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Bazyliszek
Wœród odwiecznych borów nad brzegami piêknej Neris (Wilii) i wartkiej Wilny (Wilenki) kry³a siê niewielka osada. Ubodzy jej mieszkañcy mieli bardzo skromne wymagania, poniewa¿ nigdy daleko od swej siedziby nie oddalali siê i czasem tylko od kap³ana, albo od zb³¹kanego podró¿nego zas³yszeli, i¿ s¹ kraje, w których i przyroda jest inna i ludzie ¿yj¹ inaczej
i dostatniej. Niema³o dziwów opowiadali przechodnie prostodusznym osadnikom, którzy takowe opowiadania za bajki poczytywali. Nie nêci³y ich tedy obce kraje. Kochali swoj¹ cudn¹
Neris, jej czyste, b³êkitne wody, ³¹ki zielone, pagórki i gêste lasy, które rozbrzmiewa³y œpiewem niezliczonego ptactwa. Powa¿ny niedŸwiedŸ mia³ tu legowisko, potê¿ny tur szuka³
w cieniu wiekowych dêbów schronienia, a lekkie sarny przebiega³y puszczê w rozmaitych
kierunkach. Lasy dostarcza³y osadnikom grzybów, jagód, zwierza i skór, pszczo³y miodu,
a rzeka ryb pod dostatkiem. Z krzemienia, ob³upawszy i wyg³adziwszy go, robili broñ i narzêdzia, chocia¿ nie misterne, niemniej jednak po¿yteczne. Maj¹c niewielkie potrzeby, z ³atwoœci¹ na miejscu zaspokajane, czuli siê osadnicy szczêœliwymi w swych chatkach ubogich,
dziêkowali bogom za dobrodziejstwa, jakimi ich obdarzali i przez wdziêcznoœæ wznosili o³tarze, palili ognie i sk³adali ofiary.
Wszystko tu by³o proste, i ¿ycie, i mi³oœæ, i œmieræ sama. Zdarza³o siê, i¿ silny i barczysty
osadnik, wyszed³szy na ³owy, ju¿ do swej zagrody nie wraca³, znajdowa³ bowiem œmieræ
w uœcisku niedŸwiedzia lub na rogach tura. Niejeden spocz¹³ na piaszczystym dnie rzeki, lub
zosta³ przygnieciony olbrzymim drzewem. By³y to wypadki powszednie i nieuniknione.
Ale snadŸ prostoduszni osadnicy znad Neris obrazili bogów i ich zemstê na siebie œci¹gnêli. Mo¿e nie dopilnowali ognia œwiêtego i ten zagas³, albo za ma³o s³oniny i innych ofiar
na o³tarzach z³o¿yli, a mo¿e dziewica nie dochowa³a œlubowanej czystoœci, doœæ, ¿e rozgniewani bogowie okropn¹ zes³ali karê.
Oto na wzgórzu w pieczarze zamieszka³ od niedawna straszny potwór bazyliszek, o którym nikt powiedzieæ nie móg³, jak wygl¹da³, poniewa¿ ka¿dego, co siê do pieczary zbli¿yæ
próbowa³, zabija³ wejrzeniem i po¿era³. Wœród ciemnej nocy z dala migota³y u wejœcia do
jaskini dwa zielonkawe œwiate³ka. To bazyliszek z legowiska wype³za³ i ofiary wygl¹da³. Biada nieostro¿nemu myœliwemu, który, goni¹c zwierzynê, zapêdzi³ siê ku wzgórzu, biada dziewicy i dziecku, szukaj¹cym tu kraœnych jagód i kwiecia... Spotkawszy siê ze wzrokiem potwora cz³owiek drêtwia³ i pada³, jakby ra¿ony piorunem. Wtedy bazyliszek po¿era³ ofiarê. Nie
gardzi³ zgrzybia³ym starcem, ani niemowlêciem, ale przede wszystkim czyha³ na dziewice.
Ju¿ wiele rodzin op³akiwa³o ojców, wielu m³odzieñców utraci³o swe ukochane, wiele matek
zawodzi³o po stracie dziatek, a potwór wci¹¿ nowe porywa³ ofiary. B³agano bogów, palono
liczne ofiary, zakopano ¿ywcem do ziemi jedn¹ z dziewic. Nic nie skutkowa³o. Tote¿ smutek
zawis³ nad szczêœliw¹ dot¹d osad¹. Na polance pod roz³o¿ystym dêbem zebrali siê na radê
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sêdziwi kap³ani i starszyzna. Przemyœliwano nad sposobami zg³adzenia strasznego wroga.
Jedni doradzali zbudowaæ z k³ód olbrzymich wysok¹ œcianê, która by osadê od wzgórza oddzieli³a, inni byli za wznieceniem po¿aru w zaroœlach ko³o jaskini... S³owem ka¿dy wystêpowa³ z projektem, ale wszystkich najpiêkniejszych planów trzeba by³o siê wyrzec wobec niemo¿ebnoœci zbli¿enia siê do bazyliszka. Naradom przys³uchiwa³ siê m³ody osadnik. Silnie
zbudowany, o d³ugich, jasnych w³osach, spadaj¹cych na ramiona, o z³ocistym puszku, który
zdobi³ mu wargê i œniade, ¿ywym rumieñcem okraszone policzki, o oczach dziwnie g³êbokich, by³ on uosobieniem mêskiej si³y i piêknoœci. Dziewczêta czu³ym spojrzeniem goni³y za
nim, gdy zwinny i lekki ugania³ siê za zwierzem, albo silnym ramieniem sieæ ryb pe³n¹ z wody ci¹gn¹³. Niejedna kocha³a go skrycie i pragnê³aby z nim losy podzieliæ. By³y i takie, co siê
udawa³y po kryjomu do czarownicy mi³osnej, prosz¹c, aby natchnê³a piêknego m³odziana
mi³oœci¹, ale ten pozostawa³ obojêtny na wdziêki i uœmiechy wdziêcznych dziewic, od kilku
bowiem miesiêcy ukocha³ Jagnê, urocz¹ i œwie¿¹ jak nimfa rzeczna. Jagna p³aci³a mu wzajemnoœci¹ i nieraz, siedz¹c nad brzegiem rzeki, sk¹pani w œwietle ksiê¿yca i zas³uchani w trelach s³owika, marzyli o radosnej przysz³oœci. M³odzieniec rozpocz¹³ budowê nowej chaty,
która mia³a byæ znacznie od innych okazalsz¹ i nawet posiada³a okno z naci¹gniêtym na ramie pêcherzem, tak ¿e w izbie by³o jasno. Nie ¿a³owa³ pracy, by nagromadziæ jak najwiêcej
skór niedŸwiedzich, wilczych i rysich. Wraz po wykoñczeniu budowy mieli siê pobraæ.
W tym w³aœnie czasie zamieszka³ w jaskini na wzgórzu bazyliszek i gdy zrozpaczona ludnoœæ ju¿ znik¹d nie spodziewa³a siê pomocy, m³ody osadnik powzi¹³ zuchwa³¹ myœl zg³adzenia potwora. Rozumia³ dobrze na jak straszne niebezpieczeñstwo siê nara¿a, ale dodawa³o
mu odwagi przekonanie, ¿e zabijaj¹c bazyliszka, ratuje sw¹ Jagnê, któr¹ czeka³ los innych
dziewic przez niego po¿artych. Rozwa¿ny i w walkach ze zwierzem do ostro¿noœci nawyk³y,
d³ugo przemyœliwa³, w jaki sposób podejœæ wroga, nie bêd¹c przez niego widzianym. Z³o¿y³
bogom bogat¹ ofiarê, d³ugo i gorliwie siê modli³, a¿ w koñcu u³o¿y³ plan postêpowania.
S³ysza³ nieraz od przechodniów, i¿ w s¹siednich krajach ludzie posiadaj¹ p³yty metalowe
tak wyszlifowane, ¿e odbijaj¹ w sobie wszelki przedmiot, ku któremu zostan¹ zwrócone.
Cz³owiek widzi w takiej tafli odbicie swej twarzy wyraŸniej, ni¿ w stoj¹cej wodzie. Postanowi³ za wszelk¹ cenê nabyæ podobn¹ blachê, któr¹ podró¿ni zwali zwierciad³em. Po¿egna³ p³acz¹c¹ Jagnê i niebawem uda³ siê w drogê. Uci¹¿liwa i pe³na niebezpieczeñstw by³a jego podró¿ przez puszcze i moczary. Doznawa³ g³odu i strachu, gdy duchy leœne otacza³y go nocami,
a nimfy jeziorne i b³otne wabi³y go ku sobie. Niejedn¹ noc spêdzi³ bez snu na drzewie, by nie
staæ siê ³upem dzikiego zwierza. Nieraz pada³ ze znu¿enia, zw³aszcza, ¿e dŸwiga³ na sobie
sporo skór bobrowych, lisich i innych, by za nie nabyæ zwierciad³o. Zwyciê¿y³ jednak wszystkie przeszkody i wróci³ do osady ze zdobytym skarbem.
Nikomu nie zwierzy³ siê ze swym zamiarem, nikomu zwierciad³a nie pokaza³. Tylko Jagna by³a we wszystko wtajemniczona i chocia¿ trwo¿y³a siê o ukochanego, nie próbowa³a go
jednak powstrzymaæ. Przysiêg³a tylko, ¿e jeœli jej luby zginie, ona równie¿ uda siê do jaskini
i odda siê bazyliszkowi na po¿arcie.
Nadszed³ wreszcie dzieñ, przeznaczony na spe³nienie zamiaru. Ledwie jutrzenka zaró¿owi³a brzeg nieba, mê¿ny m³odzieniec uda³ siê ze zwierciad³em ku wzgórzu. Droga od rzeczki
Wilny wiod³a wci¹¿ ku górze, poroœniêta krzewami i usypana g³azami. Niebawem poczu³
sw¹d siarki i zgnilizny, a¿ oto potkn¹³ siê o jakiœ przedmiot okr¹g³y, który mu spod stóp siê
potoczy³. By³a to zbiela³a od s³oñca i deszczów czaszka ludzka. Zrozumia³, i¿ jest bliskim
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celu, zdwoi³ tedy uwagê i raz jeszcze rozwa¿ywszy plan postêpowania, œmia³o post¹pi³ naprzód, staraj¹c siê nie sprawiaæ ha³asu i ukrywaj¹c siê za krzewami i g³azami. W ten sposób,
choæ wolno, ale stale, zbli¿a³ siê ku jaskini. Sw¹d siarki i cia³ gnij¹cych stawa³ siê coraz bardziej nieznoœnym, zaœ w zaroœlach i pomiêdzy kamieniami coraz wiêcej wala³o siê koœci nawet z kawa³ami miêsa.
Wtem m³odzian pos³ysza³ dziwny dŸwiêk, podobny do szumu wody kot³uj¹cej. Stan¹³
i wyjrza³ zza g³azu, a to, co ujrza³, by³o tak okropne, ¿e omal nie krzykn¹³ i zwierciad³a nie
upuœci³. U ciemnego wejœcia do pieczary le¿a³ olbrzymi potwór z g³ow¹ jak u ropuchy,
z paszcz¹ szerok¹, z której k³y zakrzywione wystawa³y. Brudnozielonawym cielskiem przypomina³ potwornej wielkoœci jaszczurkê. Tylna czêœæ cia³a le¿¹cego na brzuchu bazyliszka
ginê³a w mroku jaskini, zaœ pod wyci¹gniêtymi naprzód potwornymi ³apami le¿a³o okrwawione i straszliwie poszarpane cia³o m³odej dziewczyny. Tylko g³owa pozosta³a nieuszkodzon¹,
a twarz z szeroko rozwartymi Ÿrenicami zachowa³a wyraz œmiertelnej trwogi i przera¿enia.
Potwór spa³, grube nabrzmia³e powieki przykrywa³y jego wy³upiaste oczy. Nozdrza rozdyma³y siê i z g³oœnym chrapaniem wyrzuca³y k³êby pary i smrodliwego dymu, które zara¿a³y powietrze.
Bazyliszek widocznie poczu³ obecnoœæ ¿ywej istoty, drgn¹³ bowiem, przeci¹gn¹³ siê i podniós³ powieki, spod których b³ysnê³y straszliwe œlepia.
Odwa¿ny m³odzieniec czeka³ na tê chwilê i nios¹c przed sob¹ zwierciad³o, szybko zza
g³azu wyst¹pi³. Potwór przez chwilê pozosta³ nieruchomy ze zdumienia, wnet jednak szybkim ruchem wysun¹³ siê z pieczary i wspar³szy siê na ³apach utkwi³ wzrok w zwierciadle.
W tej¿e chwili wyda³ ryk straszliwy, wyprê¿y³ siê i uczyniwszy skok w powietrze, ca³ym cielskiem olbrzymim run¹³ na ziemiê. Z szeroko rozwartej paszczy strumieniem buchnê³a czarna, cuchn¹ca posoka. Po chwili ju¿ nie ¿y³. Zabi³ siê w³asnym wzrokiem, który siê od zwierciad³a odbi³.
W tej w³aœnie chwili s³oñce jasne, jakby ros¹ porann¹ obmyte, wyjrza³o zza lasu i rzuci³o
miliony blasków i snopy promieni na niebo i ziemiê.
M³odzieniec pochwyci³ róg, zwieszaj¹cy siê mu przez ramiê na rzemieniu i w czystym powietrzu rannym zabrzmia³a pieœñ radosna, pieœñ triumfu. Gra³ coraz namiêtniej, coraz g³oœniej, a metaliczne dŸwiêki bi³y w niebo i p³ynê³y w przestrzeñ, a¿ dosiêg³y osady, budz¹c
uœpionych mieszkañców. Wybiegli z chat i zagród, rozumiej¹c, i¿ sta³o siê coœ niezwyk³ego.
Ujrzeli Jagnê, pêdz¹c¹ lotem ptaka ku wzgórzu, gdzie bazyliszek na swe ofiary czyha³. Rzuci³a s³ów kilka i ca³y t³um w œlad za ni¹ pomkn¹³.
Up³ynê³o chwil kilka i ten¿e t³um wraca³ ku osadzie, nios¹c na barkach dzielnego zbawcê
wœród radosnych okrzyków i s³awi¹c jego poœwiêcenie, mêstwo i roztropnoœæ.
Na wzgórzu w pobli¿u jaskini wzniesiono z kamienia basztê czworok¹tn¹, od której samo
wzgórze nazwê Bakszty otrzyma³o.
Narbutt w Pomniejszych pismach historycznych podaje inn¹ odmianê podania o bazyliszku, wyjêt¹ ze starego rêkopisu pt. Descriptio historica brevis civitatis vilnensis: „Dziwne,
a trudne do uwierzenia opowiadaj¹ rzeczy o podziemiach pod gór¹ Bakszty Subockiej. W jakowem podziemiu jakoby czarownicy, czarownice i djabli subotki swoje zwykli wyprawowaæ,
od czego i Bakszta Subock¹ siê nazywa. S¹ nawet wiadomoœci, ¿e w podziemiu takowem Bazyliszki siê by³y zagnieŸdzi³y, które zstêpuj¹cych tam ludzi spójrzeniem zabija³y na miejscu.
Po odkryciu owej œmiercionoœnej otch³ani i nieszczêœliwych doœwiadczeniach, pos³ano razu
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jednego cz³owieka odwa¿nego, a by³ to zbójca, wskazany s¹downie na karê œmierci. Temu na
plecach zawieszono zwierciad³o i dano w obie rêce pochodnie gorej¹ce. Id¹cy zawsze ty³em
zbli¿y³ siê w koñcu do miejsca, gdzie by³ Bazyliszek, który sam siebie w zwierciadle oko
w oko ujrzawszy, zawy³ okropnie i zdech³.”
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O ŒWI¥TYNI PERKUNASA
Gdy Krzy¿acy, korzystaj¹c z zamieszania, jakie na Litwie po œmierci Mendoga zapanowa³o, po dwakroæ zniszczyli œwiête Romowe1 nad Dubis¹ i Niewia¿¹, wtedy wielki ksi¹¿ê
Œwintorog przeniós³ Romowe do puszczy nad ujœciem Wilenki do Wilii. Miejsce to ksiêciu
by³o znane jeszcze z czasów m³odoœci, gdy siê bawi³ ³owami. Jako¿ stanê³a tu skromna i uboga gontyna bez dachu, a w niej przed pos¹giem groŸnego Perkunasa, który z Po³¹gi przywieziony zosta³, rozniecono wiecznie gorej¹cy ogieñ œwiêty, strze¿ony od zagaœniêcia przez ofiarników – wajdelotów i dziewice œwiête, wajdelotki. Za œwi¹tyni¹ ksi¹¿ê wyznaczy³ zgliszcze,
czyli miejsce na ca³opalenie zw³ok ksi¹¿êcych i sam tu po œmierci by³ przez syna Germonda
spalony.
Przed wejœciem do œwi¹tyni Œwintorog wybudowa³ niewysok¹ basztê okr¹g³¹, z której kap³ani Kriwe og³aszali ludowi wolê bogów oraz œledzili bieg s³oñca i gwiazd.
Litwini pogañscy byli przes¹dni, wierzyli we wró¿by i nie rozpoczynali ¿adnego dzie³a
bez naradzenia siê z wró¿bitami, wró¿kami, czarnoksiê¿nikami i wyroczniami, których mnogoœæ by³a na Litwie i ¯mudzi. Jedni, zwani Puttones wró¿yli z piany wodnej; inni z dymu,
z soli, z wosku, z lotu ptaków, ze zjawisk powietrznych.
Œwintorog, starzec dziewiêædziesiêcioszeœcioletni, nabo¿ny i wierz¹cy w gus³a i wieszczby, pragn¹³ przed rozpoczêciem budowy œwi¹tyni zasiêgn¹æ rady wieszczki.
Wiedzia³ ksi¹¿ê o Burinime, znakomitej wyroczni, mieszkaj¹cej na ¯mudzi nad dolnym
Niemnem. Do tej to Sybilli ¿mudzkiej Œwintorog wys³a³ szeœciu powa¿nych starców z darami bogatymi, prosz¹c, by zechcia³a odkryæ, jakie bêd¹ losy przysz³ej œwi¹tyni.
M¹dra wieszczka, po wykonaniu rozmaitych guse³, obieca³a œwi¹tyni trwanie tak d³ugie,
jak d³ugo pogañstwo samo trwaæ bêdzie. Wyrocznia kaza³a sporz¹dziæ i odwieŸæ ksiêciu
Œwintorogowi 122 sztuki ceg³y okr¹g³ej, z wyrytymi na nich znakami hieroglificznymi, które
mia³y oznaczaæ dobre i nieszczêœliwe lata. Na ostatniej cegle by³ znak krzy¿a podwójnego #
. Mia³o to byæ przepowiedni¹, ¿e gdy nadejdzie kolej tego znaku, chrzeœcijanie obrz¹dków
zachodniego i wschodniego zburz¹ pogañstwo i œwi¹tyniê. Ksi¹¿ê kaza³ wmurowaæ te ceg³y
w œcianê baszty od strony po³udnia.
Proroctwo wieszczki spe³ni³o siê, albowiem po 122 latach Jagie³³o ochrzci³ Litwê, zburzy³ œwi¹tyniê Perkunasa, a na jej fundamentach wzniós³ koœció³ katedralny. Znak podwójnego krzy¿a wyryty na ostatniej cegle król kaza³ umieœciæ na tarczy jeŸdŸca Pogoni, jako œwiadectwo zwyciêstwa, odniesionego przez chrzeœcijañstwo nad pogañstwem.
1

Romowe lub Romnowa to tradycyjne miejsce kultu staro¿ytnych Ba³tów, gdzie przebywa³ kap³an kap³anów (Kriwe-Kriwejte). Lelewel, na którym opiera³ siê Zahorski, uwa¿a³ istnienie Romnowy, równowa¿nej Rzymowi (Romahora), za pewnik historyczny. We wspó³czesnej nauce historycznej uznane za legendê, w krórej tkwi jednak ŸdŸb³o prawdy (przypis wydawcy).
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LIZDEJKO
Kriwe-Kriwejte, arcykap³an przy œwi¹tyni Perkunasa w dolinie Œwintoroga utraci³ m³od¹
¿onê. Nie pomog³y liczne ofiary, spalone na o³tarzach bogów, nie uratowa³y chorej zaklinania kap³anów, ani podawany w napoju popió³ z o³tarza wiecznego ognia. W kwiecie wieku
zgas³a ma³¿onka arcykap³ana. Kriwe-Kriwejte popad³ w zadumê, stroni³ od ludzi, z którymi
obcowanie by³o mu przykre i szuka³ samotnoœci. W tym celu po nabo¿eñstwie w œwi¹tyni sam
bez towarzyszów odbywa³ dalekie wycieczki, siada³ do czó³na i p³yn¹³ z biegiem Wilii, albo
pieszo zapuszcza³ siê w lasy okoliczne i nieraz zadumany milê i wiêcej uszed³. Przyroda koi³a ból i zabliŸnia³a œwie¿¹ ranê. Nie dziw, ¿e troska osiad³a chmur¹ na wynios³ym czole wielkiego kap³ana, nie dziw, ¿e na skroniach i w czarnej wypieszczonej brodzie zjawi³y siê srebrne nitki. Wed³ug prawa arcykap³an nie móg³ poj¹æ drugiej ¿ony, a Kriwe-Kriwejte by³ jeszcze w sile wieku, serce mia³ gor¹ce i pragn¹³ mi³oœci kobiety i pieszczot dziecka. Musia³ siê
tych rozkoszy na zawsze wyrzec.
Podczas jednej z wycieczek w stronê dzisiejszych Werek, gdy szed³ zadumany, us³ysza³
w bliskoœci œpiew. Nieznacznie zbli¿y³ siê ku miejscu, sk¹d go dŸwiêki dochodzi³y. Na niewielkiej polance w cieniu bujnego krzewu siedzia³o nad strumykiem urocze dziewczê. M³oda Litwinka opuœci³a do wody bose drobne stopy, zaœ bia³e jej rêce z ró¿owymi paluszkami
zajête by³y pleceniem wianka z ró¿ polnych, konwalii i b³awatków, które pokrywa³y jej kolana i rozsypane na murawie tworzy³y u stóp dziewczyny barwny kobierzec. Oddana robocie,
urozmaica³a j¹ sobie œpiewem. G³os jej niski, piersiowy, by³ bardzo dŸwiêczny. Od czasu do
czasu przerywa³a œpiew i siêga³a do stoj¹cej obok kobia³ki, po brzegi malin pe³nej.
Arcykap³an d³ugo wpatrywa³ siê w to cudne zjawisko, a¿ wreszcie nie móg³ siê d³u¿ej
opieraæ pokusie, która go ku dziewczêciu poci¹ga³a i opuœciwszy kryjówkê, zbli¿y³ siê do nieznajomej. Dziewczyna zrazu strwo¿y³a siê nag³ym zjawieniem siê obcego mê¿czyzny, ale
wnet siê uspokoi³a, poznawszy w przyby³ym wielkiego kap³ana, którego wespó³ z ca³ym ludem czci³a, a poczytuj¹c prawie za pó³boga, nieco siê obawia³a, ale i serdecznie ¿a³owa³a,
gdy¿ wiedzia³a o bolesnej stracie, jak¹ poniós³. Tote¿ powstawszy z miejsca, z³o¿y³a mu g³êboki, pe³en czci uk³on. Arcykap³an pog³aska³ jasne w³osy dziewczêcia, rozkaza³ jej usi¹œæ
i sam usiad³szy obok na murawie, j¹³ rozpytywaæ, kim jest, sk¹d pochodzi i gdzie s¹ jej rodzice? Dziewczyna odpowiada³a zrazu nieco strwo¿ona, lecz oœmielona dobroci¹ oraz mi³ym
i ³agodnym obejœciem towarzysza, nabra³a odwagi i z dzieciêc¹ szczeroœci¹, nic nie taj¹c, opowiedzia³a mu dzieje nied³ugiego swego ¿ycia. Liczy³a 18 wiosen, by³a sierot¹, matki nie
pamiêta³a, a ojciec przed kilku laty, bior¹c udzia³ w ³owach ksi¹¿êcych, trafi³ na rogi tura
i przyniesiono go konaj¹cego z poszarpan¹ piersi¹ i po³amanymi ¿ebrami. Po pogrzebie ojca
zamieszka³a przy starej ciotce, ubogiej wdowie, która nie opodal mia³a chatkê. W zimie przêd³y i tka³y, latem zbiera³y miód, suszy³y grzyby, hodowa³y krówkê, a w ogrodzie mia³y du¿o
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³adnych owoców, wisien i jagód. Ludzie kupowali p³ótno i sukno. W dostatki nie op³ywa³y,
ale biedy nie zna³y. By³y ze sob¹ szczêœliwe, bo ciotka, chocia¿ stara i trochê zdziecinnia³a,
kocha³a j¹ i nie krzywdzi³a.
Arcykap³an obdarzy³ dziewczynê drobnym datkiem i kaza³ jej przyjœæ nazajutrz na to samo
miejsce. Odt¹d widywali siê czêsto. Kriwe-Kriwejte przynosi³ dziewczêciu upominki: wst¹¿ki barwne, sznury bursztynów lub ³akocie, ona mu za to œpiewa³a rzewne piosnki, albo opowiada³a bajki i podania. Zupe³nie przesta³a siê obawiaæ i z dzieciêc¹ pustot¹ pozwala³a sobie
na swawole; g³adzi³a ró¿ow¹ d³oni¹ jedwabist¹ brodê kap³ana, stroi³a mu g³owê w kwiaty lub
karmi³a go malinami, k³ad¹c mu je do ust. Szukali swego towarzystwa i têsknili do siebie.
Sami nie wiedzieli, jak i kiedy wyrzekli s³owa mi³oœci, a usta ich w poca³unku siê z³¹czy³y.
Arcykap³an odwiedzi³ dziewczynê w dworku ciotki, przez któr¹ z czci¹ najwy¿sz¹ przyjêty
zosta³. Do chatki zawita³ dobrobyt i stara ciotka ju¿ nie potrzebowa³a ciê¿ko pracowaæ i troszczyæ siê o jutro.
Kriwe-Kriwejte zwierzy³ siê ze sw¹ tajemnic¹ jednemu kap³anowi, który go kocha³ jak ojca
i gotów by³ ¿ycie za niego oddaæ. Ten, choæ przera¿ony strasznymi nastêpstwami, jakie ten
zwi¹zek musia³ za sob¹ poci¹gn¹æ, gdyby byk odkryty, uleg³ proœbom przyjaciela i zgodzi³ siê
dopomóc w zawarciu tajnych œlubów z piêkn¹ dziewczyn¹. Owocem tego ma³¿eñstwa by³ syn.
Dzieciê to uszczêœliwia³o rodziców, ale zarazem przyjœcie jego na œwiat czyni³o nader
trudnym, prawie niemo¿liwym ukrywanie tajemnicy ich zwi¹zku. Wykrycie zaœ tego¿ grozi³o
obojgu straszn¹ kar¹. Arcykap³an zosta³by spalony na stosie, a j¹ czeka³o zakopanie ¿ywcem
do ziemi.
Pró¿no ³amali g³owy nad wynalezieniem sposobu zachowania dziecka przy matce bez wydania tajemnicy. Wreszcie mi³oœæ ojcowska podszepnê³a Kriwe-Kriwejcie sposób wyjœcia
z k³opotu.
Dowiedzia³ siê mianowicie, ¿e za parê dni wielki ksi¹¿ê z orszakiem dworzan zje¿d¿a na
³owy, które maj¹ siê odbyæ w miejscowoœci przez jego ¿onê zamieszkanej. W dniu wyznaczonym uk³ada dziecinê w bogato przystrojon¹ w kwiaty, wstêgi, z³ote chwasty i œwiecide³ka
kolebkê i tê umieszcza w orlim gnieŸdzie na dêbie, w miejscu, którego wielki ksi¹¿ê nie móg³
omin¹æ, poniewa¿ by³o tu siedlisko turów i ¿ubrów. Te Kriwe-Kriwejte daleko w puszczê
sp³oszy³.
Nied³ugo potem zagrzmia³y w borze rogi i tr¹by, rozleg³y siê nawo³ywania myœliwych oraz
szczekanie psów i dzielny kunigas z jedn¹ rêk¹ pe³n¹ grotów i potê¿nym oszczepem w drugiej poœpiesza na czele orszaku, gwa³townie rozchylaj¹c ga³êzie. Ale nagle staje zdumiony.
Zamiast bowiem ryku turów s³yszy nad sob¹ kwilenie dziecka. Rozgl¹daj¹c siê spostrzega
poœród ga³êzi na dêbie coœ b³yszcz¹cego. Na rozkaz ksiêcia ³owcy w³a¿¹ na drzewo i ostro¿nie sk³adaj¹ u stóp ksi¹¿êcych kolebkê z dzieciêciem, które, gdy siê ku niemu ksi¹¿ê sk³oni³,
przesta³o p³akaæ i uœmiech ku niemu jego drobn¹ i piêkn¹ twarzyczkê rozjaœni³. Kunigas
i dwór jego stali zdumieni, rozumiej¹c, ¿e to cudowne zjawisko jest przez bogów zes³ane.
Pos³ano po arcykap³ana, który, jakby o niczym nie wiedz¹c, poœpieszy³ na wezwanie i zapytany przez ksiêcia, jak by to cudowne znalezienie dziecka wyt³umaczy³, nie od razu da³ odpowiedŸ. Chc¹c ukryæ wzruszenie, jakie go opanowa³o na myœl, i¿ ta chwila stanowi o jego
w³asnym i drogich mu istot ¿yciu, rozpocz¹³ d³ug¹ z bogami rozmowê.
Wró¿y³ z wiatru, ze szmeru drzew, oraz z popio³u, który ze sob¹ z o³tarza œwi¹tyni przyniós³. Ksi¹¿ê wraz z dworem w skupieniu i z uszanowaniem przygl¹da³ siê tajemniczym gu9

