
O POZNAŃSKICH LEGENDACH 

Zainteresowanie różnymi podaniami, legendami i bajkami znacznie wzrosło w ciągu          
ostatnich lat. Popularność gwarantują im liczne disneyowskie produkcje czy adaptacje seriali           
i gier komputerowych. Na rynku dostępna jest niezliczona ilość produktów z wizerunkami            
ulubionych bohaterów. Temu społecznemu zainteresowaniu bacznie przyglądają się        
antropolodzy, socjolodzy, kulturoznawcy i literaturoznawcy. Obecność legend w kulturze         
popularnej pobudza też rynek wydawniczy – na półkach księgarń można spotkać wiele            
reedycji, tłumaczeń czy nowych zbiorów. Jednak czy na pewno wiemy, gdzie można znaleźć             
lokalne wątki, gdy zapragniemy zagłębić się w wielkopolskie dziedzictwo? 

Tekstów, które dotyczą naszego miasta, trzeba szukać w różnych źródłach. Wiele legend nie             
byłoby znanych, gdyby nie mrówcza praca zbieraczy podań ludowych, literatów, historyków,           
folklorystów czy kronikarzy. Jedno z najstarszych podań związanych z Poznaniem znajduje           
się w XII-wiecznej Kronice polskiej Galla Anonima, w której można znaleźć informacje na             
temat założenia państwa polskiego, w czym – jak powszechnie wiadomo – Poznań ma wielki              
udział. Innymi kronikami, bardziej lokalnymi, są te, które prowadzono w zakonach           
bernardynek, bernardynów czy karmelitów bosych. Można w nich znaleźć historie o tym, jak             
święci uczestniczyli w walkach poznaniaków ze Szwedami czy o zjawach widywanych przez            
zakonników w klasztornych krużgankach. 

Ogromne zainteresowanie podaniami przyniosło w pierwszej połowie XIX wieku         
romantyczne zafascynowanie ludowością. Spisano wówczas i wydano drukiem liczne teksty          
– dokonywali tego m.in.: literat Ryszard Berwiński i mecenas kultury Edward Raczyński,            
autor dzieła Wspomnienia Wielkopolski. Później, na początku XX wieku, legendy pojawiały           
się w wydawanej do dziś „Kronice Miasta Poznania”. Chyba najbardziej znane pokoleniom            
poznaniaków jest Orle gniazdo. Podania, legendy i baśnie wielkopolskie Stanisława Świrki,           
które towarzyszy dzieciom i dorosłym od prawie pięćdziesięciu lat. To właśnie z tej książki              
korzystało wielu wydawców przy tworzeniu nowych zbiorów czy reinterpretacji. Krzysztof          
Kwaśniewski podjął się trudu uzupełnienia jej i w 2004 roku opublikował Poznańskie            
legendy i nie tylko. Przedstawił tam ponad dziewięćdziesiąt legend, bajek i podań. Książka             
jest wysoko ceniona i zawiera najpełniejszy zbiór podań o naszym mieście. To także             
najbardziej reprezentatywna kolekcja poznańskich legend, dostępna w każdej szanującej się          
księgarni. Dziś podań (zarówno tych starych, jak i nowych) możemy szukać także w             
internecie. 

Prawdziwymi skarbnicami legend są też prace folklorystów. Kulturę ludową Wielkopolski          
opisał szeroko Oskar Kolberg w swojej monografii regionalnej W. Ks. Poznańskie wydanej w             
serii Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy,            
pieśni, muzyka i tańce. Podaniom i wierzeniom naszego regionu poświęcił dwa osobne tomy,             
w których możemy znaleźć np. opowieść o Niewieście-Śmierci zatruwającej poznaniaków          
morowym powietrzem czy informacje o Kujawie, „mądrym” pochodzącym z Ławicy,          
którego sąd poznański trzykrotnie karał za zakazane praktyki lekarskie. Dowiemy się           



również, że w naszym regionie spotykano czarownice, upiory, wilkołaki, mamony i zmory, a             
także znajdziemy porady, w jaki sposób się przed nimi uchronić. 

