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RAPSOD 
O ŚWIĘTYM WOJCIECHU 

wg scenariusza Tomasza Szymańskiego 

03c1ech (ur ok. 956, zm. 997) wy
gnancem był z własnej ziemi, a 
męczennikiem na cudzeJ. Nikt się 
temu wówczas nie dziwił. Panowa
ło bowiem jeszcze w świecie chrze
ścijańskim przekonanie, że pere

gnnan pro Christo - iść w obce kraje dla prawdy 
C:hrystusowej jest wielką laską, zaszczytem i obo
wh 7.kiem wierzących. O śm1erc1 zaś męczeńskiej mó
wiono wtedy jako o „uzupełnieniu krwią, czego kru
ch:-.•m słowom me dostaje" 

(Jerzy \1irew1cz SI, „Wspóllwon::.· 
i wvchowawcy Europ:v") 



O św. ~'ojciechu 
biskupie 

nego czasu, kiedy światłość laski Bożej 
zapalił« w narodzie czeskim pragnie
nie słu.i:eniu prawdziwej wierze, a sze
rzące się chrześ~ijańsiwo zachęcało do 
r.akladam~1 w wielu miejscowościach 

klasztorow posw1ęconych służbie Boga 
zywe~o . zył w Czechach m1ż szlachet
nego rodu umeniem Sławnik, spokrew-

111ony przez pr:zodkow swoich z cesurzam1, lecz znakomitszy 
Jeszcze przez to, ze wycho \'ano go w wierze chrześcijańskiej 
1 że był człowiekiem prawym a pobożnym. żona jego nie 
mmeJ szlachetnego rodu a w 111czym nie ustępująca mu zac
nością obyczaJÓW, 1 o. ród ''szystki h swych rodaków wy
różniał!i •1r; cnotą czystoki. Tych zatem dwoje ludzi, miłych 
Bogu połączyło s1~ z wolą Bożą sakramentem małżeństwa 
1 spłodziło syna, a gdy narodzone dziecir; odrodziło sic;: w sa
kramencie chrztu sw., nadano mu imię Wojciech, wcale za
i;zczytne w tamte1szym Jc;:zyku. !mir; to bowiem w ich języku 
:rnaczy ylc co ,poc1cchn wolska". T chociaż było ono wów
t:za wynikiem swobodnego wvboru rodziców, to jednak 
przyszłe dz ie Je żyda ś ,·iętego dowiodły. że przez Boga zosta
ło przeznaczone 

Tymczasem mia. to Praga :traciło swego pasterza, a wier
ni, ktńrzy byli przy ie~n zgonie. opowiadali. że czarne duchy 
czekały na jego duszę. Duchowieństwo l ksiqżęta zgromadzili 
s ię wraz z pospólstwem dla dokonania obioru biskupa. A cho
c1az o wielu oi>obach myślano i różne były o nich zdania, 
vre~zc1e \\ zyscy, zarówno duchowieństwo, jak książęta i Jud, 

zgodn:vm1 i::losam1 1 bez niczyjego sprzeciwu obrali Woj
ciecha. 

Podwładnym sw01m okazał prawdziwą miłosć dzieląc do
r hody swoie na cztery czę§ci i przeznaczając jedną z nich dla 
duchow1en~twa, drugą dla biednych, trzecią dla Kościoła na 
wvkuri Jeńców, a czwartą dopiero pl')zostawinjąc dla siebie 
1 swego otoczenia na konieczne w ·datki. 

Przede wszystkim zabiegał o to, aby bn': w życiu przy
kładem tegn. czego n:iuczal, nie zapominając ani na chwilę 
o słowach anostnla: „Boję się. abym nauczahc Innych sam 
nie został odrzucony''. I,ud za~ Jemu powierzony był twarde
r:o karku 1 służąc tylko własnym żądzom począl całkiem za
niedbywać obowiązki wiary. Skoro tedy ból, niepokój i praca 
narlmiPrme utrudziły biskupa, pow7.illl zamiar odbycia plel
crzvmk1 do Jerozolimy. 

Tymczasem prażanie porzuciwszy Jarzm11 dawne~o niedo
wiarstwa gorliwie starali siG o przywołanie na powrót ~wie
t<'i::o biskupa. Przywdział tedy Wojciech na powrót insygnia 
bi11kupi<' i ze Izami powrócił do ojczyzny. Ale aż dziw po
myślcł., jak krótko tns:ała ta pnbożno~~ z uszanowaniem pod-



}ęta, i z jak umyślnym lekcewaienlem cały O'>' lud odw16c1l 
.ilę od świątobliwego życia. Weber teg? biskup uległ zu1eo 
chęcenlLI i oddal się kontepla.:ji. 