s³om wielkiego kap³ana. Wreszcie Kriwe-Kriwejte z uroczyst¹ powag¹ na twarzy wyj¹³ dziecinê z kolebki i podaj¹c j¹ wielkiemu ksiêciu rzek³:
– Ksi¹¿ê! Bogowie now¹ ciê ³ask¹ obdarzaj¹. Przez ciebie Litwa uszczêœliwion¹ zostanie.
To dzieciê zsy³aj¹ ci wczeœnie bogowie na mego nastêpcê, gdy ten œwiat opuszczê. Wychowaj je troskliwie, a stanie siê twoim i Litwy u bogów poœrednikiem!
Uradowany ksi¹¿ê uprasza³ arcykap³ana, by wzi¹³ niemowlê do siebie i jego wychowaniem siê zaj¹³, ten jednak znowu d³ug¹ mia³ rozmowê z bogami, którzy zamiar ksiêcia pochwalili. Wtedy dopiero Kriwe-Kriwejte zabra³ znalezione dzieciê do swego pa³acu, dok¹d
wezwa³ równie¿ sw¹ ¿onê, jako piastunkê dziecka.
Ksi¹¿ê na pami¹tkê cudownego znalezienia dziecka w gnieŸdzie, które po litewsku zowie
siê lizda, nada³ mu imiê Lizdejko, zaœ sam¹ miejscowoœæ nazwa³ Werki, od s³owa werkt’, co
znaczy „p³akaæ”.
Bogowie spe³nili obietnicê, albowiem Lizdejko po œmierci ojca zosta³ arcykap³anem, poœlubi³ siostrê wielkiego ksiêcia Witenesa i szeroko po œwiecie imiê Litwy i w³asne rozs³awi³.
On to w³aœnie wyt³umaczy³ Giedyminowi znaczenie snu o ¿elaznym wilku, co da³o powód
do za³o¿enia Wilna.
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PODANIE O ¯ELAZNYM WILKU
Na miejscu dzisiejszego Wilna, u stóp wzgórz, gdzie Wilenka wlewa swe wody do Wilii,
w XIII wieku znajdowa³y siê nieprzebyte lasy. Wœród tej puszczy dêbowej wielki ksi¹¿ê Œwintorog wzniós³ œwi¹tyniê Perkunasa, roznieci³ ogieñ œwiêty, ustanowi³ tu arcykap³ana KriweKriwejte, kap³anów Kriwe i wajdelotów, czyli ofiarników ni¿szego rzêdu. Odt¹d miejscowoœæ
ta otrzyma³a nazwê doliny Œwintoroga.
Doko³a szumia³ bór odwieczny, pe³ny ró¿nego rodzaju zwierza. Potê¿ny tur – król puszczy litewskiej, budzi³ rykiem stuletnie olbrzymy, nocami szczeka³y i wy³y wilki, drapie¿ny
ryœ ukryty w gêstwinie drzew czatowa³ na zdobycz, a liczne ró¿norodne ptactwo nape³nia³o
powietrze pieniem i œwiegotem.
Nie dziw, ¿e puszcza ta czêsto œci¹ga³a myœliwych, a echo roznosi³o dŸwiêki rogów.
Do zapalonych ³owców nale¿a³ wielki ksi¹¿ê Giedymin, przebywaj¹cy w swej nowej stolicy Trokach, gdzie na wyspie poœrodku jeziora Ga³we wzniós³ zamek warowny. Giedymin
z orszakiem towarzyszów swych wypraw wojennych i dworzan czêsto oddawa³ siê ulubionej
rozrywce.
Pewnego razu, a by³o to oko³o roku 1322, ksi¹¿ê goni¹c olbrzymiego tura, zapuœci³ siê a¿
na wzgórza, otaczaj¹ce ujœcie Wilenki do Wilii i tu na jednej z gór dopad³ zwierza i zabi³ go
z kuszy.
Ogromny tur, ugodzony w serce, pad³ nie¿ywy, a ksi¹¿ê, opar³szy stopê na jego potê¿nej
g³owie, zad¹³ w róg w z³oto oprawny. S³oñce ju¿ dawno zasz³o i ksiê¿yc srebrnolicy wyp³yn¹³
na niebo, srebrz¹c wierzcho³ki lip i dêbów i migoc¹c w nurtach Wilii. Tylko ze œwi¹tyni, znajduj¹cej siê u stóp wzgórza bi³ blask czerwony ognia œwiêtego, a smêtny œpiew wajdelotów
rozlega³ siê w ciszy nocnej.
Znu¿eni ca³odziennym uganianiem siê za zwierzem uczestnicy ³owów, pokrzepiwszy si³y
skromn¹ wieczerz¹ i miodem, uk³adali siê na spoczynek, wybrawszy na nocleg zgliszcze
Œwintoroga, pomiêdzy œwi¹tyni¹ a Wili¹.
Giedymin d³ugo nie móg³ zasn¹æ, wreszcie znu¿enie przemog³o i sen sklei³ mu powieki.
I oto przyœniko mu siê, i¿ na szczycie góry, na której zabi³ tura, ukaza³ siê wilk ogromny, ca³y
¿elazn¹ zbroj¹ okryty. Wilk podniós³szy g³owê na ksiê¿yc, zawy³, a wycie jego by³o tak donoœne, i¿ zdawa³o siê, ¿e to nie on wyje, lecz sto innych wilków w nim zawartych.
Gdy wschodz¹ce s³oñce jasnymi promieniami zala³o góry, rzekê i przedar³o siê przez listowie drzew, obudzi³ siê Giedymin i przypomniawszy sobie dziwny sen, opowiedzia³ go
swym towarzyszom. Jak wszyscy poganie, ksi¹¿ê by³ zabobonny i przypisywa³ snom znaczenie wieszcze, wierz¹c, ¿e zsy³aj¹ je bogowie, jako radê lub ostrze¿enie. Nikt jednak z dworzan nie móg³ odgadn¹æ, co by takowy sen oznacza³. Wtedy ktoœ poradzi³, by wezwaæ arcykap³ana, s³yn¹cego z m¹droœci Lizdejkê. Kriwe-Kriwejte stan¹wszy przed wielkim ksiêciem
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i wys³uchawszy jego opowiadania, zamyœli³ siê. Otaczaj¹cy go ko³em rycerze, wpatrzeni
w oblicze kap³ana, z niecierpliwoœci¹ oczekiwali wyt³umaczenia snu.
Wreszcie Lizdejko wspar³szy jedn¹ rêkê na lasce, która by³a oznak¹ jego godnoœci, a drug¹
podniós³szy do góry rzek³:
– Mi³oœciwy ksi¹¿ê! Bogowie to zes³ali ci ten sen i przez niego wyra¿aj¹ sw¹ wolê, której
gdy bêdziesz pos³uszny, czeka ciê potêga i s³awa. Wilk ¿elazny znaczy, ¿e na miejscu tym
stanie zamek mocny i miasto – stolica pañstwa, a stu wilków w nim wyj¹cych oznacza mieszkañców, którzy s³awê twoj¹ i tego grodu szeroko po œwiecie rozg³osz¹. Masz wiêc byæ pos³usznym woli bogów, wznieœæ tu zamek warowny i za³o¿yæ miasto.
Giedymin przyj¹³ z radoœci¹ to t³umaczenie i niezw³ocznie na górze, któr¹ nazwa³ „turz¹”,
zacz¹³ budowaæ zamek, opasany murem z dwiema wie¿ami szeœciobocznymi. U stóp zaœ góry,
pomiêdzy ni¹ a œwi¹tyni¹ stan¹³ drugi zamek drewniany, czyli krzywy, z basztami, palisadami i blankami. Doko³a zaczêto wznosiæ domostwa.
W ten sposób powsta³ gród, który od rzeki Wilii nazwê Wilna otrzyma³, a do którego Giedymin przeniós³ swoj¹ stolicê z Trok.
Lizdejce za wyt³umaczenie snu wieszczego wielki ksi¹¿ê rozkaza³ zwaæ siê Radziwi³³em.
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WAJDELOTKA
Piêkna Usparime, licz¹ca szesnast¹ wiosnê ¿ycia, straci³a matkê i ojca, który zosta³ rozszarpany przez wilki, a ¿e nie mia³a krewnych, którzy by siê ni¹ zaopiekowali, postanowi³a
zostaæ wajdelotk¹, to jest œwiêt¹ dziewic¹ i w œwi¹tyni strzec ogieñ wieczny od zagaœniêcia.
Jako¿ kap³ani dokonali obrzêdu poœwiêcenia. Usparime ubrana w bia³e szaty, z wieñcem
kwiatów na g³owie, œlubowa³a czystoœæ.
Up³ynê³o parê lat. M³oda wajdelotka wyró¿nia³a siê spomiêdzy towarzyszek cnotliwoœci¹,
skromnoœci¹ i gorliwym pe³nieniem obowi¹zków, tote¿ kap³ani nie szczêdzili jej pochwa³,
a nawet sam Kriwe–Kriwejte stawia³ j¹ za wzór innym ofiarnicom.
A jednak jakiœ niewyt³umaczony smutek, jakaœ têsknota za czymœ nieznanym m¹ci³y spokój jej duszy. Nieraz, siedz¹c przed o³tarzem, wpatrzona w p³omieñ ognia œwiêtego, dawa³a
siê unosiæ marzeniom w inny nieznany œwiat. Czasem, gdy zza murów œwi¹tyni dolatywa³y
j¹ weso³e pieœni m³odzieñców i dziewic, ostry ból œciska³ jej serce, a ³zy do oczu nap³ywa³y.
Raz w wiosenn¹ i jasn¹ noc ksiê¿ycow¹ Usparime, ukoñczywszy s³u¿bê przy o³tarzu, odpoczywa³a na kamieniu w gaju œwiêtym, otaczaj¹cym œwi¹tyniê. Dooko³a panowa³a niczym nie
zam¹cona cisza, nie drgn¹³ ¿aden listek na drzewach, nawet Wilia zdawa³a siê uœpiona i, jakby
drzemi¹c, leniwie wody toczy³a; ksiê¿yc w pe³ni, wyp³yn¹wszy wysoko na niebo, zalewa³
wszystko doko³a ³agodnym, smêtnym œwiat³em. Gdzieœ niedaleko rozlega³y siê trele s³owika,
œpiewaj¹cego swej lubej pieœñ mi³oœn¹. Usparime siedzia³a obejmuj¹c kolana splecionymi d³oñmi i wpatrzona w ksiê¿yc – marzy³a. Czu³a, ¿e ¿ycie, jakie dot¹d pêdzi³a, ju¿ jej nie wystarcza,
wiedzia³a, ¿e istnieje ¿ycie inne, ¿ycie pe³ne szczêœcia i kochania... I zapragnê³a kochaæ i byæ
kochan¹. I oto, gdy tak siedzia³a nieruchoma, pogr¹¿ona w marzeniach s³odkich, nagle pos³ysza³a œpiew. Silny i piêkny g³os mêski œpiewa³ pieœñ namiêtn¹ o szczêœciu, jakie daje mi³oœæ.
Powsta³a z siedzenia wajdelotka i pragn¹c choæ z daleka spojrzeæ na œpiewaka, zaczê³a
z bij¹cym sercem skradaæ siê miêdzy drzewami gaju œwiêtego, a¿ nagle znieruchomia³a dr¿¹ca i przera¿ona. O parê kroków przed ni¹, oparty plecami o pieñ potê¿nego dêbu, w œwietle
ksiê¿yca, sta³ m³ody rycerz w œwiec¹cej zbroi. By³ to urodziwy m³odzieniec, o dziwnie piêknej twarzy i wyrazistych oczach. D³ugie jasne w³osy sp³ywa³y mu na ramiona.
Ujrzawszy przed sob¹ tak niespodziewanie urocz¹ wajdelotkê, rycerz w pierwszej chwili
wzi¹³ j¹ za bóstwo, ale ca³a jej postawa, dr¿enie, rumieniec wykwit³y na policzkach, niebawem przekona³y go, ¿e widzi istotê ludzk¹. Oczarowany jej piêknoœci¹, uj¹³ d³oñ dziewczyny
i w gor¹cych s³owach wyra¿a³ swój zachwyt. Usparime by³a bliska omdlenia ze wzruszenia,
ale opamiêta³a siê i, wyrwawszy d³oñ z rêki m³odziana, uciek³a. Przera¿ona tym, co siê sta³o,
resztê nocy spêdzi³a na modlitwie, b³agaj¹c bogów o przebaczenie za grzech pope³niony.
A jednak, gdy nadesz³a noc, gdy ksiê¿yc rzuci³ na ziemiê swe promienie i gdy znowu da³y
siê s³yszeæ s³owa pieœni, wajdelotka, parta jak¹œ nieprzezwyciê¿on¹ si³¹, znowu znalaz³a siê
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pod dêbem. Tam ju¿ czeka³ na ni¹ rycerz. Tym razem by³ on œmielszy i ujrzawszy dziewczynê, porwa³ j¹ w objêcia i usta ich spotka³y siê w d³ugim, namiêtnym poca³unku.
Odt¹d widywali siê co noc, a¿ sta³o siê to, co siê staæ musia³o... wajdelotka z³ama³a œlub
czystoœci. Mi³oœæ ow³adnê³a ni¹ ca³kowicie, tak, ¿e zapomnia³a o ca³ym œwiecie i zaczê³a zaniedbywaæ swe obowi¹zki. Omal nie sta³o siê straszne nieszczêœcie... ogieñ Ÿle strze¿ony ju¿
zagasa³, szczêœciem nast¹pi³a zmiana i inna wajdelotka, dorzuciwszy drew, roznieci³a go na
nowo.
Zmiana usposobienia Usparime i jej dziwne zachowanie zwróci³y uwagê towarzyszek i kap³anów. Poczêto j¹ œledziæ i wkrótce jej schadzki z rycerzem przesta³y byæ tajemnic¹.
Zbrodnia by³a straszn¹ i dla przeb³agania bogów winowajczyni powinna by³a ponieœæ surow¹ karê.
S¹d, z³o¿ony z kap³anów, skaza³ Usparime na okrutn¹ œmieræ.
W oznaczony dzieñ na brzegu Wilii zgromadzili siê kap³ani, ofiarnicy i przera¿one dziewice œwiête. Wywleczono z lochu, gdzie by³a zamkniêta, nieszczêœliw¹ dziewczynê i na wozie, zaprzê¿onym w dwie czarne krowy, przywieziono na miejsce kaŸni. Na dany znak zdarto
z niej oznaki œwiêtej dziewicy – bia³e szaty i wianek, po czym skrêpowano jej rêce.
Kap³ani i ofiarnicy œpiewali grobowymi g³osami pieœni, b³agaj¹c rozgniewanych bogów,
aby za winê jednej nie karali wiernych. Niektóre wajdelotki zakrywszy twarze d³oñmi rzewnie p³aka³y, gdy¿ lubi³y cich¹ i dobr¹ towarzyszkê, a mo¿e niejedna w g³êbi serca rozumia³a
j¹ i wspó³czu³a.
Miano ju¿ przyst¹piæ do wykonania wyroku, który skazywa³ Usparime na utopienie w rzece w worku razem z psem, kotem i ¿mij¹ jadowit¹, gdy nagle, nie wiadomo sk¹d, ukaza³ siê
m³ody rycerz z twarz¹ groŸn¹ i z pa³aj¹cymi oczyma. Mia³ na sobie zbrojê lœni¹c¹, a w rêku
trzyma³ miecz wzniesiony. W ca³ej jego postaci by³o coœ tak nadprzyrodzonego, taka bi³a od
niego groza, ¿e przera¿enie ogarnê³o zebranych. Jedni, widz¹c w nim jakiegoœ boga, padli na
twarz, inni ratowali siê ucieczk¹.
Rycerz przeci¹³ wiêzy, krêpuj¹ce wajdelotkê i gro¿¹c mieczem rozkaza³ kap³anowi, by mu
niezw³ocznie da³ œlub z ukochan¹, po czym tul¹c w objêciach tylko co poœlubion¹ ¿onê, rzuci³ siê z brzegu do Wilii i znik³ w jej nurtach.
Na wodzie w tym miejscu powsta³ dot¹d istniej¹cy wir.
Odt¹d niekiedy, gdy ksiê¿yc w pe³ni wznosi siê wysoko na niebo, z rzeki wyp³ywa piêkna
Usparime, siada na brzegu i, karmi¹c niemowlê, cichym g³osem nuci piosenkê o swej przygodzie. Czasem w towarzystwie rycerza ukazuje siê rybakom i wtedy s³ychaæ przy nich warczenie psa, miauczenie kota i syk ¿mii.
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S£OWIK I RÓ¯A
Gdy wielki ksi¹¿ê Giedymin mia³ w dolinie Œwintoroga sen wieszczy o ¿elaznym wilku,
za³o¿y³ wtedy miasto Wilno, a na górze wynios³ej zamek warowny zbudowa³. Opodal na Antokolu nad Wili¹ wyznaczy³ miejsce na ogrody wielkoksi¹¿êce, nad którymi dozór powierzy³
staremu s³udze i towarzyszowi wypraw wojennych. Ten, do wojaczki z powodu odniesionych
ran ju¿ niezdolny Litwin, ponury i nietowarzyski, dwie tylko na œwiecie mi³owa³ istoty, mianowicie: kunigasa Giedymina i córkê jedynaczkê, imieniem Skajstoy, która mu po zmar³ej
przed laty ¿onie pozosta³a, a któr¹ sam grubymi rêkami wypiastowa³. Tote¿ kocha³ j¹ jak
umia³ i strzeg³ swego skarbu – jedynego, jaki posiada³.
Czas up³ywa³, ma³a ros³a i z dzikiej, œniadej dzieweczki nieznacznie przekszta³ci³a siê
w urodziw¹ wysmuk³¹ dziewicê, o ciemnych bujnych w³osach, o rzucaj¹cych snopy b³ysków
oczach, o bia³ym, g³adkim czole i policzkach okraszonych delikatnym, jak listek ró¿y, rumieñcem. Gdy drobne usteczka rozchyli³y siê w uœmiechu i b³ysn¹³ z nich rz¹d bia³ych równych
pere³, zdawa³o siê, ¿e s³oñce wyjrza³o zza chmury i wszystko woko³o œwiat³oœci¹ obla³o.
Kwiat tak piêkny nied³ugo pozostawa³ w ukryciu. Nieraz, gdy Skajstoy w czwartki2 wieczorem d¹¿y³a do œwi¹tyni wszystkich bogów na Antokolu, by siê pomodliæ i zapaliæ œwiecê
woskow¹, przechodnie, wymin¹wszy dziewczynê, odwracali g³owy, aby jeszcze raz na ni¹
okiem rzuciæ. A gdy w czwartek przed œwi¹tyni¹ Perkunasa s³ucha³a z na wpó³ rozwartymi
ustami sêdziwego Kriwe-Kriwejte, og³aszaj¹cego ludowi wolê bogów, ch³opcy t³umnie otaczali urodziwe dziewczê, pas¹c oczy niezwyk³¹ jej piêknoœci¹, i niejeden m³ody ofiarnikwajdelota opuszcza³ powieki przed blaskiem z jej Ÿrenic bij¹cym, ¿ywy rumieniec zabarwia³
mu czo³o i policzki, a westchnienie pierœ podnosi³o. Sam kunigas dziwi³ siê tak niepospolitej
piêknoœci i, klepi¹c starego s³ugê po ramieniu, mawia³ ¿artobliwie:
– Gdybym to ja by³ o 30 lat m³odszym!
Stary dozorca ogrodów rozumia³, i¿ zbli¿a siê czas, kiedy mu córkê zabior¹ i wypatrywa³
sobie ziêcia po myœli.
Na dworze Giedymina by³ m³ody Litwin Dajnas, który soko³y i jastrzêbie ksi¹¿êce mia³
w swojej opiece. Niepodobny z usposobienia do swych rubasznych towarzyszów, nie lubi³ ich
rozwi¹z³ych hulanek i zabaw, lecz szuka³ samotnoœci. Udawa³ siê zwykle nad brzegi Wilii i tu
usiad³szy pod roz³o¿ystym drzewem i wodz¹c zadumanymi oczami po malowniczych widokach, jakie siê przed nim roztacza³y, œpiewa³. A g³os mia³ przedziwny, jakby nieziemski i bez
wzruszenia nie mo¿na go by³o s³uchaæ, tak do duszy przenika³. Nieraz, gdy tak œpiewa³, zbiera³a siê za nim gromadka ludzi, którzy s³uchali w milczeniu, obawiaj¹c siê poruszeniem przerwaæ pieœñ. Pieœñ p³ynê³a i tony jej przenika³y do serc, a tyle w niej by³o têsknoty, tyle bólu
2

Czwartek by³ u litewskich pogan dniem œwoi¹tecznym, jak u chrzeœcijan niedziela (przypis autora).
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serdecznego i ¿alu, ¿e dziewczêta na g³os szlochaæ poczyna³y, ch³opcy ciê¿kie wydawali westchnienia, a starcy g³owy na piersi spuszczali i spracowan¹ d³oni¹ ³zê z powiek ocierali...
Lubiono powszechnie Dajnasa, poniewa¿ by³ ³agodny, nikomu nie ubli¿y³, nikogo nie skrzywdzi³, a ka¿demu chêtnie pos³u¿y³.
Zdarzy³o siê, ¿e œpiew Dajnasa pos³ysza³ stary ogrodnik i œpiew ten dziwne w duszy jego uczucia rozbudzi³. Jeden za drugim, pod wp³ywem czaruj¹cych tonów, wy³ania³y siê z pamiêci obrazy
minionych lat: pieszczoty matki, gdy by³ niemowlêciem, lament p³aczek i ¿a³obne pienia kap³anów, gdy zw³oki ojca jego, poleg³ego w boju, na stosie palono i mi³osne, dr¿¹ce s³owa ¿ony, gdy
przed skonaniem szyjê jego stygn¹cym ramieniem objê³a i dziecinê opiece jego oddawa³a... Stary
nie czu³, jak ³zy, niczym krople deszczu sp³ywa³y mu po policzkach, a pierœ ³kanie rozsadza³o, a¿
rykn¹³ p³aczem, tak, i¿ œpiewak pieœñ przerwa³ i z miejsca strwo¿ony siê porwa³...
Stary polubi³ Dajnasa, zaprasza³ do swego dworku, a gdy bli¿ej jego piêkn¹ i czyst¹ duszê pozna³, przeznaczy³ go sobie na ziêcia. Uroda i wdziêk Skajstoy olœni³y m³odzieñca. Mi³oœæ gor¹ca, mi³oœæ, o jakiej dot¹d pojêcia nie mia³, ow³adnê³a ca³¹ jego istot¹ i zapali³a w sercu p³omieñ, który go trawi³ i po¿era³.
Ale dziewczyna pozostawa³a obojêtna. Nie obudzi³o siê jeszcze w niej serce. Chêtnie piosnek Dajnasa s³ucha³a, ale nigdy ¿ywszy rumieniec nie okrasi³ jej jagód, gdy go po d³u¿szym
niewidzeniu spotka³a, nie dostrzega³a p³omienia w jego oczach, nie odczuwa³a w jego pieœni
mi³oœci, nie s³ysza³a dr¿enia jego g³osu i nie widzia³a coraz wiêkszego smutku i bladoœci na
twarzy œpiewaka. Nie czu³a jeszcze potrzeby kochania; by³a dzieckiem.
Czasem nudzi³ j¹ i wtedy ucieka³a do lasu. Stary martwi³ siê i próbowa³ zwróciæ uwagê
jedynaczki na mi³oœæ, jak¹ do niej m³ody œpiewak pa³a³, ale mu to jakoœ nie sz³o.
Wreszcie Dajnas straci³ wszelk¹ nadziejê, zapad³ w smutek bezdenny i zacz¹³ opuszczaæ
siê w s³u¿bie, za co siê nieraz z piêœci¹ ksiêcia zapozna³.
Jednego wieczora, gdy Skajstoy by³a dlañ bardziej ni¿ zawsze obojêtna, Dajnas, pomodliwszy siê do bogini mi³oœci Mildy, usiad³ na stromym, brzegu Wilii i zacz¹³ œpiewaæ. Z piersi jego
p³ynê³y dŸwiêki tak niezwyk³e, ¿e wiatr zatrzyma³ siê w locie, drzewa przesta³y szeptaæ, fale
rzeki stanê³y nieruchome, a ptaki w lesie i koniki polne w trawie zamilk³y zas³uchane.
P³ynê³y w przestrzeñ tony mi³oœci beznadziejnej, tony ¿alu i krzywdy, a¿ nagle urwa³y siê
i œpiewak z okrzykiem rozpaczy rzuci³ siê w nurty Wilii i ju¿ siê wiêcej nie pokaza³.
Tej samej nocy na ga³¹zce lipy przed oknem Skajstoy usiad³ ma³y szary ptaszek – s³owik
i zacz¹³ œpiewaæ. To bogini Milda zamieni³a Dajnasa w ptaszka, którego trele zbudzi³y ze snu
dziewczynê. Podnios³a siê z poœcieli, otworzy³a okno i ca³a fala dŸwiêków cudownych wtargnê³a do izby. Dziwne, nieznane dot¹d uczucie nape³ni³o pierœ dziewicz¹. Ca³a dr¿¹ca, tul¹c
r¹bek bielizny do ³ona, sta³a w ³agodnym blasku ksiê¿yca, zas³uchana w œpiewie i w ma³ego
ptaszka wpatrzona. A¿ pieœñ jego przenik³a do jej serca. Zrozumia³a co to mi³oœæ, zrozumia³a, ¿e kocha Dajnasa.
Zbudzi³a ojca i, tul¹c siê do jego piersi szerokiej, wyzna³a, co siê w jej sercu dzieje. Ucieszony stary niebawem pos³a³ do zamku pacho³ka, by m³odego œpiewaka przywo³a³. Pró¿no
go jednak szukano w zamku, w œwi¹tyni, w innych miejscach. Nigdzie Dajnasa nie znaleziono. Tylko stary rybak nad ranem opowiedzia³, i¿ s³ysz¹c œpiew nad Wili¹, podp³yn¹³ na ³odzi,
ale œpiewak umilk³ i rzuci³ siê w g³êbinê rzeki.
Odt¹d Skajstoy przesta³a siê uœmiechaæ, usta jej poblad³y, z policzków znik³ rumieniec,
a zamglone ³zami oczy ju¿ snopów blasków nie rzuca³y. Smutna s³ania³a siê jak cieñ i ¿y³a
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oczekiwaniem nocy. Z jej nadejœciem otwiera³a okienko swej izdebki. Na ga³¹zce ju¿ siedzia³
szary ptaszek, który wnet rozpoczyna³ sw¹ pieœñ i do rana œpiewa³ dla swej ukochanej pieœñ
mi³osn¹. Skajstoy s³ucha³a sk¹pana w œwietle ksiê¿yca, zalana ³zami i wyci¹ga³a ku œpiewakowi bia³e ramiona..
Pewnego ranka stary ogrodnik nie znalaz³ córki w jej izbie. Okno by³o otwarte, a przed
nim pod lip¹ wyrós³ w nocy krzak stulistnej ró¿y, ale kwiatu na nim nie by³o. To bogini Milda ulitowa³a siê nad biedn¹ dziewczyn¹ i zamieni³a j¹ w krzak ró¿y, ale za karê kaza³a mu
zakwitaæ wtedy dopiero, gdy s³owik œpiewaæ przestaje.
Ogrodnik opowiedzia³ ksiêciu o ty m co zasz³o i wkrótce umar³. Giedymin na miejscu
domku ogrodnika zbudowa³ œwi¹tyniê bogini mi³oœci Mildy i gaj jej poœwiêci³. Dziœ tu stoi
koœció³ œœ. Piotra i Paw³a.
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POGRZEB KIEJSTUTA
Bohaterski Kiejstut z synem Witoldem zdradziecko przez Jagie³³ê uwiêziony, w lochu
zamku krewskiego osadzony zosta³.
Wieœæ o tym lotem b³yskawicy przelecia³a po ca³ej Litwie i ¯mudzi budz¹c w sercach bolesne uczucia. Któ¿ bowiem nie czci³ i nie kocha³ pana na Trokach, rycerskiego i szlachetnego starca? Ale przera¿enie, gniew i oburzenie dosiêg³y szczytu, gdy w piêæ dni potem, jak piorun z nieba, spad³a straszna wiadomoœæ, ¿e Kiejstut z rozkazu Jagie³³y przez pacho³ków jego
i knechta krzy¿ackiego w podziemiu krewskim zosta³ uduszony. Przel¹k³ siê Jagie³³o swego
czynu sromotnego, zadr¿a³ na tronie wielkoksi¹¿êcym przed gniewem ludu i postanowi³ oczyœciæ siê z zarzutu morderstwa stryja przez urz¹dzenie mu wspania³ego pogrzebu.
Zw³oki Kiejstuta na wspania³ych noszach nieœli z Krewa do Wilna kolejno siê zmieniaj¹cy niewolnicy, poprzedzani przez sto p³aczek – raudietojas, które g³oœno zawodz¹c, œpiewa³y
raudy i obficie la³y ³zy do szklanych ³zawnic. Przed nimi szli muzykanci i trêbacze, og³aszaj¹cy lasy brzêkiem mosiê¿nych talerzy, oraz rykiem tr¹b i rogów. Stu zbrojnych w dzidy, topory i ³uki ¿o³nierzy otacza³o nosze ze zw³okami, a za nimi kroczy³ wierny s³uga kunigasa,
który postanowi³ umrzeæ na stosie przy swoim panu; prowadzono konia Kiejstutowego, jego
psy, niesiono soko³y i jastrzêbie, a w skrzyniach: mitrê, odzie¿, orê¿, pasy z³ociste i klejnoty.
Na czele orszaku na r¹czych koniach jecha³o dwudziestu m³odzianów. Ci wywijali mieczami
i wyrzucali je w powietrze, odganiaj¹c z³e duchy i groŸnie krzycz¹c: „Uciekajcie od cia³a tego
wy diabli!” (Ginkiet, bikiet Pikole!).
Po drodze g³oœny lament p³aczek, dŸwiêk tr¹b i okrzyki mê¿czyzn wywabia³y z chat ludnoœæ, która t³umnie z ¿a³obnym pochodem siê ³¹czy³a, tote¿ gdy orszak ku Wilnu siê zbli¿a³,
ju¿ liczy³ tysi¹ce g³ów. Przed miastem w otoczeniu bojarów i rycerzy, przybrany w szaty
¿a³obne, czeka³ wielki ksi¹¿ê Jagie³³o. Ujrzawszy orszak, zsiad³ z konia i z udan¹ na obliczu
boleœci¹ ku noszom siê zbli¿y³, a gdy je na ziemi postawiono, z nieszczerym, bo zbyt g³oœnym p³aczem przypad³ do zimnych zw³ok stryja.
Znowu wziêto nosze na barki i do zamku niesiono. Tam ju¿ czeka³a ogrzana ³aŸnia, w której niebawem cia³o nieboszczyka obmyto, namaszczono i ubrano w bia³¹ koszulê, lœni¹c¹
zbrojê, pas z³ocisty, kamieniami wysadzany, p³aszcz szkar³atny, bogato z³otem szyty, oraz
czapkê ksi¹¿êc¹. Przy boku zawieszono miecz, który w bezw³adnej dziœ d³oni Kiejstuta, niedawno jeszcze dla wrogów Litwy by³ straszny. Szyjê zmar³ego owiniêto p³óciennym rêcznikiem, z zaszytymi w nim monetami, aby ksi¹¿ê mia³ czym wejœcie na tamten œwiat okupiæ.
Tak ubranego wniesiono do najwiêkszej w zamku dolnym izby i usadzono w krzeœle. Pomimo gwa³townej œmierci twarz rycerskiego starca zachowa³a zwyk³y wyraz szlachetnej dumy
i powagi, któr¹ podnosi³a sp³ywaj¹ca na piersi bia³a broda i siwe, œci¹gniête nad zamkniêtymi powiekami brwi. Obok postawiono beczki z miodem i piwem i szeroko podwoje zamko18

we otwarto, aby ka¿dy, bez ró¿nicy stanu i p³ci móg³ kunigasa po¿egnaæ. Przez piêæ dni p³ynê³y do zamku ksi¹¿êcego fale ludu i trwa³o po¿egnanie. Pierwszy ¿egna³ stryja Jagie³³o, przepijaj¹c do zmar³ego i z p³aczem go pytaj¹c:
– Pijê do ciebie, drogi stryju, dlaczegoœ umar³?
Na to wszyscy obecni powtarzali: – Dlaczegoœ umar³?
– Nie mia³¿eœ co jeœæ i piæ?
– Nie mia³¿eœ pañstwa, zamków i s³ug?
– Nie mia³¿eœ bogactw, odzienia i klejnotów?
– Nie mia³¿eœ ¿ony ukochanej, nie mia³¿eœ dzieci? O, ksi¹¿ê, dlaczegoœ umar³?
Przyprowadzono z wiêzienia syna zmar³ego, Witolda. Ten nie zawodzi³, twarz mia³ skamienia³¹, usta zaciœniête z bólu i ani jednej ³zy w oku. Zbli¿y³ siê do cia³a ojca i uj¹wszy jego
zimn¹ d³oñ, d³ugo siê w kochane oblicze wpatrywa³, œlubuj¹c w sercu zemstê. Potem nie spojrzawszy nawet na strapionego Jagie³³ê, z dumnie podniesionym czo³em izbê opuœci³ i do wiêzienia powróci³, by tam czekaæ na pogrzeb ojca.
Tymczasem w dolinie Œwintoroga pomiêdzy œwi¹tyni¹ Perkuna i Wili¹ na zgliszczu czyniono przygotowania do pogrzebu. Liczni pacho³kowie zwozili z gaju ³ukiskiego olbrzymie
k³ody dêbowe i sosnowe i pod dozorem starszych uk³adali stos wysoki, przek³adaj¹c drzewo
suchym mchem i s³om¹ oraz stroj¹c w wieñce z liœci dêbowych. Na czterech rogach ustawiono beczki z ¿ywic¹ i t³uszczem, zaœ na osobnym wzniesieniu umieszczono urnê ozdobn¹, do
której miano z³o¿yæ popio³y, pozosta³e po spaleniu cia³a.
Na szósty dzieñ, wobec niezliczonych t³umów ludu, który zaj¹³ ca³¹ dolinê Œwintoroga,
góry, a nawet parkany i wa³y zamkowe – wyniesiono na krzeœle zw³oki Kiejstuta i umieszczono je na szczycie stosu na wzorzystym kobiercu. Ksi¹¿ê jakoby z wysokiego tronu zdawa³ siê b³ogos³awiæ i ¿egnaæ lud u stóp jego zgromadzony, który w³asn¹ piersi¹ nieraz przed
wrogiem zas³ania³, te góry, lasy i rzeki, s³owem tê Litwê tak umi³owan¹, któr¹ na wieki
opuszcza³ w chwili, gdy by³ dla niej tak potrzebny.
Za ksiêciem wst¹pi³ na stos i stan¹³ przy krzeœle wierny stary s³uga, który przez ca³e ¿ycie
dzieli³ z panem dobre i z³e losy i teraz nawet nie chcia³ siê z nim roz³¹czyæ, pragn¹c s³u¿yæ
mu po œmierci tak, jak za ¿ycia s³u¿y³. Z wielkim trudem wprowadzono rumaka ksi¹¿êcego,
co go w bojach nosi³ i w niejednej potrzebie od œmierci ratowa³. Koñ, jakby rozumiej¹c, jak
straszna œmieræ go czeka, rwa³ siê z r¹k stajennych, chrapa³ i stawa³ dêba; wreszcie pogodzi³
siê z losem i da³ siê na stos wprowadziæ. Tu go skrêpowano powrozami i powalono. Biedne
zwierzê le¿a³o nieruchome, z wyci¹gniêt¹ szyj¹, z rozrzucon¹ bujn¹ bia³¹ grzyw¹ i tylko z wyrzutem wodzi³o oczami po zebranych t³umach. Rozmieszczono na stosie powi¹zane psy myœliwskie, soko³y, i jastrzêbie, które ksiêciu podczas ³owów s³u¿y³y, a które i w krainie wiecznej szczêœliwoœci mia³y mu rozrywki dostarczaæ. U stóp zmar³ego roz³o¿ono potrzebne
w przysz³ym ¿yciu przedmioty. A by³a tego mnogoœæ wielka, wiêc: broñ, lœni¹ca w s³oñcu
bogatymi ozdobami, naczynia kosztowne, szaty i pasy z³ociste, chleb i napoje, wreszcie sakwa z pieniêdzmi. Czeka³a ksiêcia d³uga podró¿ i wszystkie te rzeczy mog³y siê przydaæ.
Na has³o dane przez trêbaczy, na oczyszczone i ubite pole, na którym roz³o¿ono w pewnych odstêpach upominki od nieboszczyka, wyjecha³o na r¹czych koniach dziesiêciu m³odych
Litwinów. Rozpoczê³y siê gonitwy, którym t³umy z ciekawoœci¹ siê przygl¹da³y. JeŸdŸcy ustawieni w szeregu na dany znak zrywali siê z miejsca w cwa³ i w szalonym biegu zrêcznie siê
ku ziemi z koni schylali i chwytali le¿¹c¹ tu broñ, czêœci ubrania, naramienniki i inne dary,
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które wysoko nad g³ow¹ podnosili. T³umy wita³y zwyciêzców gromkimi okrzykami, które
echem w górach siê odbija³y.
Trzeba jednak by³o z obrzêdem poœpieszaæ, poniewa¿ z zachodu podnosi³a siê ciemna,
czarna jak ca³un pogrzebowy chmura i szybko na jasne niebo wpe³za³a. Zagrzmia³y rogi i d³ugie tr¹by, da³ siê s³yszeæ œpiew chóralny przeci¹g³y i ponury i z œwi¹tyni Perkunasa spomiêdzy dêbów odwiecznych wyszli kap³ani. Na czele kroczyli parami m³odzi stró¿e ognia wiecznego – wajdeloci z opuszczonymi powiekami, przybrani w bia³e kaftany, spinane na piersiach
sznurami i owiniêci oko³o bioder bia³ymi przepaskami. Za nimi szli kap³ani Kriwe, o twarzach powa¿nych, w wieñcach dêbowych i w bia³ych szatach, naszytych u spodu kosmykami
w³osów bydlêcych. Ka¿dy mia³ w rêku wysok¹ zakrzywion¹ u góry laskê. Dalej, miêdzy dwoma starszymi kap³anami szed³ najwy¿szy kap³an Kriwe-Kriwejte, zgarbiony wiekiem starzec,
w wysokiej czapce i w pow³óczystych bia³ych szatach z wyobra¿onym znamieniem Perkuna
na piersiach. Jedn¹ rêk¹ wspiera³ siê na lasce wysokiej z trzema zagiêciami u góry, w drugiej
niós³ zapalon¹ u ognia œwiêtego pochodniê. Orszak z wolna wst¹pi³ na zgliszcze i ku stosowi
siê zbli¿y³. Wtedy arcykap³an, z³o¿ywszy g³êboki uk³on, powtórzony przez wszystkich obecnych, rozpocz¹³ pochwa³ê zmar³ego ksiêcia i wys³awianie jego cnót i zas³ug. Zamilk³ na chwilê i wzniós³ oczy ku górze, jakby czegoœ w przestworzach szuka³, po czym zawo³a³ wielkim
g³osem:
– Widzê ciê szlachetny kunigasie, widzê ciê w zbroi jaœniej¹cej, jad¹cego na ¿arkim koniu poœród nieba ptasi¹ drog¹3. W rêku masz trzy gwiazdy i wstêpujesz do mieszkania wiecznego szczêœcia w orszaku licznych duchów!
I wszystkim siê zda³o, ¿e równie¿ widz¹ ksiêcia d¹¿¹cego szlakiem niebieskim. Przes¹dny i zabobonny Jagie³³o by³ blady i pomieszany.
Po przemówieniu arcykap³an zapali³ z czterech stron suche mchy i drwa, a pochodniê na
szczyt stosu cisn¹³. Czerwone i ¿ó³te p³omyki zrazu z wolna zaczê³y lizaæ k³ody dêbowe i sosnowe, a¿ w górê wielkim p³omieniem strzeli³y, a k³êby czarnego dymu skry³y zw³oki ksiêcia. Niebawem ca³y stos stan¹³ w ogniu. Da³o siê s³yszeæ bolesne r¿enie konia i skowyt psów.
Wajdeloci lali na stos ¿ywicê, zaœ kap³ani i bojarowie rzucali w ogieñ szpony orle i niedŸwiedzie, aby przy ich pomocy zmar³y ³acniej móg³ siê na górê wiecznej szczêœliwoœci Anafielas
dostaæ.
Tymczasem czarna chmura ca³kowicie niebo pokry³a, tak ¿e zapanowa³ mrok, oœlepiaj¹ca
b³yskawica rozdar³a jej ³ono, i z przeraŸliwym trzaskiem gdzieœ w bliskoœci pad³ piorun. Stos
jednak p³on¹³ niczym jasna pochodnia. Wtem sta³o siê coœ niezwyk³ego. Oto wœród b³yskawic i huku grzmotów rozst¹pi³a siê ziemia i poch³on¹wszy stos p³on¹cy razem z szcz¹tkami
Kiejstuta, znowu siê nad nim zawar³a, tak, ¿e nawet œladu nie pozosta³o. Przera¿ony lud t³umnie w ró¿ne strony pierzchn¹³, a bojarowie uprowadzili do komnat zamkowych na wpó³przytomnego Jagie³³ê. Tylko kap³ani bez cienia trwogi powa¿nie do œwi¹tyni wrócili, by tam zanieœæ mod³y do Perkunasa, groŸnego w³adcy piorunów i burzy.

