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Śp. Pani Łucji Boese 
dedykuję

z wdzięcznością za dzielenie pasji
 wskrzeszania pamięci o duszpasterzach.

Niech Jej droga,
którą śmierć przerwała,

gdy wędrowała śladami bohatera do ziemskiej Jerozolimy,
zakończy się w niebieskim Jeruzalem.

Niech Pan Bóg da Jej wieczną RADOŚĆ w gronie Zbawionych

Ks. Jerzy Kos



6



7

„Panie, daj mi dobre trawienie 
I oczywiście, coś do trawienia. 

Daj zdrowie memu ciału 
I dobry humor, żeby je utrzymać. 

Daj mi zdrową duszę, Panie,
Abym miał zawsze przed oczyma to, co dobre i czyste, 

I żebym się nie oburzał w obliczu grzechu, 
Ale żebym umiał mu zaradzić. 

Daj mi duszę, która nie zna nudy 
Pomruków, westchnień ni lamentów. 

I nie pozwól, bym traktował zbyt poważnie
Tę rzecz w środku, która nazywa się »ja«. 

Daj mi, Panie, poczucie humoru. 
Spraw, abym umiał śmiać się z dowcipu, 

Abym umiał wynieść z życia nieco radości 
I abym mógł ją dzielić z innymi”. Amen

Tomasz Morus

Wśród świętych Kościoła było bardzo wielu ludzi pogodnych. 
Był św. Franciszek z Asyżu, był św. Filip Neri, który bawił się 
z dziećmi w fontannach Rzymu, i wesołek św. Brat Albert, ostatnio 
pogodny Ojciec Pio z Pietrelciny.

W pismach ojców Kościoła można znaleźć takie myśli: „Smutny 
święty to nieszczęsny święty” albo „Smutny święty to żaden święty” 
(św. Franciszek Salezy), „Dla chrześcijanina radość jest obowiązkiem” 
(św. Augustyn), „Prawdziwa radość nie spływa na nas od stworzeń, 
ale od Stwórcy” (św. Bernard).
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Zresztą dawniej nikogo nie dziwił roześmiany, czasem rubaszny 
kaznodzieja. Kto dziś pamięta średniowieczny risus paschalis, czyli 
śmiech wielkanocny? W niedzielę wielkanocną duchowni wygłaszali 
kazania okraszone żartami i dowcipami, aby podkreślić, iż minął czas 
smutku i wyrzeczenia. Tak komentowali teksty biblijne, by rozśmie-
szyć słuchaczy. Były więc i niewinne dykteryjki, i dosadne historie… 
aż do XVIII wieku, kiedy przesadzano w formie.

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym z 1965 
roku zaczyna się od słów: „Radość i nadzieja…” (Gaudium et spes). 
Nieprzypadkowo mówi o radości w XX wieku, w czasie smutku 
i wojen. Dziś nadal jesteśmy społeczeństwem smutnym.

Jeden z kapłanów tak pisał o radości: „A Bóg? Czy nie cieszy się 
nami? Prorocy wołali: »Twój Bóg rozraduje się tobą!« (Iz 62, 5). […] 
Apostoł Paweł wprost nakazuje radość (por. Flp 4, 4). Kochać Boga 
to cieszyć się Bogiem. Także światem, który nam dał. Cieszyć się 
ludźmi, którzy z Jego daru nas otaczają. Cieszyć się chwilą obecną 
i wiecznością, która nas czeka. Gdy zaś przychodzą dni trudne, bole-
sne, straszne, to owa radość na długo daje siły, a jej wspomnienie 
pozwala przetrwać najgorsze” (ks. Tomasz Horak).

***

Pragnę podziękować osobom, które towarzyszyły mi we wskrze-
szaniu barwnego życiorysu ks. Augusta Staude. Modlitwą odpłacam 
się śp. pani Łucji Boese. Dziękuję paniom: Iwonie Wirzewskiej za 
„wędrówkę do Rzymu” i Krystynie Bałon za dokończenie „pielgrzy-
mowania” do Ziemi Świętej. Wreszcie dziękuję klerykom Piotrowi 
Gołuchowi i Łukaszowi Kopczyńskiemu — za wysiłek porządko-
wania archiwum parafialnego, w którym odnaleźliśmy wiele książek 
księdza Staude.

Dodatkowym powodem do radości jest wpisywanie się owych 
życiorysów nieżyjących już proboszczów w ogłoszony przez Ojca 
Świętego Benedykta XVI Rok Kapłaństwa.

Ks. Jerzy Kos
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AUGUST STAUDE

Kolejna noworudzka biografia ukazuje nam kapłana, który 
był pełen prostoty i radości. Poznaliśmy go już wcześniej z mowy 
pogrzebowej nad grobem ks. Ernsta Hoffmanna — budowniczego 
noworudzkiego kościoła.

Życie bohatera tej książki zatoczyło koło. Urodził się w Nowej 
Rudzie jako syn miejscowego młynarza i filantropa. Po latach został 
następcą zmarłego dziekana wielkiego Ernsta Hoffmanna i dokoń-
czył dzieła budowy noworudzkiej świątyni. Przygotował uroczystość 
poświęcenia kościoła i zadbał o spłatę wszystkich zaciągniętych zobo-
wiązań finansowych, a były one ogromne.

W książeczce, którą napisał ku czci św. Mikołaja, zauważa, że ten 
Święty zawsze mu towarzyszy. Parafia jego chrztu i jego probostwo 
w Świerkach noszą to samo wezwanie.

Teraz przedstawiamy nieco inne oblicze jego duszpastersko-pisar-
skiej działalności, która rozwijała się w trzech kierunkach: radość 
ze spotkania ciekawych ludzi, radość z pielgrzymowania i radość 
z piękna przyrody. A gdzie Bóg? Właśnie te drogi pozwalały mu 
dostrzegać Pana Boga.

Niech przykład jego życia, pasja pielgrzymowania, ciekawość 
Bożego świata, humor i dobroduszność natchną nas do życia podob-
nymi wartościami.

Kronika parafii św. Mikołaja w Nowej Rudzie zawiera następujące 
informacje o życiu i pracy duszpasterskiej ks. Augusta Staude:
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Ksiądz Staude znów podjął swoje obowiązki. Jednak nadzieje parafian, 
iż ujrzą swojego duszpasterza w zdrowiu i świeżości, były złudne. Mimo 
swoich sześćdziesięciu ośmiu lat z gorliwością i zapałem ruszył do pracy. 
Niestety, stare dolegliwości i choroby wróciły. W święto Ofiarowania Maryi 
wygłosił swoje ostatnie kazanie i zakończył posługę w parafii. W nocy 
12 grudnia nagle, choć zaopatrzony sakramentami, został odwołany z tego 
życia przez Pana Jezusa. Zawał serca zakończył Jego życie. O Jego życiu 
i posłudze pisała gazeta „Volksblatt” nr 100 z 18 grudnia 1895 roku. 
Napisano między innymi:

„Przy ciągłym braku kapłanów w hrabstwie kłodzkim każdą śmierć 
kapłana musimy opłakiwać bardzo boleśnie. Szczególnie, gdy ta przychodzi 
niespodziewanie. A jeszcze bardziej, gdy dotyczy czcigodnego notariusza, 
dziekana i proboszcza Staude z Nowej Rudy. Stratę Jego osoby odczuwają 
kapłani wielu parafii i grono przyjaciół.

August Staude urodził się w Nowej Rudzie 12 kwietnia 1828 roku. Był 
synem mistrza młynarskiego Franza. Ukończył gimnazjum w Kłodzku i po 
ukończeniu teologii na Uniwersytecie Wrocławskim 29 czerwca 1851 roku 
przyjął święcenia kapłańskie, osiągając cel swoich marzeń. Przez osiemna-
ście lat pracował jako wikariusz w Słupcu, kilka miesięcy w Szalejowie, 
a cztery lata był wikariuszem w Nowej Rudzie. Szesnaście lat służył jako 
proboszcz w Świerkach i ostatnie sześć lat swojego życia poświęcił parafii 
św. Mikołaja w Nowej Rudzie.

Był gorliwym i pobożnym kapłanem. Przed niedzielą i świętami już 
przed godziną 4 po południu był w konfesjonale i spowiadał do końca. 
Na ambonie nigdy nie był zmęczony. Znany był z tego, iż od wielu lat czcił 
Maryję. Wprowadził nabożeństwa majowe tak w Słupcu, Świerkach, jak 
i w Nowej Rudzie, i przez czterdzieści lat głosił kazania w czasie tych nabo-
żeństw. Otaczał ogromnym kultem Najświętszy Sakrament. Nie było dnia, 
w którym nie spędziłby piętnastu minut na osobistej adoracji w drodze ze 
szkoły. Nim wszedł do swojego mieszkania, najpierw modlił się w kościele. 
Znana jest Jego gorliwość w Związku Matek Poległych, Związku Mężczyzn 
i Związku Robotników. Ile razy przemawiał, trudno zliczyć.

Kapłani cenili Go za Jego rzetelność i wierność oraz humor, którym 
ubogacał spotkania towarzyskie. Znane jest Jego oddanie i opieka nad 
chorym księdzem proboszczem ze Słupca — księdzem Nave. Z natury 
łagodny i opiekuńczy. Nawet wtedy, gdy trzeba było upomnieć, nie spra-
wiał bólu. Wobec wikarych nie był przełożonym, ale współpracownikiem 
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i przyjacielem, można powiedzieć — ojcem. Znana jest Jego dobroczyn-
ność wobec biednych.

Z potrzeby serca i z miłości do Pana Boga odbył wiele pielgrzymek. 
W 1859 roku do Kralików, w 1865 roku pielgrzymował do Rzymu, 
a w 1871 roku udał się do Oberammergau. Wszystkie pielgrzymki opisał 
w sposób pobożny i niezwykle głęboki. Pisaniem służył wytrwale. W 1859 
roku wydał książkę Melodie z Ojczyzny, w 1866 roku ukazała się książka 
Wieczne kwiaty na ołtarzu Niepokalanej Dziewicy. Parafii słupieckiej daro-
wał książkę Katarzyna Aleksandryjska z 1869 roku. W 1871 roku napisał 
wspomnienie o papieżu Piusie IX. Swój zachwyt kultem eucharystycznym 
wypowiedział w książeczce Eucharystyczny bukiecik kwiatów z 1874 roku. 
Wydał również Legendy — skrzyneczka skarbów w 1876 roku. Opisał także 
Ziemię Świętą — Bratki z Getsemani, 1879 rok, i Kalwaria i Grób Pański, 

1886. Cztery pory roku 
w życiu Maryi w 1886 roku. 
W 1886 roku powstaje wspo-
mnienie: Dwóch oryginałów 
wśród kleru kłodzkiego.

W 1871 roku napisał 
Życie franciszkanina Ojca 
Athanasiusa Kleinwächtera. 
Pozostały jeszcze dwa tomy 
wierszy okolicznościo-
wych, które przekazano 
z innymi pismami Bibliotece 
Miejskiej.

W ubiegłym roku jego 
dobre zdrowie i krzepka 
budowa zostały nadszarp-
nięte przez chorobę serca. 
Udał się dla podreperowa-
nia zdrowia do sanatorium 
w Naunheim. Niestety, 
kuracja pomogła na krótko. 
Ujawniły się nowe schorze-
nia i obciążenia.

Niech dobry Bóg wyna-
grodzi Go za Jego dobro i za 
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bogactwo, które nam pozo-
stawił. Nam zostawia prawy 
charakter i złote kapłańskie 
serce, o którym będziemy 
pamiętać.

R.I.P.”.

Jego pogrzeb relacjo-
nowano w noworudzko-
-dzierżoniowskiej gazecie 
następująco:

„W poniedziałek przed 
południem o godzinie 9.30 
rozpoczęły się egzekwie 
żałobne. Przewodniczył 
im ksiądz dziekan i prałat 
dr Mandel w asyście księdza 
Tschöpe z Żelazna oraz sied-
miu wcześniejszych wikariu-
szy z Nowej Rudy. Kapłani 
wynieśli Jego ciało z pleba-
nii, gdzie było wystawione 
i przeniesione do kościoła. Plac przed świątynią był wypełniony na długo 
przed pogrzebem. Na placu zebrały się liczne poczty sztandarowe. I tak: ze 
szkoły podstawowej, Towarzystwa Muzycznego św. Cecylii, związków — 
Czeladników i Mężczyzn Katolickich, wojska, z Włodowic, Drogosławia, 
Świerk, Towarzystwa Gimnastycznego, delegacja górników z kopalni Ruben. 
Strażacy utworzyli szpaler, a ośmiu przedstawicieli miasta wyniosło trumnę 
z insygniami kapłańskimi i gałązkami palm. Za trumną szli: Pan Burmistrz 
wraz z Radą Miasta, licznie zebrana rodzina, trzech zamiejscowych kapła-
nów. Zaszczycił swoją obecnością Patron kościoła hrabia Anton Magnis 
z Bożkowa i Królewski Starosta. Byli także przedstawiciele innych wyznań.

Po poświęceniu trumny i odmówieniu modlitw Chór pod dyrygenturą 
pana Wolffa wykonał czterogłosowe Libera me z towarzyszeniem orkie-
stry. Kazanie wygłosił ksiądz Dinter ze Starego Waliszowa. Z bólu i miło-
ści popłynęła niejedna łza. Mszę Świętą odprawił ksiądz prałat Märznick 
z Drogosławia.
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Karawanem zaprzężonym w cztery konie trumnę przewieziono na cmen-
tarz i tam ją złożono. Tuż przed cmentarzem przy kościele Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny odśpiewano Salve Regina. Po uroczystościach 
pogrzebowych Związek Poległych odprawił nabożeństwo różańcowe 
w kościele parafialnym.

W testamencie spadek w wysokości 7 tysięcy marek, razem z meblami, 
Zmarły przekazał miejscowej parafii, aby uregulować wszystkie płatności 
bankowe”.

Kościół św. Mikołaja pod koniec życia ks. Augusta Staude
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Część I
RADOŚĆ Z ŻYCIA
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Bruce Marshall — angielski pisarz, który w 1917 roku został kato-
likiem, powiedział: „Proboszcz był dobrym człowiekiem i kochał 
Boga, ale kochał Go bez uśmiechu”.

Nie można tego powiedzieć o dwóch proboszczach z parafii 
w Roztokach i o o. Anastazjuszu Kleinwächterze. Skoro chcemy iść 
do Nieba, to już dziś poprzez radość i uśmiech przygotowujmy się 
do wiecznego szczęścia.

Dwaj kapłani z Roztok: ksiądz Exner i ksiądz Heinsch, niech ożyją 
w naszej wyobraźni i rozradują serca, a może i oblicza.

Zachęcony zapewne sukcesem radosnej biografii ojca Anastazjusza, 
wydanej w 1871 roku i wznowionej w 1893 roku, ks. August 
Staude pisze w 1886 roku wspomnienie o oryginałach wśród kleru 
kłodzkiego.

Przedstawiamy obszerne fragmenty tej publikacji.
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Kościół w Roztokach
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Od dawna w towarzystwie księży mówiono o charakterach wcze-
śniejszych proboszczów z Roztoki: ks. Józefa Exnera i ks. Franciszka 
Heinscha. Ich oryginalność zawsze wywoływała radość. Życzono 
sobie, aby ich życiorysu nie pozbawić tej nietuzinkowości. Niestety, 
dziś ludzkie oryginały wymierają.

Dzisiejszy zmaterializowany świat nie jest w stanie wytworzyć 
oryginałów, wręcz odwrotnie, poprzez różne zabiegi uciska się ich 
i odstawia na boczny tor. Dlatego trzeba ich przywołać w naszej 
pamięci.

Bezsprzecznie tacy ekscentrycy są interesujący. Ich mowę, czyny 
czy pomysły nie zawsze można przedstawiać jako wzór do naśla-
dowania. Gdyby ich naśladowano, byłoby to sztuczne i niepraw-
dziwe. Nie są też wolni od ludzkich słabości, które jednak można 
im wybaczyć.

Przedstawiamy tutaj życiorysy dwóch księży, ale nie po to, by ich 
naśladować. Niech zatem czytelnik nie interpretuje w złej woli. Autor 
nie ma złych zamiarów. Nie chodzi o opisywanie ich złych stron — 
albowiem o zmarłych nie wolno mówić źle — ale o to, by rozświe-
tlić cienistą stronę ich życia. Ponieważ ich oryginalność nosiła cechy 
dobroczynności i dobroduszności, dochód ze sprzedaży tej książki 
autor pragnie przekazać na stypendia dla biednych studentów.

Niech to dzieło połączy przyjemne i radosne z pożytecznym.
Niech ta książka idzie w świat i swoją prostotą ucieszy czytelni-

ków, jak cieszyła autora w cichych godzinach jej pisania.

Idź na zewnątrz i przynoś radość
Niejednemu smutnemu sercu czytelnika
By się podnosił z czarnej męki
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Na drogę do niebios
By też myśleć o ich wiecznym pokoju
I uwiecznić ich dla ich dobra.
Odmawiając jedno Zdrowaś Maryjo
uprosić dla nich cześć.

Świerki, w dniu św. Józefa 1889 r.
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KSIĄDZ EXNER

W pięknie położonych i tak pięknie ukształtowanych przez 
przyrodę Trzebieszowicach koło Lądka-Zdroju 12 stycznia 1756 
roku ujrzał światło dzienne Józef Exner. Na chrzcie otrzymał imię 
Opiekuna Jezusa — św. Józefa. O jego rodzicach nic nie wiemy 
z kroniki parafialnej. Można się jedynie domyślać, że mimo biedy 
i wojny siedmioletniej powodziło im się dobrze. Po ukończeniu 
szkoły parafialnej wysłali syna do Kłodzka do gimnazjum Ojców 
Jezuitów. W szkole gimnazjalnej Józef robił duże postępy w nauce. 
Potem studiował na uniwersytecie teologię (naukę o Bogu) i filozofię 
(światową wiedzę). Po odejściu z uniwersytetu 8 września 1778 roku 
został wyświęcony na kapłana. Mógł wtedy pracować także jako 
nauczyciel filozofii. Na swoją życiową drogę wybrał jednak wyłącz-
nie powołanie kapłana, w którym chciał znaleźć swoje szczęście na 
wieczność. Także i innym chciał pokazać drogę do wiecznego szczę-
ścia poprzez swoje duszpasterstwo. Niewielu kapłanom jest dane 
duszpasterzować przez całe życie w jednej parafii, i to nie tylko przez 
krótkie, ale przez bardzo długie kapłańskie życie. Przeważnie mło-
dzi wikarzy są kierowani do pracy w różnych miejscach, gdzie mają 
pomagać proboszczom w zajęciach w parafii. Niektórzy nawet jako 
proboszczowie zmieniają miejsce pracy, jeżeli wymaga tego sytuacja. 
Ale młody kapłan Józef Exner miał pracować w jednej parafii nie 
tylko jako wikary, ale także po ponad czterdziestu latach miał posłu-
giwać w niej jako proboszcz.
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Parafia, do której przybył jako nowo wyświęcony kapłan, była bar-
dzo rozległa terytorialnie. Była to parafia Roztoki koło Międzylesia. 
Składała się z wielu wiosek i kilku kościołów. Kościół parafialny był 
w Roztokach. W Jodłowie była parafia z wikarym. Poza tym były 
jeszcze kościoły: w Nowej Wsi, który dopiero teraz został utworzony 
jako samodzielna parafia, w Goworowie i w Szklarni. Przy tak rozle-
głej parafii przeważnie potrzebnych było dwóch wikarych, by pomóc 
proboszczowi przy duszpasterzowaniu i odprawiać nabożeństwa 
w poszczególnych kościołach.

Cały czas Jego kapłańskiego życia i posługi (albo co najmniej 
pierwsze czterdzieści lat) był bardzo niespokojny. Był to czas rewo-
lucji francuskiej, która nie tylko niszczyła Francję, ale także miała 
niekorzystny wpływ na całą Europę. Gdy rewolucją niszczono 
Francję, Napoleon — najpierw jako dyktator i wreszcie jako cesarz 
Francuzów — prowadził swoją armię od zwycięstwa do zwycięstwa, 
podbił prawie wszystkie europejskie państwa i zwyciężał ich armie. 
Nasza wielka niemiecka Ojczyzna ponosiła jedną klęskę po drugiej. 
Nasza szczególna Ojczyzna, Królestwo Pruskie, podczas podwójnej 
bitwy pod Jeną i Auerstädt, a potem koło Eilan i Friedland, poniosła 
całkowitą klęskę.

Był to czas ciężkiego upokorzenia Prus, ale też chwalebnego znie-
sienia niewoli francuskiej, z wszystkimi ofiarami, ale i zwycięstwami. 
Był to dla każdego obywatela Ojczyzny czas trudny. Podwójnie 
trudny dla duszpasterza, który musiał pocieszać, dodawać otuchy, 
ponosić ofiary i stawać się przykładem dla potrzeb ziemskich, ale 
więcej jeszcze dla zbawienia nieśmiertelnych dusz przykładem się sta-
wać. W ten trudny, ofiarny czas, który przez wiele lat jeszcze dawał 
się we znaki, przypada duszpasterska posługa wikarego, a potem 
proboszcza Józefa Exnera. Jego praca nie była łatwa, potrzebny był 
pobożny sens życia. Co przez całe swoje życie udowadniał. Zawsze 
solidnie wypełniał swoje kapłańskie obowiązki.

I tak młody kapłan Józef Exner przez swojego biskupa zostaje 
wysłany jako wikary do parafii Roztoki, by przy boku proboszcza 
Józefa Franke pomóc w duszpasterzowaniu. Czynił to z wielkim 
oddaniem i miłością.
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W ostatnich latach swego życia proboszcz Franke dużo chorował, 
dokuczały mu różne dolegliwości, w szczególności podagra — skaza 
moczanowa. Ksiądz Exner przybył równocześnie z nim w 1779 roku. 
Do końca jego życia był mu wiernym towarzyszem w radościach, 
a jeszcze więcej w ciągłych mękach. Na kilka lat przed śmiercią pro-
boszcza, ze względu na jego choroby, był jego osobistym i duchow-
nym powiernikiem i zastępcą, tak jakby administrator in omnibus, in 
temporolibus et spiritualibus, od modlitwy brewiarza i jako asystent 
podczas Mszy Świętej.

Z wielkim pietyzmem i z oddaniem w stosunku do swego uko-
chanego, chorego proboszcza wykonywał przekazane mu obowiązki 
opiekuna. Proboszcz miał do niego pełne zaufanie. Ksiądz Exner 
często musiał być wobec chorego bezwzględny, często też musiał 
ostro i konkretnie się z nim obchodzić. Nie należy się więc dziwić, 
że ksiądz Franke przez wzór nauczania, działania, a szczególnie cier-
pliwości, wywarł ogromny wpływ na wikarego, który pełen uznania 
i miłości do chorego proboszcza przez więcej niż dziewiętnaście lat 
przejmował życiowe przyzwyczajenia podopiecznego i do podob-
nego pietyzmu i skrupulatności nawykł. To też się w wielu wypad-
kach ujawniło. Naturalną sprawą było, że ks. Józef Exner stawał się 
do swojego proboszcza bardzo podobny, mimo że fizycznego podo-
bieństwa między nimi nie było — ksiądz Exner do swego osiemdzie-
siątego piątego roku życia nigdy nie chorował.

Gdy proboszcz Józef Franke zmarł 5 maja 1799 roku, dekretem 
z dnia 26 lipca 1799 roku długoletni wikary Józef Exner został mia-
nowany proboszczem w Roztokach, a 14 listopada tego samego roku 
ustanowiony jako proboszcz.

Od swojego zmarłego proboszcza jako wikary wiele się nauczył 
i przyswoił sobie wiele zachowań, które stały się jego drugą naturą. 
Przede wszystkim był to duch pokuty. W jego myślach, czynnościach 
na plebanii, w szkole i w kościele, w jego wszystkich duchowych 
funkcjach, w kazaniu i chrześcijańskiej nauce – pokuta była zawsze 
głównym tematem, szczególnie w konfesjonale. Zatem niewielka 
liczba osób, zwłaszcza niewiast, koło Niego przebywała. To właśnie 
one nadały mu ze względu na przyjemny wygląd przezwisko „piękny 
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Józef”. One, zwłaszcza przed większymi uroczystościami, do późna 
w nocy mu się naprzykrzały, przy tym szukały duchowej rady i pocie-
chy na jego plebanii, inni zaś po kątach sali całe godziny wyczeki-
wali. Jeszcze inni byli w kolejce i wychodzili późno od zniecierpli-
wionego ojca Józefa Exnera. Przez to większa część parafian, średnio 
i najrzadziej przebywająca albo wcale niegoszcząca na plebanii (a ci 
pierwsi uważali się za coś lepszego), która też potrzebowałaby szcze-
gólnej nauki, nie najlepiej na tym wychodziła, zostawiana z dala od 
proboszcza i wystraszona, co jest naturalne. Gdy część uważa się za 
faworyzowanych, albo też jest faworyzowana, powstają partie i nie 
brakuje wyzwisk i żartów, którymi odpowiednie stany się nawza-
jem obdarzają. Parafianie dokuczali sobie wzajemnie, gdy proboszcz 
Exner zarządzał.

Umiał być serdeczny i przyjemny, szczególnie w stosunku do tych, 
którzy go bliżej znali. Żartował w szczególny sposób. Z daleka i bliska 
zdobywał wszystkie serca i niejedno zło zlikwidował, i czynił dobro. 
Chętnie spieszył z pomocą ze swoimi lekarstwami (nazywał je mik-
sturkami) i w domu, i poza domem dla każdego, który był dotknięty 
chorobą i który przyszedł prosić go o pomoc. Próbował pomagać 
różnie — swoim pobożnym byciem, czasem, gdy nic nie pomagało, 
stosował nieszkodliwe rzeczy: trochę essentia amora i tak zwane kro-
ple Hoffmana, ocethae sulfunanus oraz tysiącznik pospolity. Często 
przez to w towarzystwie był wyśmiewany przez kolegów.

Wesołe było każde spotkanie z nim, chociaż lubił być sam, a na ple-
banii był poważny i spokojny. Zajmował się swoją pracą i modlitwą 
brewiarzową. To ostatnie wykonywał zawsze z wielką sumiennością 
i nie pozwalał, by rozrywki i spoczynek odciągnęły go od brewiarza.

Jedyną jego rozrywką była „gierka”. Bardzo ją lubił i nawet noc 
mógł na nią poświęcić. O tym szczególnie jako o oryginalności 
będzie mowa w osobnym dziale.

Obok gry lubił zażywać szczyptę tabaki, tak bardzo, iż niestety, nie 
był z tego powodu zbyt czysty. Te duże rzeczy — gra i tabaka — to 
były jedyne ulubione rozrywki do końca Jego życia.

Swój wygląd i ubiór zaniedbywał całkowicie. Wyglądało na to, że 
był bardzo oszczędny, nawet nad wyraz oszczędny, albo tylko chytry. 
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Ale tak nie było. Wypływało to raczej z filozoficznej obojętności. 
Przede wszystkim jednak chyba najbardziej ze skrupulatnej, poetyc-
kiej pobożności i starego przyzwyczajenia. Nade wszystko było to 
dziedzictwo tak samo usposobionego i myślącego, i ubranego, sta-
rego, chorego ks. Toma Franke, tak że ksiądz Exner ukazywał się 
jako prawie dokładna jego kopia. Jak dzieci Izraela na pustyni, miał 
przysłowiowo przez czterdzieści lat ten sam kapelusz, surdut i tę samą 
sutannę, i sutanelle była z dwoma przedziałami, to znaczy łódka 
lub okrętowy w odwrotnej formie. Przez to też nazywany „okręcik” 
z taśmą i troczkiem. Dopiero kilka lat przed jego śmiercią, gdy moda 
zdążyła się już zmienić siedem razy, nosił czasem okrągły kapelusz. 
Również surdut, który był o pół stulecia do tyłu, i zwyczajna suta-
nella, którą nieraz nosił cały dzień, czyniły jego postać oryginalną. 
Także jego krótkie, do kolan sięgające spodnie i długie pończochy 
do kolan sięgające, a tam przytrzymywane klamrami od spodni, były 
prawie pół takie jak on i zawsze przez niego samego łatane. Buty nie 
sięgały całkiem do spodni, tak że widać było pończochy, które nad 
nimi wystawały.

Nigdy jednak jego wybrani, dobrzy przyjaciele nie krytykowali 
i nie wyśmiewali jego garderoby. Pozostał aż do starości takim, jakim 
był. Ksiądz Exner był pobożnym kapłanem, ale był również pilnym 
księdzem, pozbawionym zarozumiałości i pychy, a przez długi czas 
wiele musiał znieść, musiał walczyć — w tym miejscu tylko krótko 
o tym wspominam, gdyż chcę o jego osobowości, a nie o działalności 
pisać.

Jednym z pierwszych poczynań młodego proboszcza było zlikwi-
dowanie starego inwentarza. Kupował wszystko według cen sza-
cunkowych, a zysk ze sprzedaży inwentarza zakładał jako kapitał, 
korzystając z odsetek.

Drugim Jego zmartwieniem był budynek wikariusza w Jodłowie, 
który był w bardzo złym stanie i groził zawaleniem. Chciał go na 
nowo od podstaw wybudować. Wiadomo, że gdy gmina buduje, to 
powstają wielkie trudności, bo gdzie wiele głów, tam wiele myśli. 
Wie o tym i umie to docenić tylko ten, kto kiedyś prowadził 
budowę. Gdy te trudności akurat przemógł, to znalazły się znów 
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nowe. Mieszkańcy ze Szklarni mieli wprawdzie kościółek do odpra-
wiania odpowiedniej liczby nabożeństw, ale zwłoki swoich zmarłych 
musieli chować na cmentarzu w Goworowie. To im się bardzo nie 
podobało i bardzo pragnęli mieć nowy własny cmentarz. Zwłaszcza 
w zimie, jak i w dni niepogody pogrzeby były bardzo uciążliwe. 
Również tę sprawę ksiądz Exner wziął w swoje ręce i po wielu trud-
nościach szczęśliwie zakończył.

Szczególnie wówczas musiał walczyć z gminą Goworów. Kronika 
parafii Roztoki donosi o wielu zmartwieniach. Szczęśliwie po per-
swazji pojedynczym i dokuczliwym prowodyrom swary zakończono. 
Kronikarz opisujący walki pisze, że owszem, proces Ksiądz wygrał, 
ale nie serca. Tak samo jak nie można choroby serca wyleczyć, gdy 
usunie się zęba. Kronikarz dalej pisze: „w parafii wyglądało ponuro 
i brzydko, bo proboszcz nie chciał usunąć obrazu zwady, tak czy-
nił to samo w kościele parafialnym, który od dziewięćdziesięciu 
pięciu lat nie był malowany i przez to również wyglądał brzydko 
i ponuro mimo swego ładnego wyglądu. Został teraz otynkowany 
na rozkaz i polecenie po wizytacji kanonicznej, bo on sam o to nie 
zadbał. Okropne i odstraszające obrazy na suficie chciał pozosta-
wić. Przekupiono murarza, który niby przez nieostrożność na jeden 
z obrazów tynkiem zajechał. Na to nieznający się na sztuce Ksiądz 
lamentował: »Nie, to musi pozostać«. Murarz zamiast to naprawić, 
dalej tynkował, a przyglądający się wołali, by całość zlikwidować. 
Na środku kościoła był też przyniszczony obraz »Święty Michał 
ze smokiem«. Malował go sam Proboszcz według swego pomysłu, 
brzydko, i starał się go naprawić. Był on potem powodem wielu 
żartów jego duchowych przyjaciół, których potem jak nowicjuszy 
biczował, pytając: »Czy diabeł też ogonem kiwa? bo inaczej z nim 
nie byłoby zbyt dobrze«. Po dwudziestu latach te dzieła sztuki spo-
tkał ten sam los, jak powyżej, jednak też wbrew woli Księdza”.

W tym czasie w mieście powiatowym Bystrzycy Kłodzkiej wybuchł 
pożar i większa część miasta spłonęła. To nieszczęście dotknęło bar-
dzo mieszkańców, ale również i księży. Wszyscy musieli pomóc 
według swoich możliwości, a w chrześcijańskiej solidarności rów-
nież włączyć się do zmniejszania biedy pogorzelcom. Tę szczególną 
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tragedię poprzedziło jeszcze wiele innych tragedii i tak w roku 1804 
był wielki nieurodzaj i tym samym klęska głodu wśród zwykłej lud-
ności. Do tego doszło jeszcze obniżenie zarobku tkaczy. Nieszczęsne 
wojny pruskie w 1806—1807 i potem wojny w latach 1813—1815, 
które we wszystkie stany społeczne uderzyły — w handel i rzemio-
sło, i bardzo często też parafię boleśnie dotykały. Na ten czas przy-
pada dla proboszcza Exnera naprawa organów i założenie nowych 
dzwonów w pięknym kościele filialnym w Nowej Wsi. Te sprawy 
bardzo Go absorbowały.

Do tego wszystkiego w roku 1820 doszła podróż na bierz-
mowanie Jego Ekscelencji Kardynała z Pragi, Toma Leopolda 
von Chlumczanskyego. W Roztokach postanowił rezydować. 
Bierzmowanie w okręgu jednej mili było przygotowane. Biskupi per-
sonel urzędników, jak i kucharze, zachowywali się bardzo szorstko, 
surowo, nieuprzejmie. Z kolei Tom, arcybiskup, okazał się niestru-
dzony, miły, uprzejmy i przede wszystkim hojny. Biednych w każ-
dej parafii bogato obdarowywał, nagradzał, nawet za najmniejszą 
posługę, a gdy (o kimś) zapomniał, to zostawiał dla nich kilka duka-
tów (by dać tym, o których zapomniał).