Legendy opowiadające o wydarzeniach w stolicy Wielkopolski wśród różnych motywów          
fikcyjnych przekazywały też ziarno prawdy na temat faktów historycznych. Często          
wskazywały ważne dla naszych przodków wartości patriotyczne i moralne czy pouczały tych,            
którzy swoim zachowaniem odstępowali od przyjętych wówczas norm społecznych. Bawiły          
podczas spacerów czy pracy, krzepiły w czasie wojen oraz zaborów. Łączyły i łączą             
wszystkich tych, którzy to miasto tworzyli i tworzą. 

Prezentowany w książce Koziołki, rury i czarcie ogony wybór legend powstał z myślą o              
najmłodszych. Podstawowym kryterium doboru opowieści był ich związek ze Starym          
Miastem – dzielnicą, która jest najczęściej odwiedzaną częścią Poznania. Wybraliśmy te           
podania, które zawierają motywy najbardziej charakterystyczne dla miasta, a także          
opowiadają o jego mieszkańcach. Przytoczyliśmy więc legendę o początkach państwa          
polskiego i przyjaźni między narodami w opowieści O założeniu Poznania. Wartość uczciwej            
pracy zostaje wyeksponowana w tekście O krawcu z Chwaliszewa. O wołowej skórze            
wskazuje zarówno na wpływ zakonu na tkankę miasta, jak i na walor sprytu oraz logicznego               
myślenia. Opowieściami O rogalach świętomarcińskich i O poznańskich rurach podkreślamy          
bogactwo naszych regionalnych specjałów. W pozostałych legendach przypominamy, że i          
Poznań miał swoje magiczne postaci: syreny, latające diabły czy króla kruków. 

Przedstawiony w zbiorze wybór oczywiście nie wyczerpuje bogactwa legend poznańskich.          
Dotyczy to zarówno źródeł, które już są spisane, jak i tych, które nadal czekają na odkrycie:                
współczesnych przekazów ustnych oraz publikacji internetowych. Istniejące obecnie w         
obiegu opowieści mogą wydawać się w pierwszej chwili mało znaczące w porównaniu z tymi              
pochodzącymi ze źródeł kilkusetletnich. Jednak właśnie dzięki przekazywaniu historii z ust           
do ust zdarzenia nam współczesne mogą kiedyś stać się legendami. Sam proces ich             
gromadzenia zacieśnia relacje między wnukami a dziadkami, tworzy nową przestrzeń do           
dialogu między dziećmi i rodzicami, a także buduje uniwersalną świadomość społeczną. 

Mam nadzieję, że wspólne czytanie książki Koziołki, rury i czarcie ogony zachęci rodziny do              
snucia własnych opowieści. Historie, które rozpalają wyobraźnię współczesnych poznanianek         
i poznaniaków, legendy rodzinne czy wspomnienia wydarzeń historycznych, nadal czekają na           
odkrycie, spisanie i opublikowanie. 

Izabela Kotlarska 

 
 

Legenda o uzdrowieniu wojewody 
   



Paweł Cieliczko: Legenda o uzdrowieniu poznańskiego wojewody | 

Niedawno przypominałem o legendzie, która opowiadała o wielkopolskim mieszczaninie         
Rychliku, który – przybywszy do Poznania – podawał się za zaginionego przed laty króla              
Władysława III Warneńczyka. Jego opowieści nie dał się zwieść jedynie wojewoda           
poznański, Stanisław Górka, który odkrył podstęp i zdyskredytował fałszywego monarchę.          
Wśród poznańskich legend znajduje się także inna, której bohaterem jest ten najważniejszy            
urzędnik królewski w Wielkopolsce. Tym razem zmuszony był skorzystać z          
niekonwencjonalnej medycyny. 

Legendę tę znalazłem w książce Krzysztofa Kwaśniewskiego, który zaczerpnął ją z           
pochodzącej z początku XX wieku książki Oskara Knoop Aus dem Posener Lande z 1909              
roku; ten odnalazł ją w książce Bergenrotha, on zaś zaczerpnął ją z pochodzącego z XV               
wieku dzieła medycznego. Taka chronologia pozwala związać treść legendy z osobą           
wojewody Stanisława Górki, który rządził w Wielkopolsce w XV wieku. 