3

Litwini zwali Mleczn¹ Drogê ptasi¹ (przypis autora).
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STUDZIENKA W KOŒCIELE ŒW. KRZY¯A
Promienie wiary katolickiej zaczê³y przenikaæ do Wilna ju¿ na pocz¹tku XIV wieku, kiedy wielki ksi¹¿ê Giedymin, pragn¹c, zapewniæ miastu spokój przed Krzy¿akami, chocia¿ sam
poganin, sprowadzi³ do Wilna kilku zakonników dominikanów i franciszkanów. Nie wiadomo jednak, co siê z nimi sta³o.
Za panowania wielkiego ksiêcia Olgierda, jego namiestnik Gaszto³d, który przyj¹³ katolicyzm, sprowadzi³ do Wilna 14. franciszkanów i osadzi³ ich w swoim ogrodzie, gdzie dla nich
niewielki klasztorek drewniany wybudowa³, a ca³¹ przestrzeñ wysokim i mocnym parkanem
ubezpieczy³.
Nowi aposto³owie gorliwie zaczêli g³osiæ s³owo Bo¿e i nawracaæ pogan, czym wzbudzili
ku sobie nienawiœæ kap³anów pogañskich. Skorzystali oni z nieobecnoœci w Wilnie Olgierda
i Gaszto³da i w roku 1345 podburzyli lud, wmówiwszy mu, ¿e franciszkanie s¹ przyczyn¹ zarazy, która w tym czasie w mieœcie panowa³a, ¿e czary i truciznê miêdzy lud rzucali i studnie
zatruwali. Wzburzony ciemny lud rzuci³ siê na ubogi klasztorek i wy³amawszy parkan, porwa³ siedmiu zakonników, którzy spokojni, uœciskawszy siê wzajemnie i poleciwszy siê Bogu,
na klêczkach w modlitwie oczekiwali œmierci. Zel¿onych, zbitych niemi³osiernie i skrêpowanych powrozami zawleczono na rynek i tam w miejscu, gdzie dziœ stoi ratusz, œciêto. Innym
siedmiu zakonnikom uda³o siê wymkn¹æ zawczasu z klasztoru i schroniæ siê w górach antokolskich, lecz niebawem wykryci zostali i przybici do krzy¿y. Trzy takie krzy¿e z cia³ami
mêczenników poganie ustawili na £ysej Górze, inne zaœ cztery ze stromej góry do Wilenki
str¹cili. Olgierd wróciwszy do Wilna srodze winnych morderstwa ukara³.
Gaszto³d z czci¹ pogrzeba³ cia³a umêczonych zakonników w swoim ogrodzie i nad
wspóln¹ ich mogi³¹ postawi³ kapliczkê drewnian¹, a przy niej kolumnê murowan¹ z figur¹
Chrystusa ukrzy¿owanego.
Wkrótce potem przy grobie mêczenników wytrysnê³o Ÿród³o czystej, zimnej wody, które
ujêto w studzienkê nieg³êbok¹. Woda w niej stoi zawsze na jednej mierze na pó³tora ³okcia
ni¿ej powierzchni ziemi, ani przybywa, ani ubywa nigdy.
Gdy w roku 1543 biskup wileñski Pawe³ ksi¹¿ê Holszañski wybudowa³ na grobie mêczenników koœció³ek œw. Krzy¿a, studzienka znalaz³a siê w jego wnêtrzu z prawej strony.
Lud przypisuje wodzie tej studzienki w³asnoœci lecznicze, zw³aszcza w chorobach oczu.
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LEGENDA O KRZY¯U
W KOŒCIELE KATEDRALNYM

Sto dwadzieœcia lat przetrwa³a w dolinie Œwintoroga œwi¹tynia groŸnego Perkunasa – króla bogów i ludzi, sto dwadzieœcia lat przed jego pos¹giem p³on¹³ nie przygasaj¹c ani na chwilê
ogieñ wieczny, a w podziemiu chowa³y siê œwiête giwojty, czyli gady, wê¿e i ¿aby.
Lecz oto na tronie wielkoksi¹¿êcym zasiad³ Jagie³³o. Ten, po przyjêciu chrztu, przez ma³¿eñstwo z Jadwig¹ zosta³ królem polskim po podpisaniu zobowi¹zania, i¿ na Litwie chrzeœcijañstwo wprowadzi. Jako¿, nie zwlekaj¹c, z królow¹, dworem i ksiê¿mi polskimi przyby³
do Wilna i dzie³o nawrócenia pogan rozpocz¹³.
Gdy t³umy ludu by³y przez arcybiskupa gnieŸnieñskiego Bodzêtê ochrzczone, przyst¹piono do niszczenia wszelkich œladów pogañstwa.
Pierwsza runê³a œwi¹tynia Perkunasa. Wyciêto gaj poœwiêcony, zburzono •nicz, o³tarze
i œciany, wybito wê¿e i gady, a pos¹gi bóstw pokruszono i do Wilii wrzucono. Ostatni KriweKriwejte Gintowt schroni³ siê w okolice Kowna do Okojni i tam ¿ycie zakoñczy³, op³akuj¹c
bogów, którym wierny do œmierci pozosta³.
Nic nie pozosta³o ze starej œwi¹tyni, za wyj¹tkiem wie¿y i sklepu, które do naszych czasów przetrwa³y. Postarano siê, aby nic nie przypomina³o ludowi jego bogów. Na gruzach
œwi¹tyni, w miejscu, gdzie wznosi³ siê g³ówny o³tarz, zatkniêto zwyciêski Krzy¿, którego
nie ruszono przy budowie koœcio³a, wzniesionego przez Jagie³³ê na fundamentach zburzonej œwi¹tyni i to god³o odkupienia pozosta³o we wnêtrzu katedry, wcale do dzisiejszej niepodobnej.
Nied³ugo, bo tylko dwanaœcie lat przetrwa³ ten pierwszy na Litwie koœció³ Jagielloñski.
W straszliwym po¿arze w roku 1399 zgorza³ do szczêtu. Wówczas wielki ksi¹¿ê Witold
z ¿on¹ Ann¹ wznieœli na tym samym miejscu now¹, okazalsz¹ œwi¹tyniê w stylu germañskogotyckim z licznymi wie¿yczkami. Ale przy budowie koœcio³a zapomniano postawiæ krzy¿ na
dawnym miejscu.
Pewnego dnia przyby³ do katedry z prowincji staruszek ksi¹dz o d³ugiej siwej brodzie
i dziwnie pogodnej twarzy i prosi³ ksiêdza oficja³a Walentego, by go po nowej œwi¹tyni oprowadzi³. Podziwia³ wspania³e jej urz¹dzenie wewnêtrzne, bogate i misternie rzniête srebrne
lampy i œwieczniki i by³ zachwycony muzyk¹, z³o¿on¹ z tr¹b, obojów, piszcza³ek, bêbnów
i kot³ów. ¯egnaj¹c ksiêdza oficja³a w gor¹cych s³owach wyrazi³ radoœæ z odnowienia œwi¹tyni, ale jednoczeœnie wymawia³, i¿ zaniedbano postawienia na dawnym miejscu drewnianego
krzy¿a, tej cennej pami¹tki. Nie przyj¹³ staruszek zaproszenia ksiêdza Walentego, by z nim
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skromny posi³ek podzieli³ i poœpiesznie katedrê opuœci³. Ksi¹dz oficja³ nie zwróci³ uwagi na
s³owa starca i wkrótce o nich zapomnia³.
W kilka dni potem biskup Miko³aj by³ obecny na nabo¿eñstwie w katedrze i, klêcz¹c u bogato rzeŸbionego i obitego adamaszkiem klêcznika, gor¹co siê modli³. Nagle opanowa³o go
tak wielkie znu¿enie i sennoœæ, i¿ nie móg³ siê przezwyciê¿yæ i, sk³oniwszy czo³o na klêcznik, zasn¹³. W tej samej chwili ujrza³ nie¿yj¹cego ju¿ od lat dziesiêciu pierwszego biskupa
Andrzeja, który opromieniony dziwnym œwiat³em, wyniós³ z zakrystii wielki krzy¿ drewniany, umieœci³ go poœrodku prezbiterium i, skin¹wszy na klêcz¹cego biskupa, znikn¹³. Biskup
Miko³aj zaraz potem siê obudzi³ i nie móg³ opanowaæ wzruszenia i wra¿enia, jakie widzenie
to na nim sprawi³o. Gdy po skoñczonym nabo¿eñstwie opowiedzia³ o nim zebranym ksiê¿om,
wtedy ksi¹dz oficja³ Walenty przypomnia³ rozmowê, jak¹ mia³ ze staruszkiem ksiêdzem,
zwiedzaj¹cym katedrê, którego nikt przedtem nie widzia³ i nie zna³. Jak siê z opisu okaza³o,
ów ksi¹dz i widziany przez biskupa Miko³aja jego poprzednik Andrzej byli jedn¹ i t¹ sam¹
osob¹.
Gdy wieœæ o tym dosz³a do wielkiego ksiêcia Witolda, ten w³asnym kosztem wystawi³
w œrodku koœcio³a wspania³y o³tarz œw. Krzy¿a, który bogato uposa¿y³ i na którym kaza³
umieœciæ ciemny krzy¿ drewniany z niewielk¹, lecz misternie z koœci s³oniowej rzniêt¹ figur¹
Zbawiciela, bêd¹cy równie¿ jego darem.
Ta figura Chrystusa ocala³a we wszystkich po¿ogach i wojnach i dot¹d przechowuje siê
w zakrystii na krzy¿u drewnianym, noszonym w procesji w Wielkim Tygodniu.
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JASIÑSKI
Krzy¿acy! Krzy¿acy! Straszne to s³owo nape³nia³o przera¿eniem, rozpacz¹ i nienawiœci¹
serca Litwinów. Ile¿ bowiem klêsk sprowadza³o na kraj zjawianie siê tych zakutych w stal
mnichów, którzy na p³aszczach mieli wyobra¿enie krzy¿a, jako god³a mi³oœci i mi³osierdzia,
w sercach zaœ ob³udê, z³oœæ i chciwoœæ, a w rêkach miecze zbroczone krwi¹ bezbronnej ludnoœci. Ci, niby g³osz¹cy naukê Chrystusow¹ aposto³owie zbrojni i dumni szli przez Litwê przy
blasku p³on¹cych osad, wœród jêków i rzê¿enia konaj¹cych pod ich mieczami, wœród p³aczu
z³upionych i uprowadzanych w ciê¿k¹ niewolê Litwinów, ich ¿on i dzieci. Po przejœciu zbrojnych hufców krzy¿ackich miasta i osady obraca³y siê w kupy gruzów i popio³ów, setki trupów zaœcie³a³y drogi i zawisa³y na drzewach, a kwitn¹cy i spokojny kraj zamienia³ siê w pustyniê i olbrzymi cmentarz. Nie dziw tedy, ¿e Litwini ca³ym swym prostodusznym sercem
nienawidzili Krzy¿aków, ¿e na pierwsz¹ wieœæ o ich zbli¿aniu siê mê¿czyŸni chwytali za topory i oszczepy, zaœ kobiety z dzieæmi szuka³y schronienia w niedostêpnych kryjówkach leœnych i w miastach warownych.
Gdy do Wilna dosz³a straszna wieœæ, ¿e Krzy¿acy przeszli Niemen, wkroczyli do Litwy
i d¹¿¹ ku stolicy, siej¹c po drodze œmieræ i spustoszenie, w mieœcie wszcz¹³ siê pop³och nie do
opisania. Z gor¹czkowym poœpiechem pakowano w skrzynie odzie¿, naczynia i klejnoty i ukrywano w lochach i kryjówkach podziemnych. Dniem i noc¹ wzmacniano zamki, do których
schroni³a siê czêœæ mieszkañców z ¿onami, dzieæmi i dobytkiem. Naprawiano ostrokó³, opasuj¹cy krzywy-gród, sypano wa³y i pog³êbiano fosy. Do warowni zwo¿ono zapasy ¿ywnoœci, broni i prochu, s³owem, w mieœcie i zamku wrza³o jak w ulu. W trwo¿nym oczekiwaniu strasznego wroga up³ynê³o dni kilkanaœcie, a¿ jednej nocy zajaœnia³a na niebie krwawa ³una jako zwiastunka Krzy¿aków, którzy chciwi mordu i ³upów œpiesznie ku Wilnu d¹¿yli. Jako¿ nad ranem
jaœniej¹c od bia³ych p³aszczów, lœni¹cych zbroi i pawich piór, wpad³y do miasta pierwsze oddzia³y i wnet w kilku jego miejscach strzeli³y w niebo p³omienie zapalonych domostw i podnios³y siê s³upy czarnych dymów. Rozleg³y siê rozpaczliwe krzyki wywlekanych z kryjówek
starców, niewiast i dzieci, których szlachetni rycerze przeszywali kopiami, wieszali i znêcali siê
w sposób nieludzki. Ani rozpaczliwe b³agania bezbronnych ofiar, ani kwilenie niemowl¹t, odrywanych od piersi matczynej nie by³y w stanie poruszyæ serc kamiennych.
Sprawiwszy rzeŸ straszliw¹, Krzy¿acy roz³o¿yli siê obozem oko³o koœcio³a Panny Marii
na Piaskach i zajêli sam¹ œwi¹tyniê, pomordowawszy naprzód kap³anów. Do pó³nocy trwa³a
dzika orgia i rozpasanie. Nazajutrz przypuœcili szturm gwa³towny do zamku, s¹dz¹c, i¿
z ³atwoœci¹ drewnian¹ twierdzê zdobêd¹. Ale mê¿na za³oga godnie nieproszonych goœci spotka³a. Olbrzymie belki i kamienie runê³y z góry na Krzy¿aków, mia¿d¿¹c g³owy i piersi, wrz¹ca smo³a i ukrop strumieniem la³y siê z wysokich parkanów i wa³ów, a kule kamienne wyrzucane z katapult, salwy broni rêcznej i chmury strza³ w krótkim czasie zas³a³y trupem zie24

miê i fosy cia³ami rannych i poleg³ych wype³ni³y. Krzy¿acy, nie spodziewaj¹c siê tak zaciêtego oporu, w nie³adzie do obozu siê cofnêli. Nazajutrz i w dniach nastêpnych ponawiali
szturm, ale zawsze z jednakowym skutkiem. Postanowili tedy wzi¹æ twierdzê g³odem, zajêli
Górê Trzykrzysk¹ i na niej wyznaczyli g³ówn¹ kwaterê. W pysznym namiocie zamieszka³
mistrz zakonu, inne namioty zajêli komturowie i starszyzna, zaœ g³ówna sika pozosta³a na
dawnym miejscu oko³o koœcio³a.
Czas up³ywa³. W zamku z przera¿aj¹c¹ szybkoœci¹ topnia³y zapasy ¿ywnoœci i prochu.
Zmniejszono do po³owy dzienne porcje, ale ka¿dy rozumia³, i¿ niedaleka jest chwila, kiedy
trzeba bêdzie wybieraæ pomiêdzy œmierci¹ g³odow¹ a niewol¹, lub mieczem krzy¿ackim. Próbowano rozpaczliwych nocnych wycieczek, ale nie by³o sposobu wyparcia wroga, poniewa¿
roztopione œniegi znowu zamarz³y i pokry³y górê pow³ok¹ lodow¹, czyni¹c j¹ nieprzystêpn¹.
W wojsku litewskiem byk ¿o³nierz Jasiñski. Niezgrabny i ma³omówny odznacza³ siê niezrównan¹ si³¹ i mêstwem. Znany by³ dobrze Krzy¿akom, którym jego miecz olbrzymi nieraz
da³ siê we znaki.
Jasiñski powzi¹³ zuchwa³y zamiar wyparcia z Góry Trzykrzyskiej nieproszonych goœci.
Wyspowiada³ siê, ca³¹ noc krzy¿em przele¿a³, rano wys³ucha³ mszy œwiêtej w katedrze
i przyj¹³ komuniê. Tak pokrzepiony na duchu, wybra³ spomiêdzy koni najsilniejszego i najbardziej zmyœlnego i ostro go podku³. By³o ju¿ po³udnie, kiedy Jasiñski, dosiad³szy rumaka,
przez dolinê Œwintoroga i Wilenkê dosta³ siê do stóp góry. Z tej strony nie widaæ by³o na
górze ani jednego Krzy¿aka. Jasiñski prze¿egna³ siê i wbi³ ostrogi w boki koniowi, który jednym skokiem znalaz³ siê wraz z jeŸdŸcem na pochy³oœci góry. Rozumne zwierzê, wiedzione
instynktem, ostro¿nie wspina³o siê po szklistej pow³oce lodowej, wybieraj¹c miejsca, na których by siê mog³o na nogach utrzymaæ. Parê razy omal nie runêli do rzeki. Wolno, krok za
krokiem, posuwali siê naprzód, a¿ wreszcie stanêli na szczycie góry. Po chwili Jasiñski znalaz³ siê przed wspania³ym namiotem. Przy stole, pokrytym kobiercem i zastawionym jad³em
i dzbanami z winem, oparty plecami o porêcz krzes³a siedzia³ sam mistrz zakonu. Znaæ tylko
co skoñczy³ obiad i teraz w rozpiêtym kaftanie, wyci¹gn¹wszy przed siebie nogi i zwiesiwszy g³owê na piersi, drzema³. By³ sam w namiocie. Z innych dolatywa³ gwar g³osów, œmiechy, cyniczne pieœni i brzêk pucharów. By³o jasne, ¿e ca³a starszyzna ucztowa³a, czuj¹c siê
bezpiecznie na niedostêpnej górze.
Jasiñski wpad³ do namiotu i zanim mistrz zdo³a³ wydaæ g³os, porwa³ go, zakneblowa³ usta
i skrêpowanego na siod³o rzuci³. Odby³o siê to z tak¹ szybkoœci¹, ¿e w obozie nikt nie spostrzeg³ porwania, zw³aszcza, ¿e wejœcie do namiotu by³o zwrócone ku spadzistoœci, po której
œmia³ek na górê siê dosta³. Stokroæ trudniejszym by³o zejœcie z góry, bo i koñ musia³ dŸwigaæ
ciê¿ar podwójny i w obozie mogli lada chwila spostrzec porwanie mistrza. Ale szczêœcie
sprzyja odwa¿nym i Jasiñski, choæ z trudem niema³ym, pomyœlnie wszystkie przeszkody przeby³ i na dole siê znalaz³. W tej samej chwili na górze wszcz¹³ siê tumult i ha³as, jeden bowiem z knechtów spostrzeg³ Jasiñskiego, gdy ten by³ ju¿ u spodu góry, a w jeñcu, w poprzek
siod³a le¿¹cym, pozna³ mistrza. Zbiegli siê Krzy¿acy na brzeg góry, ale stali bezradni, poniewa¿ nie mieli ze sob¹ broni, by œmia³ka ukaraæ. Dusz¹c siê z wœciek³oœci, musieli patrzeæ,
jak nienawistny Litwin ich wodza uwozi³.
W zamku radoœæ i zdumienie granic nie mia³y, gdy na koniu zdyszanym i pian¹ okrytym,
zjawi³ siê Jasiñski i pod nogi komendanta twierdzy rzuci³ sw¹ zdobycz, w której poznano mistrza Krzy¿aków, na wpó³ uduszonego, z twarz¹ wykrzywion¹ bólem, wstydem i wœciek³oœci¹.
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Korzystaj¹c z pop³ochu, jaki na wieœæ o porwaniu wodza w obozie krzy¿ackim przy koœciele na Piaskach powsta³, za³oga wypad³a z warowni i sporo wrogów uœmierci³a.
Krzy¿acy rozpoczêli rokowania, pragn¹c wydostaæ mistrza z niewoli. Komendant twierdzy za¿¹da³, aby Krzy¿acy niezw³ocznie Wilno i Litwê opuœcili, oraz aby zwrócili jeñców
i ³up. Pod tym tylko warunkiem zgadza³ siê oddaæ im wodza. Ale wiedz¹c, i¿ szlachetni rycerze nie zwykli byli danego s³owa dotrzymywaæ, zastrzeg³, i¿ dopiero wtedy mistrza im odeœle, gdy ju¿ bêd¹ poza granicami Litwy. Musieli Krzy¿acy przystaæ na te twarde warunki,
obiecuj¹c sobie pomœciæ w przysz³oœci nieudan¹ wyprawê i na drugi dzieñ Wilno opuœcili. Nie
wiod³o siê im atoli, bo w puszczach ju¿ na nich czekali ¯mudzini i prawie w pieñ ca³e wojsko wyciêli, tak ¿e tylko niedobitki do Prus wróci³y, gdzie po niejakim czasie zjawi³ siê równie¿ upokorzony wielki mistrz.
Gdy o bohaterskim czynie Jasiñskiego doniesiono królowi, ten da³ dzielnemu ¿o³nierzowi
szlachectwo, nada³ herb Jastrzêbiec i Górê Trzykrzysk¹ z innymi siedmiu na Antokolu. Takim jest pocz¹tek rodu litewskiego Jasiñskich, którzy w póŸniejszych ju¿ czasach fundowali
w katedrze Wileñskiej altariê, zapisuj¹c na ni¹ owe góry, które i dziœ do kapitu³y wileñskiej
nale¿¹ i s¹ znane jako „Altaria Jasiñskich”.

26

„DOWOJNA”
LEGENDA HERBOWA
Polska mia³a dokuczliwego i niebezpiecznego s¹siada w Litwie pogañskiej. Litwini przez
puszcze leœne i bagna sobie tylko znanymi drogami wdzierali siê w granice Polski, palili wsie
i miasteczka, rabowali dobytek, wyrzynali starców i dzieci i tysi¹ce bezbronnego ludu uprowadzali w niewolê.
Zanim wojsko polskie puœci³o siê w pogoñ za rabusiami, ju¿ po nich œladu nie by³o.
Podobn¹ wyprawê na Polskê urz¹dzi³ w roku 1384 wielki ksi¹¿ê litewski Jagie³³o. Ten sam
Jagie³³o, który w trzy lata potem przyj¹³ chrzest, poœlubi³ Jadwigê i zosta³ królem polskim.
Jagie³³o w towarzystwie bojarów litewskich i kilku tysiêcy zbrojnego ludu niespodzianie
wpad³ do Polski, spl¹drowa³ ziemie mazowieckie, przeprawi³ siê przez Wis³ê, spali³ wiele
osad i miast, miêdzy innymi Opatów. Lud bezbronny i przera¿ony nie móg³ stawiæ oporu dzikim najeŸdŸcom, tym bardziej, ¿e wojska polskie w tym czasie by³y w innym miejscu zajête.
Kto tylko móg³, ucieka³ za Wis³ê.
Litwini dopuszczali siê nies³ychanych gwa³tów i okrucieñstw; zarzynali starców, z niektórych ¿ywcem skórê zdzierali, lub na pale wbijali, hañbili niewiasty, a niemowlêta w ogieñ p³on¹cych zagród wrzucali.
Rabuj¹c i niszcz¹c wszystko, doszli Litwini a¿ pod Wiœlicz; st¹d jednak zawrócili, po drodze napadli na £ys¹ Górê i zrabowali staro¿ytny koœció³ i klasztor benedyktynów, s³yn¹cy
z bogactw.
W orszaku Jagie³³y znajdowa³ siê mo¿ny bojar wileñski Dowojna. M³ody, urodziwy, wspania³omyœlny i szlachetny, niepodobny by³ do swoich towarzyszy i chocia¿ korzysta³ z ³upu
wojennego i bra³ jeñców, ale nie mordowa³ niewinnych ludzi, nie dopuszcza³ siê okrucieñstw
i nawet innych od nich powstrzymywa³.
Temu to Dowojnie dosta³a siê jako branka panna imieniem Helena, córka mo¿nego rodu
szlacheckiego herbu Abdank. Dowojna nie tylko nie nastawa³ na jej cnotê, nie tylko nie
krzywdzi³, ale przeciwnie otoczy³ brankê jak najtroskliwsz¹ opiek¹, dba³ o jej wygodê, dogadza³ we wszystkim i obchodzi³ siê jak z siostr¹ kochan¹.
Gdy rabowano koœció³ i klasztor ³ysogórski Dowojna zabra³ staro¿ytny relikwiarz srebrny, zawieraj¹c cz¹stkê Drzewa Krzy¿a Œwiêtego i w³o¿y³ go do tobo³u razem z innymi zrabowanymi kosztownoœciami.
Spl¹drowawszy i spustoszywszy znaczn¹ po³aæ ziemi polskiej, Jagie³³o powróci³ do Wilna z bogatym ³upem i prowadz¹c ze sob¹ kilka tysiêcy jeñców. Na spotkanie wielkiego ksiêcia wybieg³a na ulice miasta ca³a ludnoœæ i ze œpiewami, klaszcz¹c w d³onie, s³awi³a zwyciêzców.
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Ciekawi przygl¹dali siê ³upom, ale kto tylko dotkn¹³ tobo³u przez Dowojnê przywiezionego, pada³ martwy, jak piorunem ra¿ony. Dziwi³ siê wielki ksi¹¿ê, ¿e tyle ludzi nagle pomar³o, a bêd¹c poganinem, przypisywa³ to czarom.
Gdy Dowojna opowiedzia³ o tym, co siê dzia³o Helenie, ta wyzna³a, i¿ ukaza³ siê jej we
œnie pos³aniec Bo¿y – Anio³ i powiedzia³, ¿e Bóg zsy³a œmieræ na pogan, jako karê za nieposzanowanie Drzewa Krzy¿a Œwiêtego. Dowojna powtórzy³ opowiadanie Heleny Jagielle, który rozkaza³, by ta stawi³a siê przed nim z relikwiarzem. Obejrzawszy go z ciekawoœci¹ i nie
bez trwogi, wielki ksi¹¿ê obdarzy³ pannê wolnoœci¹ i poleci³ jej, by odwioz³a relikwiarz do
Polski i zwróci³a go do koœcio³a, z którego by³ zabrany.
Helena uprosi³a Dowojnê, by jej towarzyszy³ w podró¿y. Po przybyciu do Polski i po
zwróceniu relikwiarza klasztorowi benedyktynów, podró¿ni odszukali rodziców Heleny, którzy nie posiadali siê z radoœci, widz¹c córkê ¿yw¹ i zdrow¹. Helena przedstawi³a im Dowojnê i opowiedziawszy, jak wiele da³ jej dowodów dobroci i wspania³omyœlnoœci, przyzna³a siê,
i¿ pokocha³a m³odego Litwina i chêtnie go poœlubi, je¿eli on zgodzi siê zostaæ chrzeœcijaninem Dowojna z radoœci¹ przyj¹³ propozycjê, pad³ do nóg rodziców Heleny i poprosi³ ich o jej
rêkê.
Wkrótce odby³ siê chrzest Dowojny i jego œlub z Helen¹. Nowo¿eniec otrzyma³ szlachectwo polskie i herb ¿ony Abdank, do którego na pami¹tkê cudu dodano krzy¿. Nowy ten herb
zosta³ nazwany Dêbno.
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KOŒCIÓ£ ŒW. ANNY
Mieszka³ w Miñsku s³awny mistrz mularski, podesz³y ju¿ wiekiem Wojciech. Mia³ on
córkê jedyn¹, Mariê, poœlubion¹ m³odemu uczniowi swemu Janowi. Ten s³ysz¹c, ¿e w krajach zachodnich s¹ mistrze, co buduj¹ œwi¹tynie i pa³ace, o jakich nawet Wojciech wyobra¿enia nie mia³, postanowi³ udaæ siê do obcych krajów i tam u s³awnych mistrzów uczyæ siê budownictwa. Na nic siê zda³y odradzania Wojciecha, który upewnia³ ziêcia, ¿e nie nauczy siê
u cudzoziemców nic takiego, czego by on Wojciech nie móg³ go nauczyæ. Pró¿no b³aga³a
mê¿a czule go kochaj¹ca Maria, by jej nie opuszcza³. Jan nie da³ siê odwieœæ od powziêtego
zamiaru, nie zmiêk³ wobec próœb ¿ony i poleciwszy j¹ opiece teœcia, opuœci³ rodzinne strony.
Zwiedzi³ ró¿ne kraje, podziwia³ wspania³e, zadziwiaj¹ce ogromem œwi¹tynie, i na ostatku
przysta³ za ucznia i czeladnika do s³awnego mistrza mularskiego u Krzy¿aków, którego dzie³a powszechny podziw budzi³y.
Przez kilka lat nic o Janie nie by³o s³ychaæ.
Tymczasem w Wilnie ¿ona wielkiego ksiêcia, œwi¹tobliwa i dobra pani Anna postanowi³a
wznieœæ ku chwale Bo¿ej nowy koœció³ i szuka³a zdolnego budowniczego, poniewa¿ chcia³a,
by koœció³ by³ piêkny i okaza³y. Wskazano ksiê¿nej Wojciecha, jako najs³awniejszego w kraju. Temu te¿ Anna budowê œwi¹tyni powierzy³a.
Wojciech z córk¹ niebawem do Wilna siê przeniós³ i przyst¹pi³ do budowy. Za³o¿y³ fundamenty i zacz¹³ wznosiæ œciany, które szybko ros³y i ju¿ dosiêg³y paru s¹¿ni. Wojciech obiecywa³, i¿ bêdzie to arcydzie³o, które przewy¿szy wszystko, co dotychczas stworzy³ i by³ przekonany, ¿e koœció³ ten ws³awi jego imiê na wieki.
Pewnego wieczora stary budowniczy siedzia³ w swoim mieszkaniu, po³o¿onym w pobli¿u rozpoczêtej budowy i pilnie pracowa³ nad planami, zaœ Maria smutna, szy³a jak¹œ czêœæ
ubrania, ocieraj¹c od czasu do czasu r¹bkiem bia³ego rêkawa ³zy nap³ywaj¹ce do oczu. Myœl¹
goni³a swego ukochanego Jana, o którego srodze siê niepokoi³a, nie maj¹c ¿adnych wieœci od
roku przesz³o, kiedy pielgrzym przyniós³ jej pozdrowienie od mê¿a i wiadomoœæ, ¿e jest
zdrów, kocha j¹, pracuje i uczy siê gorliwie.
Gdy tak Wojciech w pracy, a Maria w dumaniach byli pogr¹¿eni, da³y siê s³yszeæ szybkie
kroki w podwórzu i stukanie do drzwi. Maria wsta³a, by je otworzyæ i po chwili z g³oœnym,
radosnym krzykiem pad³a w objêcia mê¿a. Powsta³ z miejsca i sêdziwy Wojciech, serdecznie
ziêcia witaj¹c. Gdy zdro¿ony podró¿ny pierwszy g³ód zaspokoi³ i Maria postawi³a na stole
kubki ze starym miodem litewskim, Jan rozpocz¹³ opowiadanie o tym, gdzie bywa³, co widzia³ i czego siê uczy³ u obcych. Wojciech drwi¹co siê uœmiecha³ i wreszcie rzek³:
– Zwiedzi³eœ du¿o œwiata, wieleœ widzia³ i, jak wnoszê, nie marnowa³eœ czasu, tym lepiej
tedy potrafisz oceniæ arcydzie³o, które ja rozpocz¹³em tworzyæ, a przy którym te w³oskie,
galskie i krzy¿ackie budynki, wydadz¹ ci siê lichymi szopami. Jutro poka¿ê ci plany i sam¹
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budowê, która ju¿ siê sporo posunê³a. Przekonasz siê, ¿e Wojciech chocia¿ stary, wiêcej wart
od twoich majstrów, nad którymi tak siê unosisz!
Nazajutrz obaj udali siê na budowê. Jan spodziewa³ siê ujrzeæ istotne arcydzie³o, tym bardziej, ¿e Wojciech nie przestawa³ przechwalaæ siê i pyszniæ swoim dzie³em. Tym wiêksze
by³o zdumienie Jana, gdy zobaczy³ ciê¿kie œciany, wyprowadzone na parê s¹¿ni ponad ziemi¹, bez ¿adnych ozdób i gzymsów. Drzwi ³ukowe by³y niezgrabne i nieodpowiednie do projektowanej ca³oœci. Nie umia³ ukryæ pomieszania i na natarczywe zapytania teœcia, czy jest
zachwycony, odrzek³ ³agodnie:
– Nie ojcze, nie tegom siê spodziewa³. Ja bym to inaczej zbudowa³. To, co widzê, jest za
ciê¿kie, przygniata, nie pasuje i nie zgadza siê jedno z drugim... Ja bym uczyni³ cacko lekkie,
przejrzyste, moje gzymsy by³yby utkane z koronek, a wie¿yce w niebo by strzela³y.
Tu zacz¹³ wykazywaæ braki, które w budowie postrzega³ i marzyæ, jak by on to wszystko
inaczej wykona³. Wojciech zrazu os³upia³, poniewa¿ nie móg³ poj¹æ, jak ktoœ œmia³ ganiæ to,
co on za arcydzie³o uwa¿a³. S³ucha³ ziêcia ze œci¹gniêt¹ siw¹ brwi¹ i zaciœniêtymi ustami, a¿
wybuchn¹³ d³ugo hamowanym gniewem.
– Ha, m³okosie! Œmiesz ganiæ dzie³o najwiêkszego w kraju mistrza. Co ty w tym rozumiesz. Przewrócili ci w g³owie krzy¿accy partacze i zdaje ci siê, ¿eœ jest zdolny stworzyæ coœ
lepszego ni¿ Wojciech. Trzeba ciê za tak¹ zuchwa³oœæ na ca³e ¿ycie ukaraæ. S³uchaj! – tu
œcisn¹³ ziêcia za ramiê. – Oddajê ci tê budowê. ProwadŸ j¹ dalej wed³ug swego gustu, ale
pamiêtaj zarozumialcze, ¿e gdy wyprowadzisz koœlawe œciany i krzywe s³upy, gdy nie bêdziesz móg³ poradziæ sobie ze sklepieniem i na klêczkach b³agaæ mnie bêdziesz o pomoc, stary Wojciech odepchnie ciê i œmiaæ siê bêdzie ze wstydu, jakiego siê najesz i z nies³awy, która
na ciê spadnie. Odchodzê! Nie ujrzycie mnie do tego czasu, a¿ dokoñczysz budowy.
Pró¿no Jan i przelêkniona Maria zatrzymywali starca, pró¿no czu³ymi s³owy b³agali, by
pozosta³ i dalej budowê koœcio³a prowadzi³; zraniony w swej pysze Wojciech nie chcia³ ich
s³uchaæ. Wyrwawszy siê dzieciom, szybko siê skry³ w uliczce i wnet Wilno opuœci³.
Musia³ tedy Jan wzi¹æ siê do roboty. Odda³ siê pracy z m³odzieñczym zapa³em, rad, ¿e
mo¿e w cegle i kamieniu urzeczywistniæ swe marzenie. Nie zburzy³ postawionych przez
Wojciecha œcian, lecz na nich, jak na podstawie, zacz¹³ wznosiæ ³uki, wysmuk³e, lekkie s³upki i gzymsy, wreszcie uwieñczy³ budowê trzema a¿urowymi wie¿yczkami, które zdawa³y siê
ulatywaæ w niebo.
Wiêcej ni¿ rok trwa³a budowa i przez ca³y ten czas stary Wojciech nie pokaza³ siê ani razu
i nie da³ znaku ¿ycia, a¿ pewnego wieczora niespodziewany zjawi³ siê w mieszkaniu dzieci.
Byk bardzo zmieniony, postarza³ siê i zgarbi³. Widocznie cios zadany jego pysze mocno go
drêczy³ i bola³. Obojêtnie powita³ córkê i ziêcia i, ledwo rzuciwszy okiem na kilkumiesiêczn¹
wnuczkê, któr¹ mu Maria podnios³a, usiad³ ponuro przy stole i drwi¹cym g³osem zapyta³
Jana:
– Có¿ panie ziêciu, s³ysza³em, ¿eœ ukoñczy³ budowê koœcio³a. Przybywam, by go zobaczyæ i ukaraæ ciê za zarozumia³oœæ. Wyobra¿am sobie jak wygl¹da to arcydzie³o. ProwadŸ
mnie!
– Ojcze – rzek³ Jan ³agodnie, ujmuj¹c d³oñ starca – teraz noc, trudno ci bêdzie cokolwiek
dojrzeæ. Jutro rano usun¹ rusztowania i wtedy przekonasz siê, ¿e twój ziêæ jest godnym ciebie.
– ProwadŸ mnie zaraz. Na niebie ksiê¿yc w pe³ni i doœæ jest jasno, by moje wprawne oko
dojrza³o wszystkie twe b³êdy. IdŸmy!
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Jan nie opiera³ siê, wzi¹³ tylko p³aszcz i latarni~ i pod¹¿y³ za teœciem. Maria, trawiona
niepokojem, wzi¹wszy na rêce uœpion¹ dziecinê, poœpieszy³a za nimi. Ksiê¿yc skry³ siê za
chmur¹ i by³o ciemno. Szli szybko w g³êbokim milczeniu. Na tle nieba czarnymi liniami zarysowa³y siê kontury rusztowania. Wojciech z gor¹czkowym poœpiechem zacz¹³ wstêpowaæ
na nie, za nim w milczeniu szed³ Jan. Maria zatrzyma³a siê na placyku przed koœcio³em
i z niepokojem œledzi³a dwie postacie, wspinaj¹ce siê coraz wy¿ej...
Ksiê¿yc wyjrza³ zza chmury i ³agodnym œwiat³em obla³ budowê, rusztowanie i dwóch ludzi wstêpuj¹cych na nie. Wojciech s³owa nie mówi¹c, z wolna siê posuwa³, chwilami stawa³
i bacznie siê murom przygl¹da³. Twarz jego coraz bardziej posêpnia³a i blad³a, a w oczach
malowa³o siê zdumienie i gniew dziki. Gdy weszli na szczyt rusztowania i przed ich oczami
na jasnym tle nieba zarysowa³a siê przezroczysta, jakby nie z ceg³y, lecz z lekkich prêcików
z³o¿ona wie¿yczka, stary mistrz zachwia³ siê i kurczowo uchwyci³ siê s³upa rusztowania. By³
trupio blady, a jego oczy z³owrogim blaskiem pa³a³y.
– Ha – sykn¹³ – stworzy³eœ arcydzie³o! S³awny Wojciech ¿akiem przed tob¹. Chyba szatan pomaga³ ci w robocie. Niech¿e ciê teraz ratuje!
Z tymi s³owy z ca³ej si³y uderzy³ ziêcia piêœci¹ w piersi. Jan zachwia³ siê, rozkrzy¿owa³
rêce i run¹³ z wysokoœci, ale padaj¹c uchwyci³ siê za wystaj¹c¹ deskê i zawis³ w powietrzu.
Maria prawie nieprzytomna rzuci³a siê naprzód z krzykiem:
– Janie mój! Ojcze, có¿eœ uczyni³? Ratuj go na rany Chrystusowe! .
Ale Wojciech, oszala³y z gniewu, podj¹³ le¿¹c¹ u stóp jego ceg³ê i cisn¹³ j¹ w Jana. Ten
upuœci³ deskê i z rozbit¹ g³ow¹ pad³ u stóp Marii na kupê gruzu.
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BISKUP TABOR I ¯EBRAK STUDZIEÑSKI
Od wczesnego ranka przed pa³acem biskupim w Wilnie sta³y gromadki ludzi; jedni przychodzili, inni, zasiêgn¹wszy wiadomoœci, z wolna opuszczali plac z wyrazem smutku i ¿alu
na twarzach. Pomimo licznie zebranego ludu, cisza tu panowa³a zupe³na i nikt g³oœniejszym
nie odezwa³ siê s³owem. Przed bram¹ sta³o na stra¿y dwóch halabardników, którzy bronili
wejœcia do wnêtrza. Gdy z pa³acu spiesznym krokiem ze spuszczon¹ g³ow¹ i z powag¹ na
twarzy wychodzi³ kap³an albo kleryk, stoj¹cy przed bram¹ mê¿czyŸni i kobiety cisnêli siê doñ,
by wiadomoœci zasiêgn¹æ. Nad ranem rozesz³a siê po Wilnie wieœæ, ¿e sêdziwy i powszechnie czczony biskup wileñski Wojciech Tabor, zmo¿ony chorob¹ walczy ze œmierci¹.
Komnaty pa³acu biskupiego zape³niali pra³aci, ksiê¿a, panowie i przyjaciele umieraj¹cego. Od czasu do czasu przybywa³ pos³aniec od króla Zygmunta, by zasiêgn¹æ wiadomoœci
o stanie zdrowia pasterza.
W po³udnie biskup odby³ spowiedŸ, przyj¹³ przenajœwiêtszy sakrament i, kazawszy siê
ubraæ w habit zakonny, w miêkkim, szerokim fotelu spokojnie oczekiwa³ œmierci.
Ca³e ¿ycie pasterza by³o nieprzerwanym pasmem ofiar i poœwiêceñ. Dla siebie niczego nie
potrzebowa³, wiod¹c ¿ywot surowy, ale gorliwie s³u¿y³ Koœcio³owi, OjczyŸnie i powierzonej
sobie przez Chrystusa trzodzie. ¯aden ubogi nie odszed³ z pa³acu biskupiego bez wspomo¿enia, ¿aden cierpi¹cy bez rady i s³owa pociechy. A ilu wdowami siê zaopiekowa³, ile sierot
przygarn¹³ i wychowa³, o tym Bóg tylko, sam biskup i jego kapelan wiedzieli. W sejmie zdanie Tabora zawsze by³o cenione i szanowane, a i królowie Aleksander i Zygmunt chêtnie s³uchali rady rozumnego i œwi¹tobliwego pasterza:
Najwiêksz¹ jednak zas³ug¹ biskupa by³o otoczenie Wilna murem obronnym. Gród Giedyminowy, opasany tylko drewnianym parkanem, ju¿ nieraz srodze od wrogów ucierpia³. Pustoszyli go Krzy¿acy, Tatarzy, wojska carów moskiewskich i sami ksi¹¿êta litewscy w czasie
walk miêdzy sob¹. Zamek królewski na Turzej Górze, opasany zewsz¹d Wili¹ i Wilenk¹, by³
prawie niezdobyty, ale miasto, nie maj¹ce murów, sta³o bezbronne, tym bardziej, ¿e mieszkañcy nie zawsze byli zdolni skutecznie broniæ swych siedzib.
Biskup Tabor, bolej¹c nad klêskami, jakich Wilno tylekroæ doznawa³o, postanowi³ zaradziæ z³u, zw³aszcza, ¿e w tym czasie hordy tatarskie pustoszy³y Litwê i Wilnu grozi³o niebezpieczeñstwo. Przedstawi³ tedy królowi i magistratowi koniecznoœæ obwarowania miasta.
Wyjedna³ u króla rozkaz, aby ka¿dy obywatel dzielnicê, w której ma posiad³oœæ, murem
obwiód³, za co na rok jeden by³ wolny od s³u¿by wojskowej i p³acenia podatku. Gdy w roku
nastêpnym Tatarzy, spustoszywszy okolice Miñska i S³ucka, zdawali siê zmierzaæ ku Wilnu,
przera¿eni mieszczanie szybko i gorliwie wziêli siê do roboty pod osobistym dozorem biskupa. Sêdziwy pasterz na czele uroczystej procesji, w asystencji ca³ego duchowieñstwa obszed³
miasto, poœwiêcaj¹c i odprawuj¹c mod³y w miejscach, gdzie mia³y stan¹æ bramy. Dla wszyst32