Tak też chciał proboszczowi Exnerowi z Roztoki za gościnę i za 
wydatki podziękować. Miał przed sobą kilka, składających się 
z dwóch guldenów słupków na stole i nakazywał Księdzu, by je 
wziął. Ten dopiero po chwili, gdy Biskup bardzo nalegał, sięgnął po 
jeden słupek i powiedział (gwarą): „Gdy Jego Ekscelencja Arcybiskup 
łaskawy i koniecznie tak chce, ja tę jedną kupkę wezmę”. To było 
około 40 guldenów. Był szczęśliwy, bo byłby Biskupowi chętnie 
wszystko ofiarował. Do swoich umiłowanych zasobów Exner załatwił 
sobie buteleczkę wina SAMOS, ponieważ Tom, ksiądz arcybiskup, 
wina samego nie pił, namawiał go teraz, tak mówiąc: „Ale Wasza 
Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie łaskawy, koniecznie trzeba z tego 
się napić, bo to jest wino apostoła” (mówił tak, bo apostoł Jan żył na 
wyspie Samos). Na to Ksiądz Arcybiskup spróbował, uśmiechając się 
i ucieszył się z jowialnego mężczyzny. W ogóle religijność i poboż-
ność hrabstwa kłodzkiego, tak duchowieństwa, jak i ludności świec-
kiej, bardzo chwalił i cieszył się z pobytu na ziemi kłodzkiej.
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Trzeba tutaj wspomnieć o kilku strasznych nieszczęściach, które 
częściowo dotknęły parafię Roztoki, a częściowo były powszechne. 
W czerwcu 1827 roku oberwanie chmury spadło między Jodłowem 
i Goworowem na liczne miejscowości. Zniszczonych zostało wiele 
domów, pól i łąk. Może słowa modlitwy starego pobożnego księdza, 
który jak Abraham przed nadciągającą katastrofą wołał: „Ojej, Pan 
niech będzie łaskawy i miłosierny” (w gwarze), może te słowa do 
miłosiernego Boga, prowadzącego wszystkie losy, sprawiły, że wody 
natychmiast między Goworowem i Jodłowem na długim grzbiecie 
góry się rozdzieliły na dwie strony. Inaczej całe jezioro spłynęłoby 
zboczem na stronę Goworowa, tak jak na początku wyglądało. Cała 
zaś wioska na całej szerokości byłaby napełniona przez ludzi i ruiny 
w tym łożu rzeki. Żaden dom, żaden człowiek by się nie uratował. 
Nie można sobie wyobrazić, co mogłoby się stać z nieprzygotowa-
nymi mieszkańcami. Najbardziej ucierpiał proboszcz z Roztoki, 
który prawie co roku był nawiedzany przez katastrofy. Tym razem 
parafia była tak zniszczona, że przedstawiała się jako obraz niewart 
oglądania. Prawdziwy obraz dramatu: zniszczone brzegi, łąki, pola 
i drzewa. Wszystko było wymyte, gładkie jak stół, aż do kamienia 
i podłoża, wszystko — ziemia macierzysta razem z nasionami i zasie-
wem — pozostawiło twardą drogę. Łąki pokryte piachem, a brzegi 
bardzo szeroko były podmyte, tak że najstarsi mieszkańcy nie pozna-
wali otoczenia.

Potem jeszcze ta ogólna wielka powódź — która nawiedziła w roku 
1829 całe hrabstwo ziemi kłodzkiej, całą prowincję śląską i sąsia-
dujące kraje, powodując wielkie szkody — znów parafię Roztoki 
dotknęła. Tym samym dobremu księdzu Exner, mimo jego prawie 
świętej obojętności, niejedno: „Ojej, ojej…” z ust z głębokim wes-
tchnieniem się wyrywało.

Poza tym po tych bogatych w wodę latach na jesień wczesne 
i bardzo mocne przymrozki występowały, tak że zniszczyły jesienne 
zasiewy i po tym jak żniwa się nie powiodły, tak że poniesiono 
wielkie szkody. Te wszystkie ogólne tragedie spowodowały, że i tak 
skromne zyski z dziesięciny proboszcza były jeszcze niższe. W roku 
1829 wielka plaga gąsienic rzuciła się na to, co pozostało po powodzi 
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i mrozach. Wszędzie było ich mnóstwo, groziło to zniszczeniem 
wszystkiego. Nawet na ołtarz i tabernakulum się rzuciły i tam swoje 
jaja zniosły.

Wśród smutnych wydarzeń, jak na pustyni, trzeba w międzyczasie 
wspomnieć i o radosnym wydarzeniu. 8 września 1828 roku miał miej-
sce złoty jubileusz kapłaństwa i pięćdziesięciolecie posługiwania dusz-
pasterskiego w Roztokach siedemdziesięciotrzyletniego już ks. Józefa 
Exnera. (Już) 14 sierpnia Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup z Pragi 
— na przypomnienie swego najbliższego przyjaciela i mecenasa, pra-
łata i dziekana wielkiego Józefa Kromera — w uznaniu zasług księdza 
Exnera, wręczył mu list gratulacyjny, na mocy którego został miano-
wany jako notarius publicus iuris i otrzymał pierścień i strój kano-
nicki. Miało to miejsce 8 września, w dniu narodzin Maryi, w asyście 
licznego duchowieństwa i wiernych z parafii i okolicy. Wręczono mu 
również pastorał, który został wykonany bardzo skromnie na Jego 
życzenie, później włożono go do ręki anioła na ołtarzu maryjnym 
w kościele w Roztokach. Mowę „secundis” wygłosił osobiście prałat 
Józef Kromer, a przy suto zastawionym stole śpiewano bardzo wesołą 
piosenkę. Zdania były za ładne, by mogły być prawdą:

Czcigodnie stoisz, starcze jubilacie,
Jak Adam tu w kręgu kapłanów swych dzieci.
Udekorowany jeszcze Twój pastorał,
Tutaj wiek wesoły, a grób Ci jest jeszcze daleki.

Tak też i było, bo przeżył jeszcze dwanaście lat po swoim jubi-
leuszu. Przyjaciele księża podarowali mu srebrną tabakierę, która 
w środku była pozłacana i były na niej wygrawerowane nazwiska 
darczyńców.

Jeszcze nie pozbierano się po tragicznych sprawach, które dotknęły 
jak powyżej opisano proboszcza Exnera i jego parafię, a wybuchło 
znowu straszne nieszczęście, jeszcze tragiczniejsze niż wszystkie 
poprzednie. Wybuchła azjatycka cholera, która przez naszą Ojczyznę 
przechodziła w latach 1832—1833 i siała straszne spustoszenie 
wśród mieszkańców.



31

O bólach i okropnościach tej podobnej do dżumy choroby i jej 
szybkim przebiegu nie sposób mówić, omawiając życiorys Księdza. 
W większości wypadków kończyła się śmiercią tych, którzy się nią 
zarazili. Zaznaczam tylko, że tylko we wrześniu i październiku w para-
fii Roztoki i do niej należących wioskach były siedemdziesiąt trzy 
zgony. Należy uhonorować pracę i zmartwienia Księdza, i w ogóle 
księży, tak przy łóżkach chorych, jak również podczas pogrzebów.

Jeszcze te nieszczęścia i rany się nie zagoiły, nowe nieszczęście 
spotkało proboszcza Exnera z Roztoki. Spalił się kościół i plebania. 
24 marca 1836 roku po południu o godzinie 3 w młynie z nieznanych 
przyczyn powstał straszny pożar. Ogień przeniósł się na drewniany 
budynek sołtysa i mocny południowy wiatr przeniósł ogień najpierw 
na stodołę Księdza, a potem na resztę budynków. Zapalił się też sto-
jący między trzema palącymi się budynkami kościół i w kilka godzin 
wszystko legło w gruzach. Należy nadmienić, że możliwości gasze-
nia — sprzęt i ludzie — wtedy nie były tak dobre jak w dzisiejszych 
czasach. Dzwony stopiły się i spadły z trzaskiem na ziemię, i zegar 
z wieży wybił ostatnią swoją godzinę — godzinę nieszczęścia. Organy 
były pełne wody i piasku, kościół pełen dymu i zwęglenia, z plebanii 
nie uratowano nic, poza zwierzętami i kilkoma rzeczami z pokoju 
Proboszcza. Na polach stało dużo sprzętu, nie było nikogo, by go 
przypilnować. Ulica pełna ludzi, bliscy — dotknięci nieszczęściem, 
dalecy — zbyt rozbawieni i pijani, by pomóc. Większość rozkazują-
cych, nikt nie słuchał dobrych rad. Proboszcz Exner nie był w domu, 
gdy się rozpoczął pożar. Miał być kawałek dalej od plebanii w wiosce 
i akurat brał udział w grze. Gdy przybył i zobaczył wszystko w pło-
mieniach, rozłożył ręce i powiedział (w gwarze): „Przebacz mi, Boże, 
ale to ładny ogień”. Mimo że prawie wszystko się spaliło i wtedy nie 
było ubezpieczenia tak jak teraz, to i to nieszczęście nie zgięło tego 
prawie osiemdziesięcioletniego starca. Zachowywał chrześcijańską 
równowagę. Gdy jeden z kapłańskich przyjaciół, na otwartej drodze 
stojąc przed zgliszczami, wyraził swoje współczucie, ten mu odpo-
wiedział: „Ojej, żal mi kochanego domu Bożego, ale nim zapomnę, 
to wino, coście mi przysłali, jest dość dobre”. Po ugaszeniu ognia 
stwierdzono, że nikt nie zginął i nie uległ wypadkowi, a to cieszyło 
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proboszcza najbardziej. Ponieważ wszystko mu się spaliło lub zostało 
zniszczone, w następnych dniach otrzymywał od swoich duchowych 
współbraci i świeckich przyjaciół wiele darów: wozy, narzędzia rol-
nicze, pokarm dla zwierząt, zboże dla ludzi i pieniądze, by kupić, co 
potrzeba. Wkrótce nie wiedział, co miał i czego potrzebuje jeszcze. 
Według swojego usposobienia powiedział (w gwarze): „Ojej, ja przez 
ten pożar nic nie straciłem, jestem jeszcze bogatszy niż przedtem”. 
To było jednak wielkie błogosławieństwo w jego życiu, że nie miał 
żadnych potrzeb, jedynie grę i tabakę.

Kościół i plebanię odbudowano jeszcze piękniej niż przedtem. 
Po takim nieszczęściu było to w zwyczaju do tego zobowiązanych 
i niezobowiązanych. Gdy chciano na koniec założyć piorunochrony, 
proboszcz Exner sprzeciwił się, mówiąc (w gwarze): „Ojej, to są same 
głupie rzeczy, kto chce Panu tam na górze rozkazywać, jest na złej 
drodze. To jest niepotrzebne”. Piorunochrony jednak założono na 
kościele i plebanii.

Te wyżej wspomniane nieszczęścia dobry ksiądz Exner traktował 
jako Bożą wolę i jako takie znosił je z chrześcijańskim spokojem. Teraz 
nowe sprawy go poruszały – tak zwany lokalny inspektor szkolny 
(ze względu na urząd parafialny). Jego psychikę obciążały dwa dłu-
gotrwałe procesy sądowe dwóch osób z jego parafii przeciw dwom 
nauczycielom. Kronikarz pisze, iż były one prowadzone ze złośliwo-
ścią i z uporem. Były to zdarzenia, o których tu by się nie mówiło, 
gdyby proboszcz Exner nie stał między mieszkańcami a nauczycie-
lami i bardzo Go bolało, że setki razy powtarzał słowa: „Przebacz mi, 
Boże, co oni za rzeczy robią, to jest prawie nie do wytrzymania”.

Jeszcze jedną oryginalnością jowialnego i oryginalnego pro-
boszcza Exnera było to, że nie lubił używać pióra, by coś napisać. 
I tak, oprócz najważniejszych rzeczy, nie ma nic przez niego pisa-
nego. Nie chciał również napisać swojego testamentu. Jeszcze kilka 
lat przed jego śmiercią jego duchowy przyjaciel i współbrat, wyżej 
wspomniany notarius publicus i proboszcz z Nowego Wilkanowa, 
Tom, wielokrotnie naciskał na niego, by sporządził swój testa-
ment. Exner był jednak wrogiem wszystkiego, co pisane, wszystkich 
sądów oraz swego własnego majątku, zresztą, w ogóle nie wiedział, 
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co posiada. Mówił, że to wszystko nieważne, niepotrzebne. Tamten 
jednak, tak samo bogaty, jak i dalekowzroczny piśmienny prawnik, 
żądał od niego bardzo poważnie wykonania testamentu, aby w razie 
śmierci przy braku prawnych spadkobierców wszystko nie przypa-
dło państwu lub opiekunowi — patronowi. Doszli do porozumienia 
z proboszczem, iż notariusz Tom za niego testament napisze, a Exner 
ma tylko podpisać.

Pierwsze pytanie: komu i co chcesz w spadku pozostawić, na co 
Exner odpowiedział — 100 talarów na roczne Msze Święte na odku-
pienie mej duszy. 80 talarów podzielić wśród najbiedniejszych według 
potrzeby w każdej wiosce, po 10 z 40 talarów na rzecz kościoła para-
fialnego w Roztokach i 10 talarów filii — kościołowi w Jodłowie. 
Następne pytanie było: a jak jeszcze coś pozostanie, na to odpo-
wiedź — 10 talarów lokaliście panu Hohans w Roztokach i mojemu 
płóciennemu talarowi, niewielka ilość koron i łacińskie książki do 
parafialnego archiwum jako książki do wypożyczania — na biblio-
tekę. Gdy jeszcze coś pozostanie? — pyta spisujący testament dalej 
(nie została jednak odpowiedź spisana) — odpowiedział: 100 talarów 
mojej dalszej rodzinie, którzy jednak nie są biedni. A gdy jeszcze coś 
zostanie? — tak pytał przyjaciel. Wtedy proboszcz Exner się zezłościł 
i powiedział: „Ciekawe skąd się ma wziąć?” A gdyby jednak? To słu-
żącym podwójne wynagrodzenie roczne. „A gdy jeszcze?” Bo, że dwa 
konie, dwanaście krów, wozy, zboże, meble, fundacje, reszta zysku 
z wpływów mogło go uczynić bogatym, temu skromnemu w ogóle 
na myśl nie przychodziło, dlatego odpowiedział, gdy wydawało się, 
że jest zły i zgorszony żartobliwie: „Ojej, pocałuj mnie, zostaw mnie 
w spokoju, a skąd się ma wziąć? No to Ciebie zrobię uniwersalnym 
spadkobiercą, zrób, co zechcesz”. I tak też się stało.

Sprawiedliwie podzielił ten wierny przyjaciel, a zarazem opiekun, 
wszystko, co po śmierci Exnera zostało. I tylko (niby)uniwersalny 
spadkobierca dla siebie nie wziął nic, poza 20 talarami za swoją pracę. 
W testamencie podane było 296 talarów, a okazało się, że było ich 
1800. Zyski z aukcji dano jako spadek dla kościoła, na fundację dla 
biednych i inne cele, rodzinie, służącym itd. Na koszty pogrzebu, na 
nagrobek itp., wszystko dokładnie sprawdzono i zużyto.
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Płyta na grobie  ks. Józefa Exnera
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W ten sposób Exner przez swoje czterdziestoletnie proboszczowa-
nie przeżył i przebył wiele, na chwałę Bożą radośnie wszystko ofia-
rował. Daleki był od chciwości, jeszcze więcej pyszności i ambicji, 
wywyższania się i złości. Nigdy nie obrażał się na nikogo, dlatego 
i na niego nie można było się obrażać. Jakże piękna była Jego poboż-
ność, tak samo ładny był Jego wygląd i dlatego ogólnie nazywano 
go „piękny Józef”. Tak jak jego charakter był stanowczy i mocny, 
tak też jego pismo było charakterystyczne na ten czas. Próbki jego 
pisma z czasów studiów, gdy był szesnastoletnim młodzieńcem, gdy 
był gramatykiem, w zeszycie dyktandowym z 1771 roku, jak rów-
nież dwadzieścia lat później spisane kazanie o Matce Bożej Bolesnej 
„Stabat mater” i znów dwadzieścia lat później mowa pogrzebowa 
dla hrabiny Eleonory Althan, które jeszcze są do wglądu, pokazują 
ten sam jasny, mocny charakter i w konsekwencji jest dla niego jak 
poniżej powiedziane:

Czym On jako chłopiec i młodzieniec był,
Tym został też jako mężczyzna
I wszędzie i wiecznie
Honorowano to, do czego doszedł.

Już od wczesnych lat, szczególnie zaś później, gdy już dożył osiem-
dziesiątki, jako pobożny mężczyzna codziennie o śmierci rozmyślał 
i żartując o niej, bo często miał zawroty głowy, mówił: „Ojej, kiedyś 
dostanę uderzenie i szlag trafi tego starego faceta i będzie po wszyst-
kim”. Tak też się stało. To uderzenie otrzymał w nocy z 8 na 9 listo-
pada 1840 roku. Jak zawsze starannie odmówił głośno brewiarz, 
niewiele zjadł na kolację, ułożył się o godzinie 9 do spania. Rano 
znaleziono go nieżywego. Był to udar. To uderzenie doprowadziło do 
śmierci. Umarł w osiemdziesiątym piątym roku życia. Jego pogrzeb 
odbył się 12 listopada i mimo dużego deszczu przybyło wielu przyja-
ciół z bliska i z daleka. Było też dwudziestu jeden kapłanów. Wśród 
nich jego pierwszy przyjaciel, dziekan wielki prałat Józef Kromer, on 
też przewodniczył uroczystościom w kościele. Wspomniany wyko-
nawca testamentu, notariusz — ksiądz Tom, wygłosił serdeczną 



36

mowę pogrzebową. Była taka spokojna, bo charakterystycznie lekkie 
było jego życie.

Jego pomnik jest wmurowany koło jego grobu z lewej strony na 
wschodniej ścianie prezbiterium. Kosztował 40 talarów, a litery na 
dole J. L. — są umieszczone na pamiątkę i wspomnienie zamawiają-
cego i uniwersalnego spadkobiercy Józefa Lanscha.

Napis na pomniku jest następujący:
Tu spoczywa zasłużony starzec — kapłan czcigodny książęcy arcy-

biskupi notariusz publicus i senior kłodzkich kapłanów Tom Józef 
Exner. On się urodził 12 stycznia 1756 r. w Trzebieszowicach, w 1779 
roku jako nowo wyświęcony kapłan przybył tutaj do Roztoki jako 
wikary i w 1799 jako proboszcz zatrudniony, który tu 9 listopada 
1840 roku spokojnie zasnął w Panu.

Requiescat in pace!
I tak to długie i jowialne oraz oryginalne życie i śmierć zmar-

łego, którego oryginalność ukazuje się we wszystkich jego słowach 
i czynach, pokrótce opisano. W pojedynczych fazach jego życia 
i okolicznościach przychylności czytelnika jest przedstawione. 
Niepowtarzalny oryginał, ale do powtórzenia niewskazane, a tylko 
do podziwiania zostało przedstawione.
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Ksiądz Exner jako oryginał w towarzystwie

Exner był niezwykle towarzyski, zwłaszcza ze swoimi współbraćmi. 
Nie zepsuł nigdy żadnego żartu. Gdy jego przyjaciele pozwalali sobie 
na różne żarty z nim, on zawsze był gotowy te żarty odwzajemniać. 
Ekscentryczny, o dość szorstkim sposobie bycia, posiadał niewyczer-
pany zasób powiedzonek. Jego wypowiedzi zwykle zaczynały się sło-
wami (w gwarze): „Przebacz mi, Boże”. Jednym z jego najlepszych 
przyjaciół, a zarazem osobą bardzo zaufaną, był powiatowy inspek-
tor szkolny i ksiądz z Nowej Wsi Tom Franz Hoetzel. Z okazji sześć-
dziesiątych trzecich urodzin Exnera zebrał dużą ilość takich słówek, 
wypowiedzi i afer z Jego życia i ułożył z nich piosenkę, która brzmi 
następująco:

Do Langenam On szybko biegł
Na tron też sarenkę spotkał
W miasteczku* jest w domu
Tam spotkał się przy tłustym jedzeniu
Biegał wokół rynku tak dużego
Jak gdyby zbliżał się Nowy Rok
Wkradał się do wszystkich sklepów
Gdy coś znalazł zabierał ze sobą**

Ale zawsze płacił gotówką
Po pierwsze wsadzał nos
Do każdej beczki z tabaką
Pachniało fajnie jak w kominie
A jego przewidywania nie zawiodły Go nigdy
Potem oglądał syrop
Tego potem na cieście rozsmarował
Potem wybiera wśród kwaśnego wina
Mówi na to: To niech będzie „Tokaier”
Również pierniki i marcepan
To jest coś na zęba

* chodzi o Międzylesie
** zawsze sam kupował, co w domu było potrzebne
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To wszystko było prawdą, bo jak już wcześniej wspominano, był 
zagorzałym amatorem tabaki. Ale zupełnie czystą tabakę zażywał 
rzadko, albo w ogóle wszystko mieszane musiało być. Tabaka, jak 
również wino, które nazywał swoją miksturką. Nawet w obecno-
ści gości tak się działo. Po tym jak zażył dużą dawkę tabaki, kładł 
palec na otwór butelki z winem, potrzepał nią i rozlał tę mieszankę, 
mówiąc: „Przebacz mi, Boże, ale to jest dobre”.

Tak poza Jego domem u dobrych przyjaciół, jak też na plebanii 
było dużo wesołych spotkań. Czy umówione były, czy spontaniczne 
te spotkania, zawsze był jakiś powód. Albo przychodził w towa-
rzystwie do Langenan, Międzylesia, albo do któregoś współbrata, 
i zawsze on był najweselszym uczestnikiem. Takie było jego przysło-
wie i żartobliwa propozycja: „No to zagrajmy”. Chętnie podejmo-
wano tę zapowiedź i organizowano grę, przy której on zawsze, aż do 
starczego wieku, był najbardziej rozmowny i nigdy na nikogo się nie 
obrażał. Często nie było powodu do takich braterskich i towarzy-
skich spotkań, więc powód znajdowano. Kiedyś przysłano mu sfin-
gowane pismo od związku kobiet z Berlina o treści:

Znany jako przyjaciel dzieci, jak również uczony — odważamy 
się Was przyjąć jako członka do rozprzestrzeniania dobrych pism 
dziecięcych i historycznych książek, i zobowiązujemy Was do wpła-
cenia odpowiedniej składkowej sumy. Za to prześle Mu się skrzynkę 
dobrych książek.

Po paru dniach u niego spotykają się coraz to inni przyjaciele 
i sąsiedzi, tak że ogarnął go strach, bo trzeba było ugościć wszyst-
kich. Odezwał się: „Przebacz mi, Boże, co to wszystko ma znaczyć?” 
— Ale z gospodynią było wszystko umówione i można było stół 
nakryć. Posłaniec przynosi paczkę i list od tego niby-związku kobiet. 
Oficjalnie musi list otworzyć i przeczytać, jest to zapowiedź przysła-
nia pism dziecięcych i książek. Widać zdziwienie i szacunek przyja-
ciół. Jemu jednak wyrywają się słowa: „Przebacz mi, Boże, co to są za 
głupie rzeczy”. — Gdy potem na ogólną prośbę swoich gości otwiera 
paczkę i wyjmuje książki, rzuca jedną za drugą obskurną książką za 
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piec i woła raz za razem: „Pfuj!” — „Świństwo!” Goście się śmieją, 
teraz dopiero zrozumiał, że to wszystko był żart. Na to powiedział: 
„Ojej, nic lepszego wam nie przyszło do głowy, mogliście tego sobie 
zaoszczędzić, wy głupcy”. Wszystko zakończyło się toastem i zna-
nym refrenem: „No to zagrajmy trochę”.

Były też inne „przypadkowe” sposobności, by się spotkać. Świętej 
Barbary, Marcina, imieniny, urodziny albo inne święto. Często 
uprzyjemnione śpiewem i szklankami z toastem, po czym spieszono 
do kart. Następne u sąsiada spotkanie, a przy tym zawsze wesołe, na 
czczo i nieskomplikowanie prowadzone. Kochali go, dlatego szukali 
Jego towarzystwa. On innych też lubił.

Nie tak zupełnie bezboleśnie jak wyżej opisano zakończyła się 
uroczystość zaimprowizowana u niego. Jego przyjaciele wiedzieli, 
że na oficjalne honory i na faworyzowanie nie ma ochoty. Spotykali 
się znów u niego przy stole i podczas jedzenia wykorzystano sposob-
ność i przez ówczesnego księdza z Kralik w Czechach wręczono mu 
sfingowany dyplom honorowego pana katedralnego z Königratz. 
Mimo że niedowierzał, rzekł: „Przebacz mi, Boże, jak na to zasłu-
żyłem”. Wyglądało na to, że bardzo mu się to spodobało i był zado-
wolony. Potrzeba było wielu mądrych słów jego przyjaciół, by tę 
sprawę obrócić w żart i przywrócić dobry humor honorowemu 
katedralnemu kanonikowi — między innymi słowami: „No, to 
zagrajmy trochę”.

Innym razem księdzu Exnerowi sprawił uroczystość miejski pro-
boszcz ksiądz Kromer z Bystrzycy Kłodzkiej, który też był dobrym 
przyjacielem i czcicielem Exnera. Powodem do tego były odwiedziny 
Dziekana Wielkiego w Roztokach. Jak już wspomniano, Exner sam 
naprawiał i cerował swoje pończochy. Akurat oddawał się tej czyn-
ności, gdy zapukano do drzwi. Na „Proszę wejść” niespodziewa-
nie wszedł dziekan wielki Józef Kromer. Exner szybko pończochę 
wyrzucił za piec i przywitał swojego kochanego gościa. Gdy poszedł 
po najlepszą butelkę wina, Dziekan Wielki, który widział, co robił 
Exner i widział, gdzie ten schował pończochę, wziął ją ze sobą. 
Gdy potem szanowny gość pojechał, Exner szukał wszędzie schowa-
nej pończochy, nigdzie jednak nie mógł jej znaleźć. Przyprawiało go 
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to prawie o ból głowy i nie mógł zrozumieć, co się stało z pończochą. 
Nie podejrzewał, że Dziekan Wielki mu ją zabrał.

Po pewnym czasie otrzymał zaproszenie do stołu do Bystrzycy 
bez podania powodu. Ponieważ zaproszenie Dziekana Wielkiego 
było rozkazem, więc przybył na czas. Przybyło jeszcze więcej księży 
i innych gości, którzy wszyscy byli zdziwieni tym zaproszeniem, ale 
najbardziej Exner. Gdy radość gości po zjedzeniu kilku dań i wypiciu 
kilku lampek wina była dość duża, na stół podano następne danie: 
pieczywo w formie tortu.

Gospodarz poprosił Exnera, przed którym tort postawiono, by 
jako pierwszy się poczęstował. Próbował, ale nie udawało mu się. 
Dopiero dużą łyżką musiał się dobrać do tortu i, o dziwo, łyżka nie 
mogła przeciąć, mimo kilkakrotnych prób i mimo Exnerowego: 
„Przebacz mi, Boże”. Nie dawał rady. Potem, gdy inni goście wpatry-
wali się z uwagą w Exnera, Dziekan Wielki nakazał mu użyć siły i sam 
mu pomagał. Ku wielkiej radości po pewnym czasie z tortu wyjęto 
długą pończochę Exnera. Dziekan Wielki opowiedział o odwiedzi-
nach i o powodzie uroczystości, którą nazwano „Ceremonią uroczy-
stości pończochy”, a Exner zakończył ją swoim: „Przebacz mi, Boże, 
to musimy trochę zagrać”. Otrzymał gromkie oklaski.

„Granie” było zawsze przy jakiejś uroczystości. Drugim ulubio-
nym zajęciem Exnera był targ. Szedł tam bardzo chętnie, bo jak już 
wspominano, zawsze sam wszystko kupował. I tak kupował całe serie 
garnków i inne rzeczy, wszystko umieszczał w torbach, kieszeniach, 
a później stawiał w jadalni jako kolorową wystawkę. Nazywał to 
wielkim porządkiem. W związku z tym często musiał wysłuchiwać 
żartobliwych drwin i kpin swoich przyjaciół. Jeden z nich śpiewał:

Gdy swoje pieniądze pogubił,
Gra Mu pomogła często.
Przy tym szybko ucieka czas długi,
zbliża się godzina duchów.
Życie jeszcze nie minęło.
Gdy jeszcze blisko jest do ranka,
Wtedy mówi: jest piękna noc, to znam,
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Do rana damy radę.
Teraz rzucam książeczkę* wam
I mówię: jest czas do domu iść.
I bierze laskę i kapelusz,
Mimo że okropnie pada deszcz czy sypie śnieżny pył.

I w rzeczywistości ani wichura, ani deszcz, ani śnieg nie przeszka-
dzały mu późno w nocy wracać, bo poza swoim domem w obcym 
łóżku przez noc nie chciał przebywać. Często wcześnie rano pieszo 
do domu szedł i mówił wtedy: „Przebacz mi, Boże, przecież jest pięk-
nie, gdy tak wcześnie już się jest obudzonym”.

* Ta książeczka to karty, o których mówi, że ma ich trzydzieści dwie i wymawia 
poszczególne oznaczenia i że gdy je ogląda, serce mu się raduje.

Ks. Exner wraca z targu
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Lecz nie lubił, gdy wtedy kogoś spotykał i gdy ktoś go pozna-
wał i pozdrawiał: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Ojcze 
Józefie”. Odpowiadał: „Na wieki wieków” i dodawał: „Przebacz mi, 
Boże, i poznać mnie musiałeś”.

Spotkanie towarzyskie lub uroczystości bez gry — to było dla 
niego nie do pomyślenia.

Ksiądz Exner — oryginał w grze

Grał właściwie często i chętnie, całe popołudnia i wieczory, nawet 
całe noce. Zanim zaczynał grać, musiał najpierw spełnić swoje 
kapłańskie obowiązki, odmówić modlitwy brewiarza, albo gdy 
przedtem tego nie uczynił, wstawał w środku gry od stołu, kazał 
się zastąpić i odmawiał swoje Officium, potem wracał do stołu gry 
i mówił: „Teraz możemy grać całą noc”.

Czasem podczas nieobecności, by go w czasie zmieścić, gracze 
zatrzymywali zegar ścienny lub cofali go o godzinę. Gdy potem 
patrzył i stwierdzał, że jeszcze jest czas, by pójść do domu, mówił: 
„Przebacz mi, Boże, jakoś czas się nie kończy” albo: „Pewnie ktoś coś 
znowu uczynił”. I ze śmiechem grano dalej.

Pewnego razu, gdy w czasie gry nadeszła ciężka burza i piorun 
wystraszył wszystkich tak, że chcieli przestać grać, Exner powiedział: 
„Grajmy dalej, to było tylko zimne uderzenie, przebacz mi, Boże”.

Również, gdy wybuchł pożar, przez który spalił się kościół i ple-
bania i wszystko poszło z dymem, proboszcz Exner był we wsi gdzieś 
u kogoś i grał. Na wieść o pożarze w pobliżu kościoła miał powiedzieć: 
„Przebacz mi, Boże, skończymy tę grę, pewnie nie będzie tak źle”.

Nic nie było w stanie zburzyć Jego spokoju w czasie gry, nawet 
ciągle powtarzające się nieszczęścia i niepowodzenia, w których on 
nierozważnie, bo był śmiały, często i dużo przegrywał. Jednak dobro-
dusznie, dokładnie i pewnie wszystko płacił, nawet jeśli musiał od 
czasu do czasu od swoich wspólników lub innych graczy pożyczać, 
gdy wcześniej ze swoich wielu kieszeni i woreczków rozdzielone pie-
niądze już powyciągał. Współbracia nie wykorzystywali go nigdy, ale 
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za to inni gracze, często cywilni, jego niefrasobliwość, dobroć i obo-
jętność co do utraty pieniędzy wykorzystywali. Gdy ktoś wyrażał 
mu współczucie ze względu na pech w grze lub innych nieprzyjem-
nych okolicznościach, to padała jego stała odpowiedź: „Przebacz mi, 
Boże, to straszna sprawa, ale to pewnie też jeszcze nie zawali nieba”. 
Gdy przy okazji jakiejś uroczystości dużo stracił, to mówił wtedy do 
swej gospodyni: „No, to będziemy teraz znów bardzo oszczędzać”.

Oszczędzał wtedy bardzo, zwłaszcza dla siebie niczego nie potrze-
bował. Gościom zaś stawiał choć nie najlepsze wina, ale dużo i chęt-
nie. Lepszych win nie miał albo miał rzadko. Gdy mógł je o kilka 
groszy taniej dostać, to ofiarowywał na to kilka butelek więcej i bar-
dzo je chwalił, jak na przykład swoje dobre piwo z owsa, które miał 
często i też gościom stawiał. Jego beztroska o piwnicę kilka razu mu 
ją spustoszyła. Wino skwaśniało i znosił wtedy ironię i żarty przyja-
ciół. Wówczas musiał inne wino skądś przynosić. Z reguły jednak 
w czasie gry z tego kwaśnego wina mieszał swoje miksturki i ten 
„poncz” nalewał wszystkim swoim współgraczom jako bardzo udany 
i doskonały.

Gra była dla niego nie namiętnością czy możliwością wygrania 
w nieuczciwy sposób, lecz ulubionym sposobem zabawienia się. 
Kiedy niefrasobliwie spędzał kilka godzin — choć często, gdy wyra-
żał się o innych krytycznie, wyglądało to na bezwzględność — i przez 
swoją oryginalność bardzo przyczyniał się do radości swoich wika-
rych i przyjaciół. W jego zachowaniu w stosunku do nich ujawniała 
się też jego oryginalność. Rzućmy na to okiem.

Zachowanie proboszcza Exnera w stosunku do wikarych

Prawie czterdzieści jeden lat Exner był proboszczem w Roztokach 
i w tym czasie miał u swego boku dwudziestu siedmiu wikarych, któ-
rzy mu pomagali w pracy duszpasterskiej. Było wśród tych młodych 
mężczyzn kilku o różnych charakterach; tego można się domyślać. 
Przecież kapłan mimo święceń pozostaje człowiekiem i jest narażony 
na różne pokusy i ludzkie słabości i musi walczyć z tym często, a też 
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często im ulega. Ze strony Księdza Proboszcza potrzebna była niesa-
mowita cierpliwość, by przyzwyczajenia i słabostki młodych księży 
współbraci znosić i tylko niezniszczalna oryginalność, jaką cechował 
się Exner, mogła to przemóc.