Legenda opowiada o wojewodzie poznańskim, który cierpiał na padaczkę. Ówcześni medycy           
nie potrafili sobie z nią poradzić. Bogaty pan gotów był zapłacić każde pieniądze za              
wyleczenie, ale renomowani medycy rozkładali tylko bezradnie ręce. Zdeterminowany         
wojewoda ratunku zaczął szukać wśród znachorów, zielarek oraz wszelkich szarlatanów,          
którzy obiecywali, że są w stanie go wyleczyć. Wieść o niezwykłej możliwości zarobku             
lotem błyskawicy rozeszła się po całej Wielkopolsce. 

Dotarła także do pewnego zbiegłego chłopa, który ukrywał się w lasach i zajmował się              
kłusownictwem. Chłop obiecał wojewodzie, że wyleczy go z padaczki, jeśli ten przyrzeknie            
uwolnić go od poddaństwa. Wojewoda złożył publicznie obietnicę, że kłusownik stanie się            
wolnym człowiekiem, jeżeli go uleczy. Myśliwy naładował strzelbę i wczesnym świtem, w            
dniu Trzech Króli, wkroczył do lasu. Tam odnalazł zaczarowany strumyk, w którym zanurzył             
swoją strzelbę, wysuszył ją w promieniach porannego słońca, a następnie ruszył w            
poszukiwaniu zaczarowanego kruka. Ptak nie obawiał się żadnego myśliwego, bo mógł go            
zabić tylko pocisk wystrzelony ze strzelby, którą w święto Trzech Króli zanurzono w             
zaczarowanej wodzie. Żaden myśliwy nie dopuściłby zaś do tego, żeby jego broń zamokła,             
nie miał więc szans na zabicie zaczarowanego kruka. 

Jeszcze tego samego dnia kłusownik z upolowanym krukiem przybył na zamek wojewody i             
nakazał mu, by natychmiast odgryzł krukowi łeb i wyssał z niego szpik. Wojewoda wzdragał              
się z obrzydzeniem, ale w końcu posłuchał polecenia znachora. Gdy tylko to uczynił, odrzucił              
głowę czarnego ptaka w kąt komnaty, poczuł nagły przypływ mocy, poderwał się z łóżka i               
poczuł, że ozdrowiał. Objawy epilepsji nigdy już nie powróciły. 

Wojewoda dotrzymał słowa i nadał kłusownikowi wolność. Chciał się jednak dowiedzieć, na            
czym polegała jego niezwykła terapia. Myśliwy wyjaśnił, że pewna czarownica zaklęła w            
tym kruku duszę jakiegoś chciwego, pozbawionego wrażliwości i współczucia lekarza.          



Zapowiedziała jednak, że jego dusza zostanie uwolniona z tego przymusowego więzienia,           
gdy zły lekarz uratuje komuś duszę. Dzięki kłusownikowi dusza złego lekarza została            
uwolniona z ptasiej powłoki, wojewoda odzyskał zdrowie, a sam myśliwy stał się wolnym             
człowiekiem. 

 

O królu Jagielle i diable 
   

Paweł Cieliczko: Legenda o królu Jagielle, co nie chciał diabła gniewać 

Józef Łukaszewicz w swoim Obrazie historyczno-statystycznym miasta Poznania w         
dawniejszych czasach zanotował legendę pochodzącą XVI-wiecznych Annales Stanisława        
Sarnickiego. Anegdota dotyczyła zdarzenia związanego z pobytem Władysława Jagiełły w          
Poznaniu wiosną 1402 roku, a została kronikarzowi przekazana przez poznańskich          
mieszczan. 

Zdarzyć się to miało podczas świąt wielkanocnych – 26 marca 1402 roku – kiedy to król                
uczestniczył w nabożeństwie zmartwychwstania pańskiego w kościele Bożego Ciała. W          
czasie mszy ujrzał obraz przedstawiający wniebowstąpienie, który ciągniony był dawnym          
obyczajem w górę za pomocą sznurów. Zaintrygowany władca zapytał, co przedstawia           
malowidło, a gdy mu wyjaśniono, że zmartwychwstającego Jezusa Chrystusa, który          
zwyciężył śmierć, kazał natychmiast zapalić świecę ku jego chwale. 