kich robotników zastawiono kosztem biskupa sto³y z jad³em, po czym przyst¹piono do pracy.
Kilka tysiêcy ludzi stanê³o na wyznaczonych miejscach. Nie tylko mieszczanie, kobiety i dzieci, ale równie¿ szlachta, magnaci i ksiê¿a nosili materia³ budowlany. Ka¿dy poczuwa³ siê do
obowi¹zku i pragn¹³ bodaj choæ jedn¹ cegie³k¹ przyczyniæ siê do dzie³a, tote¿ mury ros³y z zadziwiaj¹c¹ szybkoœci¹. Ale skarb magistratu nie by³ na tyle’ zasobny, ¿eby tak kosztowne
dzie³o do koñca móg³ doprowadziæ, co widz¹c biskup Tabor nie po¿a³owa³ w³asnej szkatu³y,
oddaj¹c na prowadzenie budowy ca³kowity dochód z kilku majêtnoœci, dostarczaj¹c z w³asnych dóbr robotnika i po¿ywienie dla pracuj¹cych. Olbrzymie musia³y to byæ wydatki, ale
œwi¹tobliwy pasterz, powodowany skromnoœci¹, gdy mur ju¿ stan¹³, spali³ wszystkie swe
ksiêgi rachunkowe, aby nikt nigdy nie dowiedzia³ siê, ile na to grosza wy³o¿y³.
I znowu uroczysta procesja zwolna siê posuwa³a wzd³u¿ nowo wzniesionych murów. Prowadzi³ j¹ biskup Tabor pontyfikalnie przybrany w asystencji kapitu³y. Za nim szed³ król Zygmunt w otoczeniu senatorów i magnatów litewskich. W procesji wziê³y udzia³ wszystkie duchowne zakony wileñskie, cechy z chor¹gwiami, wojsko i niezliczone t³umy odœwiêtnie przybranego ludu. Domy upiêkszono kwieciem, z okien zwiesza³y siê drogie kobierce i makaty.
Dzwony ze wszystkich koœcio³ów i uroczyste œpiewy wype³nia³y powietrze. Muzyka gra³a,
strzelano z dzia³ i rusznic. Od czasu do czasu wstrz¹sa³ powietrzem huk wielkiego dzia³a
Witoldowego, ustawionego oko³o cerkwi Pationki, czyli Piatnickiej przy ulicy Wielkiej. Przygarbiony wiekiem biskup mia³ na twarzy wyraz szczêœcia i radoœci. Gdy stawa³ przed ka¿d¹
z piêciu bram, pada³ na twarz i ze ³zami dziêkowa³ Bogu Najwy¿szemu, i¿ mu dzie³a szczêœliwie dokonaæ pozwoli³. Z piêciu bram dot¹d przetrwa³a jedna tylko i zas³ynê³a w ca³ym
œwiecie chrzeœcijañskim. Jest to brama Miednicka, czyli Ostra z cudownym obrazem Najœwiêtszej Panny.
Pracowity ¿ywot biskupa zbli¿a³ siê ku koñcowi. Pasterz spokojnie oczekiwa³ œmierci i ¿egna³ siê z otaczaj¹cymi go przyjació³mi, ksiê¿mi i kapitu³¹, gdy do komnaty wesz³o poselstwo od króla i miasta z burmistrzem na czele.
Na widok umieraj¹cego dobrodzieja wszyscy padli na kolana, a burmistrz dr¿¹cymi ze
wzruszenia s³owy dziêkowa³ pasterzowi w imieniu króla i miasta za wszystkie dobrodziejstwa, jakie Wilnu œwiadczy³, po czym prosi³, by biskup pozwoli³ ku wiecznej o nim pami¹tce, wznieœæ jego pomnik na murach, którymi dziêki jego staraniom miasto zosta³o opasane.
Nie zgodzi³ siê na to wielki w swej skromnoœci starzec i, dziêkuj¹c za dobre chêci, rzek³:
– Najlepszym dla mnie pomnikiem bêdzie mur, który aby by³ trwa³ym, wy i wasi potomkowie broñcie go przed wrogiem i podtrzymujcie, by siê w gruzy nie rozsypa³. Proszê i ¿¹dam, aby temu, kto po moim zgonie pierwszy wejdzie do miasta przez Miednick¹ bramê, by³o
wyp³acone z mojej szkatu³y 30 z³otych...
Tej¿e nocy ¿a³obne dzwony z wie¿ wszystkich koœcio³ów wileñskich obwieœci³y miastu,
¿e biskup Wojciech Tabor umar³.
O wschodzie s³oñca, jak tylko otwarto bramy miejskie, pacho³kowie, trzymaj¹cy stra¿ przy
bramie Miednickiej, ujrzeli ¿ebraka, który drog¹ wiod¹c¹ z Miednik wlók³ siê na szczud³ach
do miasta. Gdy tylko wszed³ pod sklepienie bramy, zosta³ ku wielkiemu swemu przera¿eniu
przez pacho³ków ujêty i do ratusza odstawiony. Tam jeden z rajców odczyta³ mu ostatni¹ wolê
zmar³ego biskupa i po spisaniu aktu wrêczy³ 30 z³otych.
¯ebrakiem tym by³ szlachcic Marcin Studzieñski. Ten, gdy mu przed laty kilku wskutek
przeci¹gu sparali¿owa³o obie nogi, pró¿no szuka³ ratunku u rozmaitych lekarzy. Nie pomogli
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mu równie¿ alchemicy, zamawiacze i szarlatani, do których siê udawa³. Kalectwo nie ustêpowa³o, pomimo ¿e przeleczy³ znaczn¹ czêœæ fortuny i z cz³owieka zamo¿nego sta³ siê prawie
ubogim. Zas³yszawszy, ¿e w Oszmianie mieszka pewien ksi¹dz franciszkanin, s³awny ze skutecznego leczenia rozmaitych chorób, Studzieñski wyprzeda³ resztki tego, co jeszcze posiada³ i pojecha³ do Oszmiany. Ale i tu czeka³ go bolesny zawód, poniewa¿ po kilku tygodniach
kuracji zakonnik oœwiadczy³ mu, ¿e sztuka lekarska nic na jego cierpienie nie poradzi i tylko
cud uzdrowiæ go mo¿e. Postanowi³ tedy nieszczêœliwy kaleka jechaæ do Czêstochowy i tam
przed cudownym obrazem Bogarodzicy b³agaæ o uzdrowienie. Wynaj¹³ wózek i wieczorem
wyjecha³ z Oszmiany. W pó³ drogi do Wilna w lesie napadli go zbójcy, zabili woŸnicê, a Studzieñskiego mocno potrubowali i, zabrawszy wszystkie, jakie posiada³ pieni¹dze, porzucili
go na drodze. W ten sposób Studzieñski zosta³ ¿ebrakiem i na szczud³ach powlók³ siê do
Wilna, nie przeczuwaj¹c, co go tu czeka.
Otrzymawszy tak niespodziewanie pieni¹dze, Studzieñski powlók³ siê podziêkowaæ swemu dobroczyñcy i pomodliæ siê u jego zw³ok.
W pa³acu biskupim na niskim tapczanie, przykrytym czarnym suknem spoczywa³ snem
wiecznym biskup Tabor, przybrany w ornat i infu³ê.
Przy o³tarzu ksiê¿a kolejno odprawiali msze œwiête, zaœ t³umy p³acz¹cego ludu, niczym
fale przep³ywa³y przez komnatê ¿a³obn¹.
Studzieñski pad³ na kolana i gor¹co siê modli³, a gdy potem zbli¿y³ siê, by uca³owaæ rêce
zmar³ego, zda³o mu siê, i¿ od z³otych krzy¿y wyszytych na rêkawiczkach biskupa, bije niezwyk³a jasnoœæ. Jednoczeœnie poczu³ w ca³ym ciele dziwne os³abienie, gor¹co i jakby pr¹d
przechodz¹cy przez plecy i koñczyny. S¹dz¹c, ¿e to duszne powietrze tak go os³abi³o, wyszed³ na ganek i tu usiad³szy, wnet zasn¹³.
Obudzi³ go stoj¹cy na stra¿y halabardnik, który zwymyœla³ biedaka i brutalnie ze schodów zepchn¹³, tak ¿e Studzieñski stoczy³ siê na sam dó³. Zerwa³ siê przestraszony i, zapomniawszy szczude³, pocz¹³ co tchu uciekaæ, jakby mia³ zdrowe nogi.
Doznawszy cudu uzdrowienia, Studzieñski uda³ siê do kapitu³y i tu spisano akt, do którego do³¹czono œwiadectwo ksiêdza z Oszmiany o nieuleczalnej jego chorobie.
Studzieñski zamieszka³ na Litwie i za trzydzieœci z³otych, otrzymanych od biskupa, rozpocz¹³ handel, a tak mu siê we wszystkim wiod³o, i¿ wkrótce z ¿ebraka sta³ siê zamo¿nym
cz³owiekiem. Jego powodzenie by³o tak zadziwiaj¹ce, ¿e osoby, rozpoczynaj¹ce jakiœ interes,
zaprasza³y Studzieñskiego do spó³ki, p³ac¹c za sam tylko jego udzia³ znaczne pieni¹dze, poniewa¿ by³o wiadomym, ¿e ka¿de przedsiêwziêcie, do którego on nale¿a³, œwietnie siê rozwija³o i przynosi³o ogromne zyski.
Studzieñski na pami¹tkê doznanego cudu kaza³ odlaæ z czystego srebra wielk¹ tablicê
z opisaniem cudu i takow¹ tablicê zawiesi³ w katedrze w kaplicy Wniebowziêcia. W XVII
wieku w czasie najœcia nieprzyjaciela kaplica zosta³a obrabowana i w liczbie innych kosztownoœci zginê³a tak¿e wspomniana tablica.
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OBRAZ TRÓJRÊKI ŒW. KAZIMIERZA
W katedrze wileñskiej, w kaplicy królewskiej œw. Kazimierza pod jego trumn¹ ju¿ na samym o³tarzu znajduje siê dziwny obraz tego œwiêtego z trzema rêkami. Œw. Kazimierz w mitrze ksi¹¿êcej i w p¹sowej d³ugiej szacie, w dwóch prawych rêkach trzyma lilie, w lewej zaœ
– ró¿aniec. Obraz jest bardzo stary, jak to widaæ z napisu pod srebrn¹ szat¹, który œwiadczy,
¿e zosta³ odnowiony w roku 1594.
Do tego obrazu przywi¹zan¹ jest nastêpuj¹ca legenda. W Wilnie mieszka³ malarz, który
mia³ szczególn¹ czeœæ dla królewicza, poniewa¿ przy grobie jego niejednokrotnie dozna³ ³ask.
Gdy papie¿ Leon X w roku 1521 zaliczy³ królewicza Kazimierza do rzêdu b³ogos³awionych,
wtedy malarz ów powzi¹³ myœl namalowania jego wizerunku. Gdy obraz ju¿ by³ skoñczony,
artysta uzna³, ¿e prawa rêka odchylona na stronê sprawia wra¿enie nieestetyczne i jest za d³uga. Zakry³ j¹ tedy farb¹, a natomiast namalowa³ inn¹, zgiêt¹ w ³okciu. Ale spod warstwy farby wyst¹pi³a wyraŸnie rêka uprzednio na malowana. Na nic siê zda³o kilkakrotne jej zamalowywanie – rêka wci¹¿ wystêpowa³a. Wtedy artysta zamalowa³ rêkê zgiêt¹ w ³okciu, ale i ta
spod farby wyst¹pi³a. Malarz, widz¹c w tym cud zaniecha³ zamiaru i taki trójrêczny obraz
ofiarowa³ koœcio³owi katedralnemu.
Obraz pierwotnie zdobi³ trumnê œw. Kazimierza w sklepie grobowym pod dawn¹ kaplic¹
królewsk¹, gdy zaœ zw³oki œwiêtego patrona Litwy przeniesiono do dzisiejszej kaplicy, obrazek umieszczono na o³tarzu pod srebrn¹ trumn¹.
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CIEÑ BARBARY
Dnia 8 maja 1551 roku w samo po³udnie królowa Barbara, mdlej¹cymi rêkami obj¹wszy
za szyjê swego królewskiego ma³¿onka i usta swe do ust jego przycisn¹wszy, ostatnie tchnienie wyda³a.
Rozpacz Zygmunta Augusta granic nie mia³a. Jak przedtem nie odchodzi³ od ³o¿a chorej
¿ony, tak teraz nie mo¿na go by³o oderwaæ od jej zw³ok.
Król, spe³niaj¹c wolê Barbary postanowi³ przewieŸæ jej cia³o do Wilna i nie chcia³ by spoczywa³a w Krakowie, poniewa¿ Jej Królewskiej Moœci tu niektórzy za ¿ywota wdziêczni byæ
nie chcieli, niechaj¿e i po œmierci jej tu nigdy nie widz¹, ani maj¹.
D³ugo trwa³a podró¿ ¿a³obna. Król nie odstêpuj¹c kolebki ze w³okami, tu¿ za ni¹ jecha³
konno, a jak tylko orszak ¿a³obny zbli¿y³ siê do jakiego miasta albo wsi, Zygmunt August
z konia zsiada³ i szed³ pieszo. Przed Wilnem na spotkanie wysz³o duchowieñstwo z biskupem na czele. Rozp³aka³y siê dzwony ¿a³obne z wie¿ wszystkich koœcio³ów. T³umy ludu zaleg³y ulice miasta. Komnaty na zamku królewskim, katedra i cztery koœcio³y, w których odprawiano egzekwie, by³y obleczone kirem.
W wype³nionej ludem katedrze odby³o siê ¿a³obne nabo¿eñstwo, po czym zw³oki Barbary
z³o¿ono w podziemiu kaplicy królewskiej, obok trumny pierwszej ¿ony Zygmunta Augusta,
m³odziutkiej El¿biety.
Po pogrzebie ukochanej ma³¿onki król by³ nieutulony w ¿alu, nic go nie zajmowa³o, ca³e
dnie spêdza³ w jej komnacie, rozpamiêtuj¹c szczêœliwe chwile z ni¹ prze¿yte, jej piêknoœæ,
s³odycz, jej dobroæ anielsk¹. Otoczy³ siê pozosta³ymi po Barbarze pami¹tkami, jej sukniami,
klejnotami, robótkami rêcznymi, odczytywa³ listy przez ni¹ pisane, pe³ne mi³oœci i przywi¹zania. Zygmunt August nie móg³ pogodziæ siê z myœl¹, ¿e na tym œwiecie ju¿ nie zobaczy
swej najukochañszej, a ¿e z wychowania i jako dziecko swej epoki by³ zabobonny i wierzy³
w mo¿noœæ wywo³ywania dusz zmar³ych za pomoc¹ czarów, zapragn¹³ tedy ujrzeæ choæ cieñ
drogiej ma³¿onki.
Przywo³ano na dwór wszystkich znanych czarnoksiê¿ników, ale ¿aden z nich nie podj¹³
siê spe³niæ ¿¹dania królewskiego.
Wreszcie stan¹³ przed Zygmuntem Augustem mistrz nad mistrzami – Twardowski, i gdy
mu król powiedzia³, czego ¿¹da od niego, po krótkim namyœle rzek³:
– Mi³oœciwy Panie, dan¹ mi jest moc wywo³ywania z tamtego œwiata dusz zmar³ych i mogê twe ¿¹danie zaspokoiæ, ale w takim tylko razie, jeœli przyjmiesz warunki, które ci przed³o¿ê. Oto, zastrzegam, Mi³oœciwy Królu, abyœ na widok tego, co zdzia³am moc¹ swej sztuki,
pozostawa³ niewzruszonym na miejscu, gdy¿ w przeciwnym razie nie rêczê za ¿ycie i duszê
twoj¹.
Król, o¿ywiony, nadziej¹ ujrzenia Barbary, przysta³ na wszystko.
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Twardowski za¿¹da³, aby mu dano w zamku dolnym mieszkanie i zostawiono kilka dni
czasu dla poczynienia niezbêdnych przygotowañ.
G³oœnego czarnoksiê¿nika umieszczono w baszcie od strony Wilii. Na wyznaczony dzieñ
i godzinê Zygmunt August sam bez asystencji przyby³ do Twardowskiego i zosta³ przez niego wprowadzony do komnaty, w której mia³o siê spe³niæ ¿yczenie jego.
Œciany niedu¿ej izby sklepionej by³y okryte ciemnymi os³onami i jakimiœ tajemniczymi
hieroglifami. Przy jednej œcianie sta³y na dywanie cztery spore kadzielnice, a przed nimi
w pewnej odleg³oœci fotel dla króla. Mrok panuj¹cy w izbie ledwie rozprasza³y dwie œwiece
woskowe w wielkich czarnych œwiecznikach.
W œrodku pokoju na stole okrytym czarnym ze srebrn¹ frêdzl¹ suknem le¿a³a laska czarnoksiê¿nika, oraz wielka w skórê oprawna ksiêga pergaminowa, zawieraj¹ca rozmaite zaklinania i formu³y wywo³ywania czarta i osób zmar³ych.
Wzruszony Zygmunt August zaj¹³ miejsce w przygotowanym dla niego fotelu, zaœ Twardowski, w³o¿ywszy na siê d³ug¹ o szerokich rêkawach czarn¹ szatê z bia³ymi na niej znakami kabalistycznymi, zapali³ w kadzielnicach kadzid³o i rozwar³szy ksiêgê, rozpocz¹³ zaklinania, wzywaj¹c ducha Barbary, by zst¹pi³ na ziemiê i ukaza³ siê oczom swego ma³¿onka.
Z kadzielnic zaczê³y podnosiæ siê k³êby bia³awego dymu. Nerwy króla wskutek trwo¿nego oczekiwania i tajemniczoœci otoczenia by³y w wysokim stopniu napiête; wpatrzony przed
siebie zapomnia³ król o ca³ym œwiecie.
I oto wœród ob³oków kadzide³ zarysowa³a siê postaæ niewiasty i zaczê³a przybieraæ coraz
wyraŸniejsze kszta³ty, a¿ przed oczyma Zygmunta ukaza³a siê Barbara. Bia³a, niemal przezroczysta sta³a z opuszczonymi rêkami, ³agodnym smutkiem znaczon¹ twarz mia³a zwrócon¹
ku ma³¿onkowi, a oczy jej mi³oœnie nañ patrzy³y.
Król, zapomniawszy obietnicy, z okrzykiem zerwa³ siê z siedzenia i, wyci¹gn¹wszy przed
siebie ramiona chcia³ siê rzuciæ ku ukochanej, ale Twardowski powstrzyma³ go, a tymczasem
widzenie rozwia³o siê.
Zygmunt August pad³ na fotel i zakry³ twarz d³oñmi, a g³uche ³kania wstrz¹sa³y jego piersi¹.
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DUCH ZYGMUNTA AUGUSTA
Król Zygmunt August po stracie ukochanej Barbary, by³ niepocieszony, op³akiwa³ j¹ i do
koñca ¿ycia nie zdj¹³ ¿a³obny. Nawet po œmierci duch jego odwiedza³ miejsca, z którymi pamiêæ Barbary by³a zwi¹zana. W ci¹gu kilku wieków, w pogodn¹ noc letni¹, gdy ksiê¿yc w pe³ni wschodzi³ na horyzoncie i wysoko na niebie wyp³yn¹wszy, zalewa³ ³agodnym œwiat³em
ulice uœpionego Wilna, srebrzy³ gachy œwi¹tyñ i domów i iskrzy³ siê w falach Wilii, wtedy na
szczycie góry zamkowej ukazywa³a siê postaæ króla Zygmunta Augusta. Sta³ on oparty o mur
baszty i smêtnym wzrokiem spogl¹da³ na dó³ na miejsca, z którymi tyle ³¹czy³o go wspomnieñ
i na miasto, które kocha³ i do którego rozkwitu i œwietnoœci tak bardzo siê przyczyni³.
Dawniej król niekiedy zstêpowa³ z góry, zwiedza³ zamek dolny, niegdyœ z przepychem
przez siebie wzniesiony, a teraz chyl¹cy siê ku upadkowi, szed³ w ogrody Radziwi³³owskie,
w których wyzna³ sw¹ mi³oœæ Barbarze i pos³ysza³ z jej ust, i¿ jest mu wzajemn¹, stawa³ przed
pa³acem, gdzie Barbara z matk¹ mieszka³a i d³ugo mu siê przygl¹da³, a potem wstêpowa³ do
katedry i tu w kaplicy królewskiej d³ugie chwile spêdza³, z t¹ bowiem kaplic¹ zwi¹zane by³y
najbardziej radosne i bolesne wspomnienia. Tu w sklepie grobowym spoczê³a pierwsza ¿ona
Zygmunta szesnastoletnia El¿bieta, tu w noc pamiêtn¹ kap³an pob³ogos³awi³ przed o³tarzem
jego potajemny zwi¹zek ma³¿eñski z Barbar¹ i tu w kilka lat potem z³o¿y³ jej zw³oki.
Mija³y lata, dziesi¹tki lat, a za ka¿dym razem, gdy król stawa³ na górze w œwietle ksiê¿yca, oblicze jego by³o coraz smutniejsze.
Czas i niedba³oœæ ludzi niszczy³y jedn¹ po drugiej drogie sercu królewskiemu pami¹tki,
a¿ wreszcie nic nie pozosta³o z zamku dolnego i z pa³acu Barbary, znik³ ogród Radziwi³³owski, katedra zmieni³a swój wygl¹d. Pozosta³a niezmienion¹ tylko dawna kaplica królewska,
ról Zygmunt August po stracie ukochanej ale ju¿ nie ma w niej zw³ok El¿biety i Barbary.
Przeniesiono je do nowej kaplicy i nie wiadomo, co siê z tymi szcz¹tkami sta³o.
Po raz ostatni ukaza³ siê król Zygmunt August na górze zamkowej przed stu laty. Sta³ z za³amanymi rêkami, z g³ow¹ zwieszon¹, a z piersi jego wydobywa³y siê ciê¿kie westchnienia.
Sta³ d³ugo, po czym zakrywszy oczy d³oñmi, odszed³ i ju¿ wiêcej nie wróci³, gdy¿ nie ma
œwiat³em ulice uœpionego Wilna, srebrzy³ dachy œwi¹tyñ, ju¿ na co spogl¹daæ.
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KSIÊGA TWARDOWSKIEGO
Podanie o ksiêdze czarownika Twardowskiego jest zwi¹zane z murami Uniwersytetu Wileñskiego. Poda³ je ks. Naramowski, jezuita, wed³ug ks. Daniela Butwi³³y S.I., póŸniejszego rektora
Akademii Wileñskiej (1663 r.). Opowiadanie to, zas³yszane od ks. Butwi³³y, zapisa³ jezuita Szpo³.
Znakomity czarnoksiê¿nik Twardowski posiada³ wielk¹, pisan¹ na pergaminie i w skórê
oprawn¹ ksiêgê, zawieraj¹c¹ rozmaite zaklêcia, czary oraz formu³y wywo³ywania czarta
i zmar³ych osób.
Niezwyk³a ta ksiêga dosta³a siê królowi Zygmuntowi Augustowi, ten zaœ zapisa³ j¹ testamentem razem ze swoim ksiêgozbiorem bibliotece Wileñskiej Akademii Jezuickiej, która mieœci³a siê
przy dzisiejszej ulicy Uniwersyteckiej. Jezuici zamknêli niebezpieczn¹ ksiêgê w osobnej szafie
i przykuli j¹ do œciany grubym ³añcuchem ¿elaznym, a nikt do niej zagl¹daæ nie mia³ odwagi.
Pewnego wieczora pomocnik prefekta biblioteki Daniel Butwi³³, ten sam, który póŸniej
zosta³ rektorem Akademii, do póŸna pracowa³ w bibliotece, w której oprócz niego nikogo wiêcej nie by³o.
Nagle ks. Butwi³³ poczu³ nieprzezwyciê¿on¹ chêæ zajrzenia do ksiêgi Twardowskiego
i przekonania siê, co te¿ ona w sobie zawiera. Po krótkim wahaniu otworzy³ szafê i rozwar³
ksiêgê, ale, jak tylko zacz¹³ czytaæ, w bibliotece powsta³ ha³as piekielny, da³ siê s³yszeæ skowyt, wycie, œmiech, jêki, brzêk ³añcuchów i trzask ognia. Pokój nape³ni³ siê sw¹dem siarki,
pod sklepieniem zaczê³y fruwaæ i biæ o œciany nietoperze, po pod³odze i stokach pe³zaæ wê¿e,
jaszczurki i ropuchy, a zza szaf i z k¹tów okazywaæ siê poczwary i straszyd³a.
Ks. Butwi³³ zdjêty najwy¿szym przera¿eniem, co prêdzej zamkn¹³ ksiêgê, uciek³ do przyleg³ej izby i drzwi za sob¹ zatrzasn¹³. Ca³¹ noc spêdzi³ bez snu, na modlitwie, dr¿¹c ze strachu, a w bibliotece do œwitu trwa³y hece diabelskie; ryk, pisk, ha³asy i brzêk ³añcuchów. Gdy
nazajutrz rano ks. Butwi³³ w towarzystwie kilku osób wszed³ do biblioteki, panowa³ w niej
okropny nie³ad. Sto³y i sto³ki by³y poprzewracane, na pod³odze wala³y siê ksi¹¿ki i manuskrypty, powyrzucane z szaf. W powietrzu czuæ jeszcze by³o sw¹d siarki. Ksiêgi Twardowskiego nie by³o. Znik³a ona, nie wiadomo jak i przez kogo porwana. Tylko kawa³ ³añcucha,
którym ksiêga by³a przykuta, zwiesza³ siê ze œciany.
Ksiêga ta, zwana Liber magnus znalaz³a siê potem w ksi¹¿nicy Krakowskiej. Pewien ¿ak
s³ysza³, ¿e kto by z niej czyta³, temu diabe³ siê objawi i spe³ni rozkaz, jaki mu wyda czytaj¹cy.
Zakrad³ siê wiêc pewnej nocy do biblioteki, otworzy³ ksiêgê i zacz¹³ czytaæ formu³y czarnoksiêskie. Wtem diabe³ stan¹³ przed nim w straszliwej postaci i zapyta³, czego ¿¹da. ¯ak, który
siê nastraszy³ niezmiernie, zamiast powiedzieæ: chcê pieniêdzy! – jak by³ sobie u³o¿y³, rzek³:
– Chcê pietruszki!
Pos³uszny rozkazowi diabe³, zacz¹³ nosiæ pietruszkê drzwiami i oknami, ale szczêœciem,
kur zapia³, wiêc diabe³ musia³ zaprzestaæ roboty.
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KACPER BEKIESZ
Jedna z gór wileñskich, po³o¿onych nad Wilenk¹ nosi nazwê góry Bekieszowej, albo
Bekieszówki od imienia s³awnego wojaka Kacpra Bekiesza.
Podanie g³osi, ¿e Bekiesz odznacza³ siê niezwyk³¹ odwag¹ i dokonywa³ szalonych czynów, na jakie nie œmieli siê wa¿yæ najwiêksi œmia³kowie.
Otó¿ Bekiesz wobec licznych œwiadków wje¿d¿a³ konno na strom¹ i piaszczyst¹ górê i,
odpocz¹wszy na jej szczycie, zje¿d¿a³ t¹ sam¹ drog¹. By³a to wycieczka karko³omna, tote¿
przygl¹daj¹cy siê jej z brzegu Wilenki ludzie byli przekonani, ¿e Bekieszowi pomaga nieczysta si³a, tym bardziej, ¿e by³ on odszczepieñcem.
Ale do czasu dzban wodê nosi.
Pewnego razu odwa¿ny ten wojownik, jak zwykle, szczêœliwie dosta³ siê na górê, ale gdy
nazad siê spuszcza³, koñ siê potkn¹³ i razem z jeŸdŸcem stoczy³ siê z wysokoœci do Wilenki.
Obaj zabili siê na miejscu. Bekiesza pochowano na tej¿e górze, która odt¹d nazwê Bekieszowej otrzyma³a, i na grobie jego postawiono pomnik.
Takim jest podanie o œmierci Bekiesza; nie jest ono jednak zgodne z prawd¹.
Wêgier Kacper Bekiesz, niegdyœ rywal, a potem druh serdeczny króla Stefana Batorego,
by³ dowódc¹ piechot wêgierskiej, s³yn¹³ z mêstwa i odznaczy³ siê w kilku wyprawach wojennych. Umar³ w Grodnie roku 1580. Cia³a jego z rozkazu króla przywieziono do Wilna, a poniewa¿ Bekiesz nale¿a³ do szkodliwej sekty antytrynitariuszy, a w³aœciwie by³ ateuszem, bo
nawet umieraj¹c, powiedzia³: „Nieba nie pragnê, piek³a siê nie bojê”, przeto nie móg³ byæ
pogrzebany na ¿adnym cmentarzu chrzeœcijañskim. Król kaza³ pogrzebaæ jego cia³o na wierzcho³ku góry piaszczystej nad Wilenk¹ i nad, grobem postawi³ pomnik w kszta³cie wie¿yczki
z kopu³k¹. Z czasem, wskutek osuwania siê zbocza, wie¿yczka znalaz³a siê nad urwiskiem,
a¿ w roku 1843 podczas burzy runê³a.
S³awa wojenna i œmieræ Bekiesza zatar³y siê w pamiêci ludu, natomiast powsta³o podanie
o wie¿yczce, postawionej na miejscu, gdzie niby zaskoczy³a go œmieræ.
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FIGURA UKRZY¯OWANEGO ZBAWICIELA
U ŒW. JANA
W o³tarzu kaplicy Bo¿ego Cia³a (ks. Ogiñskich) w koœciele œw. Jana, wœród licznych wotów
znajduje siê staroœwiecka, sporych rozmiarów, rzeŸbiona z drzewa figura Chrystusa na Krzy¿u.
Sprowadzi³ j¹ w roku 1573 z Norymbergi i ofiarowa³ koœcio³owi s³awny Piotr Skarga.
O tej figurze istnieje nastêpuj¹ca legenda:
W XVII wieku w czasie wielkiego postu zakrystian wedle przyjêtego zwyczaju os³ania³
krep¹ wszystkie znajduj¹ce siê w koœciele krucyfiksy. Gdy tylko wszed³ do kaplicy Bo¿ego
Cia³a, poczu³ dziwny niepokój. Przystawi³ jednak do œciany przy o³tarzu drabinkê i wst¹piwszy na ni¹, ju¿ mia³ os³oniæ figurê Chrystusa gaz¹ fioletow¹, gdy wtem us³ysza³ g³os, wychodz¹cy jakby z ust Zbawiciela, by tego nie czyni³. Jednoczeœnie wypad³a mu z r¹k zas³ona
i jakby wiatrem zosta³a uniesiona w koniec kaplicy.
Zakrystian poœpieszy³ do proboszcza, któremu opowiedzia³, co mu siê wydarzy³o, proboszcz zaœ zawiadomi³ o tym biskupa. Odt¹d ta jedna figura w koœciele przez ca³y czas wielkiego postu pozostaje nie zas³oniêta.
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POTÊPIEÑCY W KOŒCIELE ŒW. JANA
Pod koœcio³em œw. Jana w Wilnie znajduj¹ siê obszerne sklepy i korytarze podziemne,
które zajmuj¹ znaczn¹ przestrzeñ i ci¹gn¹ siê pod ulic¹ i przyleg³ymi domami. Sklepy by³y
przepe³nione trumnami i szcz¹tkami zw³ok, grzebanych tu od kilku wieków.
W roku 1600 umar³ zamo¿ny mieszczanin wileñski. Bli¿sza i dalsza rodzina przywdzia³a
¿a³obê i urz¹dzi³a wspania³y pogrzeb. Nieboszczyka, ubranego w czamarê ze sztametu i czapkê bogat¹, z³o¿ono do trumny, wybitej wyciskanym w kwiaty adamaszkiem. Na palcach zmar³ego b³yszcza³y kosztowne pierœcienie. Nawet izbê, w której cia³o spoczywa³o, kirem ca³¹
wybito. W eksportacji wziêli udzia³: dominikanie, bernardyni, pleban œwiêtojañski i kapnicy
w ró¿nokolorowych kapach i w kapturach z otworami na oczy. Nie ¿a³owano pieniêdzy na
podzwonne, rozdawano œwiece woskowe i ja³mu¿nê. Koœció³ œw. Jana by³ rzêsiœcie oœwietlony, a w kaplicy Zwiastowania Najœwiêtszej Panny urz¹dzono wspania³y katafalk. By³y tu rozmaite ozdoby, kwiaty sztuczne, emblematy, anio³owie p³acz¹cy i inni, gasz¹cy pochodnie
¿ycia, by³y urny i trupie g³owy z piszczelami, by³a i œmieræ z kos¹, a wszystko to jaœnia³o od
mnóstwa ró¿nokolorowych lampek, oraz œwiec wielkich i ma³ych w œwiecznikach i paj¹kach.
Wieczorem przeniesiono cia³o z mieszkania do koœcio³a i pozostawiono na noc w kaplicy
na katafalku. Klejnoty, których z nieboszczyka nie zdjêto, zwróci³y na siê uwagê kilku nawiedzaj¹cych umar³ego. Postanowili oni ukraœæ te kosztownoœci. W tym celu przytrzymali
ch³opaka, który mia³ tej nocy pilnowaæ koœcio³a i na chwilê go opuœci³ i, gro¿¹c mu œmierci¹,
zmusili, aby wróci³ do kaplicy i zdj¹wszy z palców nieboszczyka pierœcienie, poda³ im je
przez okno, przy którym mieli go oczekiwaæ. Nastraszony ch³opak nie œmia³ odmówiæ i wróci³ do koœcio³a. Panowa³ tu zmrok i cisza zupe³na. Przed niektórymi tylko o³tarzami migota³y
s³abym p³omykiem wisz¹ce lampy i rzuca³y niepewne b³yski na twarze œwiêtych na obrazach
i odbija³y siê na kolumnach marmurowych, na za³amaniach ram poz³acanych i lichtarzach.
Sklepienia koœcio³a, nawy boczne i kaplice tonê³y w zupe³nym mroku.
Ch³opak, jakkolwiek ju¿ nieraz nocowa³ w koœciele, tym razem doznawa³ dziwnej trwogi.
Serce mu bi³o w piersi m³otem, ogl¹da³ siê trwo¿liwie i œpiesznie g³owê odwraca³, gdy spotka³ siê z oczami, patrz¹cymi nañ z obrazu lub z pomnika. Wœród nocnej niczym niezam¹conej ciszy, odg³os jego kroków echem rozlega³ siê po obszernej œwi¹tyni i zwiêksza³ jego trwogê. Ch³opiec wszed³ do kaplicy Zwiastowania, oœwietlonej jedn¹ tylko, zwieszaj¹c¹ siê przed
o³tarzem srebrn¹ lamp¹, której chwiej¹cy siê p³omyk zdawa³ siê o¿ywiaæ ustawione oko³o
katafalku figury anio³ów, œmierci z kos¹ i sam¹ trumnê, przykryt¹ wiekiem.
Cichoœæ, jaka tu panowa³a, by³a wprost przera¿aj¹ca, tote¿ coraz wiêkszy strach chwyta³
za serce biednego ch³opca. Chcia³ ju¿ opuœciæ kaplicê, ale myœl o zemœcie, jaka go za progiem koœcio³a czeka³a, sk³oni³a go do zdecydowania siê na œwiêtokradztwo. Dr¿¹c ze strachu, wspi¹³ siê po stopniach katafalku, zdj¹³ wieko z trumny, i uj¹³ za skostnia³y i zimny pa42