Tymcza:.cm przybył do Rzymu dla u nocnienia ce.sa r ~tw;i 

ltról Otto !IL Na synodzie, ktory się tam oduył, arcybl3ku~ 
5klo1 ll Woj..:1echa, wczwanc~o rozkazem lJap1~skim z ticneJ 
leli kl11sztornej , do µodNcia tylekroć 1 orzucanych obowl. l 

ków. Tyle Jctlnuk uprosił on u papieża , c '\dyby lud (Cl.:.k11 
nadal gardi.ił jego nauczaniem, mógł i. czystym sumieni.:!·. 
uda" się, duk;-id ;:echcc. ubdarzony tym z 'ZWOieniem, odwtt> 
JLiwil,. wiele ko'cioluw µo·tar owił 1.a konit'C wrnd · O<• 
~wego .kraju. Za radą jpdnak księcia polskie110 imieniem Bo 
le łnw , w:·łał n jpierw do ludu -;obie pov:1erzonegv, a t:.
lt>kroć oprZ'CiwiająCl'ITill 1, U :.ię, J>OSt'lstWO 7. Wp)'ltlnit•m 'Z· 
z~odz1 się u:iwródć lC swych błędów i pri.yjqc'- arzmu \\'lc
tP~O µoslu:.zt'ń ·twa. Ale lud, ktor!• niedawHo w nlegod:t.!w~ 
d - zdrad •1eck1 sposl.b :ramordowal czterech braci ~wi tc?go 
._tlili, f pragnie' on powródć. aby szukać po;ohnokt d 

w)..,,\'ar.:1a z1'msty w ów mord; odesłał zatem wy ił.uiró ; z 
.dpow1edzi:1 pełn.1 w1.fa1dy I zniewagi . 

A mą · wii:ty otr.ty ma wszy to pi~mu rui •:odo·'" u dei z. I 
:.1ę nit'! mnie] niż kw-, kogo w miejsce pr:tewid. w 11e o 111e 
:;.:cz~~cia ~Put~ kri ogro11m J rado.ć „noi.crwn!P i:.1. kl 
- Pnnie, więz;. moje. Otu J .t vła•nie to, na l'V lZek le111 
\\' uti:sknieniu. robk t d~ zło tę ofiar•: pnchwi.1!1. jak t. „ 
! ~lt;bi „,,n:n prag11 I •m". 

S\\. WoJdet:h wyru 'l)'l w drogt; do Pol k1, pr .Jen., 
na}szybcicj CJo3tuć się clo tohcy owego kraju, zwaueJ c:niel· 
dno. W zedbzy do Gniei.dna u al 1ę na plac targo'' 1 1 t m 
bez prll'rw: naucznl u Chrystu-;1e, gloi;il ,;luwo Bozc i 'zy11!1 
1:uda. 

Gdy wit;i.: tak Duch . Wlt;l> 1 :n1t:zuł !Jl zez u„t11 '' e i;. 

·łu~! I i spełmal tam w1clk!e zn k1 I Ł uda ała Polsk I. rn 
do · Cli\ przy Ji;t.i wiar i; C11rystusuw;.i, zudto\\'Uiqt.: ui:h L'Zu 
w~kllZ.Ó\\ ki ~wit;tego zasłużyła Jobie na to aby z11alcfć par 
cle n 1 .kalt· Piotrowej. Mąl Boty bowiem. praf;!11!jc µolol) (' 
t.un !undumem apo tołow 1 proroków, ust::mow1l 11a '.\'OJ 
miejsc,, arcyl.Ji.kupem pewnego lu ę Chrrstusow,,go lO\\ 

rzv za trudów swokh 1 wrdrowek inuenlem r.nude11ty, l•ll 
ni~wat m I od żyl do innych :.:iem ngar1. kich kt6re po 
dobnit' praKn::ił po1:ysk ć dla Chry$1"1~n. 

Gdy bli•ki b~l juf <.:<:aa jego mt;czei1 t\'.'.1 1 t wnc, ,o,·) 
mą:!. Boiy ujrzał we <11ie, jak m1 sam odprawia jak zwykle 
ms7.ę ~w. 1 podaje kielh:h Jwu swoiin tuwarzys:zum, d\' za 
oni ~kinieniem głowy odmówili, 011 • am wypił \\ szy tku id) 
nadszedł runPk i święty opowied.!i11l to towarz;.•„1.01 . vnl 
zrozum.ia\. ~zy natychmiast, l'O 01.n:i za owo widzenie, µrzajt; 1 
uo ~łębi bólem, wzdychali Jęczeli I płakali po11!ew ... ż wie· 

• 

Jl1cl1, ze w ·amym momencie męczeństwa bi:dą musieli ro
t.1· 1U sii.; z l)m, ktoreg'.> uczuciem gorącej miłości kochali 
- tll pulwierdz1ł na„lt;pnie bieg • ·ypadk6w 

.\ g y w,;tał dlień, święty biskup czekał na godzinę od
!><J\\'ted11q do odprawienia mszy ;.w, Był to zaś p!<1tek, aby 
111ugl uerp1cć za Chry:;tusa w ten '.lm dzień, kiedy On cier
piał za 5wlal. Prz) „LUJU wreszcie do złożenia o~iary z Ciał„ 
Chry~tu,:uwego, sam będąc ofiarą. ktora w najblii.szym c211si.e 
minia być złożona. Posłyszeli lt:dnak o ty1 mie~zkancy teJ 
ku1k, 1 poczt!li zwoływać su: rnit!dZ) sobą wk1ekłym1 glo-
01111 kr·\ lZ.,l ••. Oto ten czarndziej chrz~~c1jań.:Jo 11u z.gub· 

nan odprav:td we obrządki, aby ua z razić c:horobarii 
1 7.ilL~nr w 1ć. Chodźmy 1 abl)my ga d o;alema na:: sa-
11 yd1 i cał·~~o kraju'" 