Po chwili przed oczami władcy pojawił się kolejny obraz, przedstawiający straszliwą           
maszkarę, tym razem ściągany z góry ku dołowi. Król ponownie zwrócił się z pytaniem o to,                
kogo przedstawia malowidło. A gdy mu wyjaśniono, że dzieło wyobraża szatana, który został             
pokonany przez Chrystusa i strącony w piekielne otchłanie, nakazał natychmiast zapalić           
przed jego obliczem dwie woskowe świece. 

Gdy poproszono monarchę o wyjaśnienie tak niecodziennych postanowień, Władysław         
Jagiełło miał odpowiedzieć krótko: Boga chwal, a diabła nie gniewaj, co później przeszło w              
popularne przysłowie ludowe – Bogu święcę a diabłu ogarek. 

Krzysztof Kwaśniewski, omawiając powyższą legendę, zaliczył ją do kategorii tzw. czarnej           
legendy, która wiąże się z obmową, pomówieniem, zniesławieniem. W opowieści tej           
dopatrywał się pogłosu nieżyczliwych opinii o Władysławie Jagielle, którego postrzegano          
jako neofitę i kryptopoganina, który nie nawrócił się w pełni na rzymskie chrześcijaństwo.             
Celem tej anegdoty miało być – zdaniem komentatora – zdyskredytowanie władcy,           
skompromitowanie go, a także wywyższenie się opowiadających – jako lepszych katolików. 

Trudno mi się zgodzić z takim twierdzeniem z kilku przyczyn. Pierwsza to fakt, że do               
opisywanego zdarzenia doszło we wznoszonym wówczas kościele pod wezwaniem Bożego          



Ciała, którego fundatorem był monarcha. Wszystkim zależało więc na budowaniu          
pozytywnego wizerunku króla i dobrych relacji z możnym mecenasem. Legenda nie           
przedstawia Jagiełły jako kryptopoganina, bo wówczas cześć oddawałby szatanowi         
potajemnie, a nie na oczach wypełnionego po brzegi kościoła. Zważywszy na fakt, że             
świątynia wznoszona była na bagiennych łąkach, łatwo sobie wyobrazić, że było to            
niezwykle trudne przedsięwzięcie: budowniczowie napotykali na przeróżne przeszkody, które         
przypisywane był działaniom złych mocy, przeciwnych powstaniu w tym miejscu kościoła.           
Uspokojenie diabła dwoma woskowymi świecami, aby nie przeszkadzał w dokończeniu          
budowy świątyni, nie mogło spotkać się z dezaprobatą zgromadzonych. 

Legenda, zanotowana prawie dwieście lat po opisywanych zdarzeniach, wpisywała się w           
powszechną pamięć o Władysławie Jagielle jako władcy bardzo pragmatycznym. Kilka lat po            
zdarzeniach w niej opisywanych, ten sam król nie zawahał się użyć pogańskich oddziałów             
przeciwko rycerzom zakonu Najświętszej Marii Panny, zaś przed samą bitwą zamawiał           
kolejne msze, podczas gdy zakuci w żelazne zbroje Krzyżacy prażyli się w lipcowym słońcu.              
Największy sukces w dziejach polskiego rycerstwa wyrastał z tej samej pragmatyki, która            
nakazywała pochodzącemu z Litwy władcy palić świece tak Bogu, jak również Diabłu. Może             
od tego zdarzenie w poznańskim kościele Bożego Ciała bierze początek jeszcze jedno            
popularne powiedzenie, które przeszło do mądrości ludowych – przebiegły jak Litwin. 

 

Legena o świętym Gotardzie 

   

Pisałem wcześniej o świętym Marcinie, który patronował podmiejskiej osadzie i parafii,           
znajdującej się w samym centrum współczesnego Poznania. Mimo braku osobistych          
związków z naszym miastem, doskonale się tu zaadoptował i stał się bardzo popularnym i              
chyba najbardziej lubianym świętym patronem. Z jego osobą wiąże się kolorowa parada,            
która każdego 11 listopada daje początek świętowaniu imienin ulicy. Legenda o gęsiach,            
które zdradziły jego kryjówkę i sprawiły, że został biskupem, dała asumpt – bardzo w              
ostatnich latach popularnemu – hasłu Gęsina na Marcina. Słynną na cały kraj, poznańską             
tradycją stało się zaś wypiekanie rogali świętomarcińskich wypełnionych masą z białego           
maku i migdałów. Podobnego splendor nie zaznał drugi patronów osady i parafii położonej             
na lewym brzegu Warty, w samym sercu poznańskiego starego miasta – św. Gotard. 