Gdy przychodził nowy wikary, dowiadywał się o jego sposobie 
bycia, czy chętnie lubi być poza domem, czy lubi palić, zażywać 
tabakę, czy chętny jest wypić kieliszek itd. I potem była stała mowa: 
„Przebacz mi, Boże, ale to by mógł zostawić, czy tego mogłoby też 
nie być, to jest niepotrzebne”. Ale gdy się dowiadywał, że gra chęt-
nie (solówkę), to mówił sam do siebie: „Przebacz mi, Boże, to się da 
słyszeć, ten może się na coś przydać”.

Kiedyś przyszedł do niego wikary, późniejszy ksiądz z Wilkanowa, 
który nic ze sobą nie przyniósł poza walizką z bielizną i książkami. 
Mówił jednak, że reszta jego rzeczy dotrze później. Tak się jednak nie 
stało, bo nie miał nic więcej. On śpiewał już o godzinie 3 rano przez 
otwarte okno swojego pokoju: 

„Dzień się rozpoczyna, słońce się pokazuje, czy Ty dobry, kochany 
Boże wiesz, jak bardzo jestem głodny?”

Exner tak się wypowiadał o swoim nowym wikarym w odpowiedzi 
na pytanie, jak jest z niego zadowolony: „Przebacz mi, Boże, można 
wielkiego strachu się najeść, on nie ma nic, a wczesnym rankiem już 
woła, że jest głodny, no to jak można się czuć?”

Innym razem dziekan wielki prałat Kromer po kilku dniach pobytu 
nowego wikarego pytał go, czy jest z niego zadowolony. Padła odpo-
wiedź: „Przebacz mi, Boże, słuchajcie, on to jest dość ładny ten nowy”. 
Na to Dziekan Wielki: „Jak długo to będzie trwało i znów będzie ina-
czej brzmiało”. Na wielu wikarych narzekał i prosił o ich przeniesienie. 
Było kilku dobrych kapłanów, to znów mu ich zabierano i przeno-
szono gdzie indziej. W obu wypadkach miał wielki problem. Jeden 
z pierwszych wikarych, którego przeniesienia zażądał, przy pożegna-
niu powiedział mu: „Księże Proboszczu, zasiejcie sobie wikarych na 
grządce, jak to czynicie z pietruszką, by według potrzeby jednego czy 
następnego wyrwać jak to czynicie z pietruszki korzeniami”.

Inny z wikarych był bardzo niepunktualny, zwłaszcza nie wracał 
na czas na obiad z kościoła filialnego. Zatrzymywał się na długie 
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rozmowy z ludźmi, zwłaszcza z kobietami. Jakże proboszcz o nim 
mówił i niecierpliwie przez okno za nim wyglądał. Lubił punktu-
alnie jeść obiad i nie mógł się go doczekać: „Ciekaw jestem, co on 
znowu robi? No, Tereso, podawać jedzenie, bo i tak nie przyjdzie”.

Roztoki były wtedy konną stacją, to znaczy, że wikarzy do swoich 
filii na koniach jeździli. Gdy wreszcie wracali do domu po długim 
czekaniu Proboszcza, to dość daleką drogę z kościoła na filii w ciągu 
piętnastu minut przejeżdżali, a koń był tak spocony, że nie było wia-
domo, czy to siwek, czy też kary — tak mówili rolnicy — czy słu-
żący. I szło to w pełnym galopie, i z domu do domu, przez krzaki 
i kamienie, a nawet przez płoty. I tak niejednego konia wikarzy mu 
zajeździli.

Często ksiądz Exner ze swoimi wikarymi szedł do sąsiadów na grę. 
Wracali późno i po ciemku, nieraz po północy. Nigdy nie brał latarni 
ze sobą, bo twierdził, że zna drogę na pamięć. Gdy było tak ciemno, 
że palca nie było widać przed twarzą, szedł przed wikarymi, do ręki 
brał oba poły surduta, wyciągał do przodu, tak że zakończenie skó-
rzanych spodni na plecach tworzyło otwór w formie serca na białej 
koszuli. W ciemności jednak lekko było je widać i wtedy mówił: 
„Patrzajcie tylko na serduszko”.

W takich okolicznościach zdarzało się, że w czasie deszczu wpadał 
do kałuży. Nosił zawsze buty i wełniane pończochy, spodnie jednak 
tylko do kolan, tak że między kolanem a butami widać było wełniane 
pończochy. Gdy je ochlapał, to się odwracał i mówił do wikarych 
w żartach: „No jej, w tę chlapę więcej nie wdepnę”. Innym razem, 
gdy wracali wcześnie rano z gry po odpuście, siedząca na drzewie 
wrona krzyczała, a jemu wydawało się, że woła: Widzę cię, widzę 
cię… On zaś nie chciał być widzianym przez nikogo i odpowiadał na 
to: „Nie musisz mnie widzieć, pocałuj mnie w d…ę”.

Klimat koło Roztoki nadawał się do uprawiania lnu i dlatego do 
dnia dzisiejszego tam się go uprawia. Tak też było na początku tego 
stulecia i również ksiądz Exner na swojej posiadłości z chęcią uprawiał 
len. Mówiono, że gdy w lipcu, przede wszystkim podczas chłodnych 
nocy, len rósł w oczach, ksiądz Exner do obiadu chętnie wychodził 
w pole i cieszył się, że pięknie wygląda jego len. Przy obiedzie mówił 
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czasem wikarym o pięknych „nocach lnu” i nie mógł nadziwić się, 
że tak pięknie rośnie. Kiedyś w lecie wikarzy podpatrzyli, jak Exner 
wsadził kijek koło roślinek, by w ten sposób zbadać, ile przez noc 
urosną. Jeden z wikarych po południu poszedł na pole i wbił kijek 
głębiej do ziemi. Na drugi dzień wydawało się, że len urósł o wiele 
więcej niż w rzeczywistości. I tak ksiądz Exner nie mógł się nadzi-
wić, jakie to były „piękne noce lnu” i codziennie wołał: „Przebacz 
mi, Boże, piękna noc lnu, a on cały cal urósł”. Wikary skrzętnie 
notował, ile to cali przez noc len rósł. Z kolei Exner w swej naiwno-
ści nie widział, że len już ponad dwa łokcie powinien mieć, gdyby 
faktycznie tak rósł. Po jakimś czasie dopiero to zauważył i w zadumie 
rzekł: „O wy, starzy Szwedzi, przebacz mi, Boże, że to ja tego nie 
zauważyłem”. Ale nie złościł się.

I tak żył Exner ze swoimi wikarymi bez zmartwień, jowialnie, ser-
decznie i oryginalnie. Całe lata obydwu stronom tak szybko mijały, 
gdy ze sobą żyli, że nawet im na myśl nie przyszło, że znów czas się 
skracał. Nie tylko z wikarymi żył oryginalnie, ale też ze wszystkimi 
domownikami, dlatego spójrzmy i na to…

Ksiądz Exner jako oryginał w gospodarstwie domowym

Już wcześniej wspomniano o jego oryginalności robienia zakupów 
na targu w Międzylesiu i targaniu wszystkiego samemu do domu. 
To było wprawdzie oryginalne, ale nie zawsze pasowało do niego 
jako księdza, księdza proboszcza Exnera. Jednak jemu się zdawało, 
że pasowało. Nikomu to nie przeszkadzało i nie widziano w tym nic 
złego. Niestety, nie zawsze wszystko kupował korzystnie.

W młodości studiował i zajmowało mu to dużo czasu, jednak 
w późniejszym czasie był „wykształconym gospodarzem”. Nie zna-
czyło to jednak, że był praktyczny w swoim gospodarstwie domowym. 
Nie umiał dopilnować porządku zarówno tu, jak i w gospodarstwie 
rolnym. Na wszystko się zgadzał, wszystko, co robili domownicy 
i służący, było dobre — przynajmniej tak mu się wydawało. W ten 
sposób parobkowie i służące mieli wolną rękę i robili, co chcieli, 
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a niefrasobliwy Ksiądz nie domyślał się, że go wykorzystywali. 
W nocy często odwiedzali karczmę, a w dzień, po robocie w staj-
niach, korzystali z mleka do syta. Kucharka na to się godziła, a gdy 
nieraz coś z mleka dostała, niechętnie mówiła: „Na co mi to świń-
stwo?” To im było bardzo na rękę, bo woleli sami je zużyć, a ona 
nie wiedziała, co z nim zrobić. I tak działo się, że z dwunastu krów, 
mimo wielkiej ilości siana, ze stajni nie było żadnego pożytku, bo nie 
wszystko wykorzystywano.

Również mało umiała gospodyni. Nie potrafiła się zająć hodowlą, 
a potem korzystać ze sprzedaży bydła. Tak jak i jej pan, któremu nie 
można się było dziwić. Oboje na przykład żądali za tłustego byka 
2 talary mniej, niż im proponowano u rzeźnika, który z uśmie-
chem wszystkim opowiadał, jaki to dobry interes ubił z księdzem. 
Innym powodem tego, że dobry oryginalny Proboszcz nie miał żad-
nego pożytku ze stajni i nic z niej do kieszeni nie wpływało, było, 
że w ogóle nic dla swego gospodarstwa nie wydawał. I tak w bar-
dzo ubogim roku krowy były tak chude i słabe, że prawie padały, 
ale żadnej z dwunastu krów nie sprzedał, by kupić paszę lub słomę. 
Powiadał: „To musi starczyć, trzeba wszystko dokładnie rozłożyć”. 
To z kolei szkodziło znów na nawóz, a potem na żniwa na polu. 
Nawet w dobrych latach z pól nie miał wielkiego zysku, bo tu mu 
pomagał „zły gospodarz” (nazywał się Bose), który z nim był spowi-
nowacony, kuzynostwo w czwartym stopniu. Ten gospodarz otrzy-
mywał wprawdzie tylko 18 talarów wypłaty, ale do tego dwa worki 
owsa do wysiewu. Ponieważ wiedział, gdzie jest najlepsze pole, otrzy-
mywał duży plon i tak prosperował bardzo dobrze. Po kilku latach 
służby, gdy się ożenił, kupił sobie gospodarstwo. Miał jeszcze pienią-
dze, które pożyczał. A Proboszcz, jego kochany kuzyn, nie miał nic. 

Nadaremnie duchowni współbracia próbowali otworzyć mu oczy 
na taki stan rzeczy: „Tutaj gospodarz cię oszukuje, czy ty tego nie 
widzisz? On ma dużo więcej niż ty!” To jednak nic nie pomagało. 
Dla niego jego „zły kuzyn” był prawym człowiekiem, który głębo-
kim ukłonem wszystko znów umiał naprawić. I tak Exner mówił 
o kuzynie: „Przebacz mi, Boże, on się upokorzył i trzeba mu prze-
baczyć”. Pokorą i niby-pokutą każdy mógł księdza Exnera oszukać. 
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Każdy mu dogadzał, gdyż wszędzie o pokorze i pokucie uczył: czy to 
w szkole, czy na ambonie, w nauce w konfesjonale. Krótko mówiąc, 
stajnia, piwnica i pole były źle zaopatrzone. On był złym oryginalnym 
ekonomem. Dopiero po pożarze plebanii doszedł do kilku talarów 
w gotówce. Duchowy współbrat z Wilkanowa, ksiądz L., wielokrot-
nie jak Cato do niego wołał: „Braciszku, oszczędzaj, byśmy po twej 
śmierci coś znaleźli”. I rzeczywiście, po śmierci zostawił prawdziwie 
19 talarów. Schował je w górnej zakrystii, gdzie każdy ministrant 
mógł je znaleźć, liczyć lub ukraść.

Taki był ksiądz Exner. Jak we wszystkim, również w swoim gospo-
darstwie domowym czy w oszczędzaniu, tzn. w zbieraniu ziemskich 
skarbów i majątku — w całości oryginalnym człowiekiem.

Myśmy teraz w ten sposób opisali to oryginalne i jowialne życie 
oraz posługę. Również jego dążenia życiowe naszkicowaliśmy. 
Możemy też z zadowoleniem powiedzieć, że pomoże nam radośnie 
i niefrasobliwie z tej powieści skorzystać, książeczkę z ręki odłożyć 
i przyznać, że: ksiądz Exner był skromnym, zwykłym mężczyzną, 
ale i zarazem pobożną duszą, wysoce łagodnym kapłanem i Sługą 
Bożym, wiernym parobkiem Pana Boga. Jego Pan na pewno na górze 
w królestwie zasług go postawi, bo tu, w królestwie pracy i walki, 
małym się zadowalał. Z tym życzeniem i nadzieją na jego wieczne 
trwanie kończymy te rozważania o oryginalnym księdzu Exnerze, 
by rozpocząć rozważania o tak samo wielkim, a może jeszcze więk-
szym oryginale, a zarazem jego następcy na urzędzie księdza i księcia 
arcybiskupiego notariusza — Tomie Franciszku Heinschu, co będzie 
tematem drugiej części tej książeczki.
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KSIĄDZ HEINSCH

W Międzylesiu, ładnym, górskim miasteczku, na szczycie połu-
dniowej części hrabstwa kłodzkiego, urodził się 3 września 1802 
roku Franciszek Heinsch jako najstarszy z czworga rodzeństwa. 
Jego ojciec, również Franciszek Heinsch, był kupcem, a jego matka, 
z domu Veith, była z Nowej Rudy. Oboje byli bogobojnymi i spra-
wiedliwymi ludźmi. Tak też wychowywali swoje dzieci w bardzo 
chrześcijański sposób. Jeszcze w starości ksiądz Heinsch chętnie opo-
wiadał następujące zdarzenie ze swego dzieciństwa.

Jako sześcioletni chłopiec był z matką w Nowej Rudzie na weselu. 
Pamiętał dokładnie dom pod czarnymi arkadami, gdzie odbywało się 
wesele. Mały Franciszek bardzo się już cieszył, jak zwykle małe dzieci 
na myśl o różnego rodzaju smakołykach. Siedział bardzo grzecznie 
koło swej matki. Gdy go powtórnie namawiano, by się częstował, 
matka uspokajała, mówiąc: „Nie, nie, Franciszek jest najedzony, 
nie, nie, Franciszek jest najedzony”. A Franciszek jako grzeczny syn 
potwierdzał słowa matki, choć — jak sam mówił — był głodny, że 
aż mu kiszki marsza grały.

Po skończeniu szkoły podstawowej w rodzinnym mieście wyka-
zywał dużą chęć, by się uczyć dalej. Rodzice wysłali go do gim-
nazjum w Kłodzku. Z wielką pilnością szczęśliwie je ukończył, 
potem udał się na uniwersytet do Wrocławia na studia teologiczne. 
Po ich skończeniu w marcu 1826 roku otrzymał święcenia kapłań-
skie. Jedynym miejscem, w którym pracował jako wikary, było jego 
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rodzinne Międzylesie, gdzie pracował ze współwikarym Bittnerem 
u księdza Schimmela. Ksiądz Schimmel zmarł w 1831 roku, a jego 
następcą został współbrat Bittner i duszpasterzował tu do 19 stycz-
nia 1841 roku.

W czasie swojej posługi wikariusza pewnego razu ks. Franciszek 
Heinsch nie był zadowolony z dziewcząt z Międzylesia i dlatego 
w czasie kazania o dziewiczym i czystym życiu strofował je bardzo 
ostro. Już wtedy w oryginalny sposób mówił, „że on może i chce 
wszystkie panny z Międzylesia na taczkach na górę Meisen wywieźć”. 
To się pannom w ogóle nie spodobało i pragnęły mu dokuczyć, 
a on w późniejszym kazaniu poprawił się i powiedział, że „owszem, 
wszystkie panny z Międzylesia wywiezie, ale jedną po drugiej”. 
W 1841 roku został powołany jako następca oryginalnego księdza 
Exnera i przeprowadził się na plebanię w Roztokach, by tam żyć aż 
do swojej śmierci.

Był dobrym duszpasterzem i kapłanem. Jeszcze jako wikary założył 
w Międzylesiu Związek Misyjny Franciszka Ksawerego. Wspierani 
misji było według niego pierwszym zadaniem duszpasterskim. Na ten 
temat mówił w czasie kazania, potem zwołał zebranie i chciał zorga-
nizować pierwszą zbiórkę dla tego Misyjnego Związku. Uczynił to 
na swój bardzo oryginalny sposób. Przyniósł ze sobą duży garnek na 
maślankę lub śmietanę, wyciął dużą pokrywę z tektury, w której był 
wycięty podłużny otwór. Wyglądało to jak skarbonka. Powiedział, 
że ma nadzieję, że garnek się napełni i by nie było słychać, jak talary 
stukają, to spód wyłożył materiałem. I niech każdy wkłada, ile chce 
lub może, ale przynajmniej 25 talarów na koniec ma być w środku 
po zbiórce. Ludzie z tego się cieszyli i śmiali, i ofiarowali chętnie, 
tak że w końcu uzbierała się większa, niż się spodziewał suma. 
Wprawdzie sam ksiądz Heinsch już zadbał o to, i od siebie włożył na 
początku kilka papierowych banknotów (materiał tłumiący stuka-
nie) do garnka skarbonki. Zawsze starał się o dalsze rozszerzanie się 
tego uzdrawiającego związku i ze wszystkich sił innych księży i dusz-
pasterzy do tego namawiał. Sam odprowadzał co roku bogate dary 
i składki ze swojej parafii i z innych do Wrocławia. W późniejszym 
czasie chętnie odwiedzał go biskup Heinnig, który był jego kolegą ze 
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Strona tytułowa: „Ksiądz Franz Heinsch w swoim życiu i działalności
jako wzór oryginału”
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studiów. Do końca swego życia był i działał w tym związku. Rok 
przed swoją śmiercią obdarzył swego bratanka obowiązkiem, by 
dbał dalej o związek i by w parafii Roztoki ten związek nie przestał 
istnieć.

Tak jak okazał się oryginalnym przy założeniu związku, tak też 
pokazał się oryginalnym przy założeniu ludowego katolickiego 
związku w Roztokach. Na wzór Ludowego Związku Katolickiego, 
założonego we Wrocławiu w roku 1848 przez ówczesnego księdza 
dra Wicka, zakładano i tu, i tam, a zwłaszcza w miastach, takie 
związki. Również w Międzylesiu ówczesny wikary, a późniejszy pro-
boszcz, taki związek powołał do życia. Był to ksiądz Fr. Löffler.

Ksiądz Heinsch w celu pouczenia swoich parafian chciał taki sam 
związek w Roztokach założyć i poprosił również wikarego Löfflera 
o przybycie na zebranie i by mu pomógł w założeniu związku. 
W mowie otwierającej przedstawił zebranym wikarego Löfflera jako 
„akuszerkę”, a właściwie jako akuszera, który miał pomóc w „poro-
dzie”, i prosił go, by słowem się włączył jako „akuszer”, co przy okla-
skach zostało przyjęte. W ten sposób powstał w Roztokach związek, 
tzn. ujrzał światło dzienne, został powołany do życia. 

Szkoły, a szczególnie duchowe dobro dzieci bardzo leżało mu na 
sercu. I tak, gdy to było możliwe, odwiedzał nie tylko regularnie 
według planu lekcji szkołę w Roztokach, ale i resztę szkół w para-
fii. Również jako kontroler od czasu do czasu odwiedzał szkołę 
w Jodłowie. Wychowywanie dzieci szkolnych według reguł pedago-
gicznych często rodziło napięte sytuacje, ale zdarzało się też, że nie 
wzgardził tymi, którzy w czasie lekcji wykazywali się szczególną wie-
dzą czy dobrymi odpowiedziami. Takie dziecko dostawało rodzynki, 
pierniki czy inne „słodkości” — jak to się wtedy mówiło. Albo też, jak 
to się w Roztokach zdarzyło, dziewięcioletnie dziecko za karę posadził 
na szafę, w której przechowywane były przybory szkolne. Na skutek 
tego niespodziewanego wywyższenia powstał wielki krzyk.

W czasie jego duszpasterzowania i jego staraniem powstały nowe 
szkoły w Jodłowie, Nowej Wsi, Szklarni i Gajniku. Z nauczycielami 
lubił przebywać i na niejedno przymknął oko. Jednego nie lubił: 
gdy zbyt często któryś nauczyciel wpraszał się w gościnę — „Ty nie 
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bądź często tam, gdzie łyżki dzwonią”. Jego kazania były bardzo 
oryginalne, jak później opiszemy. Były zawsze charakterystyczne, 
dokładne i łatwe do przyswojenia. Piękno i zręczność w wymowie 
nie były jednak jego silną stroną, ale jego mowy były za to bogate 
w obrazy i dokładnie wyrażały myśli. A gdy udawało mu się wywołać 
uśmiech na twarzy słuchaczy, był bardzo szczęśliwy i mówił: „Mogę 
być pewny, że tego, co słyszeli, tak szybko nie zapomną”.

W konfesjonale ksiądz Heinsch zawsze był pierwszy. Poza tym 
zawsze był spowiednikiem wyróżnianym przez spowiadających się, 
tak że zawsze jako ostatni opuszczał konfesjonał. Nie przestawał 
też upominać swoich parafian z ambony, by przynajmniej trzy razy 
w roku przyjmowali Komunię Świętą.

Z natury ksiądz Heinsch był człowiekiem skłonnym do złości, ale 
bardzo się starał, by nie popadać w furię. 

To wydarzyło się pierwszego roku. Bardzo zamożny gość go obra-
ził. Uznał, że jego wino reńskie jest niedobre. Od razu wziął dopiero 
otwartą butelkę i wylał ją do napełnionego wodą miedzianego 
zbiornika.

Swojemu najmłodszemu bratu, który był lekarzem w Sobótce aż 
do śmierci w 1866 roku, robił wielkie wyrzuty, bo tamten zwrócił 
mu uwagę: „Nie zrób się arogancki”. Szybko się złościł, ale i bardzo 
szybko odzyskiwał humor. Podanie szczypty tabaki, a tabakierkę miał 
zawsze przy sobie, było sposobem na uspokojenie. Mało korzystał 
z jej zawartości. Wikarzy za to mieli się starać, jak później pokażemy, 
o spokój.

Ksiądz Heinsch był dobroczyńcą — wolał dać niż wziąć. Pomagał 
nie tylko rodzinie, dając duże sumy pieniężne, ale też pomagał bied-
nym, pożyczając im czy darując, również mieszkańcom, także i obcym 
osobom. Miał zawsze otwartą rękę, chociaż nieraz jego dobroć wyko-
rzystywano. Nawet tym, od których już nieraz nie otrzymał podzięko-
wania mimo udzielonej pomocy, gdy straszyli, że odbiorą sobie życie, 
na nowo przebaczał i znów pomagał. Regularnie w roku otrzymy-
wał większe dary Związek Misyjny, a również Związek Dzieciństwa 
Jezusa, bracia bonifratrzy, również zbierający członkowie różnych 
kongregacji, których chętnie przyjmował na plebanii i gościł.
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Był zaprzysiężonym wrogiem spożywania zbyt dużych ilości piwa 
i wina, dlatego też był umiarkowany w jedzeniu i w piciu. Z tego też 
powodu jego obecność na uroczystościach przy stole u obcych była 
zawsze krótka. Do momentu podawania kawy. Często jednak umiał 
się w tak zwany holenderski sposób wynieść, to znaczy wyjść bez 
pożegnania. Żadna nagana nie mogła go z tego jego sposobu bycia, 
a właściwie niegrzeczności, wyleczyć.

Tak jak był umiarkowany w spożywaniu jedzenia i piciu, taki był 
też w rozrywce. Obecność na koncercie, a był miłośnikiem muzyki, 
należała do rzadkości. Chociaż bardzo lubił grać w kręgle, to najwyżej 
dwa razy do roku organizował spotkanie kręglarzy. Odbywało się ono 
w oddalonym o półtorej godziny drogi od Roztoki lesie, w tzw. Domu 
Jelenia koło Międzylesia. Nie używał wizytówek, więc na małych 
kartkach umieszczał poroże jelenia i treść zaproszenia. Nierzadko 
umieszczał też humorystyczne częstochowskie rymy — [„knihel 
rerse”]. Również chętnie posługiwał się tymi rymami, gdy wnosił 
skargę, sprawę do powiatowego sądu w Bystrzycy lub gdy musiał 
napisać jakieś pismo do jakiegoś urzędu. Największą radość mieli 
urzędnicy sądu, którzy go już znali z jego wielkiej oryginalności. 
Przez dłuższy czas nie miał nic do załatwienia w sądzie, a tu przy-
szedł nowy sędzia. Gdy do jego rąk naraz dotarło pismo z rymami, 
sędzia był bardzo zgorszony takim postępowaniem Księdza, poszedł 
do swoich kolegów, by powiadomić ich o tej niecodziennej sprawie. 
Ci jednak cieszyli się i jeden odpowiedział: „To jest doskonałe, już 
dawno czekaliśmy na takie pismo, proszę pokazać, byśmy innym 
kolegom też mogli sprawić radość”. I wszyscy się cieszyli i żartowali 
z wesołego podania księdza Heinscha. Radość była ogólna.

W ciągu wielu lat przyswoił sobie i ułożył różne maksymy, które 
często publicznie przytaczał lub też według których się zachowy-
wał. I tak na przykład: „Chętniej szewcowi 1 talara niż aptekarzowi 
5 groszy” albo — „Trzeba zawsze się na to patrzeć, by wilk był syty, 
a koza została cała”. Gdy z którejś strony groziło mu nieszczęście, to 
jego pocieszeniem było: „Zupy nie spożywa się nigdy takiej gorącej, 
jaką się podaje”. Według tej maksymy działał zawsze, gdy chodziło 
o sprawy nieporozumień w małżeństwie. Wtedy był wyjątkowy.
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Pierwsze powiedzenie stosował codziennie. Tylko w czasie zim-
nej pory roku, czy w czasie niepogody, był wożony do filialnych 
kościołów. Gdy jednak pogoda się poprawiała, szedł jak zawsze na 
piechotę, nie szczędził obuwia, by i szewc zarobił tego talara. Poza 
tym szedł dzień w dzień, chyba że coś niespodziewanego go zatrzy-
mywało, ze swoją długą fajką na swoją działkę i tu przy rzece brał do 
ręki długiego kija i popychał wszelkiego rodzaju śmieci, które woda 
przyniosła, i dopilnowywał w ten sposób, by rzeka nie robiła szkody 
na przeciwległym brzegu albo powiększała już zrobioną szkodę. 
Tak więc pracował 2—3 godziny z małymi przerwami, które wyko-
rzystywał do wzmocnienia swoich sił lub do przeczytania przyniesio-
nej broszurki. Tak ćwiczył ciało i ducha, a dbał o to, by jak najlepiej 
wykorzystać czas. Innego skąpstwa nie znał.

Był bardzo oszczędny. Bawiło innych, gdy widzieli, jak zapałkę 
szybko gasił, by ją ewentualnie jeszcze raz użyć. Gdyby się go nie 
znało, można by to uznać za chytrość. Gdy w obcym mieszkaniu 
zapalał fajkę lub cygaro i podawano mu dwie zapałki, mówił na 
przykład: „Młody człowieku, oszczędzaj swój majątek, w starości ten 
kęs będzie ci smakował”.

Gdy na działce się napracował i umęczył, a koszula była przepo-
cona, wtedy szedł do domu, przebierał się w suchą koszulę i wypi-
jał kufel bawarskiego piwa do świeżo nabitej fajki. Około wpół do 
siódmej wieczorem brał do ręki brewiarz i bezsprzecznie szczerze go 
odmawiał.

Przy stole podczas obiadu, jak również i wieczorem, był zwyczaj, że 
jeden z wikarych czytał na głos albo gazetę, albo podręcznik gospo-
darczy bądź teologiczną książkę. Około wpół do dziewiątej koń-
czono, wypijając swojskie piwo. Humor zwykle dopisywał i bardzo 
często ksiądz Heinsch opowiadał dowcipy. Przy czym jedno danie, 
ciepłą posiekaną szynkę zmieszaną z szerokimi paskami makaronu, 
nazywał „Lutra danie postne”. Również podawał przez siebie wymy-
śloną zagadkę, co wikarzy mogli rozwiązać, bo przecież znali położe-
nie Jodłowa leżącego w dolinach i wąwozach. Na pytanie: jaka jest 
różnica między Rzymem a Jodłowem? odpowiadali: Rzym leży na 
siedmiu wzgórzach, a Jodłów leży w siedmiu dziurach.
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Zimowe wieczory przy stole były dla wikarych istną katastrofą, 
gdyż lampa olejowa ledwie się świeciła. Nie miała już cylindra i olej 
był złej jakości. Mimo że się świeżego oleju dolewało, knota nie 
obcinało się nożyczkami, ale obcęgami używanymi przez Proboszcza 
w niekonwencjonalny sposób. Lampa się nie paliła, tylko wybuchała, 
jakby jej oddechu brakowało. Choroba tej lampy pozostawała zawsze 
taka sama, mimo że była u „mistrza lampowego” leczona w mie-
ście powiatowym. Hasło wikarych przy stole było: „Lampa naftowa 
z cylindrem”. Próbowano wiele razy lampę naftową faworyzować 
przed tą nieszczęsną lampą olejową, ale bezskutecznie, bo tu były 
ważne słowa poety: „słyszę słowa, ale brak mi wiary”. Aż do końca 
życia Heinsch nie rozstawał się ze smętną lampą olejową. Był bardzo 
oryginalnym mężczyzną.

Bardzo chętnie podróżował. I to nie tylko w pobliżu swojej rodzin-
nej miejscowości, ale też co jakiś czas, jeden raz w roku, wyjeżdżał 
do Wrocławia. Było to w czasie, gdy otwarto kolej z Międzylesia do 
Wrocławia. Nogawki spodni chował w długich butach. Prochowiec 
niemodnie szyty uzupełniał jego kostium podróżny. Poza tym nie 
zapominał nigdy zabrać ze sobą swojej składanej fajki. Ustnik był 
owinięty niebieską nitką, jako ochrona zębów. We Wrocławiu prze-
żywał wyjątkową radość. Najmował sobie łódź i płynął po Odrze 
do „Morgenan” czy też do „Weidendamm”, by potem w jakiejś 
restauracji czy ogrodzie przy dymiącej fajce, w cieniu, chłeptać fili-
żankę kawy. Pewnego razu podczas takich odwiedzin w „Morgenan” 
cieszyło go bardzo, że w restauracji gospodarz poznał w nim tego 
dobrego, starego przybysza, który od wielu lat przybywał tu na kilka 
spokojnych godzin. Kiedy go zapytał, czy nie zjadłby czegoś, padła 
odpowiedź Księdza, że nie jest bardzo głodny. Gospodarz zapropo-
nował mu wtedy, by wziął sobie pół porcji. Na to Heinsch: „To tak 
można? No to tak zrobimy, jesteście dobrym chłopem”. I jeszcze mu 
dał dobry napiwek.

Wracał właśnie z takiej podróży do Wrocławia. Urząd dziekanatu 
był wówczas w Nowej Rudzie. Ksiądz Heinsch przyjechał pocztą 
nocną nad ranem około 3 godziny do Nowej Rudy. Dzień dopiero 
się rozjaśniał, gdy on chodził sobie po ulicach Nowej Rudy w wyżej 
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opisanym ubraniu podróżnym. Gdy dzwonnik na „Ave” podzwonił 
i otworzył kościół, Heinsch wszedł do środka, usiadł w przedniej 
ławce, a gdy dzwonnik nawą środkową szedł do drzwi, odezwał się do 
niego: „Dziekan w domu, serdecznie Go pozdrawiam”. Dzwonnik, 
który nie znał komicznego obcego, opowiedział potem sekretarzowi 
dziekana o zdarzeniu. Ten z kolei w nim poznał od razu proboszcza 
z Roztoki.

Tak samo był oryginalny podczas swoich spacerów. Był sam jak 
podczas podróży, w czasie których przeważnie czytał. Lubił też, gdy 
towarzyszył mu któryś wikary, któremu wtedy kazał czytać. Kazał mu 
wtedy po najlepszej drodze iść, by lepiej mógł mu czytać. Nie żało-
wał słów pochwały, gdy przy wznoszącym się terenie czytający miał 
dobre płuca, a maszyna mówiąca nie zawodziła.

W dniu swoich urodzin (3 września) zapraszał na śniadanie do 
szkolnego ogrodu sześciu do siedmiu duchownych lub świeckich 
panów. Oczywiście też swoich wikarych. Na stole była tylko kawa 
i ciasto z kruszonką. Kiedyś jednak wymyślił żart. Kazał przygo-
tować bardzo apetycznie wyglądające ciasto, które podawał swoim 
gościom. Niestety, nie można go było zjeść, można było tylko 
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oglądać. Składało się ono bowiem z mieszanki mąki, trocin, zmielo-
nego cukru i mączki z cegieł, której użyto do posypania. Ponieważ 
ciasto wyglądało jak prawdziwe, jeden z gości skusił się i wziął kawa-
łeczek, ugryzł, ale zaraz wypluł. Radość była wielka.

Obraz księdza Heinscha nie byłby pełny, gdyby nie wskazać na 
wielkie jego zamiłowanie do historii biblijnej. W szczególności umi-
łował Księgę Syracha. Z niej od czasu do czasu według potrzeby 
cytował jedno lub drugie zdanie. Równie chętnie czytał książki 
historyczne. Nie szczędził wydatków, by takowe książki zakupić.

Jeszcze bardziej pociągała go wiedza przyrodnicza. Tu posiadał, 
przynajmniej częściowo, co z zazdrością trzeba przyznać, dużą wie-
dzę. Czerpał ją z A. v. Humboldta Kosmosu i z pisma „Przyroda 
i objawienie”. Zdobyte wiadomości wykorzystywał też w praktyce. 
Założył sobie piękne zbiory herbarium roślin i szczególnie piękne 
zbiory motyli i chrząszczy. Były bardzo duże, a to dzięki łapaniu 
i zbieraniu miejscowych oraz dzięki zakupowi zagranicznych. Zbiory 
miały wielką wartość. Składał je również według płci, gatunku 
i rodzaju. Poza tym trzeba jeszcze wspomnieć, że założył sobie także 
zbiór pieczęci. Że był bardzo szczodry i dobroduszny dla biednych, 
o tym wiedział również jego bratanek. Niejedno wiadomo od niego 
o dobroduszności księdza Heinscha.