V µ1„11 Iloty ·końc1._ \'Sz msz-: w. vdm w1:i.I Hymn 
t1zed1 młodzi ·i,cow k!ada)ą.: dz1ękczynlenie, gdy oni ,„·darh 
• ii:: raptuwmc: I ;pełnili pr„gz. .e świętego pasterza zadaJac 

w oczacn Pań:k1„h ,m1e:ć któreJ tak długo 
· ut.lć m b ~dz1eJ otworzyli m~ bram::· 

'' 1 'llU c źe re.1k ~·1e :nf!CZennika L~dą ni!ał.r 

(: lu krul.1 polskiego !•Osłali dof1 lP9sebtwoJ 
L t ~ 1111 ,,•au11 , \\'! c.l1., źe t n twuJ I.Jug, kt6rego;m} lab1h, 
..,n,1,au " to.; u nas. Je~l1 w1ę dasz 1 m wiele pieniędzy, go
ltl \'i je te in} oddać 1 o" N t~ ''' te'ć ucleszyl się nie-
71. 't:lt• 6· • .r :.rol ~ra\H z1·.ne L'hrześe1jański, po.lał 1m .:'ł 

..i.111 , .umt; 1 w t 1 p 6b t.lzysknł w całości święte ~lalo. 

Je: wie!h za;cLhrd1 n ;pi·•rw do klasztoru '·"'. Tr~e
z1c za z.zwolcn em owego król 1 swii;:te ciało S1J -

dlu o pok! uil' ze,chlo I~ tak ze pozo;tal'.' ie~, 
) U, !li(' am ko~CI , 

I u 1• · ,\'1 Yn• Jedm.1k LZll 1e, gcl) N) bu,·hla woi11a ~om1ędz~· 

Il 11.1. \\wPOl11Hi my kroi ch'ńa· 
Jel.JllcJ p lll• 'i o\J11w1a1ąc s11:, :il.i \\ razu~ niepum~·~lnego 1eJ 
ui.irot 1 nu utrudl r.1clJ!ań ·kił' u s ~. rbu, prze,dbsł u10.:z).;l..lt 
b.:1.n•1111e 11„hkw1e unia O 1 .lupada do ~tolicy ar ·yb1skupieJ, 
&dZl< przy robie jl' u (lw, Woj !echa) la<ik„ Boża ud!ida 
\ ! lu dubrnuzie} tw t ·m kl"r ) utnie sz ka Ją u niego m.1-

tusa, 
Bóg 

..,ru\. 1 Pana i Zb w~y 11a2.t.E'go Jezus..1 Chry,;
Uo 1 m OJC<ln i Duch~m Swif;tym jako jeut'11 
·Cfolera c;b •, ,dq pCJ r,h l•oitC20 1C .:it:kl \'. .ków. 

IL l.lł h l\\ui I sli: t_.lka , . . ~d:11}111 
r1 ii.i 1;c J<: uu w Il hliot~ - Kapituły • lctr upoli 

l 111 j \ Kr kowl•• JC t tu n:kopls pel gaminuwr z. kuńca 

,\ LZ 111 jszc pOl.:hodzenie legenOf - XIJ W., tł '1!!1 

_ }ęiyk lacu 3k;ego Jamna I ~ezio::ai 



ruga polowa dzie:;iątego wieku ... Minę
ło tysiąc lat, ż:.•lo i :i:marlo około tr:i:y
dziestu pokoleń, !-Wiat z;mienil się me 
do poznania, kiedy dzisiaj patrzymy w 
tamte zamierzchle czas ·, wszystko v ·
daje si~ nam niepomiernie dalekie. eg
zotyczne, nieporówn)'Waln z naszą 

wspólczesn:i$cią. A Jednak przy wnikli
wym spojrzeniu muszą uderzyć zadziwiające analogie. Pod 
koniec owego tak bardzo odległego wieku istniała wer. Ja, ż 
w tysiącznym roku nastąpi kamee ~wiata. Nowsze badnma 
wvkazalv że wiara w bliski kres ludzko'ci niP. była 1ak 
p~wszech~a 1ak to niedawno Jeszcze przypu:;1.czano. A Jed
nak wyczuwano wówczas. że dot ·chczasowy ksztalt ludzkie
~o bytowania jest zachwiany, że rodzi się kształt nowy, 
trudnv do uchwycenia wyobrażniq, a więc niepokojący, z. 
jednej strony wzbudzający nadzieje, z drugiej zaś me pozba
wiony groźnych znaków zapytania. ówczesne przełomowe 
tendecje powodO\\.'alY dręCZ'!Ce poszukiwania u św Wojcic 
cha, budził:,· wręcz egzystencjalistyczne niepokoje. Wvda3e 
mi się. że jego postać (o wiele bardziej niż ludziom J formacji 
dziewiętnastowiecznej) powinna być bli~ka nam, również h"-
3ącym w lęku przed możliwą zagładą atomową. ~wiadomym 
przełomowości naszych czasów, odczuwaJącym glucho, że do
tychczasowe formy życia odchodzą bezpowrotnie, a mimo 
badań. ankiet, komputerów, wydo~konalonych metod po
znawczych, mimo niewyobrażalnego do niedawna skoku tech
nicznego i coraz większych możliwn~ci. jakimi ludzkość roz 
porządza, przedstawiających sobie przyszlo~ć z mieszaninll 
spodziewania i obawy, równie mewyohraż.alną. niepewną 1 