Święty Gotard urodził się w 960 roku w Dolnej Bawarii, tam – w Niederalteich – jego ojciec                 
pracował dla klasztoru benedyktynów, do którego Gotard wstąpił w 990 roku. Sześć lat             
później został opatem tamtejszej wspólnoty zakonnej i zreformował ja w duchu reguły św.             
Benedykta. Potem – wspierany przez cesarza Henryka II – reformował kolejne zgromadzenia.            
W 1022 roku mianowany został biskupem Hildesheim i tam zmarł w dniu 5 maja 1038 roku.                
Grób św. Gotarda od początku stał się źródłem licznych cudów. Przekonywały one mnichów,             



że ich biskup ma szczególne relacje ze świętymi i sam powinien zostać wyniesiony na              
ołtarze. Już w XI wieku spisany został żywot św. Gotarda, w którym zanotowano liczne cuda               
dokonane za jego wstawiennictwem. Niektóre spośród nich dotyczyły Słowian, opowieści te           
docierały pewnie i do Poznania, rozsławiając imię świętego biskupa na ziemiach           
Wielkopolski. 

O popularności kultu św. Gotarda przypominają powstałe w XII wieku, na ziemiach książąt             
piastowskich, parafie pod jego wezwaniem. Przypominają o nich świątynie w Kaliszu,           
Włocławku, Pałukach, a także rotunda w Strzelinie. Poznański kościół i osada św. Gotarda             
ufundowane zostały na biskupim gruncie po lewej stronie Warty. Budulcem tej świątyni, nie             
mniej ważnym niż kamień, były legendy opowiadające o cudach uczynionych za sprawą            
zmarłego opata. Kilka spośród nich zanotowała Zofia Skorupska. 

Pierwsza legenda opowiadała o starym Słowianinie, pochodzącym z okolic Szczecina, który           
został pojmany podczas walk z Sasami, trafił do niewoli tamtejszego księcia i całe lata              
spędził w więziennym lochu. Nadszedł jednak dzień, w którym przyszedł książęcy rozkaz            
skazujący wszystkich jeńców na śmierć. Egzekucja odbyć się miała następnego dnia rano.            
Jednym ze skazanych był stary Słowianin. Mimo że był poganinem, wierzył w moc biskupa              
Gotarda i całą noc spędził na gorących modlitwach, prosząc go o ratunek. Modły okazały się               
skuteczne. Dyby, w które był zakuty, same się otworzyły, więzień wysunął z nich ręce,              
potem nogi i w końcu wolny stanął na środku celi. Jak czytamy w legendzie, nie próbował                
uciec, tylko zaczął gorąco modlić się do św. Gotarda, dziękując mu za cud uwolnienia,              
jakiego dostąpił. Nie wiadomo, czy wynikało to z nagłego przypływu uczuć religijnych, a             
może zwyczajnie nie mógł wydostać się z lochu i nie pozostało mu nic innego, jak nadal                
modlić się o cud. Kiedy wartownicy przybyli o brzasku do celi, zastali go rozkutego z dybów                
i pogrążonego w modlitwie do Gotarda. Strażnicy, ludzie prości, przestraszyli się i czym             
prędzej pognali zawiadomić księcia o cudownym uwolnieniu starego Słowianina. Książę          
obawiał się zemsty świętego, a może tylko szemrania i oburzenia ludu, gdyby sprzeciwił się              
woli świętego i skazał na śmierć człowieka uwolnionego za jego cudownym           
wstawiennictwem. Rozkazał więc uwolnić Słowianina, by ten ruszył ku swym rodzinnym           
stronom, głosząc chwałę i potęgę św. Gotarda. Nie wiemy kto uwolnił jeńca zakutego w              
dyby, wiemy natomiast, że z wojowniczego poganina zmienił się w chrześcijańskiego           
misjonarza. 