Bratankowi autor tej książeczki zawdzięcza najwięcej informacji 
o księdzu Heinschu. To on w ten sposób postawił mu pomnik miło-
ści i chwały. Opowiadał o pewnym zdarzeniu świadczącym o jego 
szczodrobliwości przy pożegnaniu z Międzylesiem, gdzie do 1841 
roku był wikarym. Na ostatniej lekcji z uczniami w klasie każdemu 
dawał mały prezent. Swemu małemu wówczas bratankowi dał róża-
niec, który był wykonany z pestek migdałów i rodzynek. Chłopiec 
z radością go przyjął. Miał go zawsze przy sobie, nawet wśród dużej 
liczby gości, przy prywatnym prymicyjnym jedzeniu, które mu przy-
gotowano po odprawieniu pierwszej Mszy Świętej. I długo jeszcze 
potem jako wikary, gdy był z księdzem Heinschem, swoim duchow-
nym, wujem i proboszczem.

Latka przychodziły i odchodziły i wnet osiągnął siedemdziesiątkę. 
Zaczął słabnąć na nogi, ale reszta ciała, twarz, mowa, słuch były 
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jeszcze znośne i częściowo dobrze funkcjonowały. Gdy go pytano, 
jak mu się powodzi, odpowiadał: „Na górze dobrze jak pstrąg, a na 
dole zły fundament”. Chodzenie po schodach czy do ołtarza, czy też 
w domu sprawiało mu trudności. Gdy schodził od ołtarza, z początku 
ministrant podawał mu rękę, potem rękę podawał mu kościelny.

Tak zbliżały się jego siedemdziesiąte siódme urodziny. Poprzedziły 
je uroczystości złotego jubileuszu kapłaństwa. Mógł spoglądać na 
pięćdziesięcioletnią duchową działalność. Ze wszystkich stron obda-
rzano go życzeniami i honorami. Ze względu na post święto przeło-
żono na 24 kwietnia. Jego Eminencja Kardynał Ksiądz Arcybiskup 
Friedrich von Schwarzenberg mianował go książęcym arcybiskupim 
notariuszem i odznaczył Orderem Orła 4 Klasy. Trzeba powiedzieć, 
że ks. Franciszek Heinsch nie był bardzo z tego uradowany, bo nigdy 
nie cieszył się z takich zewnętrznych godności. Jednak po skończo-
nych uroczystościach jubileuszu Jubilat pomyślał, że trzeba coś zrobić 
z tym odznaczeniem. To należało do jego wrodzonej oryginalności. 
Postanowił, że w tym czy tamtym dniu Order założy i uda się do 
pojedynczych parafii i się — jak mówił — w optima forma pokaże, 
by ich uhonorować w jego osobie.

Nie wnikamy głębiej, czy powodem tej decyzji nie była czasem 
ludzka słabość. Trzeba jednak prawdzie dać pierwszeństwo: po tym, 
gdy z orderem odwiedził wszystkie parafie, włożył order do pudełka 
i nigdy więcej do śmierci go nie nosił.

Znów upłynęły trzy pełne lata i rok 1879 dobiegał końca, gdy 
siły coraz bardziej go opuszczały. Jako chory leżący byłby przez leka-
rzy utrzymywany przy życiu pewnie jeszcze jakiś czas. Pewnego dnia 
jego kruche żyły popękały i następowały mocne krwotoki, które 
mimo lekarskiej pomocy się powtarzały. Przy tym bardzo opuszczały 
go siły, wpadł w śpiączkę i nie obudził się więcej. Doznał jednak 
łaski, by przy pełnej świadomości otrzymać sakramenty i sakrament 
namaszczenia 11 listopada, w uroczystość Świętego Marcina, który 
jest patronem kościoła w Roztokach. O dekoracje koło kościoła 
szczególnie dbał i wiele dla niego też czynił, i dzień świętego Marcina 
stał się dniem jego śmierci. Niech dobry Bóg wynagrodzi wszystko 
dobro, które jako chrześcijanin, kapłan i proboszcz uczynił i zdziałał 
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Płyta na grobie  ks. Franciszka Heinscha
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i niech za łaską Bożą dalej trwa i rośnie z pokolenia na pokolenie 
oraz przynosi bogate plony na wieczność.

I tak potem książę biskupi notariusz i proboszcz Franciszek 
Heinsch po prawie czterdziestoletniej posłudze duszpasterskiej, 
jak jego poprzednik Józef Exner, został pochowany na cmenta-
rzu w Roztokach pomiędzy wcześniej zmarłymi członkami parafii. 
Smutek i płacz parafian był wielki, albowiem tak wiele mu zawdzię-
czali. Niech jego ziemskie ciało spoczywa w pokoju aż do radosnego 
poranka zmartwychwstania.

Requiescat in pace!

Staraliśmy się w dużej mierze naświetlić jego życiorys i jego 
jowialny charakter oraz jego oryginalność. Musimy jeszcze na 
kolejnych stronach opisać dokładniej i z osobna różne aspekty jego 
życia, jak i różne osoby, by na końcu mieć prawo powiedzieć, że 
ks. Franciszek Heinsch to był oryginalny człowiek od stóp do głów, 
bez skazy w swoim kapłańskim życiu i charakterze. 
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Ksiądz Heinsch — oryginał w gospodarstwie domowym

Jako gospodarz Heinsch dbał o chrześcijańskie i moralne zacho-
wanie. Gdy się kiedyś dowiedział, że któraś z jego służących gościła 
w nocy w swoim pokoju kochanka, to karał go dyscypliną, umo-
czoną w pewnym cuchnącym płynie. Ten zapach już pomagał, by 
osobnik szukał szybko drogi ucieczki.

Jego bydło w stajniach, krowy, konie — zawsze musiały być czarne 
albo co najmniej mieć czarne łaty. Innego koloru, np. brązowego lub 
czerwono-brązowego, nie tolerował.

Trzymał sobie zawsze dużą ilość kur, około czterdziestu sztuk. 
Każda miała swoje imię i tak je przywoływał. Bardzo się starał 
z wielką cierpliwością oduczyć je strachu i oswajał je. Udawało mu 
się to dzięki kawałkom mięsa, które zabierał ze stołu i chował do 
torebki, a potem na podwórzu dawał kurom. Te z kolei, siedząc na 
jego rękach, ramionach, a nawet głowie czy kolanach, sięgały po 
nagrodę i sprzeczały się między sobą.

Pewnego razu do wpół do drugiej po południu był zajęty kar-
mieniem swoich pupilek. Gdy zakończył, to z pamiątką po nich na 
plecach udał się do szkoły, gdzie wzbudził wielką radość. Dopiero 
wtedy zdał sobie sprawę, że jego przyjaciółki dały mu taki znaczący 
okaz miłości.

Ksiądz Heinsch przez wiele lat posiadał dużego pudla w biało- 
-żółte łaty. Wytresował go tak, że pies mu służył. Z dużą, głęboką 
drewnianą misą w pysku przychodził, by mu coś włożyć do środka. 
Potem pomału stawiał na podłodze, wyjmował, co mu dano, i zjadał. 
Przynosił również na rozkaz Księdza i jego wikarych oparte o ścianę 
jadalni fajki i nigdy się nie pomylił. Kiedyś w polu Ksiądz i jeden 
z wikarych na niby zgubili swoje prawie jednakowo wyglądające 
fajki, tak zwane hiszpańskie rury. Poszli szmat drogi dalej. Na rozkaz 
Księdza pies wrócił, przyniósł jego fajkę, a fajkę wikarego zostawił. 
Na rozkaz przynosił też palącą się drzazgę, szczapę, by duchowni 
mogli sobie fajkę zapalić. Kiedyś przyniósł również porwaną przez 
wiatr starą gazetę. Po kilku nieudanych próbach złapania jej wybiegł 
przed nią i stanął tak, że przykleiła się do niego, i przyniósł ją do 
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cieszącego się pana. Po jego śmierci Ksiądz nie chciał już nigdy 
pokojowego psa. Uczcił w ten sposób jego pamięć.

Heinsch w ten sposób tresował nie tylko swoje domowe zwierzęta, 
ale nawet ujarzmił kiedyś myszkę. Myszka weszła przez przypadek 
na parapet okna na parterze i tu znalazła okruchy chleba. Cieszyło 
go, że następnie ciągle przychodziła, by czegoś poszukać. Wysypywał 
więc okruchy i z biegiem czasu myszka oswoiła się i podjadała okru-
chy z otwartej dłoni.

Również w stosunku do domowników ksiądz Heinsch okazywał 
wiele humoru i oryginalności. Pewnego razu służąca przez zapo-
mnienie nie postawiła solniczki na stół. Po rozmowie z wikarymi 
kazał służącej, która ponownie weszła do jadalni, wejść na krzesło 
i dokładnie rozejrzeć się, czego na stole brakuje. Ogólna radość 
zapanowała, gdy patrząc na stół z tej „wieży widokowej”, zauważyła, 
o czym zapomniała.

Gdy ksiądz Heinsch miał gości, zdarzało się często, że przy roz-
cinaniu mięsa przerywał zajęcie, by włączyć się do rozmowy, potem 
dalej ciął, ale podczas swojej mowy tak się zapominał, że jeden gość 
po ośmiu minutach czekania prosił, by dalej tę sprawę kończył, bo 
gościom z głodu burczało już w brzuchach.

Widać, że ksiądz Heinsch również w całym swoim obejściu i w sto-
sunku do ludzi i zwierząt był wysoce oryginalnym panem.

Ksiądz Heinsch — oryginał w stosunku do wikarych

Parafia Roztoki jest dużą i rozległą parafią, dlatego proboszcz 
Heinsch nie był w stanie sam obsłużyć jej duszpastersko. Już na 
początku XIX wieku w Jodłowie był samodzielny wikary i w owym 
czasie również w Nowej Wsi takową plebanię urządzono. Wtedy 
jeszcze nie było takiego dużego braku kapłanów jak jest to teraz. 
Przez dwadzieścia lat w Roztokach było zawsze dwóch wikarych, 
którzy pomagali proboszczowi w pracy duszpasterskiej. Przy rozpo-
częciu swojej posługi ksiądz Heinsch od razu miał dwóch wikarych 
do pomocy. Bywał w stosunku do nich, a zwłaszcza do ich nazwisk, 
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bardzo oryginalny. Jednym z pierwszych był pewien ojciec Brauner, 
który później, niestety, wystąpił i przystąpił do sekty „Ronges”, i został 
rongiskim kaznodzieją. Do tego upadku już wcześniej jako wikary 
zmierzał przez swoje zachowanie i życie niekapłańskie. Proboszcz 
Heinsch często upominał go, by spełniał należycie swoje obowiązki. 
Z początku sub rosa, tzn. ogródkowo, nie wprost, w swój oryginalny 
sposób. Pewnego dnia był w Goworowie, by tam odprawić nabo-
żeństwo, a przy obiedzie opowiadał potem, że po drodze spotkał 
furmankę — wóz z brązowym konikiem, który jednak zachowywał 
się bardzo niespokojnie, podskakiwał i nie reagował na prowadzenie 
i rozkazy woźnicy. Woźnica z początku nie chciał używać bata i pró-
bował swego „brązowego” po dobroci do porządku przywołać i przy 
tym po plecach wikarego postukał. Ten sam gest uczynił Proboszcz 
u ojca Braunera, mówiąc: „Brauner, Brauner, czyń swoją powinność 
i idź na prawą drogę”. Wikary zrozumiał, o co chodzi, ale nie chciał 
pójść na prawą drogę. Przeciwnie, po kilku dniach odwzajemnił 
się proboszczowi, opowiadając mu, że po drodze spotkał świnia-
rza, który poganiał kijem te zwierzęta, które zeszły z drogi, i wołał: 
„Hejnach, heinsch”.

Potem, po kilku latach, przyszedł do niego do pomocy ojciec 
Sagler, który w późniejszym czasie wstąpił do zakonu — Towarzystwa 
Jezusowego i jako biedny jezuita zmarł. Gdy przyszedł do probosz-
cza Heinscha, by mu pomóc, i przedstawił się nazwiskiem Sagler — 
Heinsch odpowiedział: „O ty, biedny człowieku, nigdy nie będziesz 
bogaty, bo przecież »worek masz zawsze pusty«”.

Do Roztoki akredytowano ojca Marella, który w Jodłowie został 
tak bestialsko zamordowany. On pisał do Proboszcza listy z prośbą 
o przeniesienie i otrzymał od niego odpowiedź, w której Heinsch 
pisze między innymi: „Pan Bóg chyba nie jest mi łaskawy, czy przy-
chylny, gdy przysyła mi przeciwieństwa wikarych, o których proszę 
czy sobie życzę. Prosiłem o podporę, o laskę, a dostałem »kołka« 
(ojciec Knittel — kołek), prosiłem o chleb, a otrzymałem »kamień« 
(ojciec Stein — kamień), prosiłem o rybę, a otrzymałem »Stehr« 
(jesiotra). Potem chciałem słodkiego życia, a otrzymałem Marella 
(amarus oznacza gorzki)”. 



66

Ci wszyscy wikarzy, jak i Heinsch, są już w wieczności. Teraz chcę 
jeszcze opowiedzieć o kilku oryginalnościach proboszcza Heinscha 
w stosunku do jego wikarych, którzy jeszcze żyją i doszli do większej 
chwały i honorów. Dlatego autor w tym miejscu prosi, by tego wspo-
mnienia nie przyjęto z obrazą. Po pierwsze o teraźniejszym lokaliście 
z Nowej Wsi, ojcu Straube. Ten ksiądz był bliskim krewnym pro-
boszcza Heinscha i przełożeni przysłali go do niego, i pozostał przez 
wiele lat u jego boku. Wujek w stosunku do bratanka mógł sobie 
pozwolić na więcej niż w stosunku do obcego, i tak się też zdarzało.

Wówczas były trudne lata. Przede wszystkim zaraza zniszczyła 
ziemniaki, a w kościele od kilku lat zarządzano modlitwę za Ojca 
Świętego. I to proboszcz Heinsch potraktował we właściwy sobie 
oryginalny sposób: „Trzem rzeczom nie dam rady — trochę ziem-
niaków, modlitwa za Ojca Świętego i ojca Straube”. W ten szcze-
gólny sposób dziwny ten zestaw przekazał swoim przyjaciołom, 
a ci się ucieszyli i śmiali się. Gdy później pan dr Mandel (Migdał) 
został wikarym w Roztokach, proboszcz Heinsch zapytany, jak mu 
się powodzi, odpowiedział: „Jak mi się powodzi? źle, gdy się ma całe 
mendle (miara oznaczająca 15 sztuk) wikarych do utrzymania, to 
i doktora z domu wygonić nie można”. W oryginalny sposób, mniej 
lub bardziej, wyrażał się o swoich wikarych.

Jeszcze jedno trzeba by wspomnieć. Gdy podczas pewnej uroczy-
stości wikarzy wzięli i włożyli lepsze birety, a najgorszy pozostał, on 
z uśmiechem go nałożył i mówił: „No, dla mnie, starego chłopa, to 
najgorsze jest jeszcze najlepsze”.

Ksiądz Heinsch jako oryginalny kaznodzieja

Posługa kaznodziejska na pewno jest dla kapłana ważną i odpowie-
dzialną funkcją. Musi on przekazać słowo Boże, a nie swoje własne. 
Wierny poleceniu Jezusa Chrystusa, boskiego Mistrza i Zbawiciela: 
„Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Uczcie wszystko 
wypełniać, co Wam przekazałem”, kaznodzieja musi się do tego 
przygotować, poprzedzić modlitwą i z powagą spełnić ten święty 
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urząd. Kapłan nie dla swojej czci, lecz dla dobra swego ludu głosi 
kazanie. Dlatego musi przemawiać w łatwy do przyswojenia sposób, 
a nie w niezrozumiałym, wysokim, filozoficznym języku, i do ludzi 
się uniżyć trzeba, ale także w odpowiedni sposób głosić Słowo Boże. 
W ciągu wielu lat było wielu ludowych kaznodziejów. I tak mnich 
franciszkanin Berthold von Regensburg i jeszcze też ojciec Abraham 
von Sancta Clara z Wiednia. Oni w swoim czasie w bardzo popu-
larny sposób głosili kazania. Gdy jednak kapłan o tak oryginalnym 
charakterze jak proboszcz Heinsch głosił naukę, ludziom wydało się 
dziwne, że w tak oryginalny sposób posługuje kaznodzieja.

Proboszcz Heinsch był oryginalny właśnie w swoich kazaniach. 
Posługiwał się w nich często gwarą ludową, a ludzie byli przyzwy-
czajeni do tym sposobem mówionych kazań i słuchali go chętnie. 
Wspomnę tu kilka szkiców jego kazań.

Po pierwsze — jak on sam to kazanie nazwał — „Skrzypeczkowe 
kazanie”. W uroczystość Bożego Narodzenia rozpoczął kazanie 
następująco (gwarą):

„Gdy jeszcze byłem małym, głupim chłopcem — choć teraz nie 
jestem jeszcze dużo mądrzejszy, może trochę mądrzejszy niż wtedy 
— jako mały chłopiec widziałem kiedyś bożonarodzeniowy obra-
zek. Obrazek z szopką. Widziałem narodzenie Chrystusa w szopie 
w Betlejem. Dzieciątko Jezus leżało w żłobie, Maria i Józef klę-
czeli w zadumie koło Niego. Pasterze przynieśli swoje prezenty dla 
Dzieciątka. W stajence latały duże i małe aniołki i pilnie muzyko-
wały. Jedne grały na trąbce, inne na fagocie, jeden uderzał w bęben, 
inne grały na trianglach czy na harfie i na cytrze. Tylko jeden z tych 
aniołków miał skrzypce, ale nie było na nich strun. Jako mały chło-
piec nie umiałem tego zrozumieć, bo na skrzypcach bez strun prze-
cież nie można grać. Długo głowiłem się, ale nie zgadłem, jak to 
jest, bo byłem głupim chłopcem. Dzisiaj jestem trochę mądrzej-
szy, bo przecież studiowałem. Dzisiaj wiem, dlaczego te skrzypce 
w Betlejem przy narodzeniu dzieciątka Jezus nie miały strun. 
Patrzcie: wtedy gdy Jezus się urodził, na ziemi nic nie było nale-
żyte, pękły wszystkie struny i dlatego skrzypce, które anioły miały 
w rękach, nie miały strun. Gdy Jezus się narodził, wszystko naprawił, 
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naciągnął „nowe struny”, ale jakie struny? Patrzajcie, skrzypce mają 
cztery struny, które nazywają się: G, D, A, E. To są początkowe 
litery czterech cnót, które wtedy na świecie w ogóle nie były znane, 
które jednak są prawdziwie chrześcijańskimi cnotami: G — Geduld 
(cierpliwość), D — Demuth (pokora), A — Armuth (ubóstwo), 
E — Enthaltsamkeit (wstrzemięźliwość). Te, które na świat przy-
niósł Chrystus. On je sam w bardzo wspaniały sposób przedstawiał, 
żył nimi. On od nas wszystkich też ich pragnie i są to: cierpliwość, 
pokora, ubóstwo i wstrzemięźliwość. Te cztery struny Zbawiciel 
kochany musiał na skrzypce naciągnąć, by anioły mogły na takich 
skrzypcach zagrać. To znaczy te cztery chrześcijańskie cnoty: cier-
pliwość, pokorę, ubóstwo i wstrzemięźliwość, którymi Chrystus żył 
i od nas wszystkich żąda, by je widzieć. 

W ten sposób mówił dalej w swój oryginalny sposób „skrzypcowe 
kazanie”. Innym razem mówił kazanie o zagrożeniu, jakie niosą złe 
znajomości, prowadzące do grzechu. Piętnował przede wszystkim 
służących, parobków i służące na wsi, którzy mimo czujności swo-
ich państwa te grzeszne znajomości kontynuowali. Powiedział mię-
dzy innymi z życia wzięte, ale oryginalne zdanie: „Żeby gospodarz 
był jak najbardziej czujny, to dziewczyna i tak wie, jak to zrobić by 
kochanka do domu wpuścić. Wieczorem około dziewiątej idzie do 
tylnych drzwi wejściowych, otwiera je i woła bardzo głośno: Kocie, 
wynieś się, kocie wynieś się! Kot wychodzi na dwór, ale łepek wcho-
dzi do domu. Słuchacze wprawdzie się uśmiechają, ale epizod był 
prawdziwy i z życia wzięty. I niejedna służąca się w tym opowiadaniu 
widziała, a niejedno państwo wzmogło czujność i wypatrywało, czy 
pod ich dachem nie ma grzesznych znajomości.

Na kazaniu odpustowym w czasie uroczystości mówił na wstępie 
o Ewangelii, która opowiada o celniku Zacheuszu. Mówił, że gdy 
Zbawiciel przyszedł kiedyś do Jerycha, Zacheusz chciał Go zobaczyć. 
A że był niską osobą, przy tak wielkiej liczbie ludzi temu życzeniu 
nie mógł zadość uczynić, wybiegł naprzód i wszedł na sykomorę, 
dziko rosnące drzewo figowe. Wtedy Ksiądz mówił: „Tego wy nie 
zrozumiecie, co to jest za drzewo. Widzicie, to jest tak, jakby nasza 
dziko rosnąca jabłonka” i potem dalej wyjaśniał Ewangelię.
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Kiedyś obiecał swoim słuchaczom, że dzisiaj opowie im „kazanie 
zapałkowe”. Wszyscy ludzie byli bardzo ciekawi i w napięciu czekali, 
co to będzie za kazanie. No i widzicie, to było kazanie o miłości, 
o ogniu miłości do bliźniego przez Boga. Mieli oni to w swoich sercach 
bardzo rozniecać i rozpalać. Na kazaniu mówił o tym następująco: 
„Kiedyś, żeby rozpalić ogień, trzeba było krzemieniem o krzemień 
trzeć, by iskry leciały. To nie było takie łatwe, nieraz długo trzeba 
było trzeć. Teraz idzie to dużo łatwiej. Bierzemy zapałkę, pocieramy 
o spodnie czy szczapę i już mamy ognik. Gorące, żarzące węgla na 
głowy waszych wrogów zbierać”. Więc pocierajcie te zapałki wszyst-
kie, które wam do domu dałem, by one ten ogień miłości, który dziś 
rozpaliliście, nimi rozjaśniały, aby wam świeciły w ciemnym wejściu 
do śmierci. Amen.

W Bystrzycy corocznie w dniu 29 września, tzn. w dniu uroczysto-
ści św. Michała Archanioła, obchodzony jest odpust. Jest zwyczajem 
w kościele, aby zapraszać obcego kaznodzieję. Tutaj też zaproszono 
zmarłego już dziś ks. Franciszka Heinscha, by wygłosił słowo Boże 
w uroczystym kazaniu. Heinsch uczynił to w swój oryginalny sposób. 
Mniej więcej według następującego szkicu: „Na początku trzeba jeszcze 
wspomnieć, że kiedyś, jak i jeszcze dzisiaj, w gwarze ludowej zmieniono 
litery w nazwie miejscowości i wyśmiewano nazwę »Habelschwerdt«, 
zamieniając ją na »Halbeschwerdt« — »Pół miecza«”.

Ksiądz Heinsch w swoim kazaniu właśnie ośmieszająco używał 
nazwy miasta. I tak mówił: „Święty archanioł Michał jako wojownik 
Pana Boga i walczący o Jego honor występuje w zbroi, pancerzu, heł-
mie, tarczy, gdzie złotymi literami wypisane było — Któż jak Bóg. 
Na uwagę zasługuje miecz, którym Lucyfera, wroga i kusiciela Pana 
Boga, pokonał. To był prawdziwy i cały miecz, nie tylko »pół mie-
cza«. Wy wszyscy musicie być do Niego podobni.

Teraz będziemy rozpatrywać, które nasze myśli są całym mieczem, 
którego święty Michał używał, czy tylko pół miecza będziemy uży-
wać, aby dojść do celu.

Całego miecza używają:
1. Którzy Boga ponad wszystko kochają i dlatego przykazań Jego 

przestrzegają.
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2. Którzy przeciwstawiają się prześladowaniom »Złego« i nie ule-
gają pokusom do grzechów.

3. Którzy wiernie jako katolicy trwają przy Kościele i bronią go 
przed zniewagami wrogów.

Zaś tylko pół miecza używają ci, którzy:
1. Są obojętni, leniwi, którzy bardziej »światem« żyją niż Bogiem.
2. Szukają okazji do grzechu, nie uciekają przed nim ani nie uni-

kają go, a tym bardziej narażają się na niebezpieczeństwo utraty zba-
wienia duszy.

3. Pospolitym powiedzeniem się posługują: »My wszyscy wierzym 
w jednego Boga«. To prawda, i szatan wierzy w Boga, ale on Go 
nienawidzi. To ci, co uważają wszystkie religie i wyznania wiary za 
jednakowo dobre.

Z tymi połówkami mieczy nie osiągniecie jednak żadnego zwy-
cięstwa, nie staniecie po stronie świętego Michała, który w walkach 
dla Boga zawsze używał całego miecza. Weźcie to sobie do serca wy, 
mieszkańcy »Pół miecza« [Bystrzycy]. Amen”.

Ksiądz Heinsch nie był tylko oryginałem jako kaznodzieja, o któ-
rym ludzie mówili: zawsze włączał jakieś „zwierzątko” czy „żart”. 
Był też zawsze gotów, nawet bez przygotowania, powiedzieć kazanie. 
Tak było na przykład kiedyś w ostatnim roku jego życia. Został przez 
lokalistę, swego bratanka o. Josepha Straube z Nowej Wsi, popro-
szony w święto Wniebowzięcia Maryi o odprawienie uroczystej sumy. 
Z kolei wikarego Toma Franciszka poprosił, by powiedział uroczyste 
kazanie. Suma się rozpoczyna, trwa, nawet się kończy, a kaznodziei 
ciągle nie ma. Po skończonej sumie celebransi wrócili do zakrystii, 
a ku wszelkiemu zadziwieniu ciągle nie ma kaznodziei. W pewnym 
momencie, żądając komży i stuły, ksiądz Heinsch mówi: „Chodźcie, 
ja powiem kazanie”. Ubrał się, wszedł na ambonę, przeczytał nie-
dzielną i na uroczystość przeznaczoną Ewangelię i akurat miał roz-
poczynać kazanie, a tu nagle, od tyłu ktoś go stuka w plecy. O dziwo 
— stał za nim zaproszony kaznodzieja. Później, gdy o tym opowiadał, 
to mówił: „Co miałem zrobić. Stary chłopek musiał młodemu zrobić 
miejsce!” Na pytanie, o czym by było jego kazanie, szybko odpowie-
dział: „No cóż, po pierwsze coś bym powiedział o wniebowzięciu 
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Marii. Mówiłbym jak Maria po drabinie niebiańskiej wstępowała do 
góry, ponad wszystkimi chórami niebiańskich Duchów. Również my 
wszyscy pragniemy się dostać do nieba i dlatego musimy skorzystać 
szczególnie z tej niebiańskiej drabiny. Widzicie, drabina składa się 
z dwóch długich łat, czy tyczek, w które wpuszczone są drewniane 
poprzeczki, jako szczeble. Długie łaty naszej niebiańskiej drabiny 
to jest wiara i nadzieja chrześcijańska. Szczeble, które ściągają je do 
siebie to jest miłość i dzieła miłosierdzia. Trzy cnoty Boskie: wiara, 
nadzieja i miłość. Przez nie jak po naszej niebiańskiej drabinie uda 
nam się wejść do nieba. Dlatego te trzy Boskie cnoty chcemy uzna-
wać jako naszą niebiańską drabinę”.

Również kazania pogrzebowe głosił i były oryginalne. Jako 
przykład chcemy przytoczyć pierwszą mowę pogrzebową podczas 
pogrzebu lokalisty i kolegi ze studiów Toma Franza Lomterbacha 
z Nowej Wsi w 1868 roku. Grób znajdował się w krypcie domu 
pogrzebowego. Słuchając mowy, wyczuwało się, że nie była ona 
odpowiednio przygotowana. Najgorsze przy tym było to, że ksiądz 
Heinsch przy opisywaniu, w jak biedny sposób przeżywali lata stu-
diów ze swoim przyjacielem, niestety, też wspomniał, że Lomterbach 
swoje spodnie musiał sam sobie naprawiać. Ta wskazówka, mimo 
powagi przy pogrzebie, wzbudziła w obecnym duchowieństwie, 
a w szczególności u księdza Spiltela z Różanki, wybuch śmiechu. 

Sławniejsza jednak była mowa pogrzebowa wygłoszona przez księ-
dza Heinscha na pogrzebie księdza Naha z Wilkanowa, który wcze-
śniej był u niego wikarym w Roztokach i do Wilkanowa przyszedł 
jako bardzo młody ksiądz. Parafianie życzyli sobie innego księdza jako 
proboszcza, bo też dużo mówiło się o srogości tego młodego Kapłana. 
Ponieważ jednak został proboszczem, parafianie w spokoju przyjęli 
jego nominację. Ksiądz Naha zdobył sobie przychylność i miłość 
swoich parafian poprzez swoją serdeczność i przyjazne usposobienie. 
Gdy po wielu latach, jeszcze jako zupełnie młody, zmarł, cała parafia 
była pogrążona w smutku i żałobie po stracie swego dobrego i przez 
wszystkich lubianego i szanowanego księdza. Uczestnictwo w jego 
pogrzebie było bardzo liczne. Ksiądz Heinsch miał mowę pogrze-
bową. Nim rozpoczął, rozglądał się naokoło. Było cicho i wszyscy 
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w napięciu czekali, co będzie mówił. Heinsch zaczął tak: „Wy, miesz-
kańcy Wilkanowa, bardzo licznie przybyliście na pogrzeb waszego 
Księdza. To bardzo ładnie z waszej strony. Pewnie gdybyście mogli, 
własnymi rękami odkopalibyście go, by znów ożył i czynilibyście to 
z największą radością, chęcią i niestrudzenie. Mielibyście do tego 
prawo, bo On był dobrym kapłanem — księdzem. Wprawdzie »jed-
nokonno« do was się wprowadził, ale »sześciokonno« i z radością, 
tryumfalnie do nieba wjechał”. Po czym zilustrował kapłańskie życie 
zmarłego. Towarzyszył mu ogólny płacz i szlochanie. 

Tak zawsze ksiądz Heinsch w swej oryginalności głosił Słowo 
Boże. Chociaż na swój szczególny sposób chwałę Bożą i zbawienie 
dusz przez swe kazania pragnął łaskawie zdobyć. 

Ksiądz Heinsch podczas wizytacji kanonicznej

Raz w roku albo co dwa lata odbywały się wizytacje dziekana 
wielkiego albo wizytatora arcybiskupiego. Sprawdzano prawdzi-
wość hipotek — majątku Kościoła, ksiąg kościelnych, porządku 
nabożeństw, nauki religii młodzieży, porządku wewnątrz kościoła. 
Ewentualne niesnaski w parafii między proboszczem a parafianami 
usuwano i łagodzono. Również poznawano, jak żyją księża.

Podczas takiej wizytacji w Roztokach, gdy proboszczem był 
ksiądz Heinsch, który w swoim pokoju — salonie, gdzie przyj-
mował wszystkie sprawy kancelaryjne — chrzty, pogrzeby, śluby 
itd., nie miał prawie żadnych książek postawionych na widoku. 
Jeden z sekretarzy urzędu dziekańskiego zwrócił Księdzu uwagę. 
Powiedział, że dla kapłana, który jest przecież człowiekiem nauki — 
naukowcem, byłoby stosowne, by na jego biurku czy pulpicie stały 
książki, by ludzie, cywile, widzieli, że ksiądz zajmuje się nauką czy 
książkami. Powiedziano mu, co ludzie pomyślą, gdy w pokoju księ-
dza w ogóle książek nie ma. Niektórzy mogliby się zgorszyć. Na tę 
naganę ksiądz Heinsch kilka razy pokręcił głową i tylko mrucząc, 
powiedział: „Hmm, hmm, jak tylko o to chodzi, to temu można 
zaradzić”.
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Gdy po roku zbliżał się czas następnej wizytacji, ksiądz Heinsch 
kazał stolarzowi wyciąć małe deseczki w kształcie książek, obhe-
blować, po czym oklejał je czarnym marmurowym papierem. 
Czerwonymi, dużymi literami malował tytuły, które naklejał na 
grzbietach na książkopodobnych deskach: 

Kronika parafii Roztoki przed powstaniem ziemi. Tom I
Kronika parafii Roztoki od powstania ziemi do potopu. Tom II
Kronika parafii Roztoki od potopu do Mojżesza. Tom III
W ten sposób tytułował pojedyncze tomy, w których podzielił 

historię parafii Roztoki w późniejszym czasie do najnowszych dni. 
Postawił potem te tak sensowne deseczki na półce zawieszonej na 
ścianie w swojej pracowni i oczekiwał w spokoju i cierpliwie następ-
nej wizytacji. 

Gdy przybył wspomniany sekretarz urzędu dziekańskiego i zoba-
czył „ustawienie”, przypomniał sobie udzieloną naganę. Po cichu 
uśmiechnął się, bo spodobała mu się oryginalność księdza Heinscha. 
Ten po jakimś czasie spytał: „No, no… podoba się? Prawda, że jest 
ładne?”

Przy innej wizytacji, ksiądz Heinsch wykazał się swą oryginalnością 
w inny sposób. Akurat miał w planie restaurować jeden z bocznych 
ołtarzy. Było tu kilka relikwii świętych. Wydawało mu się, że na czas 
remontu najbezpieczniej i najlepiej będzie przechować je w taber-
nakulum. Gdy wizytator sprawdzał ołtarz główny, w tabernakulum 
znajdowały się te relikwie. Na pytanie, co to jest, ksiądz Heinsch 
odpowiedział: „No, to są relikwie świętych”. Wizytator zwrócił 
Księdzu uwagę, że w tabernakulum nie może się nic innego znajdo-
wać, jak tylko Najświętszy Sakrament. To znaczy obok Najświętszego 
Ciała Pana nie może nic innego leżeć lub stać. Wtedy ksiądz Heinsch 
z niedowierzaniem potrząsnął głową i mrucząc powiedział: „No, dla-
czego nie, jeżeli kochany Pan Bóg i Jego Święci w niebie godzą się 
na całą wieczność, to dlaczego tutaj, w tabernakulum naraz Pan 
w postaci chleba i pozostałości po świętych na krótki czas się nie 
zgodzą? No, jeżeli to nie może być, to znów wyjmę”.