lec umar³ego, aby jak najprêdzej pozdejmowaæ pierœcienie. Ale nieboszczyk zaszamota³ siê
w trumnie, cofn¹³ rêkê, rozwar³ szeroko oczy i wlepiwszy straszny wzrok w twarz ch³opca,
chwyci³ go za ubranie i zawo³a³ wielkim g³osem:
– Bracia potêpieñcy, ratujcie mnie!
W tej¿e chwili ca³y koœció³ zatrz¹s³ siê, rozleg³ siê huk straszliwy, ryk i ha³as. Zaczê³y
pêkaæ kamienie grobowe, roz³amywaæ siê sarkofagi i z ³oskotem otworzy³y siê drzwi, prowadz¹ce do sklepów. Z piekieln¹ wrzaw¹ wstaj¹ z trumien umarli i nape³niaj¹ koœció³. Jedni,
niedawno pogrzebani, byli przera¿aj¹co bladzi, z zapad³ymi oczyma, inni ju¿ na wpó³ zgnili,
wydawali smród obrzydliwy, a miêso i skóra zwiesza³a siê na nich strzêpami, ale najwiêcej
by³o koœciotrupów, których nagie koœci g³ucho przy poruszeniach stuka³y. Ca³y ten t³um potêpieñców sk³ada³ siê z magnatów, senatorów, ksiê¿y, rycerzy i bogatych mieszczan, nie brak³o równie¿ kobiet i niemowl¹t.
Z³odzieje czatuj¹cy pod oknem, pos³yszawszy ten ha³as piekielny, pouciekali. Ch³opak na
wpó³ przytomny z przera¿enia, wyrwa³ siê z r¹k nieboszczyka i natrafiwszy przy kolumnie na
wejœcie na schody, wpad³ przez nie na chór, drzwi za sob¹ zatrzasn¹³ i na zasuwê zamkn¹³.
Tu bez duszy prawie, ukry³ siê w jednej z ³awek. Ale umarli gonili go. Dopad³szy drzwi zamkniêtych, na których by³ wyrzeŸbiony krzy¿, cofnêli siê i zaczêli znosiæ kamienie grobowe,
³awki, trumny i, ustawiaj¹c jedne na drugim, wspinali siê na chór. Ch³opiec, nie czuj¹c siê
bezpiecznym w swoim schronieniu, wdrapa³ siê na sam szczyt organów i stamt¹d z zapartym
w piersiach oddechem, z szeroko otwartymi ze strachu oczami œledzi³ potêpieñców, którzy
wspinali siê coraz wy¿ej i ju¿ siêgali chóru. Wtedy w najwiêkszym przera¿eniu prze¿egna³
siê i zawo³a³:
– Jezus, Maria!
I oto z wysokoœci, na jak¹ siê dostali, runêli potêpieñcy na posadzkê kamienn¹ razem
z trumnami i kamieniami grobowymi. Niektóre szkielety rozsypa³y siê, a¿ czaszki z g³uchym
³oskotem potoczy³y siê pod œciany. Po chwili jednak umarli podnieœli siê i znowu zaczêli ustawiaæ trumny i wspinaæ siê na nie. Ale ch³opak mia³ ju¿ na potêpieñców sposób. Modli³ siê,
¿egna³ i wzywa³ imienia Jezusa i Marii, i za ka¿dym razem nieboszczycy padali.
Zaczê³o œwitaæ i gdzieœ daleko w mieœcie da³o siê s³yszeæ pianie koguta, bli¿ej odpowiedzia³ mu inny. Mrok panuj¹cy w koœciele pocz¹³ powoli siê rozpraszaæ. Le¿¹ce w nie³adzie
na posadzce cia³a ju¿ nie powsta³y i ch³opak by³ ocalony.
Gdy rano otwarto koœció³, nape³nia³ go nieznoœny smród zgnilizny. Wchodz¹cy ujrzeli na
posadzce setki trupów i koœci. Groby by³y porozwalane i sta³y otworem wejœcia do sklepów,
gdzie wszystkie trumny by³y pró¿ne, za wyj¹tkiem kilku, w których spokojnie spali snem
wiecznym oo. jezuici. Oni jedni tylko nie byli potêpieni. Ch³opca ledwie ¿ywego znaleziono
na chórze. Opowiedzia³ o tym, co zasz³o i niebawem zachorowa³ na zapalenie mózgu, a po
kilku dniach choroby umar³.
Koœció³ natychmiast zamkniêto i przyst¹piono do oczyszczenia z trupów, co trwa³o dwa
tygodnie, takie ich by³o mnóstwo. Wszystkich nieboszczyków przewieziono za Rudnick¹ Bramê i tam za koœcio³em œw. Stefana pochowano.
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BOCIAN ŒW. KAZIMIERZA
W roku 1604 papie¿ Klemens VIII zaliczy³ królewicza Kazimierza do rzêdu œwiêtych
i przys³a³ bullê oraz chor¹giew uwielbienia œw. Kazimierza. Uroczystoœæ kanonizacji odby³a
siê w Wilnie 10 maja 1604 roku. Bullê i chor¹giew z³o¿ono w koœciele œw. Stefana za Bram¹
Rudnick¹, sk¹d w uroczystej procesji przeniesiono je do katedry.
Miasto przybra³o postaæ odœwiêtn¹. Domy na celniejszych ulicach przybrano w roœliny
i kwiaty, z okien zwiesza³y siê flandryjskie makaty, tureckie i perskie kobierce. Na ulicach,
którymi procesja kroczy³a, wzniesiono cztery bramy triumfalne, ozdobione herbami, napisami oraz malowid³ami treœci religijnej lub alegorycznej. Wystrza³em armatnim oznajmiono
pocz¹tek procesji, w której wziê³y udzia³: rycerstwo, bractwa pobo¿ne i dobroczynne, magistrat, cechy rzemieœlnicze z chor¹gwiami, wszystkie zakony duchowne i ksiê¿a œwieccy,
uczniowie akademii jezuickiej z profesorami oraz niezliczone t³umy ludu. Przez ca³y czas
trwania procesji gra³a muzyka, strzelano z dzia³ i rusznic, a we wszystkich koœcio³ach wileñskich bito we dzwony.
Procesja trwa³a osiem godzin i przez ca³y ten czas kanclerz wielki litewski Lew Sapieha
przy pomocy dwóch diakonów dŸwiga³ olbrzymi¹ chor¹giew uwielbienia œw. Kazimierza.
Gdy procesja wysz³a z koœcio³a œw. Stefana i kroczy³a ulic¹ Rudnick¹, nagle na jasnym
lazurze nieba ukaza³ siê punkt, który zwróci³ na siê ogóln¹ uwagê. Punkt ów zbli¿a³ siê i rós³,
a¿ poznano w nim bociana, który spuœciwszy siê przed sam¹ chor¹gwi¹ uwielbienia œw. Kazimierza nie sp³oszony gêstymi wystrza³ami z dzia³ i rusznic, na chwilê przysiad³ na jej wierzcho³ku, a potem z wolna lecia³ nad miastem, przed procesj¹, jakby wskazuj¹c drogê pochodowi.
Dziwne to zjawisko t³umaczono wtedy, ¿e, jak bocian wytêpia gady i ¿mije, tak i w tym
jego zjawieniu siê w uroczystej chwili upatrywaæ nale¿y przepowiedniê bliskiego i niezawodnego wytêpienia wszystkich herezji.
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KUR KSIÊCIA RADZIWI££A
Dzisiejszy gmach poczty naprzeciwko koœcio³a œw. Jana w XVI wieku by³ w³asnoœci¹ Radziwi³³ów, ksi¹¿¹t na O³yce i Nieœwie¿u. Radziwi³³owie porzucili wyznanie katolickie i przyjêli naukê Kalwina, którego stali siê gorliwymi adeptami. Szczególniej zas³yn¹³ w walce z katolicyzmem Miko³aj Radziwi³³ Czarny, wojewoda wileñski. Gnêbi³ katolików, bezczeœci³
œwi¹tynie katolickie, napada³ zbrojno na kondukty pogrzebowe i nawet dla wiêkszego pohañbienia koœcio³a œw. Jana, kaza³ u œcian jego sk³adaæ kupy nawozu, a przed g³ównymi drzwiami wystawi³ szubienicê.
W pa³acu swoim wojewoda urz¹dzi³ zbór, w którym odprawiano nabo¿eñstwa kalwiñskie.
Po œmierci wojewody pa³ac odziedziczyli czterej jego synowie, którzy, id¹c w œlady ojca,
nie szczêdzili szykan katolikom.
Raz w Wielki Pi¹tek, gdy ca³a ludnoœæ katolicka sucho poœci³a, umartwia³a siê i modli³a
siê
u grobu Chrystusa w koœciele œw. Jana, Radziwi³³owie wyprawili w swym pa³acu bankiet,
sprosiwszy nañ mnóstwo goœci – wspó³wyznawców.
Wina i miody la³y siê strumieniem, sto³y ugina³y siê od miêsiw i ciast rozmaitego rodzaju. Gwar, œmiechy i pieœni rozlega³y siê w obszernych komnatach, a gospodarze i goœcie
wysadzali siê w dowcipach i drwinach z obrzêdów koœcio³a katolickiego i z przestrzeganego
przez katolików postu.
Pos³ugacze wnieœli i ustawili na sto³ach srebrne pó³miski z pieczonym ptactwem. By³y tu
ba¿anty, paw z rozpuszczonym, mieni¹cym siê barwami ogonem oraz kur w upierzeniu tak
kunsztownie odtworzonym, i¿ sprawia³ wra¿enie ¿ywego ptaka, tote¿ goœcie g³oœnymi okrzykami powitali to arcydzie³o, s³awi¹c talent kuchmistrza, a ksi¹¿ê Miko³aj Radziwi³³, najstarszy syn wojewody, zawo³a³:
– Witamy ciê, kap³onie! Wszak nie jesteœ papist¹ i katolikiem, skoroœ w wielki pi¹tek zawita³ na stó³ Radziwi³³ów!
Ledwie to wyrzek³, gdy kur poruszy³ siê na pó³misku, stan¹³ na nogach, zatrzepota³ skrzyd³ami i podniós³szy g³owê i rozwar³szy dziób – zapia³.
Przera¿enie ogarnê³o ucztuj¹cych. Porwali siê od stoków biesiadnych i w pop³ochu t³umnie do drzwi siê rzucili.
Zdarzenie to wywar³o na ksiêciu Miko³aju tak silne wra¿enie, i¿ niebawem nawróci³ siê.
Za przyk³adem starszego poszli m³odsi bracia: Jerzy, Albert i Stanis³aw Radziwi³³owie
i z przeœladowców koœcio³a stali siê gorliwymi katolikami, a Jerzy nawet zas³yn¹³ jako biskup
wileñski, kardyna³ i kandydat do tronu papieskiego. Od jego to godnoœci kardynalskiej pa³ac
Radziwi³³owski odt¹d zwa³ siê „Kardynali¹”.
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SZWEDZI W WILNIE
Przy wylocie ulicy Zamkowej na plac Katedralny przegradzaj¹c j¹, a¿ do roku 1838 sta³a
brama zamkowa, przez któr¹ niegdyœ na podwórze zamku ni¿szego siê wchodzi³o. Na murze
bramy a¿ do jej zburzenia widoczn¹ byka od strony miasta na wysokoœci paru s¹¿ni od ziemi
wielka brunatna plama, która pomimo bielenia wapnem, jakoby wci¹¿ wystêpowa³a. Plama
mia³a dziwn¹ formê, mianowicie przypomina³a sob¹ postaæ cz³owieka z rozkrzy¿owanymi
rêkami i nieco zgiêtymi nogami. Ta plama na bramie zamkowej da³a powód do nastêpuj¹cego podania.
W XVIII wieku Szwedzi dwakroæ nawiedzili Wilno, mianowicie w latach 1702 i 1706.
Podczas tego drugiego najœcia pod wodz¹ pu³kownika Dikiera dopuszczali siê ró¿nego rodzaju gwa³tów i rabunku, wybieraj¹c z magistratu, koœcio³ów i klasztorów olbrzymie kontrybucje, rabowali domy obywateli, obdzierali z szat obrazy, ksiê¿om, odchodz¹cym od o³tarza,
wydzierali z r¹k kielichy, a niektóre koœcio³y obrócili na koszary i stajnie. Mniemaj¹c, ¿e ga³ka nad kopu³¹ kaplicy œw. Kazimierza jest z³ot¹, strzelali do niej z okien nad bram¹ zamkow¹,
zaœ pu³kownik Dikier przygl¹da³ siê przez lunetê i wtedy dopiero strzelanie przerwa³, gdy siê
przekona³, ¿e ga³ka jest tylko poz³acana.
Jeden z zuchwa³ych ¿o³daków wdar³ siê do kaplicy Ostrobramskiej, gdzie w o³tarzu wówczas, jak i dziœ, znajdowa³ siê obraz s³yn¹cy cudami Najœwiêtszej Panny ze skrzy¿owanymi na
piersiach d³oñmi. Obraz mia³ bogat¹, srebrn¹, grubo z³ocon¹ i sadzon¹ drogimi kamieniami
i per³ami sukienkê. Woko³o jaœnia³y z³ote i srebrne wota, sznury pere³, topazów, krzy¿e, medale, pierœcienie kosztowne i inne ofiary. Te bogactwa wzbudzi³y w Szwedzie chciwoœæ, tote¿ nie
zatrzyma³ siê on przed spe³nieniem œwiêtokradztwa. Wszed³ na o³tarz i zerwawszy zas³onê,
któr¹ obraz by³ zawieszony, usi³owa³ zedrzeæ szatê i klejnoty. Pomimo jednak najwiêkszego
wysi³ku, nie tylko nie móg³ zdj¹æ z obrazu sukienki, ale nawet nie by³ w stanie zerwaæ ¿adnego
z luŸnie zawieszonych wotów. Jakaœ niewidzialna si³a przytwierdza³a je do obrazu. Zawiedziony w nadziei bogatego ³upu i oszala³y ze z³oœci ¿o³dak doby³ miecza i ci¹³ w twarz Najœwiêtszej Panienki, tak ¿e w miejscu ciêcia na œwiêtym obliczu niebawem szrama wyst¹pi³a i krwi¹
nabieg³a. Ale w tej samej chwili oddzieli³a siê od obrazu jedna ze skrzy¿owanych na piersiach
d³oni i z tak nadzwyczajn¹ si³¹ œwiêtokradcê pchnê³a, ¿e ten, wypad³szy oknem, lecia³ z rozkrzy¿owanymi rêkami ponad miastem, a¿ siê rozbi³ o mur bramy zamkowej, pozostawiaj¹c po
sobie na œcianie bramy krwaw¹ plamê. Plamy tej w ci¹gu ca³ego wieku niczym nie mo¿na by³o
usun¹æ. Pomimo wielokrotnych naprowadzañ farb¹, pomimo tynku, plama zawsze wystêpowa³a. Dziœ jeszcze wœród pospólstwa jest rozpowszechnione mniemanie, ¿e bramê zamkow¹ zburzono w³aœnie dlatego, ¿e nie by³o innego sposobu zniszczenia plamy.
Szwedzi, zaj¹wszy Wilno w roku 1702, obsadzili ¿o³nierzami wszystkie piêæ bram, w tej
liczbie i Ostr¹.
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¯o³dacy, zatarasowawszy ciê¿kie, z ¿elaza kute wrota, które na potê¿nych zawiasach od
paru wieków zawieszone by³y, roz³o¿yli ogieñ pod sklepieniem bramy. Siedz¹c i le¿¹c przy
ognisku, raczyli siê winem i piwem, zrabowanym z piwnic klasztornych. Jedni œpiewali pieœni sproœne, inni zaczepiali pobo¿nych, którzy przychodzili, by siê przed cudownym obrazem
pomodliæ, szydzili z nich i porywali dziewczêta w objêcia. Pragn¹cych odprawiæ nabo¿eñstwo
w kaplicy, brutalnie odpêdzali, naigrawaj¹c siê z ich pobo¿noœci i z Najœwiêtszej Panny.
Dnia 14 kwietnia w Wielk¹ Sobotê rano czterech ¿o³daków szwedzkich grza³o siê u ogniska pod sklepieniem bramy i jak zwykle zachowywali siê nieprzystojnie. Nagle zatrz¹s³y siê
ogromne i ciê¿kie wrota i zerwawszy siê z zawiasów runê³y na bluŸnierców. Dwóch zabi³y
na miejscu, dwóch zaœ innych okrutnie porani³y, tak ¿e przewiezieni do szpitala za Wili¹,
wkrótce pomarli.
W dwa dni potem Antoni Nowowiejski, oboŸny litewski, gor¹co pomodliwszy siê do Najœwiêtszej Panny, z garstk¹ ¿o³nierzy wpad³ z przedmieœcia za Ostr¹ Bram¹ na ulicê, gdzie
obozowali Szwedzi i, zanim siê obejrzeli, mnóstwo ich trupem po³o¿y³, po czym cofn¹³ siê
nie straciwszy ani jednego towarzysza.
Jako znak wdziêcznoœci Nowowiejski zawiesi³ przy cudownym obrazie wotum srebrne,
które dot¹d tu siê znajduje.
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£AÑCUCH OFIARNY W OSTREJ BRAMIE
W Ostrej Bramie przy obrazie Najœwiêtszej Panny wisz¹ ³añcuchy, parê ³okci d³ugie o czworobocznych ogniwach, jakoby srebrne. Z ³añcuchami zwi¹zane jest nastêpuj¹ce podanie.
Pewna wdowa mleczarka, mieszkaj¹ca na przedmieœciu Wilna, przygarnê³a ch³opca sierotê, który nie mia³ ani rodziców, ani krewnych. Gdy ch³opak podrós³, mleczarka uprosi³a proboszcza Ostrobramskiego, by go wzi¹³ na pos³ugi. Ch³opiec by³ cichy, ³agodny i pos³uszny,
wiêc ksi¹dz polubi³ go, nauczy³ czytaæ i pisaæ. Chodzi³ on z ksiêdzem do chorych, s³u¿y³ do
mszy i spe³nia³ rozmaite drobne pos³ugi, a ¿e by³ ³adny, uprzejmy i us³u¿ny, lubili go wszyscy i dawali po kilka i kilkanaœcie groszy, ale ch³opak tych pieniêdzy sobie nie bra³, tylko
oddawa³ opiekunce i zwykle u niej nocowa³.
By³ on bardzo nabo¿nym, szczególniej czci³ i uwielbia³ Matkê Bosk¹. Modl¹c siê prosi³
Boga, by mu da³ zostaæ wielkim cz³owiekiem.
Raz, podczas nieszporów w koœciele Ostrobramskim w œwiêto Opieki Matki Boskiej,
ch³opiec zasn¹³ i niepostrze¿enie zsun¹³ siê pod kawkê, na której siedzia³. Nieszpory siê skoñczy³y, wszyscy opuœcili koœció³, który zamkniêto i ch³opak sam pozosta³.
O samej pó³nocy wesz³o do koœcio³a dwóch przecudnej piêknoœci anio³ów w powiewnych
szatach, maj¹cych u ramion du¿e œnie¿nej bia³oœci skrzyd³a. W rêkach mieli zapalone œwiece, od których bi³ blask, jak od s³oñca.
Gdy anio³owie obudzili uœpionego ch³opaka, ten okrutnie siê przestraszy³, zacz¹³ dr¿eæ i p³akaæ, ale rych³o siê uspokoi³, widz¹c niebiañsk¹ s³odycz i dobroæ, maluj¹c¹ siê na ich cudnych
obliczach. Pad³ na kolana i z³o¿y³ d³onie, jak do modlitwy. Anio³owie wziêli go za rêce i po
schodach na górê do kaplicy zaprowadzili. Wszystkie drzwi, w miarê ich zbli¿ania siê, same
siê otwiera³y bez szelestu. Gdy stanêli przed o³tarzem, rozsunê³y siê firanki, zas³aniaj¹ce obraz,
z którego patrza³a przepiêkna, ³agodnym smutkiem znaczona twarz Najœwiêtszej Panny.
Wtedy jeden z anio³ów rzek³ do ch³opca:
– Poniewa¿ ci¹gle b³aga³eœ Matkê Bosk¹, byœ móg³ zostaæ wielkim cz³owiekiem, wiêc
Ona w nagrodê za to, ¿eœ zawsze by³ uczciwym, dobrym i pobo¿nym, spe³ni twoj¹ proœbê.
Ale, a¿eby byæ wielkim, trzeba, a¿ebyœ przede wszystkim bogatym zosta³.
Anio³owie otworzyli znajduj¹c¹ siê w kaplicy skarbonê, pe³n¹ z³otych monet i kazali
ch³opcu braæ z niej tyle, ile unieœæ zdo³a. W ch³opcu jednak ozwa³a siê wrodzona uczciwoœæ.
– Nie! – rzek³ – te pieni¹dze nale¿¹ do Matki Boskiej i bez Jej pozwolenia ani jednej
monety nie ruszê. Pozwólcie mi pomodliæ siê.
Ukl¹k³ na stopniach o³tarza i wpatrzony w obraz, gor¹co siê modli³, a gdy potem dr¿¹cym
z nieœmia³oœci g³osem zapyta³, czy istotnie mo¿e ze skarbu skorzystaæ, Najœwiêtsza Panna
z ³agodnym uœmiechem skinê³a g³ow¹ na znak przyzwolenia. Dopiero wtedy ch³opak napcha³,
gdzie móg³ pieniêdzy, do kieszeni, do cholew i gdzie indziej.
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Anio³owie wyprowadzili go, a drzwi same siê na rygle pozamyka³y, jak by³o przedtem.
Ch³opiec poszed³ do opiekunki, a gdy ta pyta³a, dlaczego tak póŸno wraca, powiedzia³ jej,
¿e musia³ z ksiêdzem do chorego w nocy chodziæ.
Nad ranem po³o¿y³ pod poduszkê mleczarki kilka z³otych monet, po czym pomodliwszy
siê, wyszed³ niepostrze¿enie z domu i puœci³ siê w drogê.
Zaszed³ do Rygi i tam u pewnego bogatego kupca s³u¿y³ za ch³opca. Ale kupiec by³ z³y,
nieuczciwy, oszukiwa³ ludzi i Ÿle siê obchodzi³ ze s³u¿b¹, tote¿ ch³opak wkrótce porzuci³ go
i dosta³ siê do innego poczciwego i s³u¿y³ u niego ca³y rok. Z³oto swoje zaszy³ do kapotki i tê
bardzo starannie chowa³ pod g³ow¹, gdy do snu siê uk³ada³. Zwróci³o to uwagê kupca, który
zapyta³, dlaczego tak pilnie chowa star¹ kapotkê. Ch³opak, który s³u¿y³ bez pensji, odpar³ ¿e
dlatego, i¿ ma j¹ jedn¹ tylko. Gdy jednak odpowiedŸ ta nie zaspokoi³a podejrzliwego kupca,
wyzna³ mu ca³¹ prawdê i prosi³, by kupiec przyj¹³ pieni¹dze na lokatê, a za procent da³ mu
wychowanie.
Kupiec mia³ córkê jedynaczkê, w której ch³opak rozkocha³ siê i pozyska³ jej wzajemnoœæ.
Po skoñczeniu nauk o¿eni³ siê z ni¹ i sprowadzi³ opiekunkê, któr¹ otoczy³ wygodami. Rozpocz¹³ na w³asn¹ rêkê handel, a ¿e byk sumiennym i uczciwym w interesach, pozyska³ ogólne zaufanie i wkrótce dorobi³ siê olbrzymiego funduszu.
W bogactwie nie zapomnia³, komu, je zawdziêcza i co rok posy³a³ do Ostrej Bramy bogate ofiary, a miêdzy innymi ów ³añcuch srebrny na pami¹tkê, i¿ z poni¿enia i wiêzów ubóstwa
wyzwolony za ³ask¹ Najœwiêtszej Panny, sta³ siê bogatym i wielkim.
Wed³ug innego podania ³añcuch srebrny przy obrazie Matki Boskiej Ostrobramskiej ma
pochodziæ z daru jakiegoœ pana, chorego na wodn¹ puchlinê, który œlubowa³, i¿ ofiaruje Najœwiêtszej Pannie takiej d³ugoœci ³añcuch srebrny, jak sam by³ opuch³y, a gdy wyzdrowia³ dotrzyma³ œlubu.
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HETMAN MICHA£ PAC
Na Antokolu u stóp wzgórz malowniczych, gdzie za czasów pogañskich sta³a œwi¹tynia
bogini mi³oœci Mildy i gdzie Litwini w koñcu czerwca odprawiali œwiêto Lady, w roku 1666
znajdowa³ siê niewielki koœció³ek drewniany œw. Piotra. Koœció³ by³ zrujnowany przez wojska moskiewskie w roku 1655, sta³ opuszczony, bez okien i bez drzwi i nabo¿eñstwa w nim
nie odprawiano.
Wojsko litewskie w Wilnie, nie otrzymuj¹c przez czas d³u¿szy ¿o³du, zaczê³o siê burzyæ.
Micha³ Kazimierz Pac, hetman wielki litewski, wspólnie z Gosiewskim i ¯eromskim byli
wyznaczeni komisarzami dla obmyœlenia ¿o³du zrewoltowanemu wojsku. •li ludzie wichrzyli i buntowali ¿o³nierzy, a¿ wybuch³ bunt. ¯o³nierze rzucili siê naprzód na Gosiewskiego i rozsiekali go, potem wywlekli z koœcio³a œw. Teresy przy Ostrej Bramie modl¹cego siê sêdziwego wodza ¯eromskiego i zabili go czekanem. Pope³niwszy te dwa morderstwa, postanowili
zg³adziæ tak¿e trzeciego komisarza – Paca.. Jako¿ otoczyli i przetrz¹sali jego pa³ac antokolski, szukaj¹c hetmana, by z nim krwaw¹ uczyniæ rozprawê. Tymczasem uda³o mu siê wymkn¹æ niepostrze¿enie i schroniæ do zrujnowanego koœció³ka. Tam pad³ krzy¿em i modl¹c siê
gor¹co, prosi³ Boga o poratowanie w niebezpieczeñstwie. Wnet poczu³ uspokojenie i wst¹pi³a weñ otucha, tote¿ z wiar¹, ¿e Bóg go nie opuœci i ocali, spokojnie czeka³.
Jako¿ na razie nikomu z ¿o³daków nie przysz³o na myœl szukaæ hetmana w ruinach koœció³ka.
Up³ywa³a godzina za godzin¹. Do uszu hetmana dolatywa³y wrzaski ¿o³nierzy, które to
dawa³y siê s³yszeæ tu¿ za œcianami koœció³ka, to siê oddala³y.
Wtem Pac pos³ysza³ przy drzwiach szmer i, bêd¹c przekonany, ¿e to któryœ z ¿o³nierzy
odkry³ jego kryjówkê, zacz¹³ siê modliæ, gotuj¹c siê na œmieræ. Ktoœ ostro¿nie st¹pa³, staraj¹c
siê nie sprawiaæ ha³asu. W mroku zalegaj¹cym wnêtrze koœció³ka hetman rozezna³ jak¹œ postaæ, zbli¿aj¹c¹ siê ku niemu i us³ysza³ szept:
– Panie, gdzie jesteœ?
Ucieszy³ siê Pac, poznawszy g³os wiernego starego s³ugi.
– UchodŸmy panie, bo lada chwila wpadn¹ tu ¿o³nierze. Przetrz¹snêli ju¿ pa³ac i teraz szukaj¹ ciê w zaroœlach.
Uj¹³ d³oñ swego pana i wyprowadzi³ go na brzeg Wilii, gdzie ,ju¿ mia³ przygotowan¹ ³ódŸ.
Szybko przeprawili siê na drugi brzeg rzeki i wkrótce znaleŸli siê w miejscu bezpiecznym.
Hetman Pac postanowi³ wybudowaæ koœció³ na miejscu, gdzie tak cudownie uratowanym
zosta³. Jako¿ stan¹³ tu przepiêkny, budz¹cy podziw znawców i mi³oœników sztuki koœció³ œœ.
Piotra i Paw³a.
Inne podanie g³osi, ¿e pewnego razu hetman Pac, wyszed³szy ze swego pa³acu, w pobli¿u
koœcio³a œw. Piotra po³o¿onego, wst¹pi³ do na wpó³ zrujnowanego i opuszczonego koœció³ka.
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Tu wœród kupy gruzów i gratów ujrza³ krucyfiks z figur¹ Chrystusa, którego rêce i nogi by³y
po³amane, a twarz mia³a dziwnie smutny wyraz. Widok ten sprawi³ na hetmanie bolesne wra¿enie.
Podniós³ z ziemi krucyfiks i, ze czci¹ uca³owawszy go, zabra³ do swego pa³acu. Wróciwszy do domu d³ugo ze smutkiem rozmyœla³. Tej¿e nocy i nastêpnych mia³ Pac cztery razy jeden i ten sam sen, mianowicie ukazywa³ mu siê Chrystus widziany w koœció³ku i obiecywa³,
¿e za litoœæ, jak¹ mu hetman okaza³, Bóg pomo¿e mu uœmierzyæ zbuntowane wojsko litewskie i nad nieprzyjacio³y wyniesie.
Pod wra¿eniem tych snów powzi¹³ Pac myœl wzniesienia koœcio³a i niebawem do dzie³a
przyst¹pi³. Nie ¿a³uj¹c kosztów, sprowadzi³ z W³och znakomitych budowniczych, rzeŸbiarzy
i artystów-malarzy którzy stworzyli arcydzie³o, jakim jest koœció³ œœ. Piotra i Paw³a.
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ZO£OTARENKO
Dnia 8 sierpnia 1655 roku rano, gdy lud modli³ siê w koœcio³ach, wpadli do Wilna w liczbie 40 tysiêcy Kozacy, stanowi¹cy przedni¹ stra¿ wojsk cara moskiewskiego Aleksego. Dowodzi³ Kozakami Zo³otarenko, który s³yn¹³ z dzikich okrucieñstw, jakich siê dopuszcza³ napadaj¹c na bezbronne wsie i miasteczka. Zrabowawszy, pali³ je, a ludnoœæ kaza³ w pieñ wycinaæ, a nie darowywa³ ¿ycia ani starcom, ani kobietom, ani nawet niemowlêtom, które wbijanno na lance, rozbijano ich g³ówki o mur, lub ¿ywe w ogieñ wrzucano.
Gdy dzika t³uszcza kozacka z wyciem wpad³a do Wilna, garstka mieszczan i robotników,
uzbroiwszy siê jako tako, próbowa³a stawiæ jej opór na placu ratuszowym, ale nie mog³a podo³aæ przewa¿aj¹cej sile najeŸdŸców i zosta³a wymordowana.
Rozbiegli siê po mieœcie Kozacy, rabuj¹c mienie mieszkañców, a ich samych morduj¹c.
Na pró¿no czêœæ ludnoœci szuka³a schronienia w koœcio³ach, gdy¿ wszyscy zostali wyr¿niêci.
Niektórych Zo³otarenko poddawa³ strasznym mêkom, ¿¹daj¹c wyjawienia gdzie maj¹ ukryte
pieni¹dze i kosztownoœci. Obdziera³ ludzi ze skóry, pali³ na wolnym ogniu nogi, wy³upywa³
oczy, s³owem by³ niewyczerpany w pomys³ach zadawania m¹k.
W jednym tym dniu zginê³o w Wilnie 20 tysiêcy osób, po czym Kozacy spalili miasto.
Po¿ar trwa³ ca³y miesi¹c i z kwitn¹cego grodu pozosta³y tylko dymi¹ce gruzy, tak ¿e gdy przyby³ tu car Aleksy, Wilna w Wilnie szukaæ trzeba by³o.
Bóg nie przepuœci³ Zo³otarence jego zbrodni. Zosta³ on zabity w bitwie pod Szk³owem.
Cia³o jego przewieziono do Czehrynia i tam w cerkwi na katafalku wystawiono. Zebra³o siê
sporo ludzi ciekawych zobaczyæ strasznego Kozaka, ale wnet rozbiegli siê przejêci strachem,
poniewa¿ trup Zo³otarenki to siê podnosi³ w trumnie, to znowu opada³, twarz jego by³a strasznie wykrzywiona, zêby wyszczerzone, a z ust wychodzi³y jêki i westchnienia.
Nie dawano jednak wiary opowiadaniom œwiadków tego zjawiska, wiêc w dzieñ pogrzebu zbiegowisko by³o ogromne i niewielka cerkiew drewniana nie mog³a wszystkich zmieœciæ.
Gdy czerñcy zaczêli odprawiaæ nabo¿eñstwo ¿a³obne, trup Zo³otarenki podniós³ do góry
rêce, z których krew obficie p³ynê³a i po trzykroæ zawo³a³: Uciekajcie! Uciekajcie! Uciekajcie!
W strachu panicznym rzucili siê do ucieczki popi, Kozacy i ca³y lud zebrany. Wtem cerkiew zapali³a siê i ogieñ po¿ar³ cia³o Zo³otarenki.
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WIDMO NA CMENTARZU BAZYLIANÓW
Na pocz¹tku XVII wieku, za czasów b³ogos³awionego Jozafata Kuncewicza, który wtedy
byk archimandryt¹ klasztoru oo. bazylianów przy koœciele œw. Trójcy w Wilnie, zmar³a w tym
mieœcie pewna stara kobieta. By³a to niewiasta z³ych obyczajów, wiod³a ¿ycie gorsz¹ce, dawa³a z siebie z³y przyk³ad, sprowadzi³a z drogi cnoty niejedn¹ uczciw¹ dziewczynê, niejedno
ma³¿eñstwo poró¿ni³a. Nie gardzi³a ¿adn¹ broni¹ dla dopiêcia nikczemnych celów. Ob³uda,
oszczerstwo, krzywoprzysiêstwo, nawet trucizna i skrytobójstwo, wszystkie te œrodki uwa¿a³a za godziwe, gdy sz³o o zdobycie pieniêdzy, których potrzebowa³a na zbytkowne i rozwi¹z³e ¿ycie.
Uczucie litoœci by³o jej obce, nigdy nikogo nie wspomog³a w biedzie i nawet szczu³a psami ubogich, którzy zwracali siê do niej o ja³mu¿nê. Powszechna pogarda i nienawiœæ otacza³y niegodziw¹ kobietê, tote¿ nikt jej nie ¿a³owa³, gdy po pewnej nocy znaleziono j¹ w ³ó¿ku
martw¹. Dalecy krewni, którzy siê zjechali na wieœæ o œmierci bogatej ciotki, podzielili siê
pozosta³ym po niej spadkiem, zaœ cia³o pogrzebali na cmentarzu przy koœciele œw. Trójcy.
Za ¿ycie gorsz¹ce grzesznica ta po œmierci gorza³a w piekle, a poniewa¿ potêpieñcy s¹
zwykle niespokojni, wiêc i s¹siedztwo pogrzebanej starej kobiety by³o dla mieszkaj¹cych
obok klasztoru oo. bazylianów bardzo nieprzyjemne.
Z nastaniem nocy, gdy wszystko usypia³o, na cmentarzu ukazywa³o siê straszne widmo
kobiety o potarganych w³osach, o czerwonej, okropnie wykrzywionej twarzy i o pa³aj¹cych
dzikim ogniem oczach. Potêpiona mia³a skute rêce i nogi, a cia³o jej gorza³o p³omieniem.
Mara ta, jêcz¹c i potrz¹saj¹c kajdanami, w³óczy³a siê po cmentarzu doko³a koœcio³a i nawet
przenika³a do jego przedsionka.
S¹siedzi spêdzali noce bez snu, dr¿¹c z przera¿enia, wreszcie udali siê do b³ogos³awionego Jozafata i b³agali go, by wróci³ im spokój i œwiête miejsce od upiora uwolni³.
Œwi¹tobliwy archimandryta w towarzystwie braciszka zakonnego uda³ siê w nocy do koœcio³a i tam gorliwie siê modli³.
Gdy tylko na wie¿y ratuszowej wybi³a pó³noc, da³ siê s³yszeæ straszny rumor i ha³as, dochodz¹cy z zewn¹trz œwi¹tyni, tak ¿e przera¿ony braciszek przypad³ do kolan kap³ana, trzês¹c siê ze strachu. B³ogos³awiony Jozafat wzi¹³ do jednej rêki puszkê z Przenajœwiêtszym Sakramentem, a do drugiej zapalon¹ gromnicê i skierowa³ siê ku drzwiom koœcielnym.
W tej chwili okropny wicher zatrz¹s³ murami wielkiej i pustej œwi¹tyni, ze œwistem wdar³
siê do jej wnêtrza i zgasi³ wszystkie lampy, z wyj¹tkiem gromnicy, któr¹ Jozafat w rêku trzyma³. Rozwar³y siê podwoje i ukaza³a siê straszna furia, p³on¹ca p³omieniem, jêcz¹ca i brzêkaj¹ca kajdanami. Z ust jej toczy³a siê krwawa piana, a oczy dziko obraca³y siê w orbitach.
Jozafat, wezwawszy pomocy Boga, pocz¹³ j¹ ¿egnaæ puszk¹ i gromnic¹ i wielkim g³osem
rozkaza³, by sz³a tam, sk¹d przysz³a. Widmo rzuca³o siê i wi³o, ale œwiêty wci¹¿ je goni³ i ¿e53