Druga legenda opowiadała z kolei o pochodzącym z Pomorza ślepcu. Gdy pogańskie bóstwa             
nie potrafiły mu pomóc w odzyskaniu wzroku, zwątpił w ich moc i ruszył w kierunku grobu                
św. Gotarda, wierząc, że tylko on może sprawić, że odzyska wzrok. Wsparty o swój kostur               
długo wędrował, a gdy wreszcie dotarł do Hildesheim, klęczał przed grobem opata Gotarda i              
modlił się przez wiele dni. Wzrok mu nie wracał, więc uznał, że jego modlitwy zostaną               
wysłuchane dopiero wtedy, gdy sam stanie się chrześcijaninem. Mnisi nauczyli go           
najważniejszych zasad wiary, ochrzcili go, a potem przez wiele dni wraz z nim modlili się do                
świętego Gotarda. Niestety, ślepiec wzroku nie odzyskał i w końcu zrezygnowany           
zdecydował się powrócić w rodzinne strony. Gdy wreszcie pojawił się w swej osadzie,             



okazało się, że nikt nie czeka tam na niego, bo wyrzekł się wiary przodków. Ludzie, wśród                
których się wychował, gardzili nim, odmówili mu wsparcia, pomocy, jedzenia i gościny.            
Ślepiec nie odzyskał wzroku, utracił przyjaciół, został wykluczony ze wspólnoty, jednak           
mimo to nie zwątpił w św. Gotarda. Nadszedł jednak w końcu taki dzień, że był już tak                 
bardzo zrozpaczony, że postanowił popełnić samobójstwo. I właśnie wówczas, gdy już miał            
zakładać sobie pętle na szyję, ogarnęła go niezwykła jasność. Stał oślepiony i oniemiały, a              
gdy wreszcie odzyskał wzrok… odzyskał wzrok. Święty Gotard przywrócił mu wzrok, bo            
docenił to, że nigdy w niego nie zwątpił. Obdarzając go wzrokiem ukazał swoją siłę zarówno               
swemu wyznawcy jak i wszystkim niedowiarkom. 

Kolejna legenda opowiadała kupcach, którzy z ziem ruskich, ciągnęli z towarami, przez            
słowiańskie puszcze i knieje. W samą Niedzielę Palmową napadli na nich pogańscy            
rozbójnicy. Opowieść głosi, że towarzyszący ruskim kupcom kapłan stracił życie. Może jego            
śmierć sprawiła, że zwątpili oni w moc świętych kościoła bizantyjskiego i zaczęli prosić o              
wsparcie św. Gotarda. Z jego imieniem na ustach, ruszyli na wrogów, bijąc ich pątniczymi              
kijami. Atak okazał się bardzo skuteczny. Kupcy zabili sześciu napastników, a pozostałych            
przegonili. Pozostały po nich porzucone tarcze i miecze, które kupcy pozbierali z            
pobojowiska, wzięli ze sobą i złożyli przy grobie św. Gotarda, jako wota za uratowanie życia.               
Szlaki ruskich kupców prowadzące ku Saksonii wiodły przez Poznań, nad Wartą słuchano            
opowieści o świętym, którego moc potrafiła ocalić bezbronnych kupców przed pogańskimi           
rozbójnikami. 

Inna legenda opowiadała natomiast o chrześcijańskich kupcach z krajów niemieckich, którzy           
napadnięci zostali przez pogan i mimo podjęcia walecznej samoobrony, zostali przez nich            
pokonani i pojmani do niewoli. Po długim marszu i żegludze, trafili na odległą wyspę na               
Morzu Bałtyckim, gdzie stali się niewolnikami pogańskiego księcia. Wydawało się, że nie            
ma dla nich żadnego ratunku, zrezygnowani pracowali czekając na nadejście kresu życia w             
niewoli. Jeden pojmanych wierzył jednak głęboko, że ocalenie przyniesie mu św. Gotard i             
codziennie modlił się do niego, prosząc go o wsparcie. Był człowiekiem inteligentnym i             
wiedział, że nawet święty, wspierać musi człowieka ziemskimi metodami. Pewnego dnia           
znalazł na plaży stare czółno, naprawił je, a z dwóch włóczni oraz szmaty zbudował żagiel.               
Tą prowizoryczną łodzią, razem z jednym pachołkiem, dopłynął do swych rodzinnych stron.            
Włócznie, które służyły mu za maszty, złożył w dowód wdzięczności przed grobem opata, by              
zaświadczały o tym, z jak beznadziejnych opresji święty Gotard potrafi uratować człowieka. 