wątpliwą, Jak przedstawiała się ona spoJrzeniu naszych 

pra-pra-przodków. 
I Jeszcze jedno podobienstwo narzuca się, gdy my li.my 

0 św. Wojciechu. Był on synem kraJu Jeżącci::o na peryfe
riach ówczesnego świata, należał zaś do formacii odchodz -
cej, odrzuconej przez nowe historyczne przemian\-. Cz~"c10-
wo skutkiem okoliczno~ci. w dużej zaś mierze 1hiękl włas
nym wysiłkom potraI1l się z dawnego życia \\'\"Twać I wszedł 
w samo centrum politycznego. ko. cielnl"go, kulturalnego wiru 
jaki ogarniał wówczas Europę, pozna! wiele z czołow ·eh 
osoblsto~cl. z niejedną sir. zbliżył i zaprzy3ażnił, zwiedzi! Ita
lie, Niemcy, Francję, zetknął się ze w~chodnim1 formami 
chrześcijaństwa, 11ważał się za czlonka chrzekijańskiri pnw 
szechności, jako bened:-:ktyński mnich nalrial do o~ólnnPuro
pejskiej wspólnoty. jako przyjaciel cesarza znalazł sic w 
pretendującym do zwierzchnictwa nad całym chrześcijań
stwem ośrodku władzy, by! więc w calvm znaczeniu te!!o 
słowa Europejczykiem. A jednak niPzależnie od niemal roz-

„ 

, 

paczllwych prób wyrwania się z opłotków swej ojczyzny, w 
rzeczywistości jego życie i prace wl<tznly go z. Czechami, z 
PoC>ką, z Wfłsrami, by znaleźć swoje zakończenie w pruskiej 
puszczy Bez względu na to, rn sam o sobie sądill, należał 
więc do naszej części Europy i tu pozostał tet po śmierci. 
Niezrozumienie swej przynależności nie ułatwiało mu życia, 
było jeduym z 1 owut..l6w niekonczqcej się szarpaniny ducho
wej. W dobie wielkich migracji, jakie się stały udziałem 

na_i.ych czasów, w dobie ,;zukanln przez tysiące i miliony 
~'.\ego mieJsca w nowostającym się uniwersum, życiowa 

1..lluga Wojciecha wrda;e się szczególnie aktualna. Doprawdy, 
\'arto ukawl· Ją współczesnemu (czytelnikowi) - może by 

mu pomo~lo to zrozumieć nie tylko człowieka sprzed tysiąca 
1„1, lecz również ludzi nie mniej chyba dla nas niepojętych 

&1eble !>arnych 
(Antoni Gołubiew: Unoszeni 
historią Znak. Krakow 1970) 

Swięty Wojt:l ·eh byl b kupem, mn1chern-ascelą, aposto
J„lll I 11 ę1:zt:nnikiem i:a wiarę w jednej osobie. Spełnił wi~ 
wlelukrolnie ideał ~\\'lętu~ci. l to świadomie, dążąc do celu 
1 osi:u~ujqc cel upragniony: znalezienie Chrystu.a w śmierci. 

„!:;luwia11i11 tryumfujący idzie wziąć niebo w posiadanie", 
Jllk o;ię Jł'den z ,ego biogru!uw wyraża. Nie za ofiarę go uwa
huw, leci. za ilerMa-tr) umfatora 1 jako takiego wynoszono 
110 ołtarze wieluiouo uie tylko w Pol ce i Czechach, ale 
t„kze w Ri.:. mie, we Wło~Ler.h, w Niemczech I na Węgrzech. 
J "o kult, natrchmia t pod Cl'sar~ką J papieską protekcją 

ioz.Wlllli;ty. o:.i 1 11111 mlt~d1.}11arodowe znaczenie, Jak nie ka.i:
Je!>O •\\"ięt go, J' k t, d!l!! !•J innego spo1ród polskic:h świętych. 

Kn111.mlz 1cj:i ~w. \'oj ·icchn przeprowadzona została już 

\\ '199 1. Jest to pic>nvsza kanonizacja przeprowadzona urzę
t..lu\\"o, 1.l..i tego czasu ~wlęty111 zostawało Sil! na zasadzie 
ulu~iego uznania opinii „połeckń.stwa. 

W IHl9 r. było tl'± już prz.l·sądzone utworzenie arcybiskup
st\\ a w Gni('źme, /.\drż pierwszy arcybiskup polski, Gaudenty, 
brrtt ~w. \VoJl'iecha, już , !J99 r. wyst~puje z tytułem arcy
hiskupr1. 