gna³, a¿ zwinê³o siê i z jêkiem zapadko siê pod ziemiê na cmentarzu. Miejsce to Jozafat lask¹
naznaczy³, po czym wróci³ do koœcio³a i resztê nocy na modlitwie spêdzi³.
Gdy tylko rozwidnia³o zwo³a³ ludzi i kaza³ w tym miejscu kopaæ. Jako¿ znaleziono trupa
kobiety o okropnym wygl¹dzie. By³ ca³y czerwony, o rozwartych oczach i wyszczerzonych
zêbach. Na rêkach i nogach by³y g³êbokie œlady od kajdanów.
B³ogos³awiony Jozafat kaza³ zakopaæ trupa za miastem na pustym miejscu i na mogile
u³o¿yæ krzy¿ z kamieni.
Odt¹d usta³y strachy nocne i tylko pamiêæ o nich pozosta³a.
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SKARB ZAKLÊTY NA BAKSZCIE
Niegdyœ na Bakszcie mieszka³ we wspania³ym pa³acu magnat tak bogaty, ¿e sam nie wiedzia³ dobrze, ile skarbów posiada. Komnaty pa³acu i piwnice zape³nione by³y z³otem, srebrem, klejnotami, drogimi sprzêtami, dywanami, futrami, kosztown¹ broni¹ i naczyniami.
Bogacz ów mia³ córkê jedynaczkê, która s³ynê³a z piêknoœci, ale równie¿ znana by³a z dumy i nieuczynnoœci. Pogardza³a ona wszystkimi staraj¹cymi siê o jej rêkê, poniewa¿ uwa¿a³a, ¿e nie s¹ jej godni. Z istot ¿yj¹cych dumna panna lubi³a tylko swego psa i oswojonego
koguta i nigdy siê z nimi nie roz³¹cza³a. Po œmierci ojca, panna zostawszy dziedziczk¹ pa³acu, obszernych w³oœci i ogromnych bogactw, sta³a siê jeszcze nieprzystêpniejsza.
Pewnego wieczora na podwórze pa³acowe wszed³ ubogi staruszek, który id¹c ze stron dalekich i widz¹c pa³ac wspania³y, spodziewa³ siê, ¿e otrzyma tu posi³ek i wsparcie. Spotka³ go
jednak zawód, bo oto otwar³y siê drzwi pa³acu i olbrzymi pies rzuci³ siê na starca, poszarpa³
na nim odzie¿ i boleœnie ugryz³ w nogê. Ogl¹daj¹c siê za ratunkiem, ¿ebrak ujrza³ w oknie
piêkn¹ pannê, która œmia³a siê i wcale o odwo³aniu psa nie myœla³a. Oburzony takim brakiem
serca, starzec zawo³a³: – Bodajbyœ ze swoim pa³acem pod ziemiê siê zapad³a! Tej¿e nocy nad
Wilnem szala³a burza; czarne chmury sk³êbi³y siê nad miastem, lej¹c potoki wody, wicher
³ama³ drzewa i zrywa³ dachy, ogniste b³yskawice co chwilê przerzyna³y chmury. Jeden z piorunów uderzy³ w pa³ac, który zapad³ siê pod ziemiê, ¿e ani œladu po nim nie zosta³o.
Wiele lat up³ynê³o od tego zdarzenia. Opowiadaj¹ ludzie, ¿e nieraz w nocy s³ychaæ na
Bakszcie pod ziemi¹ p³acz i jêki, szczekanie psa i pianie koguta.
Pewnego wieczora, m³ody cz³owiek, mieszkaniec Wilna, za¿ywaj¹c przechadzki, wst¹pi³
na wzgórze baksztañskie, a bêd¹c znu¿onym, po³o¿y³ siê na trawie i usn¹³. Przez sen pos³ysza³ dochodz¹ce spod ziemi pianie koguta i skowyt psa; doszed³ go równie¿ g³os niewieœci,
b³agaj¹cy, aby wst¹pi³ do lochów i pomodli³ siê za grzesznicê, skazan¹, by strzeg³a skarbów,
których za ¿ycia nie umia³a u¿ywaæ. Modlitw¹ uwolni j¹ od kary, a sam posi¹dzie skarby,
znajduj¹ce siê w podziemiu. Wybawca powinien by³ wzi¹æ ze sob¹ wszystko, co do nabo¿eñstwa potrzebnym byæ mo¿e, zaœ rozpoczêt¹ modlitwê mia³ koniecznie dokoñczyæ. Jeœliby tego
warunku nie dope³ni³, ca³y uk³ad ginie.
Nazajutrz m³odzieniec, wzi¹wszy ze sob¹ ksi¹¿kê do nabo¿eñstwa, krucyfiks, dwie œwiece woskowe z lichtarzami i wodê œwiêcon¹, uda³ siê na Baksztê i tu od razu znalaz³ wejœcie
do podziemia.
Gdy zag³êbi³ siê w szeroki, sklepiony korytarz podziemny, ujrza³ w oddaleniu s³abe œwiate³ko, które w miarê zbli¿ania siê, stawa³o siê coraz jaœniejsze, chocia¿ nie widaæ by³o Ÿród³a, z którego wychodzi³o. Przy œcianach sta³y wielkie kufry ¿elazne, a w nich worki ze z³otem, beczki okute, nape³nione brylantami, rubinami, szmaragdami i sznurami pere³, szkatu³ki
z klejnotami, tu¿ sta³o mnóstwo przedziwnej roboty z³otego i srebrnego naczynia, le¿aka broñ,
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sadzona drogimi kamieniami, szczeroz³ote ³añcuchy, bogate pasy i inne kosztowne przedmioty. Na stra¿y tych skarbów nieprzebranych siedzia³a zaklêta dziewica niezwyk³ej urody. Ubrana w biel i nieruchoma, mia³a twarz i rêce zupe³nie bia³e, jakby wykute z bia³ego marmuru
i robi³a wra¿enie pos¹gu kamiennego.
M³odzieniec postawi³ na skrzyni krucyfiks, obok lichtarze z œwiecami, które zapali³, po
czym pokropi³ na cztery strony wod¹ œwiêcon¹ i ukl¹k³szy, zacz¹³ gorliwie siê modliæ. Gdy,
zmówiwszy Anio³ Pañski, rozpocz¹³ d³ugie psalmy pokutne, dziewica drgnê³a, z piersi jej wydoby³o siê westchnienie, a lica jej zaczê³y siê zabarwiaæ, o¿ywiaæ i odmalowa³a siê na nich
radoœæ! Ju¿ m³odzieniec do po³owy przeczyta³ psalmy, gdy raptownie, nie wiedzieæ sk¹d,
wszcz¹³ siê wiatr, a œwiece pal¹c siê coraz szybciej sp³ywaæ poczê³y, tak, ¿e p³omieñ nie móg³
ju¿ obj¹æ zbyt d³ugich knotów, które nale¿a³o jak najprêdzej obci¹æ, ale w³aœnie m³odzieniec
zapomnia³ zabraæ szczypce. Zamiast objaœniæ œwiece palcami, straci³ g³owê i przerwa³ modlitwê. W tej samej chwili œwiece zgas³y, rozleg³ siê w ciemnoœci jêk bolesny i okrzyk rozpaczliwy: – Zgubion¹ jestem na zawsze!
Pies le¿¹cy u stóp dziewicy podniós³ g³owê i zawy³ ¿a³oœnie. Gdzieœ w g³êbi podziemia
da³ siê s³yszeæ œmiech szyderczy i echem odbi³ siê w za³amaniach lochu.
Ziemia siê rozwar³a i z g³uchym brzêkiem zaczê³y w g³¹b jej zapadaæ kufry ze z³otem,
klejnoty i inne kosztownoœci. Gdy m³odzieniec na nowo œwiece zapali³, nie ujrza³ ju¿ ani skarbów, ani dziewicy, tylko w miejscu, na którym siedzia³a, zobaczy³ jakby niski zr¹b studni,
a w niej wodê krwawo zabarwion¹. Nieznoœny sw¹d nape³nia³ podziemie i zmusi³ m³odzieñca do ucieczki.
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DWÓCH PRZYJACIÓ£
Dwóch przyjació³, spêdziwszy weso³o kilka godzin w gospodzie, wysz³o na przechadzkê.
Gdy znaleŸli siê w pustym miejscu oko³o Czarciej Góry, spotkali dwóch nieznajomych uzbrojonych ludzi. A poniewa¿ ani oni, ani ci ludzie nie chcieli ust¹piæ z drogi, wiêc wszczê³a siê
k³ótnia, a nastêpnie bójka. Dobyto mieczów i r¹bano siê zapamiêtale. Jeden z przyjació³ ci¹³
przeciwnika, który pad³ z rozp³atan¹ g³ow¹. Na ha³as i szczêk orê¿a nadbiegli pe³ni¹cy stra¿
uzbrojeni pacho³kowie miejscy, co widz¹c ten, który sta³ siê zabójc¹, zbieg³, korzystaj¹c
z ciemnoœci, zaœ jego przyjaciel zosta³ pochwycony, odprowadzony do ratusza i nazajutrz
przed s¹dem stawiony.
Pró¿no siê zaklina³ i przysiêga³, i¿ jest niewinny zabójstwa, s¹d skaza³ go na œciêcie g³owy. Wyrok miano wykonaæ nazajutrz na placu ratuszowym.
Tej nocy prawdziwy zabójca nie móg³ zasn¹æ. Drêczy³y go wyrzuty sumienia, i¿ przela³
krew ludzk¹ i dopuœci³ do os¹dzenia na œmieræ niewinnego przyjaciela swego. Nad ranem pos³ysza³ g³os, który mu nakazywa³, aby szed³, wyzna³ swoj¹ winê i ratowa³ niewinnego. Zerwa³ siê z pos³ania i przybieg³ na miejsce stracenia w chwili, gdy kat czerwono ubrany bra³
miecz do rêki, by wyrok wykonaæ. Wielkim g³osem zacz¹³ wo³aæ, by wyrok powstrzymano,
gdy¿ on to w³aœnie jest winien zabójstwa.
Sprawê ponownie rozpatrzono, niewinnego uwolniono, a przestêpcê nazajutrz œciêto.
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NIEWINNIE OS¥DZONY
W roku 1737 rano zakrystian szed³szy do koœcio³a œw. Micha³a z przera¿eniem spostrzeg³,
i¿ koœció³ zosta³ okradziony. Z³odziej dosta³ siê w nocy do koœcio³a oknem i wykrad³ kosztowne kielichy, z³ot¹ ró¿ê, przys³an¹ El¿biecie Sapie¿ynie przez papie¿a Klemensa VIII, spru³
z ornatów per³y i zabra³ wiele innych rzeczy.
Powsta³ alarm, zbiegli siê ludzie i rozpoczêto poszukiwania œwiêtokradcy. Jako¿ niedaleko koœcio³a, przy moœcie zarzecznym spostrze¿ono œpi¹cego pod drzewem cz³owieka, a przy
nim na ziemi ujrzano kilka pere³.
By³ to m³ody cz³owiek, czeladnik szewski. Obudzony, przeciera³ oczy i d³ugo nie
móg³ zrozumieæ, czego od niego chciano i dlaczego obchodz¹ siê z nim w sposób brutalny. Gdy jednak dowiedzia³ siê, o co go obwiniaj¹ i gdy mu pokazano znalezione przy nim
per³y, œwiadcz¹ce o jego winie, zacz¹³ p³akaæ i przysiêga³ na wszystko co ma œwiêtego,
i¿ jest niewinny. Opowiedzia³, ¿e spêdzi³ noc w gospodzie na hulance z kilku kamratami
i wracaj¹c do domu na Zarzecze, a bêd¹c zupe³nie pijanym, upad³ i zasn¹³. W jaki sposób znalaz³y siê przy nim per³y, tego nie wie. Mo¿e z³odziej dla zatarcia œladów umyœlnie mu je podrzuci³.
Domniemanego winowajcê odprowadzono do ratusza i osadzono w wiêzieniu. W parê dni
potem stawiono go przed s¹dem, który pomimo ³ez i przysi¹g, i¿ nie jest winny zarzucanej
mu zbrodni kradzie¿y, skaza³ go na œmieræ przez powieszenie.
Na rynku przed ratuszem stale znajdowa³a siê szubienica na wzniesieniu o kilku stopniach.
W oznaczonym dniu niezmierny t³um zape³ni³ rynek. Niektórzy, chc¹c lepiej widzieæ, jak
bêd¹ wieszaæ œwiêtokradcê, wdrapali siê na drzewa.
Halabardnicy przyprowadzili na miejsce kaŸni winowajcê. Blady, zalany ³zami, szed³
chwiejnym krokiem, maj¹c rêce skrêpowane powrozem za plecami. Zbli¿aj¹c siê do rusztowania zacz¹³ g³oœno odmawiaæ litaniê do Matki Boskiej. Odmawia³ j¹ wstêpuj¹c na stopnie
szubienicy i ju¿ stoj¹c pod ni¹. Wœród tysiêcznego t³umu zalegaj¹cego rynek zapanowa³a taka
cisza, ¿e z najdalszych miejsc wyraŸnie s³ychaæ by³o s³owa litanii. Niektórzy zdjêli z g³ów
okrycia i na s³owa nieszczêœliwego, zwrócone do Najœwiêtszej Panny, odpowiadali: – Módl
siê za nami!
Kat czeka³, oparty o szubienicê.
Gdy litania by³a skoñczona, kat zarzuci³ skazañcowi stryczek na szyjê i pchn¹³ go z wysokoœci, ale nieszczêœliwy zdo³a³ jeszcze zawo³aæ:
– Matko! oka¿, ¿e jesteœ!
W tej samej chwili nowy i mocny sznur rozprys³ siê na czêœci i skazany pad³ na ziemiê.
Rozleg³y siê wo³ania: – Cud! Puœciæ wolno! Nie karaæ!
S¹d, widz¹c w tym zdarzeniu rozkaz Boga, uwolni³ biedaka od kary.
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W parê dni potem u ¯yda handlarza znaleziono sporo pere³ i kawa³y stopionego z³ota.
Wziêty na tortury ¯yd wyzna³, ¿e per³y, z³ot¹ ró¿ê i patynê, które przetopi³, kupi³ od niejakiego Bart³omieja, stró¿a przy koœciele œw. Anny.
Pojmany Bart³omiej przyzna³ siê, i¿ w nocy okrad³ koœció³ œw. Micha³a i podrzuci³ kilka
pere³ œpi¹cemu przy moœcie czeladnikowi, pragn¹c w ten sposób odwróciæ od siebie podejrzenie; skradzione kosztownoœci sprzeda³ za bezcen kilku handlarzom.
Bart³omieja powieszono na rynku, ale przedtem palono mu d³onie ogniem.
Poci¹gniêto do odpowiedzialnoœci wielu ¯ydów, których skazano na zwrot skradzionych
przedmiotów, koszta procesu i grzywnê na rzecz zrabowanego koœcio³a.
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O KSIÊDZU ZBÓJCY
W roku 1572 mieszka³ w Wilnie we w³asnej kamienicy pewien ksi¹dz, bardzo zamo¿ny.
O ile inni zacni kap³ani cieszyli siê ogólnym szacunkiem, ten ksi¹dz by³ przez wszystkich pogardzanym. Chciwy, nieludzki, pêdzi³ ¿ycie rozwi¹z³e. Zniszczy³ on powierzony sobie przez
umieraj¹cego cz³owieka testament i zagarn¹³ pieni¹dze jego sierot, które znalaz³y siê w nêdzy. Mówiono nawet, ¿e mia³ na sumieniu zabójstwo, gdy¿ dowiedziawszy siê na spowiedzi
o du¿ych pieni¹dzach, posiadanych przez pewnego kupca, otru³ go i pieni¹dze przyw³aszczy³.
Niegodziwy ksi¹dz nic sobie z tych zbrodni nie robi³ i nawet nie waha³ siê odprawiaæ nabo¿eñstwo. Zdarzy³o siê, i¿ w dzieñ Bo¿ego Cia³a, ów ksi¹dz zbrodniarz, gdy w koœciele katedralnym œw. Stanis³awa mia³ rann¹ mszê, nagle zacz¹³ robiæ pomy³ki, zblad³ strasznie,
w g³owie mu siê m¹ci³o, nie móg³ odró¿niæ liter w mszale i zamiast jednych wyrazów wymawia³ inne, s³owem by³ jakby w stanie poprzedzaj¹cym ciê¿k¹ chorobê.
W tym samym czasie przyszed³ do koœcio³a niejaki K³yszejko, który, chocia¿ katolik, by³
s³ug¹ heretyka. K³yszejko by³ obdarzony nadzwyczajn¹ si³¹, wprawiaj¹c¹ ludzi w zdumienie:
z ³atwoœci¹ ³ama³ podkowy, a w walkach niejednego przeciwnika pokaleczy³, bo nikt nie móg³
mu podo³aæ.
K³yszejko od lat siedemnastu nie by³ u spowiedzi, a ¿e przez ten czas wiele nagrzeszy³,
wiêc zapragn¹³ w dzieñ Bo¿ego Cia³a pojednaæ siê z Bogiem i w tym celu przyszed³ rano do
katedry. Nie wiadomo, co mu przeszkodzi³o spe³niæ swój zamiar, ale by³ na nabo¿eñstwie
i gorliwie siê modli³.
Us³yszawszy ksiêdza, œpiewaj¹cego s³owa psalmu: Grzechy moje skrêpowa³y miê, gdyby
powrozy, K³yszejko pad³ na twarz, zacz¹³ biæ g³ow¹ o kamienn¹ posadzkê, g³oœno p³akaæ, jêczeæ i krzyczeæ, tak, ¿e pomimo oporu musiano go wyprowadziæ z koœcio³a.
Zapytany o przyczynê p³aczu, odpowiedzia³:
– S³owa psalmu przypomnia³y mi, ¿e jestem grzesznikiem, ¿em nigdy nic dobrego nie
uczyni³, a za to mam na sumieniu du¿o z³ych i niegodziwych postêpków.
Wyszed³szy z koœcio³a, K³yszejko przez dziedziniec zamkowy skierowa³ siê ku bramie,
za któr¹ by³ most na Wilence, wiod¹cy na ulicê Zamkow¹, lecz, jak tylko wst¹pi³ na most,
pos³ysza³ groŸny g³os: „Wracaj” i nagle ujrza³ przed sob¹ diab³a, zagradzaj¹cego mu drogê
do miasta. Diabe³ ca³kiem czarny mia³ postaæ karze³ka i szerokie usta, z których wystawa³y
k³y. Wielkie okr¹g³e oczy œwieci³y blaskiem zielonawym. Rêk¹, uzbrojon¹ w pazury, wskazywa³ w stronê katedry i groŸnie wo³a³: „Wracaj, wracaj!”
K³yszejko przera¿ony, prawie nieprzytomny, zawróci³ i, goniony przez diab³a, pocz¹³ uciekaæ, a¿ dopad³ katedry. Tu w babiñcu wpad³ na niegodziwego ksiêdza, który w³aœnie po skoñczonej mszy wychodzi³ z koœcio³a. Porwa³ go w objêcia i zacz¹³ œciskaæ, a chc¹c go uca³owaæ zbli¿y³ usta do twarzy ksiêdza, ale zamiast poca³unku zacz¹³ zêbami gryŸæ mu policzki,
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nos, wargi. Wyrwa³ siê nieszczêœliwy i z krzykiem wpad³ do katedry, w której pomimo rannej
godziny by³o ju¿ sporo modl¹cych siê, ale za nim pêdzi³ K³yszejko i dopad³szy go, silnym
uderzeniem no¿a odr¹ba³ mu palce, którymi œwiêtokradztwo wznosi³ hostiê, po czym znowu
gryz³, szarpa³ i dusi³, tak ¿e obficie p³yn¹ca krew zbroczy³a twarze, rêce i ubranie zarówno
ofiary, jak napastnika.
Rzucili siê na pomoc obecni w koœciele, ale pró¿no usi³owali wyrwaæ ksiêdza z r¹k szaleñca, który, obdarzony niezwyk³¹ si³¹, odtr¹ca³ wszystkich i dot¹d szarpa³ sw¹ ofiarê, a¿ ta
ducha wyzionê³a.
Wtedy K³yszejko nagle siê opamiêta³ i cichym, ³agodnym g³osem opowiedzia³, ¿e wcale
ksiêdza nie zna³, widzia³ go po raz pierwszy, ale po spotkaniu na moœcie z diab³em, jakaœ
si³a, jakiœ g³os wewnêtrzny kaza³ mu zamordowaæ ksiêdza, poniewa¿ by³ on zbrodniarzem
i œwiêtokradc¹.
K³yszejko sam dobrowolnie poszed³ do sêdziego i ¿¹da³ dla siebie kary œmierci za pope³nion¹ zbrodniê. Jako¿ œciêto go na rynku.
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OSOBLIWE DZIECKO
Na £ukiszkach, przedmieœciu Wilna, mieszka³ ubogi stolarz z ¿on¹ i trojgiem ma³ych
dzieci. Cnotliwy, trzeŸwy i pracowity pracowa³ od rana do nocy, by wy¿ywiæ rodzinê, ale zarabia³ ma³o, tyle tylko, aby ¿onie i dzieciom nie daæ umrzeæ z g³odu. Tote¿ oczekiwane przyjœcie na œwiat jeszcze jednego dziecka stawa³o siê ciê¿arem za wielkim dla ubogiego rzemieœlnika. Nie narzeka³ on jednak i nie szemra³, tylko jeszcze gorliwiej j¹³ siê pracy, skracaj¹c
godziny snu i odpoczynku. Stolarzowa, patrz¹c na to, jak jej m¹¿ zapracowuje siê, srodze
cierpia³a, i¿ nie mo¿e mu dopomóc i p³aka³a w ukryciu, by m¹¿ nie widzia³.
Na wiosnê urodzi³ siê têgi ch³opak o niebieskich oczêtach. Raz w nocy w parê dni po urodzeniu dziecka, stolarz wykañcza³ w przyleg³ej izbie jak¹œ piln¹ robotê, ¿ona zaœ jego, jeszcze s³aba, karmi³a piersi¹ nowo narodzone niemowlê. Boleœnie œciska³o siê serce biednej
matki na myœl, ¿e przyby³a im jeszcze jedna istota, któr¹ trzeba bêdzie ¿ywiæ i odziewaæ.
Gor¹ce ³zy sp³ywa³y z oczu stolarzowej, wreszcie zaczê³a siê modliæ do Najœwiêtszej Panny
i prosiæ, by ich nie opuszcza³a i nie da³a zgin¹æ. Wtem pos³ysza³a g³os, jakby z nieba wychodz¹cy:
– Nie smuæ siê i ufaj. Bóg zsy³a wam to dzieciê na pociechê i ratunek.
W tej samej chwili dziecinka wypuœci³a pierœ, któr¹ ssa³a, podnios³a g³ówkê i z anielskim
uœmiechem spojrza³a w oczy matki, jakby potwierdzaj¹c tylko co pos³yszane przez ni¹ proroctwo.
Stolarz, któremu ¿ona opowiedzia³a o zdarzeniu, przypisa³ to z³udzeniu spowodowanemu
chorobliwym stanem po³o¿nicy.
Ale zaczê³y siê dziaæ dziwne rzeczy. Nowo narodzony ch³opiec, któremu na chrzcie dano
imiê Antoni, rós³ i rozwija³ siê z zadziwiaj¹c¹ szybkoœci¹. W tydzieñ po przyjœciu na œwiat
odrzuci³ spowijacze i siedzia³ o w³asnej sile, w dwa tygodnie móg³ ju¿ chodziæ, zacz¹³ mówiæ i szybko jeden po drugim, wyrzyna³y mu siê z¹bki. By³o to dziwnie mi³e i dobre dziecko,
nie sprawiaj¹ce rodzicom ¿adnego k³opotu.
Wieœæ o cudownym ch³opcu szybko siê po mieœcie i okolicach rozesz³a, tote¿ przychodzili ludzie, by go zobaczyæ i podziwiaæ. Kilku zamo¿nych obywateli, poznawszy stolarza, jego
zacnoœæ i uczciwoœæ i chc¹c mu dopomóc, dawa³o robotê, za któr¹ hojnie p³aci³o.
A ch³opiec rós³ i mê¿nia³ z dniem ka¿dym. W 6. miesi¹cu ¿ycia wygl¹da³ na 15–letniego
dziarskiego ch³opaka. Wyrêcza³ ojca w robocie, a wykonywa³ j¹ tak piêknie i trwale, ¿e stolarz nie móg³ ju¿ nad¹¿yæ w wykonywaniu obstalunków, które zewsz¹d nap³ywa³y i musia³
przyj¹æ kilku czeladników.
W wolnych od pracy chwilach Antoœ rzeŸbi³ z drzewa figury, najwiêcej œwiêtych i malowa³ je kolorami. I w tym wykaza³ niezwyk³y talent. Wykonane przezeñ figury by³y przepiêkne i sprawia³y wra¿enie ¿ywych, tote¿ rozchwytywano je i p³acono du¿e pieni¹dze.
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W koœcio³ach wileñskich ozdob¹ o³tarzów by³y wyrzeŸbione przez Antosia figury Chrystusa Ukrzy¿owanego i Matki Boskiej, dla której mia³ on szczególn¹ czeœæ. Ale za te figury
nie przyjmowa³ zap³aty i ofiarowywa³ je koœcio³om.
W domu stolarza zakwit³ dostatek. Nie tylko rozszerzy³ on znacznie pracowniê, ale po kilku
miesi¹cach uzbiera³ tyle pieniêdzy, ¿e móg³ wybudowaæ niewielki, ale wygodny dworek.
Stolarz i jego ¿ona, patrz¹c na cudowne wzrastanie Antosia i na szczêœcie, które im ze
sob¹ przyniós³, œwiêcie wierzyli, ¿e to Bóg ulitowa³ siê nad nimi i zes³a³ im to dzieciê cudowne, tote¿ kochali je nad ¿ycie.
Jako¿ Antoœ zas³ugiwa³ na mi³oœæ. Rozumny, ³agodny, skromny, pracowity, przywi¹zany
do rodziców i rodzeñstwa, mi³osierny, lituj¹cy siê nad ka¿dym biedakiem i œpiesz¹cy z pomoc¹, by³ przez wszystkich kochany.
Nie mia³ jeszcze skoñczonego roku ¿ycia, a wygl¹da³ na dwudziestoletniego m³odzieñca.
By³ urodziwy, silnie zbudowany, zgrabny i zrêczny, ale szczególnie piêknymi by³y jego oczy,
pe³ne wyrazu i s³odyczy. Niejedna dziewczyna, spotkawszy siê z jego wejrzeniem, rumieni³a
siê, a serce jej ¿ywiej biæ zaczyna³o. Ale Antoœ jakoœ ma³o zwraca³ uwagi na zalotne spojrzenia dziewcz¹t. Nie czu³ potrzeby kochania. Wystarcza³a mu mi³oœæ rodziców i rodzeñstwa.
Min¹³ rok i stolarz z biedaka sta³ siê cz³owiekiem bogatym, starszym cechu i ³awnikiem
w magistracie. Za to w Antosiu zaczê³y zachodziæ nowe zmiany.
Cia³o jego zaczê³o stopniowo siê zmniejszaæ, tak ¿e po up³ywie pó³ roku sprawia³ wra¿enie ch³opca dziesiêcioletniego, a jeszcze po paru miesi¹cach nie ró¿ni³ siê od piêcioletnich
dzieci. Przy koñcu roku przesta³ chodziæ i mówiæ i sta³ siê niemowlêciem. W drug¹ rocznicê
swych urodzin dziecina zas³ab³a nagle i skona³a na rêkach zrozpaczonej matki. SnadŸ spe³ni³a przeznaczone jej od Boga zadanie i ju¿ nie by³a potrzebna.
Ksi¹dz Naramowski przytacza nieco inn¹ wersjê tego podania. W roku 1671 urodzi³ siê
w Wilnie ch³opiec normalny, lecz po roku zacz¹³ olbrzymio rosn¹æ (in molem ecrescere giganteam coepit) i sta³ siê monstrum. Gdy up³yn¹³ rok ch³opiec zacz¹³ zmniejszaæ siê, tak ¿e
w niczym ju¿ od innych dzieci siê nie ró¿ni³.
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SK¥PA BABA
Na przedmieœciu Wilna mieszka³a baba strasznie sk¹pa. Gdy jaki ubogi prosi³ j¹ chocia¿by o kawa³ek chleba, nie tylko nic nie da³a, ale jeszcze wpada³a w z³oœæ, wymyœla³a od ostatnich s³ów, a nieraz i psem poszczu³a. Mia³a owa baba syna, który wcale do matki podobnym
nie by³. O ile ona by³a z³¹ i czerstwego serca, o tyle syn jej litowa³ siê nad ubogimi nieraz po
kryjomu oddawa³ im swoje jedzenie.
Raz gdy baba pieli³a w ogrodzie warzywnym, zbli¿y³ siê staruszek ¿ebrak, siwiuteñki jak
go³¹b i prosi³ o ja³mu¿nê. Baba, swoim zwyczajem zaczê³a krzyczeæ, nieprzystojnie wymyœlaæ i groziæ, ale ¿ebrak znosi³ wszystko w pokorze, k³ania³ siê i powtarza³ sw¹ proœbê, a¿
zniecierpliwiona baba ze z³oœci¹ rzuci³a mu g³ówkê cebuli ze szczypiorem.
Po niejakim czasie ta kobieta umar³a i po œmierci gorza³a w piekle. Syn jej, który mia³
³askê u Boga, b³aga³ Go o wybawienie matki od m¹k piekielnych. Pan Bóg zgodzi³ siê, ale
zastrzeg³, ¿e syn wydostanie j¹ z piek³a podaj¹c jej szczypior.
Przyszed³ on tedy nad brzeg piek³a, nachyli³ siê nad przepaœci¹, wyci¹gn¹³ rêkê i powiedziawszy matce, aby za szczypior uchwyci³a i mocno go trzyma³a, zacz¹³ ci¹gn¹æ j¹ w górê.
Widz¹c to inne dusze pokutuj¹ce uczepi³y siê baby, chc¹c z ni¹ razem wydostaæ siê z p³omieni piek³a. Ale baba, jak za ¿ycia byka z³¹ i zazdrosn¹, tak¹ i po œmierci pozosta³a, wiêc
dalej¿e otrz¹saæ z siebie przyczepione dusze i kopaæ je nogami. Pró¿no prosi³ j¹ syn i ostrzega³, by zachowywa³a siê spokojnie, baba g³ucha na jego b³agania, dot¹d siê rzuca³a i szarpa³a, a¿ szczypior siê urwa³ i z³a kobieta polecia³a na samo dno piek³a i na zawsze tam pozosta³a, ku wielkiej diab³ów radoœci. Dusze zaœ, które by³y bli¿ej brzegu, wylaz³y na górê i opuœci³y piek³o.
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KAMIENIE NA ŒNIPISZKACH
W ogrodach z prawej strony ulicy Wi³komierskiej do niedawna mo¿na by³o ogl¹daæ gromadê wielkich kamieni, maj¹cych dziwne kszta³ty, przypominaj¹ce postacie ludzkie.
Kamienie te le¿¹ w okr¹g; jedne z nich podobne do stoj¹cych, lub siedz¹cych mê¿czyzn
i kobiet, w innych mo¿na siê dopatrzyæ podobieñstwa do le¿¹cych postaci. W œrodku stoi g³az,
jakby skamienia³e w uœcisku mi³osnym postacie kobiety i mê¿czyzny.
Do tych kamieni przywi¹zane jest nastêpuj¹ce podanie.
W pogodny dzieñ letni w koœciele œw. Rafa³a odby³ siê œlub m³odego rzemieœlnika z córk¹
mieszczanina. Zaproszone na wesele liczne grono goœci zaczê³o ucztowaæ ju¿ przed œlubem.
Raczono siê wódk¹ i piwem, œpiewano i puszczano siê w tany przy dŸwiêkach skrzypiec,
tote¿ gdy wyruszono do koœcio³a, wszyscy, nie wy³¹czaj¹c m³odej pary, byli mocno podhumorzeni. Podczas obrzêdu œlubnego zebrani w koœciele zachowywali siê nieprzystojnie i, nie
zwa¿aj¹c na œwiêtoœæ miejsca, czynili g³oœne uwagi, drwili z obrzêdu i ze staruszka ksiêdza,
który œlub dawa³. Pañstwo m³odzi ogl¹dali siê, zamieniali z dru¿bami i dru¿kami pó³s³ówka
i uœmiechy i nic sobie z wa¿noœci chwili nie robili. Nie doœæ tego, pan m³ody, poca³owawszy
podany mu przez ksiêdza krucyfiks, siarczyœcie splun¹³ na stronê, co wywo³a³o ogólny
œmiech.
Oburzony takim œwiêtokradztwem sêdziwy kap³an, surowo zgromi³ zebranych i rzek³:
– Oby was Bóg nie ukara³!
Gdy to wyrzek³, wszystkie œwiece na o³tarzu zgas³y.
Z ha³asem i œmiechem orszak œlubny opuœci³ koœció³ i pod¹¿y³ ulic¹ Wi³komiersk¹ na
ucztê weseln¹ do domu rodziców panny m³odej.
Przodem szli grajkowie, wygrywaj¹cy na skrzypcach skoczne melodie, za nimi, otaczaj¹c
m³od¹ parê, kroczy³y dziewos³êby, przytupuj¹c i wyœpiewuj¹c nie zawsze przyzwoite piosenki.
Wyœmiewano siê z ksiêdza i jego groŸby, a pan m³ody zawo³a³:
– Ciekawym, jak to Pan Bóg ma nas ukaraæ?
Zaledwie wyrzek³ te s³owa bluŸniercze, gdy na pogodnym niebie ukaza³a siê kula ognista,
która lecia³a z szalon¹ szybkoœci¹, a¿ wreszcie pad³a tu¿ przed orszakiem i rozprys³a siê na
setki od³amków. Podniós³ siê tuman kurzu i zakry³ sob¹ orszak weselny. Gdy kurz opad³,
oczom przera¿onych niezwyk³ym zjawiskiem przechodniów przedstawi³ siê dziwny widok,
który przej¹³ ich zgroz¹. Zamiast rozbawionych goœci ujrzeli gromadê kamieni. M³oda para
nowo¿eñców skamienia³a we wzajemnym uœcisku.
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WICZA £APA
Miejscowoœæ w po³udniowej stronie Wilna w bliskoœci Ponar przy kolei warszawskiej po³o¿ona nosi dziwn¹ nazwê Wilczej £apy. Tu, przy drodze pomiêdzy szpitalem kolejowym,
a plantem kolei ¿elaznej znajduje siê znacznych rozmiarów kamieñ, na którym znaæ parê odcisków, jakby ³ap zwierzêcych. Do tego kamienia, od którego miejscowoœæ nazwê sw¹ otrzyma³a, przywi¹zane s¹ nastêpuj¹ce podania.
Diabe³, przez w³adcê piekie³ na ziemiê na po³ów dusz ludzkich wys³any, b³¹ka³ siê w okolicy Wilna, a¿ znu¿ony usiad³ na wielkim kamieniu. Poniewa¿ uda³o mu siê sprowadziæ z drogi cnoty pewn¹ liczbê ludzi i pozyskaæ ich dla piek³a, zacz¹³ siê pyszniæ i ur¹gaæ Stwórcy,
twierdz¹c, i¿ jest od Niego potê¿niejszym i mocniejszym. Us³ysza³ to Pan Bóg i zes³a³ anio³a, który rzek³ do diab³a:
– Ano poka¿ sw¹ moc i si³ê i zmia¿d¿ na proch kamieñ, na którym siedzisz.
Diabe³ pewny swej si³y, zeskoczy³ z kamienia i wpar³ siê weñ ³ap¹ – a mia³ on ³apy wilcze. Pró¿no jednak wysila³ siê i naprê¿a³ usi³uj¹c skruszyæ kamieñ, a¿ ozor z pyska wywiesi³,
œlepia mu z wielkiego natê¿enia na ³eb wylaz³y i krwi¹ nabieg³y, a pot smrodliwy pokry³ cielsko. Twardy g³az nie podda³ siê, tylko ³apa nieco w niego siê zag³êbi³a i pozostawi³a odcisk.
Zawstydzi³ siê bies, zafrasowa³ i podkurczywszy ogon, jak niepyszny powlók³ siê do piek³a.
Wed³ug innego podania, diabe³ zobaczy³ pas¹c¹ siê m³od¹ kozê, a ¿e by³ g³odny, postanowi³ z³apaæ j¹ i po¿reæ. Zamieni³ siê tedy w wilka i rzuci³ siê ku kozie, która zaczê³a umykaæ.
Na drodze le¿a³ wielki kamieñ, którego koza nie mog³a omin¹æ. Skorzysta³ z tego diabe³, zaczarowa³ kamieñ i rozmiêkczy³, przypuszczaj¹c, ¿e gdy gonione zwierzê wpadnie na miêkki,
jak ciasto g³az, ugrzêŸnie w nim i da siê schwytaæ. Ale omyli³ siê w rachubie, bo lekka i zwinna koza jednym susem przesadzi³a kamieñ. Tylko tyln¹ ³apk¹ dotknê³a jego powierzchni, pozostawiaj¹c na niej odcisk kopytka.
Wpad³ te¿ na kamieñ, goni¹cy kozê diabe³ i równie¿ odcisn¹³ na nim œlad wilczej ³apy.
Tymczasem koza zdo³a³a umkn¹æ, a diabe³ pozosta³ z niczym.
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STATUA CHRYSTUSA NA ŒNIPISZKACH
W raz za Zielonym Mostem znajduje siê niewielki pagórek sypany, na którym wznosi siê
czworok¹tny s³up murowany z altan¹, przykryt¹ daszkiem, wieñczonym krzy¿em. W altanie
znajduje siê statua Chrystusa w postaci nieco pochylonej, dŸwigaj¹cego na ramieniu krzy¿
wielki.
Wed³ug podania wzgórze to ma byæ wspóln¹ mogi³¹ poleg³ych w bitwie pod Wilnem
Krzy¿aków. W rzeczywistoœci zaœ za dawnych czasów na wzgórzu istnia³a ma³a warownia
drewniana, broni¹ca przeprawy przez Wiliê. Podczas wojen w XVII wieku warownia uleg³a
zniszczeniu. Wtedy jeden z obywateli œnipiskich umieœci³ tu na s³upie murowanym drewnian¹
figurê œw. Jana Nepomucena, która, stoj¹c nieprzykryta i wystawiona na deszcz i œnieg z czasem zgni³a, a s³up w gruzy siê rozsypa³.
Gdy w roku 1703 stan¹³ koœció³ œw. Rafa³a, jezuici w kilka lat potem wymurowali na
wzgórzu wiêkszy s³up z altan¹, aby zabezpieczyæ now¹ statuê œw. Jana Nepomucena, któr¹
prze³o¿ony jezuitów poleci³ wyrzeŸbiæ z drzewa i pomalowaæ znanemu w Wilnie rzeŸbiarzowi Janowi, za co by³a umówiona zap³ata oœmiu talarów bitych.
Legenda tak opiewa powstanie figury Pana Jezusa. Snycerz Jan z rodzin¹, sk³adaj¹c¹ siê
z ¿ony i trojga dzieci, mieszka³ przy ulicy Kalwaryjskiej we w³asnym dworku, przy którym
znajdowa³a siê jego pracownia.
Otrzymawszy od prze³o¿onego oo. jezuitów zamówienie na figurê œw. Jana Nepomucena,
artysta od razu nie móg³ jej wykonaæ, poniewa¿ musia³ na d³u¿szy czas wyjechaæ. Wróciwszy z podró¿y, ju¿ mia³ przyst¹piæ do roboty, gdy w roku 1710 wybuch³o w Wilnie morowe
powietrze, najstraszniejsze ze wszystkich, jakie kiedykolwiek nawiedzi³y miasto.
Poprzedzi³ je g³ód okropny, który opisa³ œwiadek naoczny Za³uski. U nas – pisze on –
nêdza, jakiej ani widzieæ, ani czytaæ o podobnej w historii nie zdarzy³o siê... w miesi¹cu lipcu jeden Rochi³a z towarzystwem podj¹³ siê grzebaæ umar³ych i ju¿ od lipca (1709) do Wielkiej Soboty (1710) w³¹cznie zapisa³ pogrzebionych 22862... Kiedy konia zdech³ego znajd¹,
albo kiedy gdzie padnie t³umnie siê zbiegaj¹, rozrywaj¹ go, chwytaj¹, po¿eraj¹. Psy, koty,
gdzie znajd¹, za przysmak chwytaj¹. Niektórzy biegn¹ po wsiach, zapalaj¹ obory i przywi¹zane byd³o opalone tak po¿eraj¹. Pod Wilnem m¹¿ z ¿on¹ zabili naprzód najmniejszego syna,
potem drugiego siedmioletniego prawie, ugotowali i zjedli. Inni trupy jedz¹.
Z powodu okropnego g³odu lud wiejski masami rzuci³ siê do Wilna i, nape³niaj¹c ulice,
rozpaczliwie wo³a³ chleba i umiera³ tysi¹cami. Stosy trupów zawala³y ulice, rynki i podwórza. W samym Wilnie umar³o wtedy 30 tysiêcy chrzeœcijan i 3700 ¿ydów. Straszny obraz
przedstawia³o miasto, przepe³nione t³umami ludzi wyj¹cych z g³odu i w okropnych mêkach
konaj¹cych na ulicach. Epidemia i g³ód spustoszy³y Wilno tak, ¿e w wielu kamienicach nie
pozosta³o ani ¿ywej duszy. Takich domów obawiano siê i przez lat 40 sta³y one pustkami.
67