Zanotowana także została legenda o cudzie dokonanym przez św. Gotarda, który miał            
bezpośredni związek z Poznaniem. Jeden z mieszkańców miasta nad Wartą został opętany            
przez demony i żaden kapłan ani egzorcysta nie był w stanie wyzwolić go z ich diabelskiej                
mocy. Człowiek ten wyruszył więc w kierunku Hildesheim, wierząc, że tylko modlitwa przed             
grobem św. Gotarda może uwolnić go od potężnej mocy Złego. Wędrował długo, a w czasie               
marszruty diabeł wciąż kusił go i namawiał, by zrezygnował i zawrócił z tej męczącej              
pielgrzymki. Proponował by mężczyzna, zawarł z nim pakt. Składał mu gwarancje długiego            
życia w zdrowiu i szczęściu. Bies obiecywał mu wielkie bogactwo, ogromną sławę i             



niezmierzoną potęgę, wreszcie zaproponował mu nawet królewską koronę. Poznaniak był          
jednak niezłomny, odrzucał kolejne propozycje kusego, twierdząc, że woli zbawienie i życie            
wieczne od wszystkich cudów jakie mu oferuje wysłannik Lucyfera. Gdy poznaniak zbliżał            
się do grobu św. Gotarda, diabeł rzucił się na niego, szarpał nim, starał się odciągnąć go od                 
grobu świętego. Mężczyzna wił się, rzucał, miotał, ale uparcie postępował krok po kroku,             
zbliżał się do grobu świętego Gotarda. Gdy wreszcie dotknął jego relikwii czy płyty             
nagrobnej, diabeł nagle go puścił, zapiszczał głośno z przerażenia, odstąpił od człowieka i             
zniknął pozostawiając  po sobie w świątyni straszliwy fetor. 

Do wyniesienia św. Gotarda na ołtarze doszło w 1131 roku, niemal 100 lat po jego śmierci.                
Kanonizacja biskupa Hildesheim nie była jednak wyrazem uznania dla jego licznych cudów,            
a wynikało przede wszystkim z politycznej kalkulacji. Papież Innocenty II toczył wówczas            
walkę z antypapieżem Anakletem II (wtedy jeszcze nie było wiadomo, który zwycięży, a             
którego historia uzna za antypapieża) i bardzo zależało mu na pomocy cesarza Lotara III.              
Innocenty II postanowił więc wynieść na ołtarze sławnego benedyktyna, którego sanktuarium           
znajdowało się w księstwie saskim, skąd pochodził cesarz. Wkrótce po kanonizacji kult św.             
Gotarda rozprzestrzenił się po całej Europie. Znanym do dziś tego przykładem jest alpejska             
przełęcz, łącząca niemieckojęzyczne tereny Szwajcarii z obszarami północnych Włoch, której          
nadano jego imię, na pamiątkę noclegowni dla pielgrzymów zmierzających do Rzymu, jaką            
zbudował w dzisiejszym alpejskim kurorcie Sankt Moritz. 

Dla nas najważniejsze są jednak okoliczności powstania kościoła i parafii św. Gotarda w             
Poznaniu, która istniała na terenie dzisiejszego kościoła i klasztoru jezuitów u zbiegu ul.             
Stawnej i Garbar. Fundatorem i właścicielem parafii była katedra poznańska i podlegała ona             
zwierzchnictwu biskupa poznańskiego. O istnieniu tej podpoznańskiej parafii wiemy z          
dokumentu zaświadczającego… o jej likwidacji. Zdarzyło się to w 1242 roku, kiedy to             
książęta Przemysł I oraz Bolesław Pobożny zawarli układ z biskupem Boguchwałem, na            
mocy którego książęta zamienili się z nim i za teren z kościołem św. Gotarda przekazali mu                
kościół wraz z parafią św. Wojciecha. Zamiana tych działek miała kluczowe znaczenie dla             
powstania Poznania na lewym brzegu Warty. Przed lokacją książęta musieli bowiem skupić            
teren, na którym wytyczone potem zostały granice miasta. Kościół z klasztorem św. Gotarda             
miał bardzo istotne znaczenie, bo do niego właśnie przeniesieni zostali dominikanie ze            
Śródki, a ci zakonnicy zajmowali się prowadzeniem działalności kaznodziejskiej wśród          
poznańskich mieszczan (podobnie zresztą jak i dziś). Ich osadzenie na lewym brzegu Warty             
było pierwszym krokiem do lokacji miasta, która nastąpiła kilka lat później. 