Również w swoim zachowaniu jako duchowny był oryginalny. Jego 
zwierzchnik kościelny znał go bliżej jako z serca dobrego człowieka 
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i kapłana i bardzo Go szanował. Niejedno by mu pewnie uznano 
jako obrazę. Przez wiele długich lat dziekanat był w jego sąsiedztwie 
i dziekanem wielkim był Jego drogi sąsiad, do którego nigdy nie 
mówił inaczej, jak swoim zwyczajem: „Ty, dziekan księże”, co ozna-
czało u Niego: Ty, drogi przyjacielu, bracie. 

Kiedyś musiał napisać długie urzędowe pismo, które było dłuższe 
niż cała kartka. Uciął skrawek papieru, nie całkiem czysto przykleił 
do arkusza lakiem do sygnowania. Ponieważ środek tego papieru 
nie zgadzał się ze środkiem załamania dużego arkusza, zrobił około 
jednego cala znak od załamania i napisał wzdłuż linijki: „Tu jest śro-
dek”. Innym razem musiał napisać podanie. Bał się jednak, że nie da 
rady odpowiednio napisać, zawiadomił więc sekretarza dziekanatu 
w swój specyficzny sposób i wysłał pustą kartkę ze swoim podpisem. 
Osobno pisemnie na kartce prosił: „Zróbcie sobie sami, by Wam 
odpowiadało. Mój podpis i zezwolenie na to macie”. 

Przy innym długim liście urzędowym do Kurii podczas pisania 
ciągle ktoś mu przeszkadzał i przerywał. Na końcu ze złością napi-
sał: „Muszę kończyć, bo przecież ciągle stare baby mi przeszkadzały, 
a boję się, że na końcu przyjdzie prawdziwy diabeł i zepsuje mi całą 
koncepcję”.

Teraz pragnę jeszcze jedną z oryginalności przytoczyć. Heinsch 
pewnego razu składał podanie o dyspensę małżeńską. Chodziło 
o pokrewieństwo, należało to udokumentować. Zrobił więc rysunek 
obu budynków mieszkalnych petentów, leżących blisko siebie, które 
otoczone były krzakami. Pan dziekan wielki był bardzo rozbawiony. 
Tak zachowywał się Heinsch w swej całej niefrasobliwości, a zarazem 
też oryginalności w stosunku do urzędu kościelnego. 

Ksiądz Heinsch — oryginał również w stosunku do biskupa

Jego Eminencja Wielce Szanowny Kardynał i Książę Arcybiskup 
Pragi Friedrich von Schwarzenberg w czasie swych długich i peł-
nych błogosławieństwa duchowych rządów bywał również na ziemi 
hrabstwa kłodzkiego. Poznawał ją, jak również jej mieszkańców. 
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Miłował ich, ale przede wszystkim cenił pracujących tu kapłanów, 
którzy wszyscy ze wzajemnością jego miłowali, szanowali i byli mu 
z wielkim szacunkiem poddani. Wielokrotnie podkreślał, że hrab-
stwo kłodzkie jest perłą w jego wielkiej diecezji.

Z reguły przybywał, bo wtedy to było najprostsze, z Pragi przez 
Ústí nad Orlicí, Międzylesie do hrabstwa. Międzylesie było wtedy 
pierwszym miejscem jego wizytacji i odbywało się tam bierzmowa-
nie. Wszyscy kapłani, którzy mogli, wyjeżdżali mu naprzeciw, by być 
przy przekroczeniu granicy i powitaniu. Przy swojej pierwszej wizy-
cie informował się już o wszystkim, a przede wszystkim o kapłanach 
i ich charakterach. Tak więc miał też informacje o księdzu Heinschu, 
jego oryginalności i o parafii w Roztokach. Biskup był bardzo cie-
kawy, czy Heinsch w stosunku do swego biskupa okaże się orygi-
nalny. Rzeczywiście, wnet miał okazję przekonać się o tym i poznać 
humor tego Kapłana.

Podczas przedstawiania księży Jego Eminencja zaraz pytał o ówcze-
snego księdza z Nowej Rudy, późniejszego dziekana wielkiego Branda, 
który pewnie ze względu na dużą odległość od Międzylesia, lub 
z innego powodu, nie przybył. Heinsch, który stał blisko Biskupa, 
odezwał się: „Eminencjo, to jest ten ksiądz z »czyśćca« (Fegefeuer)”. 
Na pytanie Biskupa, dlaczego go tak nazywa, padła odpowiedź: 
„Eminencjo, on ma same biedne duszyczki”. Chodziło o notoryczną 
biedę w Nowej Rudzie, bo tkactwo — główne zajęcie mieszkańców 
— upadało. Na to Jego Eminencja tylko się uśmiechnął.

Po spożytej kolacji, gdy Eminencja żegnał się z kapłanami, prze-
chodząc koło księdza Heinscha, zapytał go: „No, księże Heinsch, 
przyjdzie ksiądz jutro znów?” Ku radości Biskupa odpowiedział: „Nie, 
Eminencjo, jutro przyślę mego sufragana”. Miało to znaczyć, że mia-
nował siebie implicite, tzn. biskupem z Roztoki i swego wikarego.

Ksiądz Kardynał miał jeszcze bliżej i dokładniej poznać księdza 
Heinscha podczas wizytacji w Roztokach.

Ponieważ ksiądz Heinsch był wielkim przyjacielem i obserwatorem 
przyrody, lubił wszystko, a najbardziej najmniejsze żyjątka. Założył 
sobie zbiór motyli i chrząszczy w jednym ze swoich pokoi na pleba-
nii. Ściany były prawie całkowicie pokryte szklanymi skrzyneczkami. 
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Ksiądz Kardynał już słyszał o jego upodobaniu. W wolnym czasie 
poprosił go o pokazanie mu swego zbioru, na co też Heinsch chętnie 
się zgodził. Również Kardynał posiadał dużą wiedzę przyrodniczą. 
Wskazując na motyle czy chrząszcze, podawał ich nazwy i charaktery-
stykę. Ksiądz Heinsch w swój oryginalny sposób musiał wyrażać swoje 
zdziwienie, jak również pochwałę, mówiąc: „Eminencjo, jak widzę 
jesteście »ekscelens«”, co oznaczało, że jest wyśmienity, wspaniały.

Po kilku latach księża z hrabstwa kłodzkiego pojechali do Pragi 
na synod. Ksiądz Kardynał ugościł wszystkich w swoim pałacu. 
Po skończeniu posiłku zwrócił się do Księdza z Roztoki z zapyta-
niem: „No, Księże, co robią wasze motyle i chrząszcze?” Na to ku 
ogólnej radości Heinsch odpowiedział: „Eminencjo, przekazuję ser-
deczne pozdrowienia od nich”.

Podczas swego pobytu w Roztokach pewnego dnia kardynał 
Schwarzenberg stał przy oknie swego pokoju i przyglądał się kra-
jobrazowi i górom. Od tyłu podszedł ksiądz Heinsch, by mu wska-
zać i nazwać pojedyncze miejscowości, okolice i góry, mówiąc: 
„Eminencjo, Księże Kardynale Schwarzenberg, widać to też jest 
»czarna góra« [mówił o Czarnej Górze, leżącej przed Śnieżnikiem, 
gdy patrzy się z Roztoki]. Ona jednak nie ma »czerwonej czapeczki«, 
ale często »czarną czapeczkę« [chodziło mu o czarne chmury burzowe 
gromadzące się wokół szczytu]. Gdy ona ma »czarną czapeczkę«, to 
nam wszystkim nie jest wesoło”. Na to Ksiądz Kardynał ucieszony 
oryginalnym porównaniem uśmiechnął się do Księdza, poklepał go 
po plecach i powiedział: „Brawo, brawo, Księże”.

Ksiądz Heinsch — oryginał w prowadzeniu księgowości

W spadku po księdzu Heinschu znaleziono prowadzoną przez 
niego księgowość, którą tylko trochę przejrzyściej tutaj ułożono.

Mędrzec Syrach wprawdzie powiedział:
„Licz i waż wszystko, co innym przekażesz,
spisz wszystko, co wydasz lub zbierzesz” (Syr 42, 7). 
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Nie chciałem własnym niewolnikiem być, 
by ciągłym pisaniem i z piórem w ręku żyć
moim własnym księgowym i ciemięzcą być. 
I by mi nie zepsuć tak krótkie chwile czasu wolnego,
to mimo Syracha przestałem rachowanego i pisanego.
Pomyślałem,
wilk zżera przecież owce naznaczone, 
tak samo jak i nienaznaczone. 
Samemu to było dla mnie za trudne. 
Załatwiam ciągle pieniądze i już ich nie ma, 
a przecież nie są skradzione — to smutne.
Trzeba sprawdzić, gdzie się podziewają. 
Muszę tropić i poznać, jak się sprawy mają, 
przyuczyć i nawrócić się, bo:
Musiałbym bogaczem być,
By wszystko u mnie pozostawało,
Ale i tak na zawsze muszę biednie żyć
Tak, że Pan Bóg się ulituje
Biedniejszy niż biednym
Jak to się dzieje, muszę to sprawdzić!

U mojego lokalisty 1 lipca pożyczyłem talary 44 
Przychodzi biegiem Wilk i kradnie z tej kupy 24 

Dnia 10 lipca 
naprawa wozu, pasy pociągowe 
To jest bardzo szorstko. Mocne pióro po pierwsze nowe
Niech siodlarza i twórczego porwie „licho” 
Tylko połowa była potrzebna, 
dlatego wszystko za drogo! Mówię cicho.

Dnia 20 lipca
Rachunek dla stolarza: za płot szkolny obalony, 
tylko jedną połowę, ale i tak 12 talarów,
i to bez desek.
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Do tego naprawa bramy, nowe okna — 16 talarów.
Razem 40 talarów.

Kolejny dzień
Misje    6
Związek Bonifratrów  5
Różne diecezje   5
Szkoły sierot    5 
Stół rozkładający się   3
Bawarskie piwo   5
„Kapelusz” cukru   3
Zarobek     4 13
42 funty mięsa na odpust  4 6
Podatek za IX i X   2 19
Dla trapistów w Belgii  2 
Sardele    1 15
Biała sól    6
Czerwona sól   2
Balon oleju    7
Drukarnie    3 10
Gazety    2 7 6
Czy to będzie wnet koniec?
„Poszło” suma    67 20 6

Koniec 1860 roku. Teraz największa wichura przeszła i nadejdzie 
spokój. Tak myślałem! Że cisza przed burzą.

3 stycznia 1861 rok
Stelmachowi    6 talarów
Dałem kowalowi   21

Piękny spokój — cisza.
No, małe kawałeczki chcę zostawić.
Tylko dużymi się zająć.
Nie chcę być mym parobkiem pisania.
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7 stycznia zabierz to i tamto!
Wydatki dziekanatu wynoszą tylko 29 talarów 
cd. Dla jako rozliczenie
Dla innych jako zaliczka
Następuje wyliczenie pojedynczo

Dobre rano!

cd. 5 godzina po południu.
Pewnej pani gospodyni H. zapłata za dostawę wina z Wrocławia 
— 2 talary 18.
Mimo że mi 41/4 talara od roku jest dłużna
i prosi o odroczenie spłaty — masz ci.
To jest przecież okropne.
42/3 talara otrzymałem z powrotem.
Co z tym zrobię, ja biedny i udręczony chłopek?
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Jeszcze w ręce się nie nagrzało, już to samo muszę „mordować”,
wydać dla obcego, co czynił pracę na polu — 4 talary 20
Teraz nie mam nic.
A cesarz stracił prawo
Przy sobie nic, usługujący jest wart więcej!
Więc ostatnie zboże kupione za 33 i dwie ćwierci.
cd. i ciągle jeszcze.

Dnia 7 stycznia
Twórczemu (gospodarzowi) na buty z cholewami — 3 talary
Służącej na buty    — 1 
Pieniądze za wynajem   — 2 talary
Drugiej służącej    — 3 talary
W późne popołudnie otręby  — 3 talary 5
Niższemu parobkowi   — 1 talar

Dobrze, że już jest ciemno
Jeszcze sęp przychodzi do góry
dzienny zarobek    — 22 talary
Co przyniesie następny dzień?
Nic, każdy by chciał! Dobrze

Dnia 8 stycznia 
Noworudzki tkacz — 10
Pracownik celny z Międzylesia chce — 10 talarów
On chce, ja nie, jednak — 1 talar wreszcie

Dnia 9 stycznia
Krawcowi R. — 6 talarów 15
Brr, oj, oj ten spokój przed chmurą
Na pewno będzie sztorm i to z wichurą

Dnia 10 stycznia 
Wnet zobaczymy
Ucisk, nacisk i podziękowanie — smród
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Prawdziwie teraz już zawiadomione
9 godzina primus.

Na wapno   — 2 talary 15
Secundo dla młyna  — 0,20

11 godzina
dla murarza, za bramę do miejsca na nawóz razem z pomocnikiem
— 7 talarów 27

5 godzina
kamieniarz i pilarza desek — 3 talary 20

Oj, gdyby była już późna noc, bo inaczej jest dużo mi przyniosą!
Kwaśny dzień! 14 talarów i jeszcze

11 stycznia
Już do wieczora 7 godzina, ponadto jeszcze po
8 godzinie na wapno — 2 talary 15
I jeszcze dla parobka — 1 talar 
uprząż — 1 talar 10
i jeszcze smar do wozu — 0,10
i jeszcze mikstura dla konia — 0,10

Teraz mam już dość — huczy mi w głowie, szybko do łóżka! 
Tego mi za dużo i tak jak przy ciosie, potrzebna poduszka
po uderzeniu na uderzenie tylko raz się może zdarzyć.
To jest do zestrzelenia.
Teraz skończę z kaczkami z Roztoki
Krzyczę wiecznie „GATT, GATT, GATT!”
Te 33 talary są znów o połowę przekroczone,
a może jeszcze więcej.
Co zrobić i co zrobione, by mieć i dać,
a jednak wszystko było potrzebne.
Szybko warto sprzedać i pieniądze zrobić. 
To przychodzi już nowy wydatek. 
6 ton = 39 talarów i gdy powyższy dług zapłacę,
z 191/2 pozostaje 191/2.
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Na tę połowę chcę powiedzieć g…d d…
(długa przerwa pisarskiego parobka).

Dnia 12 października
Nie cieszy mnie to, spokój przed burzą, dobrze!
Rozkaz wiatrom na morzu: 
Nie męczyć biednego z Roztoki za bardzo dużo
Kiermasz — odpust w różnych miejscowościach:
Tak idzie się z VAVIA i drobnymi w kieszeni.
Straci się 6 talarów i zbierze się kilka uderzeń.

Dnia 5 listopada
No, znów zaczynasz, ty złowieszczy wietrze?
9 godzina: wejść — rachunek za 1 beczułkę oleju opałowego
— 8 talarów 17
1 godzina: wejść — rachunek od tokarza — 1 talar 
11/2 godzina — rachunek od adwokata — 2 talary
Znowu się będzie zaczynać?
6 godzina — rachunek od siodlarza — 1 talar 15
Do tego rachunek za obróbkę pola — 4 talary 15

Ten mnie najbardziej gorszy i złości, 
dlatego pogoniłem, zwolniłem chwilowego gospodarza z włości.
Jemu zapłacę 8 talarów.
Teraz mówię finisz lub koniec.
Nic nie mam w rękach
Wszystko martwo poszło
Inne wpływy też w błocie
Skąd wziąć, a nie ukraść?
Zawierzyłem górze!
Przychodzi

Dnia 8 listopada
Za działkę, dzierżawa wpływa 17 ½ talara 
Ale i to znów „licho” sępy zabiorą?
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A na co ma się to przydać?
No co, na uroczystość świętego Marcina!
10 godzina — różne zakupy na święto — 5 talarów 15
O gdyby zawsze odpust był
Albo podobna uroczystość
To najpełniejszy woreczek będzie pusty
W krótkim czasie, w niewielu godzinach
Wyląduje się na gnoju lub uniży się do psiej budy

Dnia 11 listopada
To teraz przyjdzie jeszcze wielki dziekan z ofiarą
na swoje potrzeby — 9 talarów
Co mi biedakowi pozostaje jeszcze?
141/2 talarów już nie ma, a 5 leży jeszcze w kącie,
pełne trwogi i strachu, co jeszcze przeżyję?

Dnia 16 listopada
Naraz podwójnie otwarta brama przynosi
2 listy pocztowe do płacenia
a) rozliczenie i zaliczka za historyczne, polityczne gazety,
katolickie śląskie i inne razem — 12 talarów 20
b) no właśnie chudy gospodarz nie ma tyle sił,
to wszystko przekracza me siły i nie da się na raz wszystko
na jednego i to jeszcze biednego
Tak jak kiedyś u Świętego Jakuba
Quid nonne faciendum?
Zapłacone musi być, bo inaczej wprowadzi się „licho” sęp!
„Przecież ksiądz to ma workami!”
Przychodzą trzy osoby i płacą na specjalny cel 66 talarów.
Ponieważ nie ma możliwości do nowego roku wpłacić
na dobry procent, więc ksiądz sam sobie je pożycza, bo:
W wielkości swej będzie
Również Dawid jadł ze świętego chleba
A w biedzie chwyta się za słomkę nim utonie.
Więc znów się jest bogatym, 66 Reichstalarów.
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Kto dużo ma, ten szeroko rozkłada płaszcz.
Więc wraca do najpotrzebniejszego!

Dnia 18 listopada
Pół tony soli, bo cała — 6 talarów
Jak zawsze idzie mi za bardzo do gardła.
Więc ostrożnie.
Już znów przychodzi nielubiany podatek — 2 talary 19
I teraz znów zaczyna się odmowa
Że codziennie ktoś przychodzi i nie tylko
Nawet prawie co godzinę
O pieniądze się rozchodzi i zabierają
Na blachę, rynny: zaliczka — 7 talarów

Przerwa w pisaniu!
Już teraz prawie znów 1/3 „licho” wzięło
Zaczyna się naprawdę stara piosenka
Jak w miesiącu październiku w tym roku
Teraz zamykam drzwi,
By przed liczbami mieć spokój,
Bo do środka nikt nic mi nie przynosi.
Wszyscy chcą tylko piosenkę kaczek z Roztoki śpiewać:
„dać, dać, dać ksiądz ma!”
O skądże to do licha, od kwietnia nie ma ani talara,
ani nic drobnego nie pozwala
Można stracić przytomność!

Dnia 19 listopada
Miałem spokój — lek pomaga, zostaw drzwi zamknięte.
Najlepiej zrobię, jak ptak struś,
on wkłada głowę i chyba też oczy do piasku
i nic nie widzi i nie słyszy, a przede wszystkim zagrożenia.
Ja również nic więcej nie będę pisał,
może będę więcej tylko płacić musiał.
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Do oryginalności takiego prowadzenia księgowości nie trzeba ani 
jednego słowa dołożyć, powyższe mówi samo za siebie.

Ksiądz Heinsch — oryginał na polu literackim

Nie każdemu jest dane, nawet wykształconym ludziom, oficjalnie 
czy potajemnie — literacko czy poetycko przemówić. Ale na ten grunt 
ksiądz Heinsch wstąpił w swój oryginalny sposób. Heinsch przeszedł 
— jak jeden z przyjaciół jego powiedział — do literatów, jak Saul 
do wróżbiarzy. Owocem jego działania była książeczka do modlitwy 
z dedykacją: „Kłodzki ksiądz swoim parafianom”. Jako prezent dla 
tych, którzy byli zobowiązani do uczestnictwa w nauce religii dzieci 
pierwszokomunijnych, a zostali z tego obowiązku zwolnieni. Stawało 
się to poważną sprawą po ukończeniu szesnastego roku życia.

Ta książeczka do modlitwy nie miała imprimatur, również dla niej 
nie miał żadnych polecających pism. Bardzo się o nie starał, ale bez 
skutku.

Drugim owocem jego działania jest bardzo dokładna, ale i orygi-
nalna kronika z Roztoki. Spisana w dwóch dużych tomach, które go 
kosztowały na pewno dużo czasu i cierpliwości. Dla bohaterów, dla 
kronikarza albo dla lubiącego zajmować się kronikami była interesu-
jąca i chętnie czytana.

Zaś trzecim owocem jego działania poza tym był często rymowany 
sposób mówienia. Tak też i pisał, że wkroczył na szczyt Pegazusa i na 
różne okoliczności i sposobności pisał wysoce oryginalne wiersze. 
Przy jego oryginalnym charakterze nie mogło być inaczej. Na dowód 
tego niech dwa takie wiersze Heinscha będą tu wspomniane 
i spisane.

Pierwszy wiersz:
W dniu uroczystej prymicji neoprezbitera ks. Adolfa Promse, 

syna hrabiowskiego leśnika i łowczego z Potoczka, pana Antoniego 
Promse w Nowej Wsi.

Na melodię: Uwity liśćmi itp.
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Włączcie się Wy, którzy tu jesteście,
Teraz w tę piosneczkę.
Kto zawsze dobrze chce dla naszego
Księdza Młodego,
Ten niech wesoło wyśpiewa cząsteczkę.

Pewien ojciec miał wiele dzieci,
Jednak niedobrym mężczyzną był sam.
Wszystkie, duże i małe, były nie mniej,
Gdyż owoc spadnie niedaleko koło pnia.

O śmierci i mordzie codziennie myślano w domu,
To było we wszystkich „Promse” głowie wzburzonej.
Niejedna niewinna krew płynęła w tej pustelni
Przez strzelbę morderczą złożone.

Chłopcom to już weszło w przyzwyczajenie,
Że chętnie dziczyznę dręczyli,
Tylko najstarszy wstąpił do „czarnego zakonu”.
Z chęci polowania na ludzi to uczynił.

Do polowania znajdzie na pewno wiele zwierzyny:
I dużych, i małych misiów i wilków
W głębokiej otchłani serca 
I w złości na Ciebie czatuje synku.

To pierwsze polowanie niech będzie z małych
Duże złości wygonić,
Tak jak w szkole będziesz widział,
Nim z nich dorosłe „kawały”,
Które będą stalowo mocno stawały.

Na ambonę bierz ostro naładowaną broń
I diabła bierz ostro na „muszkę”;
Czy dzika bestia, czy inni, wszyscy uderzają od tyłu,
Ty zaś zawsze celuj odważnie z przodu, w serduszko.
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Gdy idziesz do konfesjonału, bierz podwójny sztucer.
Na starą dziczyznę wybieraj się,
Ale słabym i mało zabrudzonym
Nie gaś migocącego knotka w duszy.

Widzisz chorą zwierzynę, śmierci już bliską,
Daj jej szybko pomocny strzał.
To, co jest potrzebne, jest w Pana Boga rękach ojcowskich,
On Ci udzieli dziękczynienia na schwał.

Tak bardzo uważaj na swe tereny łowcze,
Patrz, by dobrze były zaopatrzone,
Nie utrzymuj czasu ochronnego ze zwierzętami nałogowcami,
Byś Panu Bogu się podobał.

A teraz niech żyje wasz kapłański „strzelec”,
Rodzice również,
Koło nich też patron hrabiego Potoczka również,
Niech „Secundis” — pierwszym — kiedyś będzie.

Drugi wiersz:
W dniu uroczystej prymicji ks. Josepha Straube z Międzylesia.
Na melodię: Co jest w życiu największą radością.

Gdy Bóg stworzył świat,
Adam był pierwszym kapłanem,
A Ewa została Jego wikarym potem,
Ale Go zrobiła na durnia.
Dlatego od tego czasu musi to być mężczyzna
I na dodatek znać 7 fachów
Musi bardzo dokładnie i po mistrzowsku czynić,
Jeżeli „ojczulek” chce sławę zdobyć.

Po pierwsze musi pastuchem być
I delikatnie stado prowadzić,
Wełnę utrzymać białą i delikatną,



88

To pasterza ważne zajęcie,
I gdy spostrzeże wilka,
Jego tak gonić, by buty pogubił,
To wtedy go „Mistrz” mile na górze pochwali,
Gdy tu na dole żadnego nie straci jagnięcia.

Również musi być szewcem i garbarzem,
Młodym skórę wygarbować,
A „tył” im złoić — zbić dokładnie,
Aby owieczka nie zmarniała,
Bo jak mówi Pismo Święte,
Młodym bat nie zaszkodzi,
To wtedy go „Mistrz” i mile na górze pochwali,
Gdy tu na dole żadnego nie straci z ziomali.

Gdy jednak owieczka staje się za bardzo czarna,
W sercu już pobożności nie ma,
Wtedy potrzebny murarz i kominiarz.
Wybielają i czyszczą pilnie pokój duszy i zdrapują sadzę,
Że znów będzie białe,
To wtedy go „Mistrz” na górze pochwali,
Gdy tu na dole żadnego nie straci na wadze.

Gdy owieczka zachoruje, wtedy wikary —
Bo domek nie nadaje się do narzekań —
Musi być sprytnym cieślą,
„Jego” podpierać, przygwoździć, połączyć,
W dzień i w nocy narzędzia mieć w pogotowiu,
To wtedy go „Mistrz” na górze pochwali,
Gdy tu na dole żadnego nie straci z ludzi.

Na końcu musi być woźnicą,
Owieczce, gdy będzie w podróży, by nie złamała 
Karku lub nogi nie skręciła,
Wskazać właściwą drogę do niebios bram,
I by jej dał jeszcze pieniądze na podróż,
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Wieczny odpoczynek, to duszy się spodoba,
To wtedy go „Mistrz” mile na górze pochwali,
Gdy tu żadnego na dole nie straci.

Będziesz te 7 fachów wykonywać kiedyś
Jeszcze do późnej starości,
Wtedy ci w trzecim niebie kiedyś
Trzykrotne „niech żyje!”
I bębnami i trąbkami głosy cię uniosą,
A przede wszystkim aniołowie,
A to wtedy cię „Mistrz” mile na górze pochwali,
Gdy tu żadnego na dole nie stracisz z swych wiernych.

Te duże próby oryginalnego rymowania wystarczają w zupełno-
ści, by udowodnić oryginalność księdza Heinscha również na polu 
literackim.
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Część II 
RADOŚĆ

Z PIELGRZYMOWANIA
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Radość pielgrzymowania rozpoczęła się w życiu ks. Augusta Staude 
pielgrzymką do Kralików koło Międzylesia w 1859 roku. Miał wtedy 
trzydzieści jeden lat. Tego samego roku udał się do Ziemi Świętej. 
Tak napisze w dzienniku swojej pielgrzymki: „Dawno już rodziło się 
marzenie w moim sercu, aby udać się do Ziemi Zbawiciela. Podsycane 
było boską łaską i nie wygasło we mnie”. Po sześciu latach, w 1865 roku, 
pielgrzymował do Rzymu. W 1868 roku udał się do Philippsdorfu — 
dziś Jiříkov — w Czechach. W 1871 roku pątniczy szlak wiedzie go 
do Oberammergau na Misteria Pasyjne. Tradycja ich wystawiania jest 
pielęgnowana w tej bawarskiej wiosce po dziś dzień.

Warto zwrócić uwagę na głębię relacji. Nie ma tu nic z tzw. 
japońskiego zaliczania. Fotka i jedziemy dalej, byle szybciej i więcej. 
Zygmunt Bauman zauważa, że dawniej był człowiek pielgrzymem, 
a dziś jest włóczęgą. Obecnie rodzi się jeszcze jeden rodzaj, tzw. bie-
guni. Może ksiądz pielgrzym sprzed przeszło stu pięćdziesięciu lat 
otworzy nam oczy na zagubione wartości? Pozwoli być nie włóczęgą 
w świecie, a raczej pielgrzymem, który ma jasny cel podróży. Pozwoli 
zadać pytanie, dokąd, a nie tylko technologiczne — jak?

 W opisie ks. August Staude oszczędnie epatuje emocjami. Raczej 
przekazuje rzetelną relację, która i dziś, po tylu latach, pomaga 
poznać odwiedzane miejsca. Mijają lata, pokolenia ludzi przecho-
dzą, a owe miejsca trwają niezmienione…

Poniżej przedstawiamy dwie relacje: z wyprawy do Ziemi Świętej 
i z pielgrzymki do Wiecznego Miasta. Pierwsza trwała długo. 
Rozpoczął ją 13 marca, a zakończył 4 czerwca 1859 roku. Do Rzymu 
wyruszył z Nowej Rudy 9 marca 1865 roku, by być na święta wielka-
nocne, które rozpoczęły się 12 kwietnia.
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Nie znamy nakładu owych książek, ale możemy sobie wyobrazić, 
jak były czytane i przyswajane w domach Kotliny Kłodzkiej, skoro 
trzeba było przygotować kolejne wydanie. 

Niech wspomnienia ks. Augusta Staude ożywią nasze wspomnie-
nia z opisywanych miejsc lub zrodzą pragnienie pielgrzymowania. 
Dziś dotarcie do Ziemi Świętej czy do Rzymu nie trwa tak długo. 
Wystarczy kilka godzin i przemierzamy drogę, która w czasach księ-
dza Staude trwała tygodniami czy miesiącami.
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JEROZOLIMA

Wstęp do pierwszego wydania

Mamy już wiele opracowań od czasu, kiedy możemy pielgrzymo-
wać do Ziemi Świętej. Wydawało mi się, że to kolejne opisywanie jest 
niepotrzebne. Jednak wielu moich przyjaciół prosiło mnie, bym to 
uczynił. Z ziemi kłodzkiej podróżowało do Jerozolimy zaledwie dwóch 
mieszkańców: pustelnik Hanke ze Strachocina koło Lądka i pan sta-
rosta Mischke. Obecnie jestem jedynym, który w obecnych czasach 
podjął się takiej wyprawy. Dedykuję to wspomnienie wszystkim, któ-
rzy mi duchowo towarzyszyli, a z którymi nie mogłem bezpośrednio 
rozmawiać i sprawić im przyjemności opowiadaniem o tym, co widzia-
łem i przeżyłem. W skromny sposób pragnę przekazać to wszystko, co 
zanotowałem w moim dzienniczku podróży. Proszę o wyrozumiałość 
i oszczędzenie słów krytyki. Proszę o proste przyjęcie wszystkiego, co 
chcę przekazać. Pragnę jedynie rozniecić w niejednym zimnym sercu 
miłość do Chrystusa, naszego Zbawiciela. W Jego Ojczyźnie przeby-
wałem. Po Jego ziemi chodziłem, gdzie przebywał. To był najwyższy 
szczyt radości być i dziś cieszyć się opisywaniem tego. A zatem — 
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Słupiec 1859.
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Wstęp do drugiego wydania

Bardzo ciepłe przyjęcie przez czytelników moich wspomnień 
z pielgrzymki do Jerozolimy spowodowało, iż konieczne stało się 
drugie wydanie. Z pierwszego wydania nie pozostało już nic. Mimo 
nacisków nie mogłem się zdecydować i odkładałem wydanie z roku 
na rok. Aż zdarzyła się okazja. Oddałem do druku moje później-
sze wspomnienia z pielgrzymki do Rzymu i przy okazji wznowiłem 
kronikę pielgrzymki do Jerozolimy. Postanowiłem nic nie zmieniać, 
gdyż mogłoby to rzucać złe światło na moją prawdomówność i to, że 
korzystałem z innych opisów podróży. Więc wolę, aby ten opis był 
niekompletny. Niech więc to drugie wydanie idzie w świat i szerzy 
chwałę Bożą oraz przyczynia się do zbawienia dusz. Żegnam sło-
wami z moim błogosławieństwem pielgrzymim. Niech Cię prowa-
dzi na wszystkich twych drogach z domu do domu. Gdy radosny 
wędrujesz, ja modlitwą Cię otaczam, byś Czytelniku miał niebiań-
skie błogosławieństwo.

Ks. August Staude

Słupiec, w Święto Wszystkich Świętych 1865
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Wspomnienia

z mojej

Pielgrzymki do Jerozolimy

roku Pańskiego 1859

August Staude

Wydanie drugie

Na cele dobroczynne

Słupiec 1866 r. 
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Rozdział I

Szybko mijają godziny i lata przepełnione radością. To nie był 
piękny sen. Minęło ćwierć roku i chcę znajomym i przyjaciołom 
opowiedzieć na tych kartach, co przeżyłem, co czułem, widziałem 
i słyszałem. To była rzeczywistość. Byłem w Jerozolimie, w kolebce 
chrześcijaństwa. Byłem w Ziemi Świętej. Byłem we wszystkich miej-
scach, gdzie Chrystus Pan — Zbawiciel świata — chodził, żył, cier-
piał i dla naszego zbawienia umarł.

Dawno już rodziło się marzenie w moim sercu, aby tam się udać. 
Podsycane było boską łaską i nie wygasło we mnie. Zawsze jednak 
były przeciwności. Albo brak czasu, albo inne przeszkody nie pozwa-
lały tego postanowienia wykonać. Od dawna już wiedziałem, że brac-
two św. Seweryna z Wiednia organizuje takie pokojowe wyprawy 
krzyżowe. Przeznaczone są dla mężczyzn, których na to stać, mają 
czas i dobre zdrowie. Wyprawy odbywały się co roku w czasie wiel-
kanocnym. Jesienią i zimą narastała we mnie tęsknota, aby dołączyć 
mimo trudności i niebezpieczeństw do takiej wyprawy. Szukałem 
we wszystkich gazetach adresu zgromadzenia i nigdzie nie mogłem 
go znaleźć. Myślałem, że w tym roku zrezygnowano z pielgrzymki. 
Co robić? Ale Pan Bóg wskazał mi drogę. Późnym wieczorem byłem 
jeszcze zajęty w kościele słupieckim. Było zimno i szalała śnieżyca 
oraz deszcz. W zakrystii zjawił się Brat Józef — pustelnik z Góry 
Wszystkich Świętych z gościem. Okazało się, że ma brata w Wiedniu. 
Przyszła mi myśl, aby za jego pośrednictwem coś się dowiedzieć na 
temat ewentualnej pielgrzymki w 1859 roku. Za pośrednictwem wie-
deńczyka otrzymałem adres i program wyjazdu. Od razu rozpocząłem 
przygotowania. Najpierw rozmowa z moim Księdzem Proboszczem, 
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Dedykacja „Wspomnień z pielgrzymki do Jerozolimy”
dla księdza dziekana wielkiego Franza Branda
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potem z Księdzem Dziekanem. Prośba o urlop i poszukanie zastęp-
stwa, w końcu zezwolenie od Księdza Arcybiskupa z Pragi na odpra-
wianie Mszy Świętej w innych diecezjach. Szybko nawiązałem 
kontakt ze zgromadzeniem w Wiedniu. Otrzymałem list od księdza 
Rittera — sekretarza, że po wpłaceniu wpisowego zostanę włączony 
do grona pielgrzymów. Do początku marca zdobyłem już paszport 
i potrzebne pieniądze.