Kto tylko móg³, ucieka³ z zara¿onego miasta.
Zamierza³ uczyniæ to i Jan, pragn¹c ratowaæ siebie i rodzinê od strasznej zarazy, gdy pewnej nocy we œnie, czy na jawie (tego snycerz nie móg³ z pewnoœci¹ powiedzieæ) ukaza³ mu
siê Chrystus w szacie czerwonej, dŸwigaj¹cy krzy¿ i rzek³ do niego:
– Janie, sporz¹dzaj rych³o statuê z tego kloca drzewa, ale tak¹, a nie inn¹, jak miê tu widzisz. Ani ciebie, ani domu twego ¿adna zaraza nie dotknie, gdy mnie us³uchasz. Pamiêtaj!
Snycerz zaniecha³ zamiaru opuszczenia Wilna, niebawem przyst¹pi³ do roboty i po roku
pracy wyrzeŸbi³ statuê Zbawiciela, krzy¿ dŸwigaj¹cego.
Przez ca³y czas trwania zarazy nikt w domu jego nie zachorowa³, chocia¿ doko³a ludzie
marli setkami.
Gdy epidemia usta³a i oo. jezuici do Wilna wrócili, prosi³ Jan, by przyjêli wyrzeŸbion¹
przez niego figurê i ustawili w altanie na s³upie. Zgadza³ siê nawet na mniejsz¹ zap³atê, ale
spotka³ siê z odmow¹, poniewa¿ s³up by³ przeznaczony na umieszczenie na nim figury œw.
Jana Nepomucena.
Nied³ugo potem jednemu z zakonników, wielce w zgromadzeniu powa¿anemu starcowi,
objawi³ siê Chrystus i ¿¹da³, a¿eby przyjêto figurê od snycerza. Staruszek uda³ siê do ksiêdza
ekonoma Sempiñskiego, który zaprowadzi³ go do prze³o¿onego ks. Ptaka. Ten, wys³uchawszy opowiadania o objawieniu i widz¹c wzruszenie starca, kaza³ statuê przyj¹æ i snycerzowi
wed³ug umowy zap³aciæ. Poniewa¿ jednak ks. Ptak nie czu³ siê w prawie umieszczaæ figurê
na s³upie bez pozwolenia zwierzchnoœci swojej, wiêc postawiono statuê w sk³adzie rzeczy
koœcielnych.
Up³yn¹³ prawie rok, gdy pewnego dnia brat zakonny Antoni Rychter, krz¹taj¹c siê w sk³adzie pos³ysza³ g³os:
Dopóki¿ mnie wiêziæ
bêdziecie w tej jaskini?
Zrozumia³ braciszek, ¿e g³os ten z ust figury Pana Jezusa wychodzi, poniewa¿ w sk³adzie
nikogo, prócz niego samego, nie by³o. Przera¿ony rzuci³ siê do prze³o¿onego, któremu
opowiedzia³ o zdarzeniu.
To wp³ynê³o na zdecydowanie siê na ustawienie figury w altanie na s³upie, co nast¹pi³o
z wielk¹ uroczystoœci¹ dnia 9 maja 1720 roku.
W domu Czerwiñskiej na rogu ul. Wileñskiej i Trockiej stró¿em by³ niejaki Mateusz Poku³owicz, licz¹cy lat 57, który od kilku lat na oczy by³ cierpi¹cym. Leczy³ siê u lekarzy, zwraca³ siê do znachorek, stosowa³ wszystko, co tylko kto poradzi³, nic nie pomog³o i w paŸdzierniku 1845 roku biedak zupe³nie oœlep³.
W wigiliê Najœwiêtszej Panny Gromnicznej 1847 roku, gdy Poku³owicz uda³ siê na spoczynek i ju¿ zasypia³, us³ysza³ g³os: „PrzyjdŸ do mnie i oczyœæ mnie, a ja ciebie uzdrowiê,
bêdziesz widzia³”.
Nastêpnej nocy ten¿e sam g³os pos³ysza³. Wtedy oœmieli³ siê zapytaæ: „Dok¹d mam iœæ?”
i otrzyma³ odpowiedŸ:
– Znasz s³up za zielonym mostem na wzgórku. Chrystus Pan krzy¿ niesie, tam przyjdŸ
i oczyœæ mnie, a bêdziesz widzia³; jeœli nie bêdziesz móg³ oczyœciæ mnie u s³upa, to przyjdŸ
do koœcio³a œw. Rafa³a, a jak bêdziesz móg³, oczyœcisz.
Poku³owicz raniutko dnia nastêpnego wzi¹³ rydel i uda³ siê we wskazane miejsce, ale
wzgórze tak by³o œniegiem zasypane, ¿e œlepy ugrz¹z³ po kolana i ledwo siê wykopa³. Zmartwiony powróci³ do domu i postanowi³ oczyœciæ wzgórze na wiosnê, gdy œnieg stopnieje.
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Tego¿ dnia poszed³ do pobliskiego koœció³ka ksiê¿y Bonifratrów i tam w skupieniu modli³ siê
do Pana Jezusa, ponawiaj¹c swe postanowienie oczyszczenia i naprawienia s³upa. Zacz¹³
rzewnie p³akaæ, a gdy ³zy p³yn¹ce chusteczk¹ ociera³, zda³o mu siê, ¿e coœ z oczu jakby na
chustce zosta³o, ¿e mrok, zaœcie³aj¹cy mu wzrok, przejaœnia siê. Jako¿ zacz¹³ odró¿niaæ
przedmioty coraz wyraŸniej i po kilku minutach przejrza³, po czym obmy³ oczy wod¹ ze studzienki znajduj¹cej siê w tym koœciele i uszczêœliwiony wróci³ do domu.
Przez resztê zimy z pracy oszczêdzi³ kilka rubli i z nadejœciem wiosny naj¹³ robotników,
s³up otynkowa³ i figurê Chrystusa na nowo pomalowa³. W³asnorêcznie oczyœci³ pagórek, bruk
naprawi³ i wszystko, co mu w widzeniu uczyniæ kazano, uczyni³ i zebranemu ludowi opowiada³ o swoim uzdrowieniu cudownym.
Odt¹d figura Chrystusa na Œnipiszkach uznana zosta³a za s³yn¹c¹ ³askami.
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OJCIEC MELCHIOR I DIABE£
Pod koœcio³em podominikañskim œw. Ducha w Wilnie znajduj¹ siê obszerne podziemia,
które niegdyœ przepe³nione by³y trumnami. Te przed laty piêædziesiêciu przeniesiono do jednego sklepu i ustawiono jedne na drugich, tak ¿e siêgaj¹ sklepienia, a sklep zamurowano.
W jednym ze sklepów grobowych, pomiêdzy szcz¹tkami trumien spróchnia³ych, koœæmi
i próchnem do niedawna mo¿na by³o ogl¹daæ zw³oki zakonnika dominikanina w pozycji siedz¹cej w fotelu ¿elaznym. Nieboszczyk by³ odziany w bia³y habit, którego kaptur g³owê
opuszczon¹ na piersi ca³kowicie okrywa³.
Opowiadano, ¿e s¹ to zw³oki b³ogos³awionego o. Melchiora z Warki, zakonu kaznodziejskiego, który zmar³ w Wilnie roku 1602, œpiewaj¹c: Subvenite Sancti Dei.
O. Melchior s³yn¹³ z nauki, cnotliwoœci i krasomówstwa. Kazania jego gromadzi³y w koœciele œw. Ducha t³umy wiernych, s³uchaj¹cych z zapartym oddechem natchnionych s³ów niezrównanego kaznodziei.
O. Melchior ca³ym swym gor¹cym sercem nienawidzi³ szatana, wypowiedzia³ mu walkê,
ostrzega³ przed jego z³oœci¹ i przebieg³oœci¹, z jak¹ stara siê sprowadziæ ludzi z drogi cnoty,
obrazowo przedstawia³ okropnoœci piekie³ i m¹k tam oczekuj¹cych grzeszników.
Potêg¹ s³owa i w³asnym przyk³adem œwi¹tobliwy kap³an niejedn¹ duszyczkê nawróci³,
wyrwa³ mocom piekielnym i Niebu powróci³.
O. Melchior s³awny by³ równie¿ z wypêdzania szatanów.
Diabe³ wœcieka³ siê i z ca³ego swego szatañskiego serca nienawidz¹c cnotliwego zakonnika, ucieka³ siê do rozmaitych wybiegów, by mu spokój zatruwaæ. Tak, nieraz, gdy wieczorem wœród ciszy klasztornej o. Melchior w swej celi ubogiej przy œwietle lampki olejnej zatopiony bywa³ w czytaniu ksi¹g, lub rozmyœlaniach pobo¿nych, diabe³ roztacza³ przed jego
oczami obrazy ponêtne. Skromna cela przeistacza³a siê w bogat¹ komnatê o wygodnych meblach, dywanach, obrazach, srebrnych œwiecznikach. Stó³ ugina³ siê od rozmaitych potraw,
owoców, ciast, win, miodów, które nêci³y wzrok i wzbudza³y apetyt i pragnienie. Innym razem diabe³ przybiera³ na siê postaæ cudnej piêknoœci dziewicy, która lubie¿nie wyci¹ga³a bia³e ramiona i wabi³a wzrokiem i œmiechem.
Pró¿ne jednak by³y wszystkie próby kuszenia. O. Melchior pozostawa³ niewzruszony i tylko ¿arliwiej siê modli³. Wtedy szatan chwyta³ siê innych sposobów, mianowicie usi³owa³ nastraszyæ zakonnika, przyjmuj¹c na siê postaæ ju¿ to straszyde³, ju¿ to rozmaitych bestii potwornych, gadów, ¿mij. Musia³ jednak zmykaæ, zgrzytaj¹c zêbami, gdy o. Melchior bra³ do
rêki kropid³o, kropi³ wod¹ œwiêcon¹ i ¿egna³ krzy¿em.
Pozbywszy siê diab³a, œwi¹tobliwy kap³an zdejmowa³ ze œciany dyscyplinê, obna¿a³ siê
do pasa i, klêcz¹c przed krucyfiksem, biczowa³ siê i modli³ d³ugo w noc, a¿ wyczerpany, zasypia³ na kamiennej posadzce.
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Raz diabe³ zakrad³ siê nawet do zakrystii i gdy tam przyszed³ o. Melchior i zacz¹³ ubieraæ
siê do mszy diabe³, przybrawszy postaæ rudego psa, usi³owa³ mu przeszkodziæ, pl¹ta³ siê
u nóg, targa³ za odzie¿, skomli³, warcza³, a¿ zniecierpliwiony kap³an porwa³ go za kark
i wrzuci³ do piek³a, po czym spokojnie ju¿ mszê odprawi³.
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HISTORIA SPRAWIEDLIWIE NAWRÓCONEGO
(MASE GER CEDEK)
Podanie ¿ydowskie
By³ w Polsce wielki Pan Pot...ki, który mia³ syna m¹drego. Gdy ch³opiec wyrós³, ojciec
pos³a³ go dla dokoñczenia nauk do miasta Pary¿a. Tam spotka³ siê on i zaprzyjaŸni³ z m³odym Zarêb¹, synem niezamo¿nego szlachcica ze ¯mudzi. Zarêba uczy³ siê w Wilnie, a ¿e by³
wielkim mêdrcem, i przeœcign¹³ w naukach swoich rówieœników, wiêc dano ch³opcu wiele
pieniêdzy i pos³ano go do miasta Pary¿a, gdzie by³ z wielk¹ czci¹ przyjêty.4
Pewnego dnia dwaj towarzysze poszli ogl¹daæ osobliwoœci Pary¿a. W jednej winnicy zobaczyli namiot, a w nim siedz¹cego nad ksi¹¿k¹ starego ¯yda niemieckiego. Ksiêga by³a drukowana w nieznanym im jêzyku. Zapytany starzec wyt³umaczy³, ¿e jest to jêzyk œwiêty-hebrajski, po czym na proœbê m³odzieñców opowiedzia³ im treœæ kilku rozdzia³ów.
I s³owa Zakonu wesz³y do ich serc, i uprosili starca aby ich uczy³, a syn magnata obieca³
mu hojn¹ zap³atê. Odt¹d trzy razy w tygodniu Pot...ki i Zarêba chodzili do ¯yda na naukê,
a w pó³ roku nauczyli siê ca³ego Piêcioksiêgu. I stali siê innymi ludŸmi, ucz¹c siê starego Zakonu. Nie pilnowali czasu uczenia siê w Akademii i nie szli do domu modlitwy.
Jednego dnia poszli ci dwaj przyjaciele przechadzaæ siê po polu. I powiedzia³ syn magnata do towarzysza: – Bracie, ja ci wszystkie skrytoœci serca mojego wyjawiê, ale nie og³aszaj
tego. W sercu moim postanowi³em udaæ siê do Amsterdamu, aby przyj¹æ wiarê ¿ydowsk¹,
poniewa¿ wiara izraelska jest prawdziw¹, jak wiemy.
I odpowiedzia³ Zarêba:
– Jak ty, tak i ja. I ja tak zrobiê, gdy bêdê mia³ pieni¹dze na koszta podró¿y.
I przysiêgli obydwaj i zawarli umowê i powiedzieli:
– Bóg œwiadkiem miêdzy nami!
Syn magnata pojecha³ do miasta Rzymu, aby zbadaæ, która wiara jest prawdziwa. I papie¿
przyj¹³ go z wielk¹ czci¹ i uczy³ siê w Akademii papie¿a i co tydzieñ wydawa³ ucztê dla
wszystkich panów papieskich, a s³ugom ich dawa³ wielkie podarunki. I od nich dowiedzia³
siê o obyczajach papie¿a, ¿e nie taki on œwi¹tobliwy, za jakiego siê wydaje, ¿e wcale nie
wstêpuje do nieba, jak o tym mówi¹, tylko siedzi sobie w najg³êbszym pokoju.
4

Legendê powy¿sz¹ podajê w streszczeniu wed³ug J.I. Kraszewskiego (Wilno, t. III, str. 173), który wydrukowa³ j¹ pod tym
tytu³em w dos³ownym t³umaczeniu z rêkopisu hebrajskiego.
Do podania da³a powód historia magnata Pot...ego, który w Amsterdamie przeszed³ na wiarê ¿ydowsk¹, i za to, gdy do
kraju powróci³, by³ spalony w r. 1719 w Wilnie miêdzy zamkiem a Wili¹. Popio³y jego pochowano na mogi³kach ¿ydowskich za Wili¹. Pamiêæ Abrahama (takie by³o imiê ¿ydowskie Pot...iego) ¯ydzi maj¹ w wielkim poszanowaniu i rocznicê
jego spalenia obchodz¹ drugiego dnia œwiêta Szewues w Synagodze (przypis autora).
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I uciek³ z Rzymu Pot...ki, wsiad³ na okrêt i przyby³ do Amsterdamu i przeszed³ na wiarê
¿ydowsk¹.
Tymczasem Zarêba skoñczy³ nauki w mieœcie Pary¿u i, nie maj¹c o przyjacielu ¿adnych
wiadomoœci, powróci³ do swego kraju. Przeje¿d¿aj¹c przez dobra hetmana Tysz...cza, który
by³ przyjacielem jego ojca i da³ mu pieni¹dze na pobyt w Pary¿u, wst¹pi³ na noc do pa³acu
hetmana. Tysz...icz przyj¹³ go z wielk¹ czci¹ i zatrzyma³ przez parê miesiêcy, a gdy mêdrzec
Zarêba chcia³ odjechaæ powiedzia³ mu pan hetman:
– Wyjawiê ci tajemnicê serca mego, ¿e ci dam jedyn¹ córkê moj¹ za ¿onê, bo ciê pokocha³em.
I Zarêba poj¹³ na dobre szczêœcie córkê hetmana za ¿onê i sta³ siê bardzo wielkim ten m³odzieniec miêdzy wszystkimi panami. I wszystkie potrzeby kraju zawis³y od jego wyroku.
A gdy ¿ona powi³a mu syna, przez miesi¹c by³y wielkie uczty i oto wœród upojenia i radoœci
zapomnia³ Zarêba umowy i przysiêgi, któr¹ zawar³ w Pary¿u ze swoim towarzyszem.
W tym czasie przysz³y listy z kraju polskiego, ¿e zgin¹³ bez œladu syn magnata wielkiego,
Pot...iego.
Gdy to pos³ysza³ Zarêba, bardzo siê zl¹k³, ¿e zapomnia³ o przysiêdze, postanowi³ jej dotrzymaæ i jechaæ do Amsterdamu, chocia¿ przykro mu by³o roz³¹czyæ siê z ¿on¹ i synem. Ale
¿ona z dzieckiem pojecha³a z mê¿em naprzód do Królewca, gdzie siedzieli rok, a potem do
Amsterdamu i zamieszkali tam w piêknym mieszkaniu.
Nazajutrz poszed³ pan Zarêba do rabina, który w osobnej izbie obrzeza³ go i jego piêcioletniego syna.
¯ona jego, nie doczekawszy siê mê¿a do wieczora, posz³a go szukaæ, a on pos³a³ naprzeciwko niej, aby go nie szuka³a, poniewa¿ on przeszed³ na wiarê ¿ydowsk¹. Gdy to us³ysza³a,
pad³a i zemdla³a, a potem posz³a do izby, gdzie by³ jej m¹¿, p³aka³a, prosi³a i rzek³a:
– I ja przejdê na wiarê ¿ydowsk¹.
Kilka miesiêcy uczy³a siê u kobiet Zakonu ¿ydowskiego, a gdy siê dobrze nauczy³a, Dain,
sêdzia rozkaza³ kobietom, aby j¹ w wodzie zanurzy³y. I sta³a siê Izraelitk¹. I siedzieli w Amsterdamie d³ugi czas, a potem pojechali do ziemi izraelskiej.
A Ger Cedek (Pot...ki) pojecha³ do Niemiec, stamt¹d do Rosji, lecz stêskniony za krajem
wróci³ na Litwê i przyby³ do miasta Ilji. Tam w bo¿nicy skarci³ ch³opca, który zachowywa³
siê nieprzystojnie. Rozgniewany ojciec ch³opca poszed³ do panów i oznajmi³, ¿e tu jest Ger
Cedek. Pos³ali s³ugi i okutego w kajdany ¿elazne odprawili do stolicy Wilna. I poznali wielcy
panowie, ¿e on jest synem magnata Pot...iego, i œciskali go i pytali: Sk¹d ci takie g³upstwo?
A gdy on nie odpowiedzia³ im nic, gniewali siê i rzekli mu:
– Czemu nie odpowiadasz? Wszak tu idzie o twoje ¿ycie.
– G³upcy jesteœcie. Nie odpowiadam wam, bo mnie nie nazwaliœcie moim imieniem. Jestem Izraelita, imiê moje Abraham, a wy mnie zowiecie Pot...kim, a to jest imiê goimskie.
I wsadzili go do wiêzienia. Tam przyszed³ biskup, maj¹c w rêku krzy¿ z³oty i rzek³ mu:
Oddaj mi nale¿n¹ czeœæ
.
On na to odpowiedzia³:
– Odda³bym czeœæ i czapkê bym zdj¹³ przed wami, bo wyœcie wielki pan, a ja Hebrajczyk,
cz³owiek mizerny i pohañbiony, ale poniewa¿ trzymacie krzy¿, to przed wami czapki nie zdejmê.
Ger Cedek siedzia³ w wiêzieniu ca³y rok, a¿ z wielkiego utrapienia zaczê³y z niego wychodziæ robaki. A on zwróci³ robactwo wewn¹trz, mówi¹c:
73