1 t won;emc stolic} nwtro!Jolitalne j \\' Gnieźnie towarzy
·iylo 11 • ·01 zenie stolic d1en•dnlnyth \\ Kołobrzegu, Wrocła
\'1u 1 !{rulco \'l >. Kreacja o obueJ polskiej prowincji ko~c1d-

11ej ie lolką w Gnit•żnit>, f odporz•1dkowanie tej stolicy bb 
1.111 tw w Kołobrzegu i Wrocławiu, kładło tamę zamiarom 
tar~yb1skupstwa magdeburskiego), ;ki(•rowanym na w:1ch6d 
o Odry, Bobru, Nysy i Kwisy, 

(Jerzy Mirewicz· Wspolt vórcy I wy
i;howawcy Europy. Kraków 1982) 
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r lneJ 1 Form . fonumentalnvc pod k1„runkiem artv:;t,· pia 
ty~ a Urs uli Plewki-Schmidt 

Plakat spo11sorowan,· przeL dyrrkcJ ReJonu EksploatarJI 
Dróg Publh:znych w Gm 'inie. ul. R :- nwn 11 '.!1. 

Dn1k plak. u: FIRMA COLOR - DRUK 
Paw I Llsit.: v1cl P-n Plewiska , ul. Narc.,.zowa 28 



apsod o $więtym WoJclechu nle jest 
pierwszą sztuką teatralnq przed~tawla 
jącą los) życia tegJ Człowieka, iest na 
torn1ast pi~rwszą sko·nponowaną lna
c.:zej od poprzt>dnich zarówno pod wzglę
dem literackim Jak i sposobu ujęcia t~
matu. Autor sceuariusza, dyrektor To
mas.L Szymański, nie usiłował stworzyć 

'' la_ne~u tek~tu, lt:a !'Oslużył su: tt'kstam.i zaczerpniętymi /. 
naj„tarszycn l) wotów Swiętegu, pierwszych polskich kronik, 
µopularnej w średniowiec.:zu „ZłoteJ legendy" Jakuba de Vo
raigue or.i.z literatury µol kiej 1J. Ko"hanowski, A GJłu 

t.>lewl. Ni.> 1est to Jednak antologia utworów o ~w. Wojciechu 
lea obraz lo:. w czlowlec1.ych, pełen dramatycznych napięć 
,• ,·rażony szeregi.em :iymboh i leg:>rli 

Autot' scenariusza zaprezentował \\ia.sną w12Ję tra-
g1~'Znych ol.iejów Biskupa prc.skiego z:-1 1>umoq zwit;zl) i:h 

ubnzów-symboli„ t-iego przykładem może być epizod pobytu 
Wojdeche w szkole w :-.tagdeburgu wyrn..!:ony lapidarną s1;1?· 

11 przc1.blawtającą niesfornego llika przedrzd.niuJącego swe
go nauczyciela Oktryka, nnt ... bene Jednego z najucZt:ńszych 
ludi.1 „wojeJ epoki. 

Sztuka rozpoczyna ~ię geneulogJ!ł Bulesla wa Cłu ubregu, 
a kończy Zjazdem Gnie:tnien ·kim w 1000 r, trzy l:.ita pu 
;;rnierc! ~w. Wojciecha. Widziml' tu probę pr.:ed taw1enia lu · 
~ów Bohate1 .1 w SL:!rszym kont~k~ci li1~torycznym. 

„Rapsod o Swięt, m Wo1ciech1.1 ' Jnt ~ztuiq zaw1c:ra)ącct 

.zereg skrót6w myślowych, a JJCLY tym nie pozbawioną tego 
ru zwie się „licentia 1,oetic.:a'' (up. ~cen•1 rozru:>wy Wo clechn 
z Chrystu!lem i szatanem). Nit• od rzeczy wli:~ będzie prz d 
stnwienie w Jak największym skrócit:, iyc1ory!lu $\".'iętego 

Nie 1 )amy bowiem do czy11iem1;1 z bohaterem wyimag!r.owa 
nym, lecz [" .„tal'!.\ historyczną, 

WoJder.:h 1„pocll'l'ha \\'OJóW" l IJył Czel'hPlll. lho<lzH u, 
\ 956 .!· w kslqżęcei rodzinie na zamku w L1bic:..ich jako 

p1·2edostatni z siedmiu synów ~lawniku (mutkr, Strz~"iysława 
wywodziła się równiuż z książąt pil" 1lennychJ. Jako 10-letni 
• hloµi<'c został oddu11y do st.koły w .I gdeburtiu, desu;~ej 
się wó vcza doskonul: uplllllł dzięki k1erow11ictwu !ił.ni cegu 
z u 20110~..:i 11 n!Lhn henedykt/r ki(':;u Oktryka 