Dzień wyjazdu i pożegnania szybko się zbliżał. Strach mnie ogar-
niał, gdyż mogło to być pożegnanie na zawsze. Dołączyła się do tego 
ciężka choroba mojej siostry. Ciężko było mi rozstać się z parafia-
nami. W ostatnim kazaniu pocieszałem się słowami Pana Jezusa: 
„Oto idziemy do Jerozolimy”. Ze łzami w oczach odprawiłem Mszę 
Świętą. W towarzystwie mego ojczyma wsiadłem do powozu i uda-
łem się do Kłodzka. Tam załatwiłem jeszcze kilka niezbędnych spraw, 
pożegnałem się z ojczymem i udałem się do kościoła. Odmówiłem 
różaniec oraz modlitwę „Ave Maris Stella, Dei Mater Alma” [„Witaj, 
Gwiazdo morza, Wielka Matko Boża przeczysta”]. Koralikami różańca 
wypraszałem Jej opiekę dla mnie. O godzinie 3 rano 13 marca wsia-
dłem do powozu w kierunku Międzylesia. Dosiadły się jeszcze trzy 
osoby: jedna kobieta i dwóch mężczyzn. Z początku mówili do siebie 
przez Pan/Pani, a później zaczęli się „tykać”. Jak się okazało, byli to 
szkolni koledzy. Było wesoło, jak zaczęli wspominać swoje lata dzie-
cięce. Mnie zrobiło się wtedy smutno. Jak wielu moich kolegów już 
odeszło. A ja, samotny pielgrzym, udaję się do ziemskiej Jerozolimy. 
O godzinie 8 dotarliśmy do Międzylesia. Przywitali nas odświętnie 
ubrani ludzie, przypominając, że jest niedziela. Pośpiesznie zatem 
udałem się do kościoła, by odprawić Mszę Świętą. Po przywitaniu 
się z Księdzem Proboszczem usłyszałem, że wszystko jest przygoto-
wane do sprawowania Najświętszej Ofiary. Moja rodzina dała znać, 
że przybędę. Na śniadanie zostałem zaproszony do rodziny, a potem 
odwiedziłem innych krewnych i znajomych. Dodawano mi otuchy 
na dalszą drogę. Obiad zjadłem na plebanii i rozmowa toczyła się 
wokół mojej podróży. Po posiłku udałem się w dalszą drogę. Na razie 
wszystko układało się dobrze. Były same radości. Teraz obok mnie 
w półotwartej karocy siedziała obok mnie moja walizka. Druga osoba 
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by się nie zmieściła. Pocztylion uspokajał mnie, abym się nie mar-
twił. W Kralikach będzie większy wóz. Do niewygód pielgrzymich 
doszedł jeszcze pokaźny deszcz i wichura. Smagała mnie po twarzy. 
Musiałem się zabarykadować walizką i tak dotarłem do granicy Prus 
i Austrii. Przywitały mnie na granicy dwa orły: austriacki i pruski. 
Cicho pod nosem zaśpiewałem: „Żegnaj, o pruska Ojczyzno, żegnaj 
śląska ziemio, a i ciebie, Kłodzko, pozdrawiam, życząc Szczęść Boże. 
Niech miłość i chwała cię łączy, Ojczyzno”. Gdybyś, moja Ojczyzno, 
nie była politycznie rozdarta i złączona wiarą, mogłabyś kwitnąć 
i błyszczeć na niebie Europy. Obawiałem się zatem kontroli cel-
nej i przeszukiwania mojego bagażu, ale — o dziwo — uwierzono 
moim słowom, że nie wiozę nic do oclenia. Otwarto mi drogę odpo-
wiednią pieczątką w paszporcie i udaliśmy się w kierunki kralic-
kiego klasztoru. Tu czekał inny powóz, niestety, nie lepszy. Plandeka 
była dziurawa i deszcz z wiatrem dostawał się bez trudu do środka. 
W jednej z wiosek dosiadł się Węgier. Nie znał niemieckiego, a ja 
nie znałem węgierskiego. Nasze porozumiewanie odbywało się albo 
milczeniem, albo kiwaniem głowy. Później dosiadły się jeszcze dwie 
osoby, które musiały zadowolić się dodatkowymi miejscami z tyłu. 
Było wiele radości i żartów, a i pogoda się poprawiła. Tak dotarliśmy 
do Hohenstadt do pociągu. Podróż koleją nocą była nużąca. Zmiana 
lokomotyw, gwizd, stukanie wagonów, wsiadanie i wysiadanie pasa-
żerów należało do normalności. Jechało wielu wojskowych. Kiedy po 
ostatnim gwizdku lokomotywy konduktor otworzył drzwi i zawołał: 
„Stacja Wiedeń — wszyscy wysiadają”, po raz drugi ukazało mi się to 
miasto cesarskie. Miasto Habsburgów. Ten miły Wiedeń.

Rozdział II

Ojczyzna jest już daleko poza mną. Teraz jestem w Wiedniu. 
Cóż mam zapisać, skoro jestem tu tylko przejazdem, a cel jest 
jeszcze przede mną. Pierwszą wizytę wspominam, gdyż wtedy tak 
wiele tu widziałem. Teraz, gdy wysiadałem z pociągu, serce biło mi 
z trwogą, bo choć zawiadomiłem znajomego o moim przybyciu, ale 
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bez godziny. Bałem się, że nie będzie go na dworcu, i tak się też stało. 
Nie znałem tu nikogo. Pierwszy raz byłem tu u znajomych. Teraz nie 
znam żadnego hotelu lub oberży. Sam musiałem przejść kontrolę, 
szukać dorożki. Jak św. Józef i Maryja pukałem, szukając miejsca. 
Dopiero w innej oberży na 2—3 dni zostałem przyjęty. Po dwóch 
nieprzespanych nocach i krótkim odpoczynku wyruszyłem na poszu-
kiwanie mojego znajomego. Udało się. Właśnie opuszczał dom, gdy 
szedł na policję zgłosić śmierć ucznia ze szkoły. Był tam zatrudniony 
jako posługujący. W drodze zaproponował mi, abym tam zamiesz-
kał w internacie. Również Dyrektor zapraszał, abym skorzystał 
z ich gościny. Jako pielgrzymujący ksiądz chętnie wyraziłem zgodę. 
Tym bardziej że w takim miejscu jest milej i przytulniej niż w obe-
rży. Wróciłem i zapłaciwszy rachunek, przeniosłem się do internatu. 
Zostałem przyjęty przez Dyrektora i wychowawców z wielką uprzej-
mością. Spędziłem tu dwa piękne dni na moim pątniczym szlaku.

Jakże cię czczę, Kościele katolicki, skoro tyle miłości wlewasz w serca 
kapłanów wychowujących młodzież oraz służących bliźnim. To dzieła 
świadczą o Twojej oblubieńczej miłości do Jezusa Chrystusa.

W pierwszym dniu udałem się, aby odebrać kartę pielgrzyma 
i spotkałem dwóch spośród osiemnastu uczestników wyprawy. 
Pozostałem w bractwie św. Seweryna do wieczora. Wziąłem również 
udział w miesięcznym zebraniu. Byłem pod wrażeniem wykładu 
ks. Brunona Schöna, który jest duszpasterzem w zakładzie psychia-
trycznym. Mówił, że jeżeli się nie będzie poskramiać rodzących się 
namiętności, to staną się one matką wszelkich wariacji. Podawał wiele 
interesujących przykładów. Następny dzień wykorzystałem, biega-
jąc jako pielgrzym. Co zatem winien czynić pielgrzym? Odwiedzać 
kościoły i świątynie Pańskie. Pogoda była piękna i spacer, zwłaszcza 
po ogrodzie narodowym, udany.

Na cesarskim Hofburgu stoją dwa piękne pomniki cesarskie — 
Franciszka I i Józefa w otoczeniu symboli: sprawiedliwości, mocy, pokoju 
i mądrości. Ujął mnie napis na pomniku, który nie tylko w kamieniu, 
ale i w sercach został wyryty: „Moja miłość moim ludom”.

Idąc dalej, odwiedziłem kościół św. Michała. Kto by nie znał tego 
Patrona, przed portalem wszystkiego się dowie. Dalej usłyszałem 
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grę na organach w kościele z okrągłą kopułą. Trwało wystawienie 
Najświętszego Sakramentu. W kopule są freski poświęcone Trójcy 
Przenajświętszej w otoczeniu Maryi i Aniołów.

Wreszcie dotarłem do głównego kościoła Wiednia — katedry 
św. Szczepana. Już zewnętrzny wygląd wprawia w euforię, która się 
pogłębia, gdy się wejdzie do środka. Gotyckie wnętrze wypełnione 
jest tajemniczym światłem witraży. W jednym z ołtarzy spotkałem 
taki sam obraz Serca Pana Jezusa, tylko większy, jak u nas w Słupcu. 
Wielkie wrażenie zrobiła na mnie kaplica Krzyża Świętego. Na ścia-
nie wymalowana jest scena ukrzyżowania Chrystusa. Tutaj padłem na 
kolana i łzy popłynęły z moich oczu. Gorliwie modliłem się o opiekę 
nade mną, moją rodziną, nad parafią w Słupcu, nad naszą Ojczyzną. 
Wszystko poleciłem Matce Najświętszej stojącej pod krzyżem.

Po południu udaliśmy się z księżmi ze szkoły do Maksingu. Jest to 
okazały szwajcarski domek, którego właścicielem jest arcyksiążę Maks. 
Wreszcie podziwiałem piękny widok na miasto z Schönbrunn.

Wracając, po raz drugi udałem się do kancelarii Bractwa św. Sewe-
ryna. Tutaj miałem szczęście spotkać kolejnych sześciu uczestników 
pielgrzymki. Wśród nich był misjonarz z Ameryki ksiądz Schonat 
z Freiburga. Niestety, nie mogłem wraz z nimi wyjechać następnego 
dnia pociągiem do Triestu, ale cieszyłem się, że do nich dołączę.

16 marca ksiądz wychowawca Kreist zabrał mnie do kościoła 
w Lerchenfeld. To dzieło sztuki tworzone jest od czternastu lat i ma 
być ukończone w 1860 roku. Piękne obrazy ze Starego i Nowego 
Testamentu. W kopule wymalowano osiem błogosławieństw. 
W ołtarzu głównym umieszczono obraz Trójcy Przenajświętszej.

Wziąłem jeszcze udział w pogrzebie wspomnianego młodzieńca. 
Byłem pod wrażeniem, że tak wielu obcych ludzi towarzyszyło mu 
w ostatniej ziemskiej drodze.

Odwiedziłem jeszcze znajomą z lat dziecięcych. Dwanaście 
lat się nie widzieliśmy. Zostałem mile przyjęty przez Jaśnie Panią 
Szlachciankę oraz ugoszczony. Teraz żegnaj, Wiedniu. 17 marca 
pożegnałem się z moimi gospodarzami i uczniami, by po krótkiej 
nocy raniutko udać się na pociąg na dworzec południowy i być bliżej 
mojego świętego celu.
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Rozdział III

 W drodze do Grazu zainteresowało mnie miasto Baden. Oparte 
o zbocze góry zaprasza wędrowca, aby tutaj u cudownych źródeł pod-
reperował swoje zdrowie. Ósmy cud świata. Piękne kolejowe tunele 
przez góry i wiadukty. Niezapomniane widoki. Przejazd przez niektóre 
z nich trwa nawet więcej niż dziesięć minut. Tak pociąg wspina się 
coraz wyżej, aż do górskiej stacji Semmering. Stamtąd w dół z wielką 
szybkością do Mürzzuschlag. Mijamy miasto Bruck nad Mur, górską 
rzeką. Pięknie nam towarzyszy, aż do Grazu. Tu oczom pokazują się 
góry zamkowe, winnice oraz wielość kościołów i klasztorów.

Chciałem odwiedzić księdza rodaka, który został zakonnikiem. 
Z radością się przywitaliśmy. Ojciec Teresiusz Jung cieszy się krzep-
kim zdrowiem. Za zezwoleniem przełożonych oprowadził mnie po 
klasztorze. Pokazał kościół, bibliotekę, swoją celę. Z klasztornej win-
nicy podziwiałem widok na Graz i okolice. W ich nowicjacie pozna-
łem ojca Angelusa. Imię odpowiada jego zachowaniu i usposobieniu 
iście anielskiemu.

Przy wyjściu z klasztoru spotkałem Ojca Przeora, który zapro-
ponował mi wstąpienie do Bractwa św. Szkaplerza. Zgodziłem się 
z ochotą. W zakrystii po modlitwach przyjąłem święty szkaplerz, aby 
jeszcze ściślej złączyć się z Maryją i pod opiekę modlitw Karmelu. 
W drodze powrotnej wstąpiłem do kościoła i tu wysłuchałem kaza-
nia na Wielki Post.

Już na dworcu spotkałem sześciu pielgrzymów, a wśród nich 
naszego przewodnika. Pozostałych sześciu czekało na nas w Trieście. 
W drodze nic ciekawego się nie wydarzyło. Skalista i ponura droga. 
18 marca nad ranem powitał nas piękny Adriatyk. Niekończące się 
niebieskie lustro. Mimo piękna ogarnął mnie strach, gdyż musiałem 
poddać się tej potędze morza.

Przejeżdżaliśmy obok willi księcia Maksa do naszego hotelu 
„Victoria”. Po krótkim odpoczynku udaliśmy się nad brzeg morza, 
by podziwiać las masztów. Dotarliśmy do naszego statku, by go 
zobaczyć od środka. Widok z latarni morskiej był wspaniały. Inny 
nieco niż z zamku w Trieście, do którego także dotarliśmy.
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Po powrocie odwiedziłem ojca jezuitę Schneeweisa, który z Rzymu 
został przysłany tutaj jako kaznodzieja. Wcześniej był nauczycielem 
religii w Nysie. W kazaniu skierował kilka słów do naszej pielgrzy-
miej karawany, a później serdecznie się z nami pożegnał.

Następnego dnia odprawiłem Mszę Świętą przy ołtarzu Serca 
Pana Jezusa i myśl moja pobiegła do kościoła w Słupcu, gdzie 
osiem dni temu o wpół do jedenastej wybrany przez nas przełożony 
ks. Emanuel Widimski, notariusz biskupi z Pragi, przez podanie ręki 
zobowiązał nas do posłuszeństwa. W parafialnym kościele Triestu 
nasz nowy przełożony odprawił Mszę Świętą i odmówił modlitwy 
o szczęśliwą podróż i powrót. O drugiej mieliśmy wypłynąć w dalszą 
podróż.

Rozdział IV 

O wyznaczonej godzinie osiemnastu pielgrzymów stawiło się na 
statku „Ameryka”. Dołączyły do nas jeszcze trzy osoby z Triestu 
i pan Johan Franzl z Tyrolu, który już był w Jerozolimie, a jako sto-
larz chce tam pracować i dokończyć w Świętym Mieście swojego 
żywota. Przy pięknej pogodzie barkami dotarliśmy z bagażami do 
statku, który miał nas szybko dowieźć do celu. Udzieliła się nam 
radość pięknej pogody. Pasażerom towarzyszyły mewy, które liczyły 
na jakiś kąsek. Ryby wyskakiwały z wody bardzo wysoko. Piękny był 
zachód słońca i piękna pełnia księżyca. My, pielgrzymi, zaintono-
waliśmy kilka pieśni maryjnych, a zwłaszcza Salve Regina. Dopiero 
późną nocą udaliśmy się do swoich kajut na spoczynek. Rano przed 
krzyżem odśpiewaliśmy pieśni na chwałę Bożą, a jeden z kapłanów 
odprawił Mszę Świętą. Było to prawdziwe morskie nabożeństwo.

Na razie wszyscy byliśmy weseli i zdrowi. Zastosowane środki 
pomagały. Choć przez to kołysanie było mi niedobrze. Wielką radość 
sprawiał nam ksiądz z Maiersgrün, powszechnie nazywany ojcem 
Abrahamem. Z nim było nam radośnie. Od niedzieli po południu 
widzieliśmy tylko ląd Dalmacji i Albanii, ale potem była tylko woda, 
woda, woda. Na nasze nabożeństwa teraz składały się pieśni postne.
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W niedzielę około godziny 12 dopłynęliśmy do wyspy Korfu. 
Wynajęliśmy jedną z nachalnie oferujących się łodzi i udaliśmy się 
do miasta. Strzeże je forteca obsadzona Anglikami. To miasto por-
towe i handlowe. Ciągle towarzyszyli nam gapie. Odwiedziliśmy 
kościół katedralny, który był osierocony. Kilka miesięcy temu zmarł 
ks. abp Carlo Kamillo. Odwiedziliśmy również kościół prawosławny, 
gdzie leży ciało św. Spiridiona. Specjalnie dla nas otworzono duży 
srebrny sarkofag. Ten Święty na Soborze Nicejskim bronił prawdy 
o Trójcy Świętej. Było to w czasach jedności Kościoła i św. Spiridion 
jest czczony także w naszym Kościele. Odwiedziliśmy jeszcze ogrody 
z pięknymi kwiatami i zobaczyliśmy pierwsze palmy. Po trzech godzi-
nach udaliśmy się na statek, a towarzyszyła nam muzyka z angiel-
skich koszar.

Moja radość skończyła się o piątej po południu. Fale były wysokie 
i zaczęło kołysać statkiem. Byliśmy w drodze do Turcji. Zawitał zatem 
nieproszony gość — choroba morska. Za radą misjonarza księdza 
Schonata udałem się do łóżka. Kajutę dzieliliśmy z innym wikariu-
szem, księdzem Kempterem. Ja na dole, w środku ksiądz Schonat, 
a ksiądz Kempter na górze. 22 marca będzie dla mnie pamiętnym 
dniem. Mnie i wielu innych pasażerów złożyła choroba. Około trzy-
dziestu razy musiałem wszystko oddać morzu. Wtedy tak umęczony 
to bardzo chciałem zobaczyć moich najbliższych, to znów umrzeć.

Ksiądz Schifert uświadomił mi gorzką mękę Pana Jezusa i trud 
pielgrzymiej doli. Powstały wtedy myśli o drodze krzyżowej. Stacja I: 
zostaję skazany na chorobę morską. Stacja II: dosięgła mnie choroba. 
Stacja III: upadam pod nią pierwszy, drugi, trzeci raz. Tęsknota za 
moimi bliskimi była wielka. O, gdybyście mogli choć część mojego 
bólu wziąć! Jak pięknie musi być teraz w domu! Jak piękna jest nasza 
wiara. Pozwala nam znosić cierpienia w łączności z Ukrzyżowanym. 
Nic mnie w tym dniu nie interesowało poza moją dolegliwością. 
Mijaliśmy piękne wyspy. A ja nawet nie mogłem się dźwignąć z łóżka, 
a co dopiero wyjść z kabiny. Moi współtowarzysze także cierpieli, ale 
mieli trochę ulgi.

W środę 23 marca morze się uspokoiło. Wzeszło już słońce 
i zapraszało do wyjścia. O godzinie 9 dopłynęliśmy do portu. Tutaj 
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opuszczamy nasz statek i przesiadamy się na inny o nazwie „Merkury”. 
Nim płyniemy do Izmiru. Tutaj miejscowy ksiądz Brindisis, który 
zwiedził całe Niemcy, podejmuje nas w swoim mieszkaniu świeżym 
napojem. Po zwiedzaniu miasta i budującego się klasztoru ojców 
Jezuitów byliśmy bardzo głodni. Część jeszcze udała się do austriac-
kiego konsula. Ja zaś do oberży, aby coś zjeść. Były tylko suche 
suchary i czarna kawa z letniej wody za duże pieniądze.

Wystraszeni dużymi falami dobijamy łodziami do naszego statku 
i z lękiem, że powróci choroba morska, odbijamy o 3 godzinie. 
Morze się jednak uspokoiło. 

Rozdział V

Na statku załoga była miła. Zwłaszcza lekarz, który nam towarzy-
szył. To on zaprowadził nas do browaru, który prowadził Niemiec 
z Wirtembergii. Od dziesięciu lat tu pracuje. Otrzymaliśmy po 
szklance napoju przyrządzonego według niemieckiej receptury.

Zwiedzaliśmy wąskie uliczki, targ. Następnego ranka udaliśmy 
się do pobliskich kościołów, aby odprawić Msze Święte, a świeccy, 
aby w nich uczestniczyć. Jedni udali się do franciszkanów, inni do 
kapucynów, a ja do lazarystów. Po Mszy podjęto nas śniadaniem 
w stylu wschodnim. Czarna kawa, figi i biały chleb. Następnie wzię-
liśmy udział w sumie. Bogato ozdobione ornaty. Ministranci byli dla 
mnie dziwnie ubrani. Długie czerwone spódnice i komże przepasane 
czerwoną szarfą. Gra na organach i śpiew łaciński w stylu włoskim. 
Jedno, co mi się nie podobało, to to, że mężczyźni nie zdejmowali 
z głów nawet w czasie podniesienia swoich odświętnych czapek, ale 
tu taki zwyczaj.

Żydowski chłopiec przeprowadził nas wąskimi ulicami do 
kościoła Męczeństwa św. Polikarpa. Droga była często zablokowana 
przez wielbłądy, leniwie siedzący ze skrzyżowanymi nogami Turcy 
przebierali w palcach coś na wzór naszego różańca. Po drodze kwi-
tły piękne kwiatuszki nazywane „kropelkami krwi św. Polikarpa”, 
tego odważnego osiemdziesięciosześcioletniego starca i męczennika. 
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Kiedy wielokrotnie przechodziliśmy przez bazar, dokuczał mi bardzo 
brud i smród. Odwiedziliśmy także meczet. Targując się po żydow-
sku, za wielką sumę weszliśmy do środka, zostawiając nasze buty. 
Meczet był pusty i niewiele tu wystroju. Tylko w rogu stało coś na 
kształt naszej ambony. Trochę cynowych lampek. Pewnie i religia 
Mahometa jest też tak pusta jak meczety.

Nowym statkiem mamy płynąc osiem dni. Już nas to przeraża. 
Turcy i Grecy z rodzinami wypełnili go. Już jest bardzo brudno. 

Rozdział VI

Mój lęk przed dalszą podróżą był uzasadniony, ponieważ nie 
minęły dwie godziny od podniesienia kotwicy, gdy zaczęła się moja 
choroba morska. Dlatego pozostałem pierwszego wieczora na pokła-
dzie, na świeżym powietrzu, tym bardziej że z ładowni pojawili 
się inni straszni goście, którzy przegonili nie tylko mnie i stali się 
naszymi wrogami. Z Izmiru wypłynęliśmy tą samą drogą, obok gór 
Duo Fratelli i wyspy Chios. A że była noc, to nie mogliśmy zobaczyć 
wysp, które zapisały się w historii pogaństwa i wczesnego chrześci-
jaństwa. Pozostała nam tylko myśl, że płyniemy obok nich.

27 marca w niedzielę, z przepełnienia, jak i z moich dolegliwo-
ści morskich, pozostaliśmy bez nabożeństwa. Smutek wzmagał się 
we mnie na myśl o mojej Ojczyźnie. Wspierała mnie myśl, że wiele 
pobożnych dusz modliło się za mnie. Także ja poleciłem tych, któ-
rych kochałem w Ojczyźnie, w krótkiej modlitwie, gdyż na dłuższą 
nie pozwalał mi mój stan zdrowia.

O brzasku ujrzeliśmy wyspę Rodos. O godzinie 9 statek zarzu-
cił kotwicę, ale dopiero po południu około godziny 5 popłynęli-
śmy dalej do portu, mijając latarnię morską, gdzie kiedyś stał słynny 
Kolos Rodyjski, jeden z cudów antycznego świata. 

Pierwsze kroki skierowaliśmy na ulicę rycerzy. Nazwa wiąże się 
z rycerzami zakonu joannitów, którzy pomagają pielgrzymom i bro-
nią przed niewiernymi. Zmuszeni byli przez Saracenów do opusz-
czenia Jerozolimy, a z Rodos zostali wypędzeni na Maltę w 1530 
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roku. Na tej szerokiej jak na wschodnie miasteczka ulicy otoczyły 
nas dzieci wołające „Bakszysz” [jałmużna, napiwek]. Na wzgórzu 
stał kościół Joannitów, który dwa lata temu wyleciał w powietrze, 
gdyż Turcy urządzili w nim magazyn amunicji. Widok był straszny. 
My, pielgrzymi, powtarzaliśmy starorzymską maksymę: „sic transit 
gloria mundi” [tak przemija chwała świata]. Zbyt wiele ludzkiego 
pierwiastka wkradło się do zakonu i zniszczyło to, co wykiełkowało 
i rosło, i rozkwitało dzięki Kościołowi.

Pozostała część miasta także wydaje się jakby wymarła. Za mia-
stem wielkie wrażenie zrobił na mnie cmentarz. Rozległy. I czym są 
w Europie promenady za miastem, tym są cmentarzyska na wscho-
dzie. Rozległe i o takich rozmiarach, jakich nie widziałem nigdy. 
Dobre pół godziny szliśmy między kamieniami i pomnikami, gdzie 
pasły się dzikie osły.

Około godziny 4 wypłynęliśmy, aby udać się na Cypr. Cały dzień 
następny nie widzieliśmy nic, tylko wodę i niebo. Około godziny 10 
zobaczyliśmy wyspę i trzeba było ją opłynąć, aby dotrzeć do Larnaki. 
Nazajutrz barkami udaliśmy się na ląd.

Najpierw klasztor Sióstr Józefinek, gdzie jest kościół św. Łucji, któ-
rej ciało spoczywa w krypcie bocznego ołtarza. Podobnie jak u nas 
na Górze Wszystkich Świętych w Słupcu, relikwie umieszczone są 
w woskowej figurze pięknie ozdobionej biżuterią, z widoczną raną 
na szyi, znakiem męczeństwa. Tam najpierw służyłem jako mini-
strant, by w końcu odprawić Mszę Świętą. Przeniosłem się myślą 
i sercem do naszej kaplicy i to wzmocniło mnie niezwykle duchowo. 
Pobyt w przyjaznym kościele dodał mi sił po przebytej chorobie, 
którą odczuwałem najmocniej.

Następnie udaliśmy się do klasztoru Ojców Kapucynów. Bracia 
ugościli nas kawą, suchym chlebem i szklaneczką akwawitu [rodzaj 
likieru]. Tutaj, jak podają Dzieje Apostolskie w 13 rozdziale, głosił 
Ewangelię św. Paweł wraz z Barnabą. Wracając do miasta, odwie-
dziliśmy kościół grecki z siedzibą ich biskupa. Dziwiliśmy się nie-
dbalstwu mieszkańców. Osły i kozy pasły się na nielicznie obsianych 
polach, reszta leżała odłogiem. Gdzieniegdzie prowadzono wykopa-
liska archeologiczne.
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Niezwykle miło wspominam odwiedziny u pana konsula Austrii 
von Derventa. Wyjątkowo uprzejmy. Poczęstował kawą, a palących 
— cybuchami [długie fajki tureckie]. Opowiadał o złych poczyna-
niach rządu tureckiego i o nieuczciwościach urzędników. Podał nam 
także ciekawostkę, że tu, na Cyprze, zwierzęciem domowym jest 
czarna żmija, która chroni przed jadowitą białą żmiją. Opowiadał 
o ich walkach na śmierć i życie. Namówiliśmy Pana Konsula, aby 
pomógł nam skosztować słynnego wina. Zaprowadził nas do piwnic 
jednego z najznamienitszych handlarzy. Kosztowaliśmy wiele trun-
ków i kazaliśmy napełnić wielką butlę o trzydziestu miarach ople-
cioną wierzbowymi gałązkami, która nam się ogromnie przydała 
w Ziemi Świętej.

Jeszcze tego dnia, 30 marca, wypłynęliśmy w stronę Bejrutu 
u wybrzeży Syrii. Tu większość czasu spędzaliśmy w malutkim 
kościółku Ojców Kapucynów. Cedry Libanu robiły wrażenie. 
Te same, których użyto do budowy Świątyni Salomona. Ośnieżone 
szczyty gór zachęcały do odwiedzenia. Ale mieliśmy mało czasu, 
więc zapadła decyzja, aby wybrać się tam konno. Była to pierwsza 
jazda konna w moim życiu, nie licząc przejażdżek w dzieciństwie. 
I, o dziwo, poszło mi całkiem dobrze. Te małe arabskie koniki poru-
szają się pewnie i solidnie. Zbliżyliśmy się jak najbliżej tej góry, która 
dzieliła nas od celu naszej pielgrzymki, a która jest tak wychwalana 
w Piśmie Świętym.

Tutaj, w Libanie, żyje kilka milionów chrześcijan, których 
odciągnął od Kościoła katolickiego Maron, stąd nazywa ich się 
maronitami.

Mieszkańcy okazali się mili dla nas, przybyszów ze starego kon-
tynentu. Po drodze przez pola i lasy dotarliśmy do wzgórza, gdzie 
rozciągał się piękny widok na Bejrut. Rozkoszowaliśmy się pięknym 
widokiem miasta, ale okropnie w nim byłoby mieszkać. Wąskie 
i brudne, a nieraz cuchnące uliczki to codzienność.

Udaliśmy się w kierunku pustyni, która zbliża się do miasta. Część 
nas udała się pieszo na wydmy. Po godzinnym marszu w piasku zoba-
czyliśmy wspaniały widok. Z jednej strony zielone i ośnieżone góry 
Libanu sięgające aż do Sydonu i górę Hermon, a z drugiej strony 
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połyskujące Morze Śródziemne. Pod nami morze żółtego piasku 
i gdzieniegdzie widać było pojedyncze groby. Nad nami błękitne 
niebo bez jednej chmurki. To nastrajało nas do wdzięczności Bogu 
Stwórcy i Wielkiego Twórcy takich kontrastów.

Do Bejrutu wróciliśmy poprzez ogrody, które graniczą z pustynią. 
Naturalnym ogrodzeniem tu, na wschodzie, są kaktusy o liściach 
prawie łokieć długich i pół łokcia szerokich. Zdążaliśmy do Caritasu, 
który tu prowadzą Siostry Miłosierdzia. Ten szpital jest wspaniałym 
przykładem chrześcijańskiej miłości. Następnie udaliśmy się na sta-
tek, aby tam przenocować po raz ostatni w drodze do Jerozolimy. 
O świcie popłynęliśmy jeszcze raz, aby odprawić Mszę Świętą. Tutaj 
widziałem sędziwego księdza, który odprawiał z wielką pobożnością 
Mszę Świętą w obrządku unickim. Służył mu franciszkanin. Jakiż 
piękny znak jedności w wierze. Kiedyż doczekamy się połączenia 
więzami miłości z jednym Kościołem katolickim? 

Przeciskając się przez ogromny tłum, dotarliśmy do naszego 
statku parowego. Wypełniony był po brzegi. Nawet na dachu kabin 
byli ludzie. O ile na statku do tej pory było około pięciuset osób, to 
dosiadło się jeszcze dwieście. Część z nich to Grecy, którzy zdążali na 
Wielkanoc, która w tym roku pokrywa się z naszymi świętami, a część 
to Turcy zdążający do Mekki. Ogarniał nas strach. Kapitan mówił, 
że nawet przy lekkim sztormie wszyscy byśmy potonęli. Ostatni 
etap był dla mnie i innych pasażerów udręką. Mijaliśmy Sydon, Tyr 
i dopiero widok Góry Karmel z piękną koroną — klasztorem zapo-
wiadał bliskie wybawienie. Ze łzami w oczach dziękowałem Maryi, 
Gwieździe Morza, za wybawienie. Z tej wielkiej radości zapomnia-
łem już o trudach i przebytych chorobach. Teraz skierowałem swe 
oczy, serce i ręce ku górze. Robiło się późno i fala stawała się coraz 
większa. Do portu w Hajfie było daleko. Cóż począć. Tylko jedna 
barka do nas zdążała. Nagle jak posłaniec z nieba zjawił się fran-
ciszkanin o. Wacław Miecher z Nazaretu wraz z Mathia, który już 
czterokrotnie służył swoimi końmi pielgrzymom z bractwa. Ich przy-
bycie powitaliśmy okrzykami radości i od razu poprawiło się nasze 
samopoczucie. Zostali wysłani przez konsulat austriacki z Hajfy, 
aby nas zabrać z parowca na ląd. Było już ciemno i panował wielki 
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rozgardiasz. Trzeba było uważać, aby nie stracić bagażu. Po wielu 
okrzykach i nawoływaniach oraz pomocy innych udało nam się 
wydostać z parowca. Kapitan okazał się mało życzliwy. Czekała nas 
jeszcze półgodzinna, trudna droga, nim stanęliśmy na lądzie. Należy 
wyobrazić sobie ciemną noc, wzburzone morze z zalewającymi nas 
falami i mała łódkę z jedenastoma pasażerami i trzema wioślarzami 
oraz licznym bagażem. Ci pierwsi trzęsący się ze strachu, ci dru-
dzy wrzeszczący i hałasujący, jakby chcieli przekrzyczeć wzburzone 
morze. Fale przelewały się nad nami, a barką rzucało po zatoce. 
Większego strachu dotąd jeszcze nie przeżyłem. Do tego dołączył się 
nawrót choroby morskiej. Myślałem, że nie przeżyję. Po półgodzin-
nej podróży wioślarze wskoczyli do wody, aby przytrzymać barkę 
i przenieść nas na swoich plecach na brzeg. Dobry Bóg ustrzegł nas 
i szczęśliwie dotarliśmy na brzeg. Tak dobiegła końca pełna trudu 
i bólu podróż. Daleko od mojej Ojczyzny, w Azji, która przez kilka 
tygodni będzie moją ziemią, ukazującą mi skarby chrześcijaństwa, 
dostarczającą wielu pięknych, czystych i duchowych radości. 