– Zniszczcie swoje cia³o, poniewa¿ cia³o moje jest z miêsa trefnego.
A drugiego dnia œwiêta Szewues wyszed³ wyrok, aby go spaliæ. Przed spaleniem prosili
go bardzo, aby powróci³ do ich wiary, a on hañbi³ ich wielkim ³ajaniem i rozkazali katowi,
aby mu wyr¿n¹³ jêzyk i wyci¹gn¹³ go przez kark.
A na ¯ydów by³ wielki strach i ciemnoœæ wielka w tym dniu i nikt nie wyszed³ za drzwi
domu swego. Tylko jeden wyszed³ rabin Lezer Gisikes, który nie mia³ brody i przyszed³ na
miejsce spalenia, przekupi³ ch³opca kata i dosta³ od niego popio³u ze spalonego cia³a pobo¿nego i czystego, a od kilku goimów krwi œwiêtego.
Gdy jedna goimka œmia³a siê i rozwar³a sw¹ gêbê, gdy kat ur¿n¹³ jego jêzyk i skrzywi³
usta jego œwiête, goimka ta oniemia³a i usta jej skrzywi³y siê na zawsze.
Kilku safianików da³o drwa, aby spaliæ sprawiedliwego. Tej¿e godziny spali³y siê ich
domy do gruntu. Tak niech zgin¹ wszyscy Twoi nieprzyjaciele dla krwi Twojego s³ugi, która
by³a przelana.
Nazajutrz przysz³o pismo na pocztê, aby go nie zabijaæ, ale ju¿ by³o po wszystkim.
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RABAN ELIASZ
Podania ¿ydowskie
Wielka waœñ by³a w Wilnie pomiêdzy Hassidimi a Eulemsze. Dosz³o do tego, ¿e przy spotkaniu wrogowie odwracali g³owy, aby siê nie widzieæ, i przechodzili na drug¹ stronê ulicy,
by nie otrzeæ siê o siebie. Kobiety z jednej studni wody, ani z jednych jatek miêsa nie bra³y.
Przyczyn¹ waœni by³ wybór rabina, co do osoby którego nie mogli siê pogodziæ. Eulemsze chcieli, aby rabinem by³ sprawiedliwy, wielki Raban Eliasz, pamiêæ jego niech bêdzie b³ogos³awiona, któremu równy we wszystkich siedmiu umiejêtnoœciach nie powsta³, a Hassidimi nie zgadzali siê na niego, tylko krzyczeli, co by rabinem by³ inny Hassidim.
I wszcz¹³ siê wielki tumult. Przy bo¿nicy zesz³y siê t³umy Hassidimów i Eulemsze i przeciwnicy zaczêli sobie nieprzystojne s³owa mówiæ, wygra¿aæ i krzyczeæ, ¿e zrobi³ siê wielki
ha³as, a sprawiedliwy Raban Eliasz wyda³ na Hassidimów wielk¹ kl¹twê – cheirem. Potem
wszczê³a siê bójka, kto mia³ kij w rêku, ten bi³ kijem, a kto kija nie mia³, ten uderza³ piêœci¹
i targa³ przeciwnika za brodê i pejsy. Pola³a siê krew, a ha³as by³ tak wielki, ¿e s³ychaæ by³o
nie tylko na zamku, ale i w ca³ym mieœcie Wilnie.
I wziêto Rabana Eliasza, i zaprowadzono go do wiêzienia zamkowego, i wsadzono do lochu,
a przy wiêzieniu postawiono stra¿ siln¹, aby nikt nie przychodzi³ i ze sprawiedliwym nie gada³.
I by³ Raban Eliasz bardzo g³odny, a to dlatego, ¿e stra¿ nie pozwala³a przynosiæ dla niego
z miasta jedzenia koszernego, a trefnego, które mu goimi dawali, sprawiedliwy spo¿ywaæ nie
chcia³.
Ale oto, zacz¹³ przychodziæ codziennie do wiêzienia m³odzieniec o piêknym obliczu,
odziany w bia³e szaty i przynosi³ dla Eliasza po¿ywienie. By³ to Anio³, a gdy przychodzi³,
stra¿ go nie widzia³a, a drzwi wiêzienia same siê otwiera³y, a stra¿ i tego nie widzia³a.
Raban Eliasz jad³ i ju¿ g³odny nie by³. M³odzieniec mówi³ mu piêkne s³owa i Raban ju¿
nie by³ smutny, œpiewa³ psalmy Dawidowe i chwali³ Pana.
Sprawiedliwy Raban Eliasz, niech pamiêæ jego bêdzie b³ogos³awiona, by³ z wielkiej familii kap³añskiej, której cz³onkowie najpierwsi w szkole s³uchaj¹ czytania przykazañ, na
cmentarz nigdy nie chodz¹, ani siê umar³ego nie dotykaj¹. Dotykaj¹ tylko cia³a umar³ego ojca,
matki i rodzeñstwa bliskiego.
Nie chodzi³ na kirkut i Raban Eliasz i nie dotyka³ umar³ych. Tak by³o zawsze. Ale gdy
umar³ w Wilnie ubogi krawiec Lejzor i wieŸli jego cia³o na cmentarz, poszed³ za nim Raban
Eliasz. Zbli¿yli siê do niego ludzie i pytali:
– Co to jest rabin? Nigdy za umar³ymi nie chodzi³eœ, a za krawcem Lejzorem idziesz?
– Wy nie widzicie tego, co mi jest dane widzieæ. Ten cz³owiek œpiewa³ zawsze w domu
i w szkole psalmy Dawidowe. Teraz król Dawid za nim idzie, tylko nikt go widzieæ nie mo¿e,
a ja widzê króla Dawida i dlatego tako¿ idê.
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BLU•NIERCA UKARANY
Jezuici, wezwani do Wilna przy koñcu XVI stulecia dla zwalczania gwa³townie szerz¹cej
siê reformy, posiedli koœció³ œw. Jana i starali siê poci¹gaæ lud, dzia³aj¹c na jego wyobraŸniê.
W tym celu urz¹dzali wspania³e nabo¿eñstwa, procesje, widowiska i dysputy publiczne.
Na zewnêtrznej œcianie koœcio³a œw. Jana, w miejscu, gdzie dziœ znajduje siê pomnik
Chreptowiczów, jezuici ustawili w niszy figurê Matki Boskiej Loretañskiej, przed któr¹ odprawiali uroczyste nabo¿eñstwa.
W roku 1668 wieczorem niszê, w której sta³a figura Najœwiêtszej Panny, rzêsiœcie iluminowano lampkami kolorowymi i przybrano kwiatami. Ulicê Zamkow¹ zape³ni³ lud i klêcz¹c
œpiewa³ razem z ksiê¿mi litaniê do Matki Boskiej.
Nabo¿eñstwo nie by³o jeszcze skoñczone, gdy œrodkiem klêcz¹cego i rozmodlonego ludu
zacz¹³ siê przeciskaæ szlachcic dysydent, ale sz³o mu to z wielk¹ trudnoœci¹, poniewa¿ œcisk
by³ wielki i ludzie klêczeli ramiê przy ramieniu.
Rozgniewany szlachcic stan¹³ naprzeciwko figury Matki Boskiej, wspar³ siê w boki i, nie
zdejmuj¹c czapki, zawo³a³ na ca³y g³os:
– Patrzcie na nich! Jak papiœci czcz¹ swego ba³wana! Bo¿e dobry, jak mo¿esz œcierpieæ to
ich ba³wochwalstwo? Nigdy w Wilnie takich rzeczy nie widziano i nie s³yszano, a teraz bezwstydnie jakiejœ lalce siê k³aniaj¹.
Lud, oburzony takim naigrawaniem siê ze œwiêtoœci, omal nie rozszarpa³ bluŸniercy, którego mocno poturbowanego ledwo uratowali ksiê¿a.
Czeka³a go jednak inna kara.
Zbli¿aj¹c siê do swej kamienicy, szlachcic pos³ysza³ krzyki rozpaczliwe i lament. Przeczuwaj¹c, i¿ sta³o siê jakieœ nieszczêœcie, wpad³ do mieszkania i tu ujrza³ zw³oki swego szeœcioletniego ukochanego syna jedynaka, który w chwili, gdy ojciec bluŸni³ Najœwiêtszej Pannie, wypad³ oknem i o kamienie g³owê rozbi³.
Nad ranem przycwa³owa³ konno ekonom z folwarku, nale¿¹cego do szlachcica i oznajmi³,
¿e w nocy wilk wkrad³ siê do owczarni i wszystkie owce wydusi³.
Ale nie skoñczy³y siê na tym nieszczêœcia, bo oto tego¿ dnia zachorowa³a szesnastoletnia
córka szlachcica na jak¹œ dziwn¹ chorobê, której medycy okreœliæ nie umieli i po kilku godzinach skona³a na rêkach zrozpaczonych rodziców. Nie zniós³ tych ciosów bluŸnierca i serce mu pêk³o.
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KOŒCIÓ£ ŒW. JÓZEFA I ŒW. NIKODEMA
Za Ostr¹ Bram¹ z lewej strony w dziedziñcu domu naro¿nego (Misjonarskiego) znajduje
siê murowany, piêtrowy budynek mieszkalny. Czêœæ tej oficyny zachowa³a architekturê koœcieln¹, mianowicie czêœæ wystawy frontowej i absydê.
By³ to niegdyœ koœció³ œœ. Józefa i Nikodema, fundowany w roku 1625.
W koñcu XVIII wieku po¿ar tak znacznie zniszczy³ koœció³, i¿ musiano go zamkn¹æ,
a sprzêty wynieœæ. Nied³ugo potem przerobiono koœció³ na dom mieszkalny.
U ludu wileñskiego utworzy³o siê podanie, ¿e niekiedy o pó³nocy daj¹ siê s³yszeæ dzwony, dŸwiêki organów i œpiew, oraz widaæ œwiat³o. To zmarli proboszczowie wstaj¹ z grobów
i odprawiaj¹ nabo¿eñstwo w ruinach koœcio³a.
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ZAGADKOWY CUDZOZIEMIEC
Latem roku 1845 ludnoœæ wileñska by³a ogromnie poruszona i zaciekawiona nastêpuj¹cym zdarzeniem zagadkowym. Pewnego wczesnego poranka, nabo¿ni, udaj¹cy siê na mszê
do koœcio³a œw. Jana, zobaczyli siedz¹cego przy drzwiach koœcielnych ob³¹kanego zakrystiana tego koœcio³a, chocia¿ w przeddzieñ wieczorem by³ on zupe³nie zdrów. Nieszczêœliwy,
ogl¹daj¹c siê i uœmiechaj¹c bezmyœlnie, bawi³ siê starymi monetami z³otymi, których kilkanaœcie wala³o siê po ziemi.
Nikt nie móg³ zgadn¹æ, co spowodowa³o nag³e ob³¹kanie i sk¹d siê wziê³y z³ote pieni¹dze, ale dla wszystkich by³o jasne, ¿e istnieje jakiœ tajemniczy zwi¹zek pomiêdzy tymi ostatnimi a chorob¹ zakrystiana. Pojawi³o siê przypuszczenie, ¿e musia³ on znaleŸæ skarb w jednej z kryjówek, których sporo mia³y podziemia koœcio³a; i ¿e zosta³ czymœ nastraszony.
Dano znaæ policji, która rozpoczê³a dochodzenie. Monety z³ote, przewa¿nie polskie, pochodzi³y z XVI i XVII wieku, chocia¿ by³o pomiêdzy nimi kilka monet obcych pañstw. Obejrzano starannie koœció³ i podziemia, ale nie znaleziono nic takiego, co by dopomóc mog³o
w rozwi¹zaniu zagadki. Jedno nie ulega³o w¹tpliwoœci, mianowicie, ¿e w nocy zakrystian stoczy³ z kimœ walkê, o czym œwiadczy³y liczne siñce i draœniêcia na twarzy i na rêkach, a tak¿e
odzie¿ pomiêta i miejscami porwana.
Od ob³¹kanego nie mo¿na by³o niczego siê dopytaæ, poniewa¿ nie odpowiada³ na pytania,
zdaj¹c siê ich nie s³yszeæ, coœ niezrozumiale mrucza³, trwo¿liwie siê ogl¹da³ i chwilami zrywa³ siê i, jak wœciek³y, rzuca³ siê na ludzi. Musiano go skrêpowaæ, po czym odwieziono do
szpitala dla ob³¹kanych oo. bonifratrów.
¯ona zakrystiana z p³aczem opowiedzia³a, ¿e wieczorem dnia wczorajszego przyszed³ do
nich jakiœ nieznajomy, prawdopodobnie cudzoziemiec, poniewa¿ z trudnoœci¹ mo¿na by³o
zrozumieæ, co mówi³. Wyprowadzi³ on mê¿a do przyleg³ego pokoju i tam o czymœ po cichu
siê naradzali.
O godzinie 11 przed pó³noc¹ zakrystian wyszed³ z mieszkania i ju¿ nie wróci³.
W owym czasie Wilno nie by³o tak rozleg³ym i tak zaludnionym, jak dziœ, miastem i liczy³o niespe³na 40 tysiêcy mieszkañców. Ca³e ¿ycie skupia³o siê na rynku oko³o ratusza,
gdzie, zw³aszcza w rannych godzinach, zbiera³y siê t³umy ludzi, nale¿¹cych do wszystkich
warstw spo³eczeñstwa. Tam dzielono siê nowinami, powtarzano sobie plotki.
W dniu, w którym znaleziono nieszczêœliwego zakrystiana, rynek by³ szczególnie o¿ywiony, a t³um podniecony. Wszechstronnie omawiano zagadkowe zdarzenie i ka¿dy mia³ coœ do
powiedzenia i do podzielenia siê z innymi swymi domys³ami.
Ale niebawem ogóln¹ uwagê zwróci³ na siê s³u¿¹cy z hotelu „Italia”, znajduj¹cego siê naprzeciwko ratusza. Ten opowiedzia³, ¿e wczoraj rano zaj¹³ pokój w hotelu pewien cudzoziemiec, jak siê zdaje, W³och. Spêdzi³ on dzieñ ca³y w mieœcie i wróciwszy do hotelu wieczo78

rem, zamkn¹³ siê w swoim pokoju. Nie wiadomo co tam robi³, ale s³ychaæ by³o szelest papierów. PóŸno wieczorem goœæ zawo³a³ s³u¿¹cego, uregulowa³ rachunek, obdarzy³ s³u¿bê i wyszed³ na miasto, wzi¹wszy ze sob¹ niewielk¹ walizkê rêczn¹. Wed³ug opisu by³ to niew¹tpliwie ten sam cz³owiek, który przychodzi³ do zakrystiana i uprowadzi³ go ze sob¹. Wiele osób
spotyka³o nieznajomego w mieœcie; jedni widzieli go w jad³odajni Jodki, gdzie jad³ makarony, ktoœ zetkn¹³ siê z nim w sklepie, gdy kupowa³ kosztowne cygara; widziano go równie¿
w koœciele œw. Jana, który cudzoziemiec zdawa³ siê szczegó³owo ogl¹daæ i jakby mierzy³ krokami. S³owem, ka¿dy krok cudzoziemca by³ ju¿ wiadomy, tylko pozosta³o nie wyjaœnionym,
co siê z nim sta³o.
Nie w¹tpiono ani na chwilê, ¿e cudzoziemiec wiedzia³ o skrytce koœcielnej, zawieraj¹cej
skarb, ¿e przekupi³ zakrystiana, przy pomocy którego zaw³adn¹³ z³otem i ¿e chcia³ go zamordowaæ, jako niepo¿¹danego œwiadka.
Policja zbada³a œwiadków, dokona³a oglêdzin koœcio³a i jego podziemi, oraz pokoju, zajmowanego przez cudzoziemca w hotelu „Italia”, ale znalaz³a tam tylko zmiêt¹ star¹ gazetê
w³osk¹ i w piecu trochê popio³u po spalonych papierach.
Tego¿ dnia przywieziono do policji jakiegoœ nieznanego cz³owieka, pijanego do nieprzytomnoœci, którego znaleziono rano za rogatk¹ na Pohulance. Wezwany lekarz ocuci³ pijanego
i ten zezna³, ¿e jest doro¿karzem i ¿e wczoraj umówi³ siê z jakimœ Niemcem, i¿ go do Trok
odwiezie. Stosownie do umowy, oko³o godziny pierwszej w nocy czeka³ na pocz¹tku ulicy
Dominikañskiej na nieznajomego, który wreszcie nadszed³ ulic¹ Œwiêtojañsk¹ od strony koœcio³a œw. Jana. Niós³ on walizkê rêczn¹ tak ciê¿k¹, i¿ z trudnoœci¹ j¹ dŸwiga³. Wspólnymi
si³ami i z niema³ym wysi³kiem ulokowali walizkê w doro¿ce.
Nie doje¿d¿aj¹c rogatek na Pohulance pasa¿er kaza³ stan¹æ przed jak¹œ garkuchni¹, gdzie
sam przek¹si³ i obficie uczêstowa³ doro¿karza, któremu na odjezdnym da³ do wypicia szklankê wódki. Gdy minêli rogatkê, woŸnica poczu³ siê niedobrze, straci³ przytomnoœæ i ju¿ wiêcej nic nie pamiêta³. W kieszeni jego znaleziono kilkanaœcie monet z³otych, ale koñ i bryczka
zniknê³y.
Uruchomiono ca³¹ policjê, rozes³ano na wszystkie strony goñców, ale zagadkowy cudzoziemiec jak w wodê wpad³ i wszelkie poszukiwania pozosta³y bezowocnymi.
Minê³o kilka tygodni i powoli zaczêto zapominaæ o zdarzeniu, gdy do policji dano znaæ,
¿e beznadziejnie chory zakrystian ma siê gorzej i prawdopodobnie wkrótce umrze, ale odzyska³ przytomnoœæ i mówi do rzeczy. Niezw³ocznie zosta³ wydelegowany do szpitala agent policyjny i oto, co mu umieraj¹cy opowiedzia³:
Gdy zakrystian wszed³ bocznym wejœciem do koœcio³a w towarzystwie cudzoziemca, ten
ostatni zawi¹za³ mu szczelnie oczy opask¹, któr¹ wyj¹³ z kieszeni, obróci³ go kilka razy na
miejscu, po czym d³ugo wodzi³ po koœciele, zawracaj¹c w ró¿ne strony, wreszcie stan¹³
i zacz¹³ coœ robiæ. S³ychaæ by³o lekkie skrzypienie, potem przyt³umiony stuk. Wtedy nieznajomy uj¹³ towarzysza za rêkê i obaj zaczêli zstêpowaæ w dó³. Czuæ by³o ch³ód i wilgoæ. Doœæ
d³ugo szli jakimœ podziemnym przejœciem, zmieniaj¹c kierunek, a¿ cudzoziemiec zawo³a³
„basta”, zatrzyma³ siê i zdj¹³ opaskê z oczu zakrystiana.
Znajdowali siê w podziemnym korytarzu przed ¿elaznymi drzwiami. Latarka nieznajomego rzuca³a s³abe œwiat³o, przy którym mo¿na by³o dostrzec zamykaj¹c¹ drzwi ¿elazn¹ sztabê
z wisz¹c¹ przy niej spor¹ k³ódk¹, któr¹ gdy wspólnymi si³ami rozpi³owali i z niema³ym trudem otworzyli drzwi, znaleŸli siê w niewielkiej, sklepionej i ciemnej izbie. Przy jednej œcia79

nie sta³a du¿a skrzynia ¿elazna, któr¹ cudzoziemiec otworzy³ kluczem i podniós³ wieko.
Skrzynia by³a po brzegi wype³niona z³otymi monetami, klejnotami, pierœcieniami i medalionami.
Na widok tych skarbów sza³ ogarn¹³ zakrystiana. Z no¿em, w który siê zaopatrzy³ na
wszelki wypadek, rzuci³ siê na towarzysza, ten jednak silnym uderzeniem piêœci w twarz
zwali³ go z nóg i po krótkiej walce obezw³adniwszy, zwi¹za³.
Zapewniwszy sobie w ten sposób bezpieczeñstwo, cudzoziemiec nape³ni³ przyniesion¹
walizkê i kieszenie z³otem i klejnotami, w³o¿y³ kilkanaœcie monet do kieszeni zakrystiana, po
czym znowu zawi¹za³ mu oczy, wyprowadzi³ do koœcio³a, zachowuj¹c te same, co przedtem
ostro¿noœci i obróciwszy go kilka razy na miejscu zdj¹³ opaskê z oczu i da³ do pow¹chania
jakiœ mocny p³yn. Wraz potem zakrystian straci³ przytomnoœæ i ju¿ nic nie wie i nie pamiêta
z tego, co siê dzia³o potem.
I znowu wyznaczona komisja zbada³a koœció³, ale i tym razem nic nie wykry³a.
Up³ywa³ rok za rokiem, nadesz³y czasy powstaniowe, gdy kraj ca³y by³ w ogniu, gdy nie
by³o rodziny w Wilnie, która by nie op³akiwa³a swych cz³onków, poleg³ych w polu, straconych na placu £ukiskim, albo wywiezionych na Sybir. Nie dziw, ¿e zagadkowa sprawa cudzoziemca i zakrystiana zosta³a zapomniana. Tylko niekiedy starzy ludzie opowiadali o niej
dzieciom, jako o bajce.
Badacze Wilna wiedz¹, ¿e pod koœcio³em œw. Jana istnieje istny labirynt sklepów i korytarzy, które pod ziemi¹ id¹ w rozmaitych kierunkach i nawet przechodz¹ pod kamienice, po³o¿one po przeciwleg³ej stronie ulic Œwiêtojañskiej i Zamkowej.
W roku I886 na dziedziñcu uniwersyteckim (wówczas pierwszego gimnazjum) oko³o facjaty koœcio³a, pomiêdzy ni¹ a bram¹, zapad³a siê ziemia i otworzy³o siê wejœcie do podziemia.
Niebawem kilku uczniów urz¹dzi³o „wycieczkê naukow¹”. Zaopatrzywszy siê w œwieczki kojowe, tak zwane „szabasówki”, na sznurach spuœcili siê do lochu, ale niestety bawili tam
bardzo krótko, poniewa¿ niezw³ocznie zostali przez pedlów i woŸnych wydobyci na powierzchniê ziemi i za ciekawoœæ ukarani koz¹. Otwór tego¿ dnia zamurowano.
Uczestnicy wycieczki opowiadali, i¿ znaleŸli siê w korytarzu sklepionym, którego wysokoœæ i szerokoœæ wynosi³a oko³o 2 metrów. Korytarz szed³ wzd³u¿ kapitalnej œciany koœcio³a,
zaœ w koñcu jego by³y drzwi ¿elazne o 2 czy 3 sztabach z wisz¹cymi przy nich wielkimi k³ódkami. Zarówno drzwi, jak sztaby i k³ódki by³y pokryte rdz¹ i pleœni¹, œwiadcz¹c¹, ¿e od dziesi¹tków, a mo¿e setek lat drzwi nie by³y otwierane. Nikt, nawet woŸny Wiktor nic o tym lochu nie wiedzia³, chocia¿ s³u¿y³ w gimnazjum prawie od pocz¹tku jego istnienia.
Co to za korytarz podziemny, dok¹d prowadzi i co siê znajduje za drzwiami tajemniczymi, wszystko to pozostaje zagadk¹, któr¹ mo¿e kiedyœ rozwi¹¿e zbadanie podziemi œwiêtojañskich przez specjalistów.
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DUCH W PODZIEMIACH KOŒCIO£A
O.O. DOMINIKANÓW
Jak tylko w roku 1863 przyby³ do Wilna Murawiow-Wieszatiel, niebawem wiêzienia wileñskie wype³ni³y siê aresztowanymi patriotami, a gdy zabrak³o w nich miejsca, obrócono na wiêzienia klasztory dominikanów, franciszkanów, bernardynów i inne. Najgorszym pod ka¿dym wzglêdem by³o wiêzienie w klasztorze dominikanów, w którym mieœci³a siê równie¿ komisja œledcza.
Pod koœcio³em œw. Ducha i klasztorem s¹ obszerne podziemia, tworz¹ce istny labirynt. Nie
wiadomo dla jakiej przyczyny Murawiow rozkaza³, a¿eby te sklepy grobowe by³y pilnie strze¿one, tote¿ przy wejœciu do nich w dzieñ i w nocy sta³ na warcie ¿o³nierz, zmieniaj¹c siê co
cztery godziny.
Pewnego ranka gruchnê³a po mieœcie wieœæ, ¿e w podziemiach dominikañskich pojawi³
siê duch. Wiadomoœæ o widmie podawano z ust do ust z dodatkami i upiêkszeniami.
W rzeczywistoœci rzecz siê tak mia³a:
M³ody ¿o³nierz, stoj¹c w nocy na warcie u wejœcia do podziemia, chcia³ zapaliæ papierosa, co mu siê nie udawa³o z powodu wiatru. Wtedy wszed³ w g³¹b korytarza i nagle w ciemnoœci ujrza³ o kilkanaœcie kroków przed sob¹ bia³¹, powiewn¹ postaæ ludzk¹, która porusza³a
siê i zdawa³a siê zbli¿aæ ku niemu.
Przera¿ony w najwy¿szym stopniu ¿o³nierz porzuci³ karabin, pêdem wybieg³ z podziemia
i stan¹wszy przed oficerem dy¿urnym, blady i trzês¹cy siê ze strachu, opowiedzia³, ¿e widzia³
upiora. By³ on przezroczysty, o strasznej twarzy. Widmo, wyszed³szy z trumny, posuwa³o siê
ku niemu i wyci¹gnê³o rêce, chc¹c go pochwyciæ. ¯o³nierz doda³, i¿ raczej gotów jest poddaæ
siê najsro¿szej karze, ni¿ pójœæ na wartê do lochów. Inni ¿o³nierze równie¿ odmówili pos³uszeñstwa. Wtedy wartê zdjêto, zaœ wejœcie do podziemia na g³ucho zamkniêto.
W roku 1908 mia³em sposobnoœæ ogl¹dania widma, które przed 45 laty tak nastraszy³o
¿o³daka moskiewskiego. Gdy, badaj¹c podziemia pod koœcio³em œw. Ducha, zag³êbi³em siê
w korytarz boczny, przeci¹g zgasi³ mi œwiecê i znalaz³em siê w ciemnoœci, do której gdy siê
oczy przyzwyczai³y, ujrza³em przed sob¹ w pewnej odleg³oœci bia³aw¹, œwiec¹c¹ w³asnym
œwiatkiem, postaæ ludzk¹. Wysmuk³a, sprawia³a wra¿enie przezroczystej, z lekka siê chwia³a
i jakby dr¿a³a. Rysów twarzy, równie¿ jak koñczyn, rozró¿niæ nie mog³em, widmo bowiem
zdawa³o siê byæ okryte bia³ym ca³unem.
Bli¿sze badanie wykaza³o, ¿e w murze korytarza jest w¹ska szpara pionowa, przez któr¹
z zewn¹trz przenika œwiat³o dzienne lub od latarni, znajduj¹cej siê na ulicy i, padaj¹c na przeciwleg³¹ œcianê, daje niejakie podobieñstwo bia³awej i powiewnej postaci ludzkiej.
Nie dziw, ¿e ¿o³nierz, wartuj¹cy w nocy w podziemiu, pe³nym trumien, czaszek i koœci ludzkich,
czu³ siê nieswojsko i z ³atwoœci¹ przyj¹³ za ducha odbicie œwiat³a na œcianie, a przestrach i wyobraŸnia kaza³y mu zobaczyæ okropn¹ twarz, wyci¹gniête ku niemu rêce i zbli¿anie siê widma.
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PODANIE Z ROKU 1923
Pierwsza po³owa zimy 1922–23 roku w Wilnie by³a niezwykle ciep³a. Jeœli niekiedy spad³
œnieg, to wnet taja³. Drogi, wiod¹ce do miasta rozmiêk³y, na ulicach sta³y ka³u¿e jak w marcu, a rynsztokami p³ynê³a mêtna woda, unosz¹c rozmaitego rodzaju nieczystoœci z ulic i dziedziñców. Wilia nie zamarz³a, a na drzewach pokaza³y siê p¹czki.
W taki to ciep³y poranek styczniowy jecha³ do Wilna w³oœcianin z pobliskiej wsi i wióz³
ze sob¹ ma³e prosiê.
Przeje¿d¿aj¹c wzgórze Szeszkinie ujrza³ stoj¹cego przy drodze niem³odego cz³owieka,
który by³ zupe³nie nagi. Na bladej twarzy i w zamglonych oczach malowa³y siê boleœæ i cierpienie. By³o w nim coœ, co mimo woli wzbudza³o litoœæ, wspó³czucie i chêæ przyjœcia z pomoc¹.
W³oœcianin zatrzyma³ konia i zapyta³ nieznajomego, co mu jest i dlaczego nie ma na sobie ¿adnej odzie¿y. Nie odpowiadaj¹c na zapytanie nagi cz³owiek rzek³:
– Kup dla mnie w mieœcie, jaki przyodziewek, a Bóg wynagrodzi dobry uczynek.
– Chêtnie bym spe³ni³ twoj¹ proœbê, ale nie mam ze sob¹ potrzebnych na kupno odzie¿y
pieniêdzy.
– Sprzedaj prosiê, a bêdziesz mia³ pieni¹dze.
W³oœcianin parskn¹³ œmiechem.
– Tego, co mi dadz¹ za to maleñstwo, ledwo wystarczy na parê kieliszków wódki.
– Zrób tak, jak mówiê. Bêdê ciê oczekiwa³ na tym miejscu.
Gospodarz odjecha³, wzruszywszy ramionami i pomyœla³, ¿e nagi cz³owiek jest niespe³na
rozumu, lecz jakie¿ by³o jego zdumienie, gdy w miarê posuwania: siê naprzód prosiê zaczê³o
rosn¹æ z nadzwyczajny szybkoœci¹. Gdy dojechali do rynku, na wozie zamiast ma³ego prosiêcia le¿a³ ogromny, t³usty wieprz.
Niebawem obst¹pili wóz kupcy i po krótkim targu zap³acili wyj¹tkowo dobr¹ cenê. Uradowany gospodarz kupi³ na Bosakach koszulê, spodnie oraz kapotê, dziwuj¹c siê, ¿e bardzo
ma³o zap³aci³ i poœpieszy³ z powrotem.
Na dawnym miejscu przy drodze pod gór¹ Szeszkinie ju¿ go oczekiwa³ nagi cz³owiek.
Ten, gdy siê ubra³, podziêkowa³ litoœciwemu w³oœcianinowi i rzek³:
– Pyta³eœ mnie, kim jestem i dlaczego chodzê nago. Otó¿, wiedz, ¿e jestem ofiar¹ bolszewików, którzy ow³adn¹wszy Wilnem w roku 1920, obdarli mnie z odzie¿y i nagiego ¿ywcem do ziemi zakopali, a ¿e umar³em bez spowiedzi, wtedy dopiero mia³em byæ zbawionym,
gdy jaki litoœciwy cz³owiek moj¹ nagoœæ przykryje. Tyœ siê ulitowa³ nade mn¹ i Bóg nie pozostawi³ ciebie bez nagrody. Na po¿egnanie powiem ci coœ jeszcze, ¿e teraz zima wod¹ p³ynie, a wiosna pop³ynie krwi¹!
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POS£OWIE
Po licznych ksi¹¿kach wspomnieniowych, powa¿nych monografiach, przewodnikach czy
albumach s³awi¹cych urodê i historiê Wilna przysz³a pora na ksi¹¿kê szczególn¹. Bowiem Podania i legendy wileñskie W³adys³awa Zahorskiego to jedna z tych ksi¹¿ek, na których wychowa³o siê ca³e pokolenie urodzone przed ostatni¹ wojn¹ w mieœcie nad Wili¹. Dla tych ludzi, ¿yj¹cych dziœ w wielu miastach Polski i œwiata wznowienie Podañ i legend... bêdzie mia³o zapewne urok szczególny, bo te¿ jest to równoczeœnie pierwsza „baœniowa” monografia
miasta, a prawie ka¿da z czterdziestu czterech opowiedzianych tu historii jest œciœle zwi¹zana z konkretnym historycznym fragmentem Wilna. Ale to nie jedyna zaleta tego dzie³ka.
W³adys³aw Zahorski, znany i zas³u¿ony popularyzator historii Wilna, autor licznych przewodników i monografii, równie¿ i tym razem opar³ siê przede wszystkim na starannych poszukiwaniach archiwalnych i kronikarskich, przedk³adaj¹c wartoœæ przekazu tradycyjnego nad
jego – ewentualn¹ – wersjê literack¹, bardziej mo¿e bajkow¹, lecz niewiele maj¹c¹ wspólnego z tym, co prawdziwy lud wileñski przekazywa³ sobie z pokolenia na pokolenie.
Dziêki tej starannoœci autora powsta³a ksi¹¿ka, która nie tylko wiernie pokazuje rozwój
miasta, rejestruje dramatyczne epizody z jego historii, ale równie¿ oddaje niepowtarzaln¹
i jak¿e charakterystyczn¹ wielokulturowoœæ Wilna, z jego pogañskimi, lettoñskimi pocz¹tkami, litewsk¹ wielkoœci¹, œwietnoœci¹ Królestwa Obojga Narodów. Z Ostr¹ Bram¹, tradycjami
wielkiego oœrodka kultu katolickiego, ale i sta³¹ obecnoœci¹ judaizmu i otwartoœci¹ na wp³ywy oœciennych nacji i religii.
Zapewne Zahorski, jako prekursor, nie by³ w stanie ogarn¹æ ca³ego, ogromnego piœmiennictwa poœwiêconego historii Wilna. Opar³ siê jednak na autorach najwa¿niejszych, siêgaj¹c
œmia³o zarówno do opracowañ stricte literackich, fundamentalnych dzie³ historycznych, zapisów folklorystycznych, wreszcie kronik klasztornych czy kapitulnych.
Szczególnie wiele zawdziêcza autor dzie³om jezuity, ks. Naramowskiego, Teodora Narbutta, Lucjana Siemieñskiego, wreszcie Józefa Ignacego Kraszewskiego (jako autora pracy
Wilno od pocz¹tków jego do roku 1750, t. I–IV). Szczególne jednak znaczenie mia³y tu dwa
dzie³a fundamentalne (z których czerpali równie¿ póŸniejsi autorzy): Która przedtem nigdy
œwiat³a nie widzia³a, Kronika polska, litewska, ¿mudzka i wszystkiej Rusi (1582) Macieja
Stryjkowskiego i Historia Lithuaniae (1650 i 1669) Wojciecha Wijuka Kojakowicza.
Piszemy o tym tak obszernie, by czytelnik, szczególnie zainteresowany Podaniami i legendami wileñskimi móg³ siêgn¹æ do ich Ÿróde³. Warto tu zreszt¹ dodaæ, i¿ stosunkowo niedawno, bo w roku 1978 Pañstwowy Instytut Wydawniczy wydal po raz pierwszy z rêkopisu pracê
Stryjkowskiego, pod niezwykle d³ugim tytu³em, który tu podamy w skrócie: O pocz¹tkach,
wywodach, dzielnoœciach, sprawa.ch rycerskich i domowych s³awnego narodu litewskiego,
¿emojdzkiego i ruskiego (...).
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Tekst ten przetrwa³ w rêkopisie oko³o cztery stulecia... Jak wiêc widzimy wiele jeszcze
zapewne „cudownoœci” wileñskich czeka na swego odkrywcê.
Podobnie czeka³y na swego ponownego odkrywcê Podania i legendy... Zahorskiego. Tê
niezwykle popularn¹ niegdyœ ksi¹¿kê wznawiamy dziœ opieraj¹c siê na edycji z roku 1925,
wydanej nak³adem i drukiem Józefa Zawadzkiego. Niniejsze wydanie zachowuje pe³n¹ integralnoœæ tekstu W³adys³awa Zahorskiego; pominiêto jedynie przedmowê i wiêkszoœæ niejasnych ju¿ dziœ przypisów autora. Uwspó³czeœniono równie¿ pisowniê imion w³asnych, ortografiê i interpunkcjê, przystosowuj¹c je – zgodnie z przyjêtym zwyczajem – do norm wspó³czesnych.
S¹dzimy, i¿ te zabiegi uprzystêpni¹ dzisiejszemu czytelnikowi Podania i legendy... rozszerzaj¹c ju¿ i tak potencjalnie szeroki kr¹g odbiorców ksi¹¿ki Zahorskiego. Jest to bowiem
dzie³ko adresowane po równi do mi³oœników Wilna i jego historii, do pokolenia, które siê na
tej ksi¹¿ce wychowywa³o, jak i – do wspó³czesnego m³odego czytelnika, który nieznane sobie Miasto zobaczyæ mo¿e oczyma dziecka sprzed szeœædziesiêciu piêciu lat.
Pomog¹ w tym równie¿ litografie, którymi ozdabiamy niniejsze wydanie. Pochodz¹ one
z teki Wilno w autolitografiach barwnych Ignacego Pinkasa, odbitych w stu egzemplarzach
w roku 1929.
I jeszcze jedna, drobna radoœæ wydawcy, z której niech bêdzie nam wolno na koniec siê
zwierzyæ: Podania i legendy wileñskie wznawiamy dok³adnie w 340 lat po wydaniu pierwszej czêœci dzie³a Wijuka Koja³owicza, która równie¿ ukaza³a siê w... Gdañsku.
Niech i ten fakt obok wielu, wielu innych pozwoli nam serdecznie obróciæ wzrok na
wschód – w stronê Wilna.
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