Stanisławowi dowieść  prawa do posiadłości.  Świadkowie odmówili  poparcia  w sądzie,
więc Stanisław poprosił o odroczenie rozprawy na trzy dni. Przez ten czas modlił się i pościł. Gdy
nadszedł  czas  rozprawy,  kazał  rozkopać  mogiłę,  wskrzesił  Piotra,  który  potwierdził  prawo
własności, a następnie został przez Stanisława ponownie odprowadzony do grobu.               

Konflikt z Bolesławem Śmiałym

Opis skonfliktowanego z biskupem króla Bolesława Śmiałego stał się pretekstem do przedstawienia
dziejów Polski.  Pominięty  został  Mieszko  I,  zaś  jako  idealni  władcy  zostali  ukazani  Bolesław
Chrobry i Kazimierz Odnowiciel. Początkowo również Bolesław Śmiały wykazywał cnoty równe
swoim przodkom,  jak  waleczność  i  hojność.  Przerodziły  się  one  jednak  w wady -  waleczność
graniczyła z dumą osobistą i lekkomyślnością, zaś hojność z rozrzutnością. Bezpośrednią przyczyną
konfliktu Bolesława z biskupem Stanisławem stało się według Legendy okrucieństwo króla wobec
buntujących się poddanych, których Stanisław wziął w obronę. Przebieg zdarzeń opisany został
zgodnie  z  przekazem  Kroniki Wincentego  Kadłubka.  Sens  zdarzeń  ujawnił  się  po  śmierci
Stanisława.  Biskup stracił  życie,  ale  odniósł  zwycięstwo moralne.  Rozrzucone na polu szczątki
Stanisława zrosły się w nadprzyrodzony sposób, zaś król został zmuszony do ucieczki z kraju. Na
wygnaniu popadł w szaleństwo i popełnił samobójstwo. Zbrodnia króla stała się przyczyną upadku
Polski, zniszczeń kraju i cierpień ludności. 

Bibliografia

Teresa Michałowska: Średniowiecze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, s. 167-175, 

seria: Wielka Historia Literatury Polskiej.

Stanisław ze Szczepanowa (również Stanisław Szczepanowski; ur. ok. 1030 w 
Szczepanowie, zm. 11 kwietnia 1079 w Krakowie) – polski duchowny, prezbiter, biskup 
krakowski, męczennik, święty Kościoła katolickiego oraz jeden z głównych patronów 
Polski. 
Pochodzenie i data urodzin Stanisława nie są znane -  czyli że  nie istniał  ? 

Według tradycji uznaje się, że urodził się 26 lipca 1030[2] 

https://pijarzy.pl/?strona,doc,pol,glowna,221,0,1902,1,221,ant.html

Może  to   jacyś  pijacy  ?      Relacja Galla Anonima piszącego swą Kronikę trzydzieści kilka lat 
później pozostaje do dziś jedynym ówczesnym źródłem pisanym  o nim. Wszystkie  jego 
zachowane rękopisy Kroniki są anonimowe – to  kto je  napisał  ?                                                20.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_ze_Szczepanowa#cite_note-Pijarzy-3
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                                            Patrz  także  ‘ Hymny  polskie’.
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