Po <..tz1e.>i clulet111m pobycie wrócił do CLPch (!l81 r.l l zri ... -

laL.I sii: w olocz~111u biskupa l'ia~i Dyt1naru, Smie1 t te&U 
bbkupa i targ, j, ce r.im wyrzuty umienia z powodu zamed-
1.>ań du zpaster~klc:h wywarły na młodym kapłan.le wstrzą
~ające wrażenie powodując !iewnętrzną przemian!:. Posiada-

jąc odpo <:iednie predyspozycje (wy3olde urodzenie i dosko
nałe wykształcenie) zost.al w;. b~any biskupem f'rag1 (982 r.) . 
Przypadlo mu pasterzować , ... ·~ród zc5w1edczałego duchowien
stwa i nn poły pogat'lskiego ludu, lu po sześciu latarh dopro
wadzilo go dn swc{!n rodzaiu wlanrnnia psychicznego Opus
dł zatem Prngę i udał ~ię do Rz ·mu, gdzw papież .Tan X\" 
z w Tnzum1eniem zaproponował mu - za11ewne tylko na ja
kiś cza~ - pobyt w miejscu po~w1ęconnn kontemplacJi. 
W tąp1J więc Wn)ciech do klasztoru benedyktów w. Aleks!.' 
"I) 1 Bonifacego na Awentynie (jednocze~me przyjął habit 
zakonny ego brat Radzym-GaudentyJ. Tu zaznał wreszcie 
spokoju . Po trzech lalach musial Jedm1k wrncić do Pra1u. Pn 
krótkiej, zall'd \'ie 2-letniej zc:odnej wspóhrac:v z księciem 
czeskim Bolesła\•:f?m II doszło do rozdt" 1ęków. Biskup bvl 
niewygodny, a gdy rzucił klątwę na ród Wrszowców za po
r.wałccnie azylu kn~cielnego (wywll'kli bowiem zzn ołtilrza 

r zamordowali wiarołC1n'Ula żonę) połnż<>nle jego st.ało się bez
nadziPJne 

WoJciech znzumiał. że musi opuścić Pragę. W początkach 
!19:i r. był iuz w klasztorze na t\wentyn1e. Rozpoczęły się 

znowu dni :iatop1en1n w modlitwie. Ale półtora roku póź.nrei 
odezwał się je~o zwierzchnik. groin~· metropolita Wllli~ii; 

Pod sankcją kary ko~cielneJ nakazano Wojciechowi opuscic 
klas:itor I wrócić do Pragi. Zdołał jedynie uhlai:ać, b~- w ra
zie jakich" przeszkód papież zamiast po"·rotu pozwolił mu 
pój<ć na misje w<ród pogan. 

T~ mczasem s~·tuacja w Czechach uległa rad ·kalneJ zmia
nr„: we wrze~mu 995 r. wymordowano braci Wojciecha jako 
przeciwników polit~·cznych. Powrót do Pra~I był v.1ęc dla 
niego zamkniętv 

'V tym sam\·m c:ias1e zawiązała się przviain między b1s
k1ipPm-:r.akonnikiem a przebywającym w Rzvm!e młodym 
resarzem Ottonem III. Ponowne ich spotkanie w Mogunc1i 
poglęh1ło Jil 1eszcze bardzie) , 

Zanim Wojciech wyruszvł na misie odb' ł pielgrzymkę do 
FrancJi, do grobów wielkich święt~·ch. Po Bożym Narodzeniu 
rnku 1196/997 wyru~zyl do Pnlski do Gniezna. 11kąd po raz 
knlemy wysiał pytanie do Pragi, czy może wrócić? Nadeszła 
zuchwała odpowiedź.: „Nic ma dla ciebie miejsca wśród tego 
ludu", Podejmu)c więc decyzJę udania się na mbJe do Pru
sów. Zabrał z snbą tylko 2 towarzyszy: brata Rad:r.yma-Gau
dentego 1 prezbitera Benedylda-Boguszę. Przez Gdaii:;k do
tarli łodzią do kraiu Pru~ów 17 kwietnia 997 r. Przyjęto ich 
nader wrogo, pobito 1 w końcu wyrzucono za granicę do Pol
ski. Po pięiciu dniach, w pi<itek 23 kwietnia o Ś\\"icic WOJ· 



uech z ltJ\'> ..1rzy~za1111 weszli porni\\ me n:i wrcr pru ki i t11 

okolo południa dopadł ich udtlział ..:l.JroJny. Całą tr ... Jkt: z·.•:!4 

u.no ui.: l) lko Wojdechowi I apłun pof::u'iski, ubecny wś11Ju 
napa„tnikó•.•:, zadał wl6<.:llll<1 do~. Na.~tępnie w J.:go i:irle ut 

k\\ ił•) Jt"'LCLC 'IZ>'~t- wlu<.:l.!1! Odcięt g!CJWP, wt.mu n p.11 

11„<l ._\:lcokaml pustaw1u11u straż. Ksi<t.'..t: Duk~! ,\' ' hrnbr;. 
•:yk 1p1l cia!tJ Mi:~i.enr.lka 1 lłoiyl w kokicle w Gnieini.

'1\: 99 1 r. papi.:>ż Sylwester I I /. Jkzyl \\"o}<.:tech 1 Ju gruua 
Wlt;l}'L'h rnęczermlków. 