Wiemy, w jakich okolicznościach kościół, parafia i osada św. Gotarda zniknęły, nie            
dysponujemy natomiast żadnymi zapisami dotyczącymi okoliczności ich powstania. Skoro         
zaś nie ma narracji historycznej, zastąpić ją należy legendą. Zbudowanie kościoła św.            
Gotarda w Poznaniu łączyć należy z opowieścią o wizycie księcia Bolesława Krzywoustego            
u grobu tego świętego w Hildesheim. 



Wizyta to była niezwykle ważna, bo podczas niej Bolesław Krzywousty uregulował relacje            
Polski z największymi potęgami ówczesnej Europy: papiestwem oraz cesarstwem. Polski          
książę od lat toczył wojny z władcami saskimi o panowanie nad słowiańskimi ziemiami             
dzisiejszego Pomorza Szczecińskiego, Meklemburgii i świętej słowiańskiej wyspy Rugia.         
Niemieckich panów wspierał potężny biskup Magdeburga Norbert, który w dniu 4 czerwca            
1133 roku wydał bullę Sacrosancta Romana , na mocy której podporządkował wszystkie            
polskie biskupstwa potężnemu metropolicie Magdeburga Norbertowi z Xanten. Polscy         
biskupi byli dwukrotnie wzywani, by stawić się i oficjalnie uznać władzę arcybiskupa            
Magdeburga, jednak nie przybyli do Rzymu i nie przyjmowali do wiadomości tego            
zwierzchnictwa. Sytuacja taka nie mogła trwać wiecznie, biskupi polscy musieli w końcu            
uznać decyzję papieża, a objęcie przez arcybiskupa magdeburskiego zwierzchnictwa nad          
polskimi diecezjami otworzyłoby wrota dla niemieckiej ekspansji nie tylko na ziemie           
Słowian Połabskich, ale i na rdzenne ziemie polskie. Sytuacja była niezwykle           
skomplikowana. 

Wszystko wskazuje na to, że Bolesław III Krzywousty z modlitwami o pomoc zwrócił się              
właśnie do świętego Gotarda i – co najważniejsze – stosowną pomoc od niego otrzymał. W               
1134 roku książę wyruszył do Merseburga i złożył cesarzowi Lotarowi III hołd lenny z              
podbitych właśnie przez siebie terenów słowiańskich na Pomorzu oraz z wyspy Rugii. Stając             
się lennikiem cesarza z tych ziem, zyskiwał jego wsparcie w ich utrzymaniu, stawał się              
sojusznikiem cesarza Lotara, najpotężniejszego władcy ówczesnej Europy. Po tej ceremonii          
polski książę ruszył do Hildesheimu, bo pomodlić się przed grobem św. Gotarda. Modlił się              
zapewne o to, by święty, wyniesiony na ołtarze zaledwie trzy lata wcześniej przez papieża              
Innocentego II, wstawił się za nim w kurii rzymskiej i poparł jego racje przed ojcem               
świętym. Modlitwy okazały się skuteczne (a pewnie poszły w ślad za nimi stosowne             
podarunki dla rzymskich kurialistów), bo już dwa lata później, w 1136 roku, papież             
Innocenty II wydał w Pizie tzw. bullę gnieźnieńską, w której polskie prowincje kościelne             
poddane zostały na powrót pod zwierzchnictwo arcybiskupa gnieźnieńskiego. 

Kościół św. Gotarda w pobliżu Poznania miał być zapewne książęcym wotum za odzyskanie             
arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. 

 
 
Nasz fanpage też może wam się bardzo przydać podczas rozwiązywania testu ;)  
  