Rozdział VII

W piątek 1 kwietnia o godzinie 8 wieczorem z bijącym sercem 
i obolałym ciałem wstąpiłem na uświęconą ziemię palestyńską. 
Odszedłem na bok w ciemności, upadłem na kolana i dziękowałem 
Bogu za Jego opiekę. Ucałowałem z czcią i pokorą uświęconą ziemię. 
Na brzegu czekał na nas kolejny franciszkanin, brat Damian z klasz-
toru w Jerozolimie, który miał nam towarzyszyć. Tak stróże Ziemi 
Świętej dbają z miłością o pielgrzymów, którzy chcą odwiedzić miej-
sce zbawienia. Bagaże złożyliśmy w konsulacie austriackim, a nas 
przywitał niezwykle uprzejmie Pan Konsul. Wsiedliśmy na konie 
i kawalkadą ruszyliśmy do klasztoru na Górze Karmel. Nas osiem-
nastu, dwaj franciszkanie i inni pielgrzymi, którzy szli pieszo. Często 
nasz przewodnik nawoływał po włosku „attenzione Signorii” [uwaga, 
panowie]. Karkołomna nocna podróż dzięki małym i pewnie stąpa-
jącym po kamienistej drodze konikom dobiegła końca. Zanuciliśmy 
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chorał ku czci Maryi, a potem zanuciłem dwie pieśni maryjne: 
„O Matko z Dzieciątkiem” i kilka zwrotek „O łagodna Królowo, 
wspomnij”. W piątkowy wieczór w naszym małym wiejskim kościele 
pobożni przeszli Drogą Krzyżową, ja tymczasem przeżyłem swoją, 
opuszczając statek. Łączyłem się z nimi i modliłem się za nich w dro-
dze na górę. Ze łzami w oczach modliłem się pieśnią pasyjną „O Jezu 
mój, jakże ciężkie upokorzenia wycierpiałeś za mnie”.

Usłyszeliśmy szczekanie psów, co oznaczało, że zbliżamy się do 
klasztoru. Po kilkukrotnym kołataniu otworzono nam, bo mnisi 
udali się już na spoczynek. Mimo późnej pory przywitano nas 
życzliwie i podjęto skromnym posiłkiem z rybami, sałatą, chlebem 
i winem. O świcie odprawiliśmy Msze Święte. Ja przy głównym ołta-
rzu, gdzie jest obraz Matki Boskiej ze szkaplerzem, a inni w gro-
cie, pod głównym ołtarzem, w której przez trzy lata prorok Eliasz 
ukrywał się przed królem Achabem. Tam też pozabijał kapłanów 
Baala: „Po upływie wielu dni, w trzecim roku, Pan skierował do 
Eliasza to słowo: »Idź, ukaż się Achabowi, albowiem ześlę deszcz na 
ziemię«. […] Więc zaraz wydaj rozkaz, aby zgromadzić przy mnie 
całego Izraela na górze Karmel, a także czterystu pięćdziesięciu pro-
roków Baala oraz czterystu proroków Aszery, stołowników Izebel. 
[…] Eliasz zaś im rozkazał: »Chwytajcie proroków Baala! Niech nikt 
z nich nie ujdzie!« Zaraz więc ich schwytali. Eliasz zaś sprowadził ich 
do potoku Kiszon i tam ich wytracił” (1 Krl 18, 1. 19. 40).

Grota zachowała swój naturalny wygląd. Obecny klasztor zbudo-
wano w 1837 roku. Zbudował go brat Jan Baptysta, który zamiesz-
kiwał ruiny poprzedniego klasztoru i zbierał datki w całej Europie. 
Z klasztoru rozciąga się piękny widok na morze od zachodu, a z pół-
nocy i południa na doliny Szaron i Ezdrelon. Dzięki uprzejmości 
Brata mogliśmy odwiedzić kaplicę św. Jana od Krzyża, gdzie żył 
i odprawiał Msze Święte. Zwiedziliśmy też miejsce innych proro-
ków, którzy tu zamieszkali w grotach po Eliaszu. Teraz to miejsce 
należy do Turków i otoczone jest przez nich czcią. Tu odpoczęliśmy 
w cieniu palmy. Niestety, nie byliśmy u źródła Eliasza, gdyż spie-
szyliśmy się dalej i nie mogliśmy się spóźnić, gdyż to podrożyłoby 
koszty wyprawy. A zatem żegnaj, kochany Karmelu, miejsce ciszy 
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i spokoju duchowego. Za tym tęskni moja dusza tak często. Z rado-
ścią zanocowałbym tu jeszcze. Żegnaj, góro mojej ukochanej Matki 
Maryi. A zatem żegnaj na zawsze. Ze łzami w oczach i bólem w sercu 
rozstaję się z tobą.

Zjedliśmy obfity obiad, oczywiście postny, i udaliśmy się w połu-
dnie do Hajfy. Teraz zobaczyliśmy, jak niebezpieczna była droga, 
którą przebyliśmy nocą. Tam zabraliśmy nasze bagaże i dołączyliśmy 
do karawany, która zdążała do Nazaretu. To pierwsze miejsce, gdzie 
Słowo stało się ciałem i nasz Pan stał się tam człowiekiem.

Dzień był piękny i mimo dużego słońca lekki wiaterek mile nas 
chłodził. Z Hajfy jechaliśmy konno doliną Szaronu. Posuwaliśmy 
się wolno. Nasza karawana mogła liczyć czterdzieści koni i jeźdźców 
z ich bagażami. Po przekroczeniu potoku Giszon zrobiliśmy postój 
na pięknej łące. Roślinność dość bogata, szkoda tylko, że pola są 
nieuprawiane. Wieczorem dotarliśmy do obozu pasterzy, których 
dziki wygląd nas przestraszył, ale uprzejme pozdrowienie „marhaba”, 
pozdrowienie pokoju, poprawiło nam humory. W większości byli-
śmy nowicjuszami w jeździe konnej, dlatego pierwszy dzień dał się 
nam we znaki. Osiem godzin w siodle, zapadająca noc, a nie widać 
jeszcze celu podróży. Uspokajał nas ojciec Wacław, że już niedaleko. 
Wielu pozsiadało już z koni i szło pieszo, niektórzy pospadali z koni. 
Mnie się to też przydarzyło i mój konik nadepnął mi na głowę, 
ale bez szkody. Dobry Bóg i Maryja, której miejsce zamieszkania 
chcemy odwiedzić, pozwolili nam dotrzeć o godzinie 10 na miej-
sce. Poobijani, ale szczęśliwi w dzień tureckiego ramadanu stanęli-
śmy. Wszyscy poklękaliśmy i z radością modliliśmy się w Nazarecie, 
gdzie 1859 lat temu wydarzył się cud. Świat chrześcijański modli się 
trzy razy dziennie: „Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła 
z Ducha Świętego”. Po trudach jazdy konnej zostaliśmy wynagro-
dzeni wygodnym domem pielgrzyma i serdecznym przyjęciem przez 
franciszkanów.

Rano obudziłem się w błogim nastroju. Zaraz też zszedłem po 
trzydziestu stopniach do groty, gdzie na białym marmurze jest napis: 
„Hic verbum caro factum est ex Mariae Virginae” [„Tu Słowo stało się 
ciałem z Maryi Dziewicy”]. Święty Łukasz tak opisuje to wydarzenie: 
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„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, 
zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, 
z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do 
Niej i rzekł: »Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą«. Ona zmie-
szała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowie-
nie. Lecz anioł rzekł do Niej: »Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem 
łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię 
Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan 
Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem 
Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca«. Na to Maryja 
rzekła do anioła: »Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?« Anioł 
Jej odpowiedział: »Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego 
osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane 
Synem Bożym A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej 
starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za nie-
płodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego«. Na to rzekła 
Maryja: »Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego 
słowa!« Wtedy odszedł od Niej anioł” (Łk 1, 26-38).

Nad tymi słowami odprawiłem Mszę Świętą i nie mogłem po -
wstrzymać łez, że Jezus po moich słowach przemienia się w ciało, tak 
jak się to kiedyś stało z woli Ojca Niebieskiego. Dzieje się to, chociaż 
jestem niegodnym sługą ołtarza. To były szczęśliwe chwile, które prze-
żyłem 3 kwietnia w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Później wzię-
liśmy udział w uroczystej sumie, którą odprawił nasz Ksiądz Prezes 
w asyście dwóch innych kapłanów z naszej grupy. Następnie z ojcem 
Wacławem odwiedziliśmy wnętrze groty Maryi. Opowiedział nam 
o kolumnach, które tutaj kazała ustawić św. Helena w 313 do 336 
roku. Stały w miejscu, gdzie był Anioł i klęczała Maryja. Do tych 
kolumn dobudowano tzw. anielski ołtarz, który Turcy zniszczyli. 
Byli przekonani, że tam chrześcijanie ukrywają skarby. Pozostał 
tylko wierzchołek kolumny Maryi, który wisi swobodnie pod skle-
pieniem. Chrześcijanie nie przechodzą, nie oddawszy czci temu 
miejscu przez ucałowanie. Pozostały jeszcze fundamenty domku 
loretańskiego, które odpowiadają budowli w Loreto we Włoszech. 
Odwiedziliśmy budującą się kaplicę nad warsztatem św. Józefa. 
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Będzie bardzo ładna, a buduje ją franciszkanin, który jest mistrzem 
budowlanym. Po południu z tureckim przewodnikiem udaliśmy się 
do domu Synów Zebedeusza: św. Jakuba i Jana. Miejscowość nazywa 
się St. Giacomo. Zaraz otoczyli nas ciekawscy mieszkańcy tej wioski. 
Nasi pielgrzymi częstowali ich papierosami. Weszliśmy także w dro-
dze powrotnej na tzw. Górę Straceń. Stoi tutaj malutki kościółek 
unitów ormiańskich. Tutaj Pan Jezus powiedział ważne i prawdziwe 
słowa, że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. 
Zatrzymaliśmy się także przy studni Maryi i przy tzw. Stole Jezusa. 
Jest to duży okrągły kamień wielkości pięciu łokci. Żydzi chcieli 
go zniszczyć, dlatego nawiercili wiele otworów, aby go wysadzić, 
ale się im nie powiodło. Dziś franciszkanie nabyli prawo własności 
i wybudowali tutaj kapliczkę. Wracając, słyszeliśmy muezina, który 
nawoływał muzułmanów do modlitwy. Pięć razy dziennie słychać 
z minaretu nawoływanie. Jakże inni są niż nasi chrześcijanie, którym 
poranna i wieczorna modlitwa to za dużo i obojętnie reagują na głos 
dzwonów. Jeżeli chodzi o stroje mieszkańców Nazaretu, to niczym 
się nie różnią od greckich czy tureckich. Tylko kobiety zachowały 
styl starożydowski. Wokół głowy i szyi noszą monety arabskie. Ilość 
brzęczących ozdób świadczy o zamożności i jest znakiem posagu. 
Nawet jeśli stroje są piękne, to ludzie Wschodu są zwykle brudni.

Rozdział VIII

W gościnnym domu pielgrzyma w Nazarecie spędziliśmy cztery 
dni. W tym czasie wędrowaliśmy nad Jezioro Galilejskie i na Górę 
Przemienienia — Tabor. Na pierwszą wyprawę udaliśmy się konno. 
Po godzinie drogi dotarliśmy do wioski, gdzie urodził się pro-
rok Jonasz. Po następnej godzinie jazdy znaleźliśmy się w Kanie 
Galilejskiej. Tam Pan Jezus dokonał pierwszego cudu. Zapisane jest 
to w Ewangelii św. Jana, rozdział 2, 1-11.

Na miejscu, gdzie stał dom weselny, zbudowano kiedyś mały 
kościółek, do dziś pozostały tylko ruiny. Byliśmy także przy 
studni, z której słudzy czerpali wodę. Jest to jedyna studnia w tej 
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miejscowości. Dotarliśmy także do dobrze zachowanych ruin domu 
Natanaela, którego znamy jako Apostoła Bartłomieja. Pismo Święte 
mówi, że pochodził z Kany. W drodze powrotnej spotkaliśmy księ-
cia Alfreda z Anglii, który podróżował z obstawą tureckiego woj-
ska. Nam zaś towarzyszyło niewielu właścicieli koni i miejscowy 
przewodnik. Znaleźliśmy się także na polu, gdzie uczniowie zrywali 
kłosy w szabat. Nieopodal my także zatrzymaliśmy się na posiłek. 
W Europie nie wzięlibyśmy tego do ust, tutaj smakowało. Zwłaszcza 
pomarańcza, która orzeźwiała przy palącym słońcu.

W końcu dotarliśmy na miejsce, gdzie Pan Jezus wygłosił osiem 
błogosławieństw. Po wejściu na górę rozpostarł się przed nami wspa-
niały widok na dużą część Galilei. Jezioro lśniło jak lustro. Cóż za 
szczęśliwe i ubogacające ducha były to chwile. W miejscu, po któ-
rym chodził nasz Zbawiciel, odczytane błogosławieństwa nabrały 
głębi. Potwierdziło to doskonałość Jego nauki. Dotarły do mnie 
wypowiadane przez Pana Jezusa słowa: „zaprawdę powiadam wam”. 
W innych ustach brzmiałyby pusto i obco. Po zejściu z góry poje-
chaliśmy na nieodległe miejsce, gdzie był cud rozmnożenia chleba. 
Opisuje to św. Jan w 6 rozdziale. 

W tym pustynnym kraju zadziwiała mnie bujna wegetacja tego 
miejsca. Wpadłem w zdumienie, jak dobry Bóg stworzył wszystko 
bardzo dobrze. 

Do celu naszej wyprawy — miasteczka Tyberiada — było już nieda-
leko. Z zapałem więc zdążaliśmy ze świeżą energią. Miasto jest mocno 
ufortyfikowane. Ono najdłużej broniło się przed Turkami w czasie 
wypraw krzyżowych. Obecnie mieszka tu sporo niemieckich Żydów, 
którzy oferowali nam swoje usługi, włącznie z odświeżeniem naszej 
garderoby. W całym mieście nie ma ani jednej gospody. Nocowaliśmy 
w rozbitych na wzgórzu namiotach. Pod wieczór nadciągnęła burza. 
Nasze położenie nie było ciekawe. Namioty słabo chroniły nas od 
deszczu. Jako że w mieście jest tylko jeden ołtarz, wzięliśmy udział we 
Mszy Świętej odprawionej przez jednego z uczestników pielgrzymki. 
Potem ja i kilku innych pływaliśmy w łodzi po jeziorze, śpiewając 
pieśni. Inni zaś udali się do ciepłych źródeł poza miastem. Tutaj Pan 
Jezus uczynił najwięcej cudów. Przyglądaliśmy się z wody Betsaidzie, 
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Magdali i Kafarnaum. Patrzyliśmy też w stronę przeciwległego 
brzegu, gdzie leży Gerazim. Deszcz jeszcze się wzmógł i postanowi-
liśmy wrócić do Nazaretu. Mając ze sobą Majora von Ostermanna, 
kłusowaliśmy za nim. Deszcz to słabł, to wzmagał się w czasie drogi. 
Wróciliśmy kompletnie przemoczeni. Wkrótce jednak po odpo-
czynku zapomnieliśmy o trudach szybkiej jazdy. Na następny dzień 
postanowiliśmy pojechać na górę Tabor.

Pogoda znów nie sprzyjała. Gęste chmury spowijały góry. 
Do odważnych jednak świat należy. Po dwóch godzinach dotarli-
śmy do podnóża góry. Stożek gór jest stromy i porośnięty krzewami 
i drzewami. Ścieżka stroma i śliska od deszczu. Konie się potykały. 
Stare siodło o. Abrahama Rustlera nie wytrzymało i runął z konia. 
Nasz dobry ksiądz dziekan Schulze upadł z mułem. Kiedy pospie-
szyliśmy mu z pomocą i wydobyliśmy spod muła, na nasze pytanie, 
jak się czuje, odpowiedział z uśmiechem, że czuje się dobrze, całkiem 
dobrze. Za radą naszego przewodnika pozsiadaliśmy z koni i trzy-
mając je za uzdę, weszliśmy na szczyt. Tu przy polowym ołtarzu, 
który przywiózł ze sobą ojciec Welzel, uczestniczyliśmy we Mszy 
Świętej. Mimo mgły i chmur, które spowiły wierzchołek, spogląda-
liśmy w żyzną dolinę, na Jezioro Galilejskie i dalej na górę Hermon 
i Karmel. Niektórzy zbierali kwiatki bądź kamyczki na pamiątkę. 
Aż dziw bierze, że przed laty były tu trzy klasztory: Jeden Andrzeja 
króla węgierskiego, drugi szlachcica Tankreda, a trzeci benedykty-
nów. Wszystkie popadły w ruinę. Poniżej tych miejsc prawosławni 
wznoszą nowy klasztor. Przemoczeni schroniliśmy się w krużganku 
i tam spożyliśmy kolację. Kiedy wracaliśmy, rozpogodziło się i zosta-
wialiśmy pięknie oświetloną górę Tabor. Zrobiło nam się żal, że nie 
zostaliśmy dłużej. Ale któż mógł to przewidzieć, że po deszczowych 
dniach tak szybko przyjdzie rozpogodzenie. Wieczorem jeszcze 
odwiedziliśmy reprezentanta Austrii, który żałował, że nie został 
uprzedzony o naszej wizycie, gdyż przyjąłby nas godniej. Na nie-
bie zobaczyliśmy księżyc, który wyglądał nieco inaczej. Rogami był 
wzniesiony do góry. Był to znak, że jesteśmy daleko od domu, ale 
tu, w Nazarecie, czuliśmy się jak u siebie, albowiem tu Słowo stało 
się Ciałem. Z ciężkim sercem rozstawaliśmy się i żegnaliśmy Nazaret 
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na zawsze. Tutaj Zbawiciel dorastał i spędził większość swojego życia 
ziemskiego. W spokoju i odosobnieniu, o których Ewangelia mówi 
zaledwie kilka słów: „Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach 
i w łasce u Boga i u ludzi”.

Rozdział IX

Nadszedł poranek pożegnania z Nazaretem, zanim jednak odje-
chaliśmy, złożyliśmy wizytę gwardianowi klasztoru, który przyjął nas 
mimo swojej choroby, siedząc na sofie w sali audiencyjnej. Jest męż-
czyzną w sile wieku, pełnym godności i uprzejmości, z kruczoczarną 
brodą sięgającą do piersi. Na modłę orientalną podano nam na 
pożegnanie filiżankę czarnej kawy. Ojciec Gwardian pobłogosławił 
nas na koniec i życzył dobrej podróży. Po raz ostatni odwiedziliśmy 
kościół klasztorny i Grotę Zwiastowania, w której spędziliśmy nie-
jedną błogą godzinę podczas naszego krótkiego pobytu w Nazarecie. 
Ze łzami wdzięczności w oczach wyruszyliśmy w drogę, opuszczając 
spokojny Dom Boży i miłe miasteczko Nazaret.

Około godziny 9 siedzieliśmy już na naszych koniach gotowi do 
podróży. Przepełnieni odwagą, wzmocnieni na duchu i ciele ruszyli-
śmy w kierunku naszego nowego celu pielgrzymki, ku Jerozolimie. 
Jako honorowa obstawa jechał z nami spory kawałek drogi na swoim 
pięknym arabskim koniku przedstawiciel konsulatu austriackiego. 
Po godzinie jazdy z Nazaretu pożegnaliśmy go głośnymi wiwatami.

Całą drogę z Nazaretu do Jerozolimy jechali z nami ojciec Damian 
i nasz miły towarzysz ojciec Wenzel. Jechaliśmy po nadzwyczaj uciąż-
liwej i kamienistej drodze, będącej na pewnym odcinku korytem 
strumienia i wijącej się wokół podnóża góry, aż przy górze stromo 
opadającej, w bliskim sąsiedztwie góry Tabor, dotarliśmy do rów-
niny Ezdrelon. 

Posuwaliśmy się naprzód, mijając dawne miasteczko Nain, które 
obecnie jest biedną wioską. Tu Jezus wskrzesił zmarłego młodzieńca, 
jedynego syna wdowy; zatrzymaliśmy się i przeczytaliśmy odpo-
wiedni fragment Ewangelii św. Łukasza (Łk 7, 11-16).
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Był to ciekawy zbieg okoliczności, że ten sam fragment Ewangelii 
przeczytaliśmy już rano w trakcie celebrowanej przez nas, kapłanów, 
Mszy Świętej (był to czwartek po czwartej niedzieli postu). Ogarnęła 
nas wielka radość, że mijaliśmy miejsce cudownej działalności 
Jezusa.

Przejeżdżając obok góry Hermon, wyciągnąłem z torby brewiarz, 
aby modlić się, gdyż był to czas nieszporów, i w tej modlitwie, jak 
i w psalmie, pojawiła się nazwa tej góry:

„Sicut unguentum, quod descendit in oram vestimenti ejus sicut 
ros Hermon, qui descendit in montem Sion” [„Jest jak olej na głowie 
spływający na szaty, jak rosa Hermonu opadająca na górę Syjon”].

A w matutinum na bieżący dzień: „Tabor et Hermon in nomine 
tuo exultabunt, tuum brachium cum potentia” [„Tabor i Hermon 
radują się w Twoim imieniu, Twoje ramię jest potężne”].

Tak modliłem się wieczorem w namiocie w okolicach Dżenin. 
W dniu, w którym znalazłem się w tej biblijnej okolicy i recyto-
wałem te właśnie fragmenty z brewiarza, poczułem, jak przenika 
mnie święte uczucie i wywołuje we mnie głębokie i niezapomniane 
wrażenie.

Ujrzeliśmy przed sobą także góry Gilboa, gdzie pierwszy król 
Żydów Saul odebrał sobie życie, rzucając się z rozpaczy na swój 
miecz po przegranej wojnie z Filistynami, w której poległ jego syn 
Jonatan. Przebyliśmy je pomiędzy dwoma wioskami Pule i Apule, 
gdzie w czasach nowożytnych Napoleon I stoczył bitwę z Turkami 
w trakcie swojej wyprawy do Azji.

W międzyczasie nadszedł wieczór, byliśmy zmęczeni jazdą i cho-
ciaż upał nie dokuczył nam zbytnio, z radością ujrzeliśmy namioty 
rozstawione przez naszego dragomana przed bramami Dżeninu, 
dawnej miejscowości Ginea, na granicy Galilei i Samarii. Znajduje 
się tam miejscowość, gdzie nasz Zbawiciel uzdrowił dziesięciu trędo-
watych, z których tylko jeden okazał wdzięczność, jak pisze o tym 
ewangelista Łukasz (Łk 17, 11-19).

Wieczorem w namiotach, rozstawionych na troszkę grząskim tere-
nie w pobliżu miasta i kilku pięknych i wysokich palm, spędzili-
śmy przyjemne chwile, ponieważ nasz wiceprezes, dziekan Schulte, 
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obchodził w tym dniu swoje sześćdziesiąte drugie urodziny, jak 
powiedział — swoje najpiękniejsze. Nie przypuszczał jednak, że 
były to jego ostatnie. Wygłosił przy stole płomienną mowę, w której 
zachęcał nas wszystkich do radowania się wraz z nim i do okazywania 
tej radości. Rozochoceni winem przywiezionym przez nas z Cypru, 
śpiewaliśmy i rozmawialiśmy do późnych godzin wieczornych.

Gdy tylko udaliśmy się do swoich namiotów, zaczęło grzmieć 
i błyskać się, ponieważ na niebie kotłowało się od burz. Także i tutaj, 
podobnie jak kilka dni temu nad jeziorem Genezaret, przemokliśmy 
w naszych namiotach, a rankiem wyruszyliśmy w strugach deszczu.

Dzień ten był dla nas, pielgrzymów, bardzo uciążliwy; padało raz 
mocniej, raz słabiej, a od zachodu wiał przenikliwie zimny wiatr. 
Wielu z nas nie było na taką pogodę przygotowanych. Spodziewaliśmy 
się w Palestynie bardziej upałów niż chłodu. Wielu marzło i trzęsło 
się z zimna, gdyż przemokło do suchej nitki.

Po południu, około godziny 3, dotarliśmy, jadąc po tak grzą-
skim terenie, że nasze konie musiały człapać po kolana w błocie, 
do Samarii, w której w swoim pałacu król Herod żył ze swoją bra-
tową w cudzołożnym związku, piętnowanym przez Jana Chrzciciela, 
uwięzionego i ściętego na rozkaz tegoż króla. Pisze o tym ewangelista 
Marek (Mk 6, 17-28).

Po pałacu Heroda zostało jeszcze do dzisiaj wiele kolumn. 
W Samarii można także zobaczyć ruiny wielkiego kościoła zbu-
dowanego przez joannitów, a później zniszczonego przez Turków. 
Część z nas pragnęła zwiedzić wnętrze tych ruin, ale mieszkańcy 
Samarii, składający się przeważnie z Beduinów, zażądali dużej sumy 
pieniędzy. Otoczyła nas, którzy pozostaliśmy, czekając na koniach, 
spora liczba mieszkańców wioski i obrzucała obelgami i groźbami. 
Wystraszyliśmy się bardzo, że zostaniemy napadnięci, tym bardziej 
iż dzieci zaczęły rzucać w nas kamieniami. Na szczęście nadciągnęła 
turecka wojskowa karawana, składająca się z wielu wielbłądów dźwi-
gających namioty. Wystraszeni mieszkańcy puścili nas wolno.

Po uciążliwej podróży trwającej cały dzień mieliśmy przenocować 
w mokrych namiotach, a przecież byliśmy przemoczeni i zziębnięci. 
Na szczęście nasz przewodnik załatwił dla nas w Nablusie, dawnym 
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Sychem, kwaterę na noc w domu zamożnego greckiego popa 
i wkrótce zadowoleni i radośni zapomnieliśmy o uciążliwościach 
mijającego dnia.

Następnego poranka zwiedziliśmy nieliczne zabytki Nablusu. 
Najpierw żydowską synagogę, w której pokazywano Kodeks 
Pentateuchu, czyli Pięcioksiąg Mojżesza mający sięgać do czterech 
pokoleń od Mojżesza. Napisany został na wielkim zwoju pergaminu 
i owinięty w czerwony atłas haftowany złotem i zabezpieczony zło-
tymi okuciami. Byliśmy jednak zadowoleni, że uszliśmy cało z syna-
gogi, gdyż Żydzi zamknęli za nami wrota prowadzące na dziedziniec 
i otaczając nas, starali się groźbami i natarczywością wymusić od nas 
pieniądze.

Oprócz tego można było zobaczyć jeszcze ruiny dawnego kościoła 
Joannitów, którego wielki portal wykonany w artystycznym stylu 
architektonicznym do dzisiaj imponuje podróżnym. Wnętrze tego 
niegdyś chrześcijańskiego kościoła przemieniono na turecki meczet 
i duża liczba Turków siedziała na swój charakterystyczny sposób 
przed portalem, na podwiniętych i skrzyżowanych nogach.

Nablus, dawne Sychem, leży pomiędzy dwoma górami Garizim 
i Ebal, górami Błogosławieństwa i Przekleństwa. Na górze Garizim 
znajdowała się świątynia Samarytan, w której modlili się, jak 
sami sądzili, do prawdziwego Boga. Wynika to z rozmowy Jezusa 
z Samarytanką przy studni Jakuba. Ewangelista Jan opowiada o tym 
w rozdziale 4, 5-26.

Studnię Jakuba, przy której odbyła się ta rozmowa, zobaczyli-
śmy w trakcie naszej podróży z Sychem do Jerozolimy. Musieliśmy 
nieco zboczyć z drogi. Obecnie studnia zasypana jest całkowicie 
kamieniami i tworzy tylko lejkowate zagłębienie w skale, wokół leżą 
duże kamienie, prawdopodobnie są to ruiny jakiejś wcześniejszej 
budowli. W pobliżu studni Jakuba znajduje się grobowiec Józefa, 
którego szczątki Izraelici zabrali, zgodnie z jego wolą, z Egiptu do 
krainy Kanaan i pochowali koło Sychem na ziemi będącej własno-
ścią jego ojca. Grobowiec ten czczony jest nie tylko przez Żydów, 
lecz także przez Turków i dlatego zachował się w dość dobrym stanie 
do dzisiaj.
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Także i w tym dniu pogoda była bardzo zmienna, było deszczowo 
i zimno. Z tego powodu, a także ze względu na zły stan dróg, nieprze-
jezdnych od nadmiaru deszczu, nie dotarliśmy do miejsca, w którym 
zazwyczaj zatrzymują się karawany, a mianowicie w pobliże Betel. 
Zatrzymaliśmy się tym razem naprzeciw góry Siloe, gdzie przez wiele 
lat stała Arka Przymierza i Namiot Spotkania, gdzie żyli najwyżsi 
kapłani oraz ostatni sędzia i zarazem najwyższy kapłan Samuel.

 Tam w wiosce o nazwie Sindiel wysłani wcześniej ludzie naszego 
dragomana znaleźli i zamówili dla nas kwaterę na noc, abyśmy nie 
musieli nocować w mokrych namiotach, gdyż byliśmy przemoczeni 
i zziębnięci, co mogłoby się odbić niekorzystnie na naszym zdrowiu. 
Zanocowaliśmy u szejka wioski, który uprzejmie, a także za dobrą 
opłatą, nam, chrześcijańskim pielgrzymom, oddał do dyspozycji 
cały swój dom. Rozgościliśmy się z przyjemnością w tym arabskim 
mieszkaniu, zapewne najlepszym we wsi, jeśli nie w całej okolicy. 
Usiedliśmy wokół kominka, w którym jeden z nas rozpalił wesoło 
buzujący ogień. W dolnej części domu, a raczej w pomieszczeniach 
piwnicznych, zjedliśmy dość luksusową kolację przygotowaną przez 
kucharza naszego dragomana. Jedna część grupy tutaj rozłożyła swoje 
materace na nocny spoczynek, druga grupa spędziła noc we wspo-
mnianej już górnej części domu. Miała to być nasza ostatnia noc 
w drodze do Jerozolimy, dlatego radowały się nasze serca, że po prze-
bytych burzach przyjmie nas w objęcia miasto pokoju, Jerozolima 
(w tłumaczeniu: ustanowienie pokoju).

Bardzo wcześnie rano wyruszyliśmy z Sindiel, aby przybyć do 
Jerozolimy przed nastaniem nocy. Był 10 kwietnia, dominica passio-
nis, czarna albo bolesna niedziela. Dzień, w którym miałem ujrzeć 
Jerozolimę. Pogoda była dość ładna, o wiele lepsza niż w minionych 
dniach.

Po wielogodzinnej jeździe konnej dotarliśmy do Betel, gdzie 
patriarcha Jakub, uciekając przed swoim bratem Ezawem po kłótni 
o prawo do dziedzictwa, musiał spędzić noc pod gołym niebem 
i we śnie ujrzał drabinę do nieba, po której aniołowie Boży wstępo-
wali i zstępowali. Tutaj położył kamień na pamiątkę tego widzenia. 
Później, wracając do kraju ojczystego, zbudował Panu w tym miejscu 
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świątynię i nazwał to miejsce Betel, to znaczy dom Boży. Dzisiaj 
zobaczyć można tylko niewielkie ruiny chrześcijańskiego kościoła 
zbudowanego przez krzyżowców.

Godzinę drogi stąd przejechaliśmy przez wieś El-Bireh, miej-
sce, gdzie Józef i Maria zauważyli brak Jezusa w trakcie powrotu 
z Jerozolimy, do której udali się z Nazaretu na doroczne uroczystości 
Święta Paschy odbywające się w Świątyni. Pisze o tym ewangelista 
Łukasz w rozdziale 2, 42-51.

Obejrzeliśmy imponujące ruiny kościoła zbudowanego w tym 
miejscu na pamiątkę tego dziwnego wydarzenia z czasów młodości 
Jezusa. Tutaj, w El-Bireh, zjedliśmy skromną kolację, aby w pełni 
sił dotrzeć do Jerozolimy. Posiłek ten odbył się w domu będącym 
pewnego rodzaju gospodą, ze schronieniem także dla zwierząt pocią-
gowych, i zbudowanym nad tak zwaną studnią Maryi, zapewne na 
pamiątkę zdarzenia, w którym uczestniczyła Maryja.

Jeszcze tylko trzy bite godziny miała trwać nasza pielgrzymka. 
I rzeczywiście, do celu dotarliśmy o godzinie 3.30 we wspomnianą 
niedzielę. Przed nami roztaczała się Jerozolima. W trakcie tego ostat-
niego przejazdu minęliśmy szczególne miejsce ze Starego Testamentu: 
leżący na górze grobowiec Samuela. Znajduje się tutaj meczet Samuela 
otoczony kilkoma chatami. To miejsce urodzenia i pochówku pro-
roka Samuela, czczone przez żydów, chrześcijan i muzułmanów.

Miejsce to minęliśmy w pośpiechu, gdyż serca nasze gnały do 
upragnionego celu, który — wydawało się nam, że widzimy z każ-
dego mijanego pagórka, a który oddalał się w miarę zbliżania do 
kolejnego wzniesienia i zjazdu do kolejnej doliny kończącej się znów 
wzniesieniem. Zanim pokonaliśmy ostatnie wzniesienie, ogarnął nas 
wszystkich święty zapał i chociaż byliśmy już zmęczeni, pokonywali-
śmy drogę tak szybko, jak to było możliwe, aby ujrzeć obiekt naszej 
tęsknoty. Gdy ten pojawił się przed naszymi oczami, zeskoczyliśmy 
szybko z koni, padliśmy na kolana, ucałowaliśmy ziemię zbroczoną 
krwią Jezusa i zaintonowaliśmy z najwyższą radością hymn ambro-
zjański: Te Deum („Ciebie, Boga, wysławiamy”).