Sztuka w:m g:i uwaL11ego wsłutli:mi:::i S•<; w tekst wyru 
„ony zurcha1z.ow nym J~zykicm polskim. !Ila on uł::lt\\ IO:- przł' 

niesl1'111e ie: w o.ilegle o ty,iqc lat czas) tworl.:nla 51~ poi 
skieJ p:1u ·twowu:cl, Y.t.:.re1 Je.Jnym z ka1n1em \\<.;.~1eln:;d1 

oyl św Wojciet.:h 
Ks :-.lr..nan Aleksandrow1.1 

metropul11 f 11!!1kl<'J, •>'Yl'O. !e) rrn 111 

czcnsk11n gr1Jb1•· \o.. \'.'nici,!-'l'ha 1ą.>1 o
r men i on •J bb~luem peh1l'J t1il':!:.J\\'1słok1 

panstw:.1 pol l':1t:•go 11tl lllt'!lllt>~!{lc'v •'<' 

S• r-stw.1, bl.1 I iem kuron:.if.!Ji krule' kie) 
Cłuubr go \.' Boh• Nn1ud7C'lll1• lU:.!5 ! 

,ego µ1Łrw • .:ych na .tq.> • w, rozd1odz1 

I. si;: l z~- · ~'.\ 11;tegu !-' \lu11.1 11a 1 ł~ 

kr:i.. 1 w11 k. • 1 !'J•;l 1;1>u w dusw wiernych. HCJzpo\\ lechru!a 

1 L ' r . ilra l- t. l:źc :z·.v1qzanu z (ISObą I 1m1en1~m Sw1r;wgu 

p1e~11 0° ur<.LIZ.1L. na)d:iwme )~z~ IHLL h::mn narm.iow;, za 

rJzem µi ;ń uojowa ry(;t?filWa 

(/jogurodzi'ca 
Afii. ,;giiefjiZtmira=:c&itil:fii LYf!jt2i:tif5.~
PtJAJo~: 1~ajestcdycvue 

~ J IJ :§_Tu--~ 
3'1-gu Jlo-dZl.-ca, 

11 PJ Wlffif - 3$ r J-
r --d'Zie__-~ -ca, kgfe.m. 
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ABa1mS 



ti-slftsz 

ł J J. I J - 4. I „ 

. , . "" z:-zrae rry-slu 
~U~ ~ <4_ IJ -

JN"~~-óg_!. z-n -e 

ft1D J 1~ Im 
°'•'•....,. 

„ 

I 

] 

RAMATIS PERSONAE 

HAPSOD 
wędrowny n~cytator utworów poetyckich utrzymunyc!1 
w podmosłym stylu 1 sławiących znanych uohuterów 
lub waż.ne wydar.:enia . 

l\STERY 
HADLO 

... 11wiow1r.o !\IZ)b~ .:ci;~r.y do Piast.a. z poswnru•'twem 
PlAS1 

\'~dlu& kroniki Galla Anonuna Ieiiendamy władca Po
lan: dynastia Piastów nuala w IX w zjednoczyć wszYB
lk••' tt'rytorle Wielkopol~kic 1 panować przez trzy po 
kole11in pn.ed i\lie~ •kl„m I lksl<1żętu Siemowit L.:3zek 
1 Si1:momysl) 

IA TKA \\.'uJCIECHA 
pu~mr historyczna, ":trzyz}'sław.; pocho;Jziła z k~1ążąt 
I--lcmiem1y~·h, fona Slawnika. 

Ul fl\1.\R 
post;;{! histor~cw ' , pierwszy blsku(J pra~k1 di73-98'.!> 

'"'HSZO\' '!Ee 
rud \\'r~zowców dorównujący zamoi.no<.ci~ I :m:ieze
nh.:m rodowi Slav. n ków, ich nieµrzejedH:mi wroeow1t 
rn wiedZ<i i zgodą księci& cze kiego Bolesława I I ok 
'•!.15 r. wymordowali brau Wojciecha w r dzinnej pu · 
s1adlo'd Słowników - L b1carh 

lL.:\OA 
posluć rlkcyjna : w podnnh1ch J .cywotach ~uJaWlfi si~ 

l'Zę to sylwetka młode] kut>!ety-cudzolożmc~· orftz mo
t. ·w mordu dokonanego na nie) w ko~ciele 

OTTO III 
postać historyczna, u1 !180 1 . zm. 1002 r., tl'iW' Z rzym 
kt Harc.du memie,·klego, koronowany w !l\Jtj r . , twórt'l 

koncl'peJi IMPERIUM CIIRISTJ :\NUM; marz) I o st wo 
llCllill uniwPrsolistyr:mego C'esarstwa zachodniego z 
Rzymem )ako stohct1. które titanowlloby 1deulnc zjed 
noczen!e Kościoła I Pań twa: zuprz' brniemy z bisku
pem Pragi - WojcieLhem \\ roku 1000 przybył do 
grobu .;w, Wojciec:;ha do Gniezna 1 wyraził swo1ą zgo
dę na n!ezaletność Bolesława Chrobrego przekazu)ąc 
mu kopię wl.lczni św. Maurycego. 



BOLESLA W CHROBRY 

oos nć histon·cz a, ur. ok. 9!37 r. zm. ok . 1025 r, na j-
ar z · syn ~ileszka I, !tsiąż~ polski Cld l!92 r ., ws~l

dz1alaj c z Ottonem III umoc ni ł panowam " nad Pn · 
rnnnt:111, udzielił 11opnrc1a h1 kupowi Wo jc1echow:, 
zmu lnncn1u 01 uśc 1 ć Cz •chy, I IJ .m1cr c1 Wo1ciech;1 w 
ci.a:1c wypra\ .• • m 1'!yJ11cJ do Pru ·v ·k upił c i a ł o mf; 
C7.• nn1k;1 1 porh •va. w · meż11 1e, 11zy kał 11twon:c111r. 
• modL1· rneJ 1 uwercnnej orgamzac 11 kosc1 cln r> J 

f' n] c k•1rnn \''OlH n::i kr la rol k1 n)I; 1(1:!1 r 

E :\f:11J LD1 

po. tac:: h1~tor ·c:zn. • z 1 żona Bolesła \ 'Il Chrobregn, 
f\' opi111 'kronikarz." .kobieta m:idra 1 wvr0z.u mmła "l 

. Ó BIEBOR 

po tat h1 l ryc.ma. 11a1starszy hr..t W•JJi.:1c ha, uniknął 
.111 crci z r"lk Wrszowcm", gdrt \\ (l!ł:i r. ucz.cstniczył 

w wy rnw1" cesarskiej r rzcciwko Poln hskl m Luc1com, 
odd ał <I~ pod opil'kę Rol• la\ ·a Chrnh rl'.f!il 

1\r\ DZ i' l . hr, t C~audentw. 
pos t <ić h1 toryl'znn, ur mwdzy !lriO n U70 r, zm. ok 
1 uc1 11 r, syn S taw m k n, pTZjTodm bra t W:>Jclrch<i, kt6-
r m· 1 townri.y zył ' ' czas1 • wyprawv misnncj dr:i 
Pru , w 'l<i!} r kon kro o: 11n• na p1rr> • ze-;o arc b1sku
po gmetni ńsk1e n 

M~C!WÓ T 

pn" ać f1kc ·jna r:cerz Bolesławo Chrobre ,o 

Cl TCIEC O KTRYK 
pns l ać h1 slor C'Zll d , zakonni be11cd ·ktynsk1, k ierownik 
zkoly katcdrdlneJ \" 11.Ie •a cburgu, należał do grona 

na, \'Yh itni" Jszych 11cznnyi:h i; " O)CJ 1,pok1 : zm w nin r 

\\' sp ·k aklu ·vykorzystnno, •· oprnc')w a:uu An drzeJa Bo 
TO' \ ' klt'go· 

Czterogłos. Sw!~ty Zast'-:PIC, ' ' " Swl~ty Wo i ie h męczrn 
n•k - or:i tonum ~· 3 cz słowa R::y t yn nstrow~k1. 

·rnuzrk 1 \1'0Jc1ech So·vu'iski. Kr aków 187i r 
Fra mcnl nieszporny w. J. w. 
f'1 ń tarn.zeska Ho pod ·nic l'om1lu 1 n ·• z l :l'l i rok u, 
P rah:1 19>8 
Bogurodtica, Wl'fSJD cni źmeńska. ~g WYd r\d'llfa Chy 
l11ńsk irgo. 
Psn lmy· 11 o IConfl tebor l, 112 (L<iuda lc pucn ), 11 5 !Cre 
d iti) w. , ' 1c zpornr• psa lnw n a mE:czc:\ two Swięter.n 
W0Jc1i;cha. 

Na rrnnic m uzvk1 n a instrument eh YA~L\H Y !\O, 
n OLr\ND KR :l:l ~ ,\ndr zrJ Borow kl 

„ 

~ROWNIJt TECBNJCZNO-GOSPOD RCZV 
HENllYl!C SKAMIR 

Gł6wny .Brygadier Sceny 

JOZEF MLY~CZAK 

Pr cownie: 
Boldan STACHOWIAK 

- Marian '1CLA TT 
Jerzy LJBERSK;I 

fł')'Zjerslca - Maria MICHALSKA 

krawlec!ca damska - Marla SZALATA 

krawiecka m111ka - Stanilław PARULSKI 
plut ZM Klaudl.uaz HULIN 

- Pnem11ław ULATOWSltl 
luaralco-stolal'lka - Mieczysław FRĄCKOWIAK 

tefan OLTYSEK 

Garderobiane - Danuta FIL.IPEK 
- Teresa VIOLdslt 

Czesław BUD. IK 

DzlaJ Orpnlzacji Wldownl przyjm 1je 
zam6wlenla zbiorowe na bilety wstępu 

codziennie w godzinach od 10 do 13, tel. 11-lll . 
Kasa Teatru CZ7ftDll w dniach przedatawień 

na łn tod&łny przed spektaklem. 

Członkowie TC>WaUY9\wa Milolnikow Teatru 
korzystają ze :mltkl indywidualnej. 

Redakcja programu - Katarzyna GRAJEW K 
- Małgorzata WALCZAK 

O racowanle IJ'Afic:me - Lucjan Z#.CHMOC 

Projekt okładki I ~ina - Piotr !ERDZICKł 

Druk Gnleinleńskle Zakład Graflcme 
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