Przed nami leżało światowe miasto chrześcijaństwa, świadek Bożej 
łaski i Bożego miłosierdzia, jak też Jego karzącej sprawiedliwości. 
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Miasto istniejące już tysiąclecia, przeżywające wiele losów pod pano-
waniem żydowskim, chrześcijańskim i tureckim. W jego murach 
ujrzeliśmy wysokie kopuły kościołów wznoszących się nad Golgotą 
i grobem, widzieliśmy Górę Oliwną, kościół Wniebowstąpienia, który 
jak palec Boży wskazuje z ziemskiej Jerozolimy na tę w niebie.

Po spojrzeniu na Jerozolimę i okazaniu uczuć: wdzięczności 
i radości, bólu i smutku, uronieniu wielu łez, dosiedliśmy ponownie 
naszych koni i wybierając drogę pośród ruin i gruzów, po półgodzin-
nej wędrówce wjechaliśmy do miasta przez piękną Bramę Jafską.

Nie zostaliśmy wprawdzie przyjęci uroczyście, ale dowiedzieliśmy 
się, że z samego rana wyjechali nam naprzeciw do El-Bireh kanclerz 
konsulatu austriackiego, architekt austriackiego Domu Pielgrzyma 
pan P. Heribert i dwaj kaawassi, zostali jednak błędnie poinformo-
wani, że przybędziemy dopiero w poniedziałek do Jerozolimy, dla-
tego zawrócili z drogi.

Po zejściu z koni udaliśmy się najpierw do kościoła klasztornego 
Franciszkanów Świętego Zbawiciela, gdzie zaintonowaliśmy przy 
akompaniamencie organów jeszcze raz Te Deum w podziękowaniu 
za widoczną i wielokrotnie doświadczoną opiekę Bożą na naszej piel-
grzymiej drodze.

Stąd poszliśmy do obszernej sali audiencyjnej klasztoru, gdzie 
przywitali nas uprzejmie i na wschodni sposób ojcowie franciszkanie 
pod przewodnictwem reverendissimus terrae sanctae (zwierzchnika 
prowincji zakonnej Palestyna), racząc nas filiżanką kawy, kieliszkiem 
akwawitu i pocukrzonymi migdałami. W międzyczasie rozpoczęto 
przygotowania do rozlokowania całej naszej karawany pielgrzymów. 
Duchowni otrzymali gościnę w klasztorze, a świeccy w leżącym 
w pobliżu Domu Pielgrzyma, w tzw. casa nuova.

Rozdział X

Jestem wreszcie w Jerozolimie, do której od dawna tęskniłem. 
W mieście, w którym rozpoczęło się chrześcijaństwo, co prawda 
z oporami. Tu jest kolebka wiary i tu stał krzyż na Górze Kalwarii. 



127

Nie mogłem w to uwierzyć, nie mogłem ogarnąć przepełniającej 
moje serce rozkoszy.

Na drugi dzień po naszym przybyciu, po poprowadzeniu przeze 
mnie Mszy Świętej w kościele klasztornym, udałem się z innymi piel-
grzymami do Bazyliki Grobu Pańskiego. Trudno mi wprost opisać, 
jakie wrażenie wywarła na mnie największa świętość chrześcijaństwa. 
Święta radość, trwożliwy smutek, ogromne przerażenie, radosne 
zdziwienie, dreszcz i niechęć. Wszystko to ogarnęło mnie w tej samej 
chwili, tak że sam zadawałem sobie pytanie, jak tak skrajne uczucia 
mogły ogarnąć moje serce, ale tak właśnie było.

Cieszyłem się tak bardzo z tego, że naprawdę zobaczyłem to miej-
sce, że stoję na tej ziemi, gdzie nastąpiło Zbawienie i polała się za nas 
drogocenna krew Jezusa. Ogarnął mnie smutek, że świat tak słabo 
docenił to poświęcenie i wciąż na nowo odpłaca się niewdzięcznością 
za nieskończoną miłość Jezusa, że i moje grzechy przyczyniły się do 
ukrzyżowania Jezusa. Byłem przerażony, że to święte miejsce znalazło 
się w rękach największych wrogów chrześcijaństwa, którzy rządzą się 
tutaj według swojej woli i zaspokajają żądzę zdobywania pieniędzy. 
Radowałem się zdziwiony, że miły Bóg w swojej dalekowzroczności 
i miłości chroni nas wciąż na nowo pomimo nieczułości, brutalności 
i obojętności ludzi i okazuje nam nieskończoną pobłażliwość i cier-
pliwość. Wstrząsnął mną dreszcz na myśl, że ludzie odnoszą się do 
siebie z taką wrogością i mają czelność nie okazywać Bogu miłości. 
Wreszcie zniechęciło mnie niereligijne i nieokrzesane zachowanie 
różnych sekt chrześcijańskich w tym domu Bożym.

O tej świątyni napiszę później więcej, ponieważ teraz mieliśmy 
pozostać w Jerozolimie tylko na krótki pobyt. Pozostaliśmy na jeden 
dzień, aby wykorzystać go na przesłanie naszym bliskim w Ojczyźnie 
wiadomości o szczęśliwym dotarciu do Jerozolimy. Już następnego 
dnia dosiedliśmy naszych koni, aby udać się nad Jordan, Morze 
Martwe itd.

Akurat w moje urodziny, 12 kwietnia, o godzinie 9 rano, wyruszy-
liśmy pod eskortą uzbrojonych Beduinów z Jerozolimy. Przyłączyli się 
do nas trzej księża, którzy przybyli z Rzymu i już od kilku dni prze-
bywali w Jerozolimie. Byli to Monsignore de Courtes, duszpasterz 
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papieskiej gwardii szwajcarskiej, doktor teologii Rottemeyer z diecezji 
Münster (Monastyr) i nauczyciel religii w gimnazjum z Trier (Trewir). 
Stworzyła się więc silna karawana, której towarzyszyli jeszcze kanclerz 
konsula austriackiego, architekt Domu Pielgrzyma i niemiecki fran-
ciszkanin pater Deogratias, i która wywołała duże wrażenie przy wyjeź-
dzie z Jerozolimy. Przejechaliśmy przez Bramę św. Szczepana, dolinę 
Jozafata, obok ogrodu Getsemani, u stóp Góry Oliwnej i dalej przez 
Betanię. Dotarliśmy do tzw. Studni Apostołów, przy której według 
legendy spotkali się kilka razy apostołowie po Wniebowstąpieniu 
Pana, zanim ruszyli w świat głosić Ewangelię. Tutaj, w połowie drogi 
z Jerozolimy do Jerycha, zatrzymaliśmy się na posiłek.

Był duszny i słoneczny dzień. Promienie słoneczne paliły nam 
głowy, odbijając się od skalistych, wysokich gór w tej pustynnej 
okolicy. W trakcie drogi z Nazaretu do Jerozolimy skarżyliśmy się 
na deszcz i zimno, w tym dniu i w następnych musieliśmy znosić 
suszę i upał aż do Morza Martwego i z powrotem. W miejscu naszego 
postoju pomyśleliśmy o człowieku napadniętym przez zbójców 
i o miłosiernym Samarytaninie. Ewangelista Łukasz opowiada o tym 
w rozdziale 10, 30-35.

Chociaż Jezus powiedział to w formie przypowieści, to wielu sądzi, 
że historia ta oparta jest na prawdziwym wydarzeniu i nasz przewod-
nik powiedział, że tutejsi pobożni chrześcijanie umiejscawiają opo-
wiadanie o miłości do bliźniego tu, gdzie spożywamy nasz posiłek, 
pośrodku górzystej, pustynnej okolicy w pobliżu wysokiej i wystają-
cej skały.

Na pustyni między Jerozolimą i Jerychem świętowałem w tym roku 
moje urodziny w ciszy, przy skromnym posiłku. Moim upragnionym 
życzeniem było, aby Jezus, boski samarytanin, wlał do mojego serca 
litościwą miłość samarytańską jako podarunek dla mojego i innych 
zbawienia. Byłby to najpiękniejszy podarunek z okazji moich trzy-
dziestych pierwszych urodzin. Niech to życzenie spełni mi dobry 
Bóg, a będę dozgonnie wdzięczny i czynić będę to, co nakazał Jezus 
w przypowieści!

Wyruszywszy w drogę, zobaczyliśmy jeszcze tego dnia źródło pro-
roka Eliasza, leżące, gdy przebędzie się góry, u ich podnóża, nazwane 
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po pobycie proroka w tym miejscu jego imieniem. Najwyższą górą tego 
pasma górskiego jest góra Quarantania, zwana także Górą Kuszenia, 
na której szatan kusił Jezusa po jego czterdziestodniowym poście 
i przygotowywaniu się do dzieła zbawienia, pokazując mu królestwa 
tego świata. Opowiada o tym ewangelista Łukasz w rozdziale 4, 5-8.

Tam przy tym źródle wzmocniliśmy się orzeźwiającym napo-
jem i przenosząc się mocą wyobraźni na Górę Kuszenia, na której 
widoczne są jeszcze ruiny dawnego klasztoru, zmówiliśmy Ojcze 
nasz, by móc dostąpić odpuszczenia grzechów.

Po półgodzinnej jeździe konnej przez równinę i brzegiem strumyka 
Eliasza, który czerpie wodę ze źródła Eliasza, dotarliśmy do miejsca, 
gdzie stało kiedyś Jerycho otoczone mocnymi murami. Czekał nas 
nocleg pod namiotami przed wioską beduińską, leżącą na niegdy-
siejszym, słynnym z licznych palm mieście. Miasto to było świad-
kiem wielu cudów Jezusa, na przykład uzdrowienia niewidomego od 
urodzenia, nawrócenia się celnika Zacheusza i wizyty w jego domu. 
Miejsce, na którym stało lub leżało Jerycho, jest jeszcze i dzisiaj zie-
loną oazą na pustyni, ponieważ na powierzchni jednej do półtora 
mili kwadratowej widać wspaniałą roślinność: palmy, figowce i winną 
latorośl, także inne drzewa i krzewy liściaste porastają zielone łąki, 
radujące oko swoją soczystą zielenią. W przeciwieństwie do prawie 
pustyni pokrywającej drogę z Jerozolimy do Jerycha. W tej okolicy 
rosną dwie rośliny, które w Biblii używane są jako piękne symbole: 
róża jerychońska i jabłko sodomskie. Róża jerychońska, niepo-
zorny oset, jest symbolem wieczności i nieprzemijalności, ponieważ 
wciąż na nowo rozkwita, wystarczy włożyć ją do wody, nawet po 
dziesięciu lub dwudziestu latach. Jabłko sodomskie rosnące na zie-
lonym krzewie i wyglądające na smaczny owoc, przypomina piękną 
i żółtą pomarańczę. W środku jest puste jak bańka mydlana i dla-
tego jest symbolem próżnych, ziemskich uciech tego świata, które na 
zewnątrz są atrakcyjne, ale w swej istocie są puste i bez wartości dla 
życia wiecznego.

We wsi beduińskiej leżącej w miejscu dawnego Jerycha pozo-
stały jedynie ruiny wieży, niebędącej jednak świadectwem dawnego 
Jerycha, lecz pochodzące z czasów krzyżowców. Odwiedziliśmy 
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wioskę, aby zaczerpnąć wody, gdyż podczas panującego w tym dniu 
upału męczyło nas ogromne pragnienie. Poczuliśmy się jednak nie-
swojo wśród dzikich beduińskich twarzy, gapiących się na nas po 
części ciekawie, po części chciwie. Gdy ja i jeszcze jeden pielgrzym 
chcieliśmy pójść nieco dalej, przewodnik natychmiast wysłał po nas 
wynajętego Beduina. Równocześnie z jego przyjściem, wynurzył się 
z zarośli uzbrojony w strzelbę Beduin. Zresztą wszyscy chodzą tutaj 
uzbrojeni. Pasterze z bronią wypasają swoje stada, oracz idzie za płu-
giem również uzbrojony. Wysłany po nas Beduin przywitał tamtego 
uprzejmie, zgodnie z obowiązującym tutaj zwyczajem, i zamienił 
z nim kilka słów, uzbrojony Beduin cofnął się i odszedł inną drogą, 
a my mogliśmy wrócić do swojego obozu.

Gdy w nocy obudziło nas ujadanie psów i cwałowanie koni, myśle-
liśmy, że to nocny napad. Tymczasem to tylko nasze konie pasące się 
wokół obozu spłoszyły się, ale zostały przez pasterzy i ich czujne psy 
doprowadzone do porządku.

Następnego ranka wyruszyliśmy już po godzinie 4, aby zdążyć 
przed upałem przynajmniej do Jordanu, w pobliże miejsca, gdzie 
kiedyś stała Betabara i gdzie Jan ochrzcił Jezusa, o czym opowiada 
św. Marek w rozdziale 1, 9-11.

Wydawało się nam, że wysokie brzegi Jordanu są blisko naszego 
obozowiska, tak że niektórzy z nas chcieli wieczorem zażyć w nim 
kąpieli, jednak musieliśmy jechać konno około 2,5 godziny, zanim 
dotarliśmy do rzeki.

Po przybyciu zaprowadzono konie na pastwisko, rozłożono 
namiot, w którym urządziliśmy ołtarz, przy którym dwaj duchowni 
spośród nas odprawili dwie Msze Święte, pozostali śpiewali pieśni.

Potem rozproszyliśmy się nad brzegiem rzeki, płynącej dość wysoko 
spienionym nurtem, zasilonym wodą po ostatnich deszczach. Jedni 
szukali na pamiątkę kamyków i muszli, aby zabrać je do domu, inni, 
by zaczerpnąć wody, jeszcze inni wycinali sobie kije lub trzcinę. Byli 
i tacy, którzy myli sobie twarz, ręce i stopy, chcąc po duchowym 
oczyszczeniu doznać także cielesnego. Wreszcie niektórzy chcieli po 
prostu wykąpać się w Jordanie, co jednak z powodu wysokiej wody 
było bardzo niebezpieczne.
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Do tych ostatnich należał też jeden z naszych Beduinów, dla 
którego kąpiel zakończyła się śmiercią. Właśnie stałem po kolana 
w wodzie, chcąc umyć sobie stopy, gdy on został nagle porwany przez 
silny prąd. Wydawało się nam, że próbuje płynąć. Wszyscy, przewi-
dując, co może się wydarzyć, wołali, by płynął do brzegu. Nie udało 
mu się. Był już blisko brzegu, gdy kolejna fala porwała go z sobą, 
wkręciła w wir tak, że wynurzyła się najpierw sama głowa, potem 
ręka, aż zniknął zupełnie. Wszyscy, którzy z krzykiem pobiegli na 
miejsce nieszczęścia, nie zobaczyli go już więcej. Utopił się, a jego 
ciało pochłonęły fale. Niech Pan życia i śmierci będzie łaskawy dla 
jego biednej duszy i okaże się dla niego litościwym sędzią.

W krzewach i drzewach, które porastały pięknie brzegi Jordanu, 
usłyszeliśmy ku naszemu zdziwieniu śpiewającego słowika, co nas 
tym bardziej zdziwiło, że nie słyszeliśmy do tej pory w Palestynie 
żadnego znanego nam w Niemczech śpiewającego ptaka. Później 
usłyszeliśmy w drodze powrotnej z Jerozolimy do morza, na połu-
dniowej równinie Szaron, kilka skowronków. Spędziliśmy nad 
Jordanem jeszcze krótki czas, potem w zmniejszonym o jedną osobę 
gronie wyruszyliśmy konno w kierunku Morza Martwego.

Po mniej więcej godzinie dotarliśmy do plaży, chociaż już od 
dłuższego czasu widzieliśmy błyszczącą taflę wody. Ogarnęły mnie 
poważne myśli i przeszył wewnętrzny melancholijny dreszcz, gdy 
patrzyłem na to straszne, nieustanne miejsce Sądu Bożego. Niech 
wszyscy nieczyści i wszystkie dusze skazane na poddanie się zgubnej 
winie bezwstydności zobaczą to miejsce i ulękną się zemsty sprawie-
dliwego Boga, który tak dzisiaj, jak dawniej, gdy powstało morze, 
nienawidzi grzechu, nawet jeśli nie od razu każe grzesznika za jego 
niegodziwy czyn. Woda w morzu jest piękna i przejrzysta, można 
zobaczyć dno; zachęcała przy duchocie i uciążliwej spiekocie do 
kąpieli i do ugaszenia pragnienia. Jednak gdy ręka, po zanurzeniu 
i wyciągnięciu jej z wody, wysuszyła się, pokryta była słoną, gorzką, 
drobną i białą skorupą. Gdy spróbowało się odrobinę tej przejrzystej 
wody, to długo nie można było pozbyć się z języka żrącego, gorzko- 
-słonego i siarkowego smaku. Podobnie jest z grzechem nieczystości; 
wydaje się niektórym piękny, zachęcający i pełen uciech, jeżeli się 
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jednak w niego zanurzą, stają się zbrukani. Potem odczuwają odrazę 
i gorące piętno namiętności, palącej człowieka od środka. Długo 
będzie trwać, zanim dzięki pokucie i skrusze nawrócenia dusza 
zostanie oczyszczona ze złych skutków. Niechby wszyscy nieczyści 
przybyli tutaj uczyć się pozbywania ciężaru bezwstydności i kocha-
nia cnoty czystości serca.

Tutaj na miejscu Morza Martwego stały kiedyś, jak powiada Stary 
Testament, miasta Sodoma i Gomora, które zostały przez Boga 
zmiecione z powierzchni ziemi ogniem i siarką spadającą z nieba 
za czyny nierządne ich mieszkańców. Po ruinach nie ma ani śladu, 
przynajmniej w tym miejscu i wzdłuż brzegu, po którym przejeżdża-
liśmy konno; całe morze otoczone jest ze wszystkich stron górami 
i wyżynami; po wschodniej jego stronie leżą góry Moab z naj-
wyższym szczytem Nebo, z którego Mojżesz spoglądał na Ziemię 
Obiecaną i błogosławił. Tutaj też zmarł. Brzegi morza są sterylne 
i puste, jedynie Jordan nanosi resztki drzew i krzewów, które morze 
wyrzuca na brzeg, gdyż woda jest cięższa. Także cała natura wokoło 
jest cicha i milcząca, jak okiem sięgnąć nie widać żadnych zwierząt, 
tylko jedna dzika gęś zabłądziła widocznie i unosiła się na tafli morza 
w odległości strzału od brzegu; jak jej służyła ta kąpiel, nie wiemy.

Od pustkowi Morza Martwego jechaliśmy przez jeszcze bardziej 
pusty i kamienisty teren górski, i to w najsilniejszy upał. Trawiło 
nas niemożliwe do wytrzymania pragnienie, które gasiliśmy z niewy-
powiedzianą przyjemnością mętną i ciepłą wodą z Jordanu przewo-
żoną w bukłakach z koziej skóry. Jakże cennym i szlachetnym darem 
jest świeża woda, której nie cenimy należycie w naszej Ojczyźnie. 
Nauczyłem się tego dopiero w górach nad Morzem Martwym.

Po prawie ośmiogodzinnej męczącej jeździe konnej dotarliśmy 
do klasztoru św. Saby, po tym, jak zjechaliśmy godzinę wcześniej 
z kamienistej i złej drogi górskiej na dość ładną orientalną drogę. 
Klasztor św. Saby jest prawdziwym arcydziełem sztuki sakralnej, pięk-
nie świadczącym o religijnej gorliwości początków chrześcijaństwa. 
Jak prawdziwa warownia na skale, klasztor otoczony jest murami 
i wieżami, zapewne tak silnie umocniony, aby odeprzeć ataki rabun-
kowe Arabów i Beduinów. Pośrodku głębokiego, niegościnnego 
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wąwozu górskiego Judei w czwartym wieku chrześcijaństwa św. Saba 
wybrał sobie jaskinię, którą dzielił z lwem, do kontemplacji i życia 
poświęconego Bogu, aby w największym odosobnieniu i z dala od 
odgłosów tego świata dokonać żywota. Wkrótce dołączyli do niego 
podobnie myślący mężczyźni, mający dość tego świata i pragnący 
wieczności oraz cichego rozmyślania. Skupieni wokół niego zamiesz-
kali w tej pustelni. Widać jeszcze w wysokich, stromych skałach setki 
jaskiń pobożnych pustelników, podobnych do pustelni św. Saby. 
Tutaj spędzili swoje życie w ścisłym związku z Bogiem i w zupeł-
nym odosobnieniu od świata. Taki był początek klasztoru św. Saby, 
jego wielkości i sławy. Gdy Turcy podbili kraj, pozbawili podobno 
życia i zamęczyli czternaście tysięcy mnichów zamieszkujących takie 
wąwozy. Ich szczątki przechowywane są jako relikwie w klasztorze 
i pokazywane przejezdnym. Klasztor należy teraz do schizmatyków 
greckich. Prawdziwych katolików bolą serca, gdy widzą jak piękny 
klasztor znajduje się w posiadaniu wrogo nastawionych chrześcijan. 
W kaplicy na klasztornym dziedzińcu spoczywają zwłoki św. Saby, 
czczonego zarówno przez katolików i grekokatolików.

Przyjęto nas uprzejmie w pięknej, obszernej sali pielgrzymów, 
a ponieważ dragoman zapłacił za pobyt i wyżywienie, ugoszczono 
nas i mogliśmy odpocząć po trudach dnia, orzeźwić się i wzmoc-
nić przed powrotem do Jerozolimy. Tylko o północy obudziły nas 
dzwony wzywające mnichów do modlitwy. Było to wzruszające, że na 
tym pustkowiu, w kraju opanowanym przez Turków, którzy zabro-
nili dzwonienia w chrześcijańskich kościołach, nawet w Jerozolimie 
i Betlejem, jak również w innych klasztorach Ziemi Świętej, z wyjąt-
kiem klasztoru św. Saby i na górze Karmel, mogliśmy usłyszeć zapra-
szający do modlitwy głos dzwonów.

Następnego ranka, po zwiedzeniu klasztornego i kościelnego wnę-
trza jak też otoczenia, po zobaczeniu leżących niżej jaskiń i pomiesz-
czeń dawnych pustelników, po wejściu przez liczne tarasy na najwyższą 
wieżę, by zobaczyć panoramę przejmującej dreszczem doliny z jej 
nagimi skałami, które wyglądają strasznie i dostojnie zarazem, po 
zobaczeniu grobowca św. Jana Damasceńskiego i zwiedzeniu jaskini 
św., Saby, ruszyliśmy w drogę powrotną do Jerozolimy.
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Niecałe cztery godziny drogi należy przebyć po kamienistych 
górach i pagórkach, aby dotrzeć przez dolinę Gehenny i Bramę 
Jafską, do celu. Po prawie trzydniowej nieobecności przybyliśmy po 
raz drugi do Jerozolimy, aby ją opuścić jeszcze raz na małą wycieczkę, 
którą odbyliśmy w Niedzielę Palmową do Betlejem.

Rozdział XI

W Niedzielę Palmową około drugiej po południu na podwó-
rzu klasztoru czekały na nas osiodłane konie. Ruszyliśmy w stronę 
Betlejem. Droga z Jerozolimy do tego miejsca jest niewątpliwie naj-
lepszą w Palestynie, choć w Europie uważana byłaby za podrzędną. 
Ludzie w odświętnych ubraniach z palmami w rękach przecho-
dzili się to w jedną, to w drugą stronę. Dzięki tym pielgrzymom 
mogliśmy sobie uświadomić ucieczkę Jezusa do Egiptu. Mijaliśmy 
mężczyznę w stroju typowym dla mieszkańców Betlejem, który kro-
czył obok osiołka, na którym jechała kobieta, tuląc swoje dziecko. 
Zupełnie jak wtedy, gdy Maryja uciekała przed Herodem. Ta nie-
dzielna przejażdżka do miejsca narodzin Zbawiciela wywarła na 
mnie trwałe wrażenie i wzruszenie. Miałem ujrzeć miejsce, które 
znałem od dzieciństwa z szopki ustawianej w domu rodzinnym. 
A było to miejsce święte i drogie. Doznałem wielkiej radości, co było 
widać i w moim wyglądzie. Wyruszyliśmy przez Bramę Jafską w kie-
runku ruin domu Symeona. W okolicy studni, gdzie Trzej Królowie 
mieli ujrzeć ponownie gwiazdę, odmówiliśmy modlitwę i z niecier-
pliwością wspinaliśmy się na pagórek, aby nacieszyć się widokiem 
Betlejem. Na wzgórzu jest klasztor, zwany klasztorem Eliasza. Tutaj 
miał odpoczywać prorok, uciekając przed Achabem, i tutaj otrzymał 
pożywienie od Anioła, aby mógł kontynuować ucieczkę. To miej-
sce jest jednym z piękniejszych. Leży między miejscami dwóch 
punktów kulminacyjnych z życia Pana Jezusa: Jego narodzin i Jego 
śmierci. Pomiędzy Jerozolimą a Betlejem. Uroczo wygląda Betlejem 
przytulone do zbocza góry. Na przywitanie miasta, o którym pro-
rok powiedział, że jest najmniejsze z pokolenia Judy, a które dziś się 
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rozrosło, odśpiewaliśmy pieśń maryjną i odmówiliśmy Ojcze nasz. 
W drodze zboczyliśmy nieco, aby zobaczyć grób Racheli, matki 
Józefa Egipskiego i Beniamina. Niestety, nie weszliśmy do środka, 
gdyż Turcy zbudowali na tym miejscu mały meczet, a i oni czczą 
Rachelę.

Stąd udaliśmy się prosto do miasta, mijając mieszkańców odświęt-
nie ubranych w szkarłatne szaty. Udaliśmy się do groty pasterzy 
albo Aniołów. W gaju oliwnym jest grota, o której pisze ewangeli-
sta Łukasz (Łk 2, 8-20). Jest w opłakanym stanie. Oświetla ją mała 
lampka oliwna.

W niecałe pół godziny znaleźliśmy się w mieście. Przedzieraliśmy 
się wśród mieszkańców, którzy domagali się „bakszyszu”. Tutaj naj-
serdeczniej witał nas ojciec Hugo, urodzony w Bawarii. Nasz rodak 
poprowadził nas do Groty mlecznej, gdzie Maryja karmiła Boże 
Dziecię. Biały nalot na ścianach groty przypomina mleko. Wiele 
kobiet ze Wschodu i Zachodu wierzy, że przywraca on pokarm kar-
miącym. Po powrocie do klasztoru dobrzy zakonnicy zorganizowali 
ponownie procesję do świętych grot. Ojciec Hugo wyjaśniał nam 
wszystko i odczytał w miejscu narodzenia Pana Jezusa z Ewangelii 
św. Łukasza ten fragment: „Udał się Józef z Galilei, z miasta Nazaret, 
do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ 
pochodził z rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie 
Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla 
Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owi-
nęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miej-
sca w gospodzie” (Łk 2, 4-7).

Wędrówka po tych miejscach była dla mnie błogim czasem. 
Rozpoczęliśmy ją od kolęd i z modlitwą na ustach oraz z zapalonymi 
świecami w ręku wędrowaliśmy. W Grocie Narodzenia w ciszy klę-
czeliśmy w miejscu, gdzie kiedyś stał żłóbek, z którego Jezus ujrzał 
po raz pierwszy świat. Tutaj został uwielbiony przez Pasterzy i Trzech 
Króli. Żłóbka tutaj nie ma, został zabrany do Rzymu, a w miejscu, 
gdzie stali Królowie, jest mały ołtarz, gdzie odprawia się nabożeń-
stwa. Także prawosławni Grecy mają swój ołtarz i również odpra-
wiają swoje nabożeństwa. Grota przedzielona jest murem. Druga 
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część, należąca wyłącznie do katolików, zwana jest Grotą św. Józefa. 
Dalej wąskie drzwi prowadzą do groty niewinnych dzieciątek, które 
zginęły prześladowane przez Heroda. Nie przez słowa, ale przez krew 
męczeńską otworzyły się dla nich niebiosa. Przyjęły chrzest krwi.

Dalej udaliśmy się do Groty św. Hieronima. Tutaj żył wiele lat, 
modlił się i umarł. Ten oświecony przez Boga człowiek w tym 
odosobnieniu darował Kościołowi Pismo Święte, które przetłuma-
czył na język łaciński z greckiego. Po nim w tym miejscu swoje 
życie spędziły Eustochia, pobożna rzymianka z książęcego rodu, 
wraz z córką. Ich ciała wraz z ciałem św. Hieronima przewieziono 
do Rzymu.

Wąskimi schodami weszliśmy do katolickiego kościoła św. Kata-
rzyny. Idąc za głosem serca, następnego dnia rano odprawiłem 
w tym kościele Mszę Świętą. Przeniosłem się do naszego kościoła 
parafialnego w Słupcu, który jest także pod wezwaniem tej Świętej. 
W gorących modlitwach prosiłem za całą parafię słupiecką, aby 
była godna swej Patronki. Nie było możliwości odprawienia Mszy 
Świętej w Grocie Narodzenia. Tylko jeden z nas mógł celebrować 
o godzinie 4 rano. Od godziny 5 do godziny 7 mają swoje nabo-
żeństwa prawosławni Grecy, o godzinie 9 Ormianie. O godzinie 8 
opuszczaliśmy Betlejem. Postanowiłem tu jednak wrócić.

W Poniedziałek Wielkanocny w towarzystwie ks. Abrahama 
Rustlera wcześnie rano odprawiłem Mszę Świętą przy ołtarzu 
św. Józefa. Pomogło mi w tym kilku francuskich księży, którzy przy-
byli tu już wieczorem w Niedzielę Zmartwychwstania.

Żegnając Betlejem, wszedłem na dach kościoła klasztornego wraz 
z kilkoma pielgrzymami, aby nacieszyć oczy widokiem Betlejem 
i okolicy. Przy okazji zobaczyliśmy kilka arabskich płaczek, siedzą-
cych przy jakimś grobie, zawodzących i skarżących się. Wyróżniała 
się wśród nich jedna, która gestami i słowami wyrażała swój płatny 
żal. Od czasów ewangelicznego Jaira, z którego domu Pan Jezus 
przepędził zawodzące kobiety, nic się nie zmieniło. A ojciec Hugo 
uważa, że trudno będzie wykorzenić ten zwyczaj.

Bólem napełniał nasze serce widok popadającej w ruinę Bazyliki 
zbudowanej z polecenia św. Heleny. Obecnie pod zarządem Greków. 
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Piękna nawa główna z kolumnami służy odważnym chłopcom do 
zabawy. Zdążaliśmy w kierunku sadzawek i akweduktu Salomona. 
Minęliśmy po lewej stronie piękne wzgórze, zwane przez krzyżow-
ców Górą Franków. Zajęło nam to dwie godziny.

Rozdział XII

Do Jerozolimy, tego świętego i jednocześnie pozbawionego świę-
tości miasta, ustanowionego przez Boga — mimo niechęci jego 
mieszkańców — na kolebkę chrześcijaństwa i matkę religii chrześci-
jańskiej, wjeżdżałem przejęty świętym dreszczem w niedzielę pasyjną 
1859 roku, o godzinie czwartej po południu. My, pielgrzymujący, 
zostaliśmy bardzo uprzejmie przyjęci przez reverendissimus terrae 
sanctae i jego braci klasztornych.

Miasto w obecnym kształcie i rozciągłości leży na pięciu pagórkach: 
Moria, Golgota, Syjon, Gihon i Bezet. Najpiękniejszym widokiem 
na miasto można rozkoszować się z Góry Oliwnej. Stąd panorama 
miasta rozpościera się w całej pełni z jego wieżyczkami i kopułami 
oraz całym otoczeniem przed oczami zachwyconego i przepełnionego 
świętym pragnieniem pielgrzyma. Na północy widać dalekie pasma 
gór Samarii i pojedyncze najwyższe wzniesienia Galilei. Patrząc na 
południe, możemy zobaczyć wyżyny Judei i góry Betlejem, przede 
wszystkim Górę Franków, przypominającą swym kształtem stożek, 
na której krzyżowcy najdłużej opierali się Turkom. Stąd też taka 
nazwa. W Oriencie nazywano Frankami wszystkich cudzoziemców 
z Zachodu. Na wschodzie oko patrzącego ogarnia pustynię, a za nią 
żyzną nizinę Jerycha aż do brzegów Jordanu oraz jego ujścia do pół-
nocnej części Morza Martwego. Całkiem w tle góry Moabu z ich 
najwyższym szczytem, górą Nebo, z której Mojżesz spoglądał na 
Ziemię Obiecaną i ją błogosławił. Na tej górze zmarł.

Góra Oliwna, nazwana tak od wielu drzew oliwnych, których kie-
dyś było o wiele więcej, jest przyjemną górą, wznoszącą się na wscho-
dzie Jerozolimy z doliny Cedron. Oprócz drzew oliwnych porastają ją 
także zboża, zwłaszcza jęczmień, co sprawia bardzo przyjemny widok. 
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Szczególnie w tym roku pokryta była świeżą zielenią. Konsul pruski, 
któremu my, czterej pruscy pielgrzymi, złożyliśmy wizytę, zapewnił 
nas, że w czasie swojego siedmioletniego urzędowania w Jerozolimie 
nie widział góry tak pięknej i zielonej. Nawet jeżeli nie jest często 
taka urocza, to sprawia na pielgrzymach zawsze przyjemne wrażenie, 
gdyż Pan Jezus uczynił ją swoją ulubioną górą i z niej został później 
wzięty do nieba. A unosząc się z jej wysokości, błogosławił jeszcze raz 
ziemię świętą. Na grzbiecie góry, która składa się z trzech wierzchoł-
ków, przy czym środkowy jest najwyższy, leży obecnie arabska mała 
wioska z meczetem, dokładnie w tym miejscu, z którego Pan Jezus 
wstąpił do nieba (Dz 1, 9).

Pielgrzym musi wykupić sobie możliwość odwiedzenia tego 
świętego miejsca, aby ucałować odciśnięte w kamieniu ślady stóp 
Pańskich i uczcić je modlitwą, aby w wyobraźni wspólnie z Jego 
uczniami spojrzeć w niebo i zatęsknić do miejsca, do którego udał 
się boski Nauczyciel, aby przygotować mieszkanie dla wszystkich 
swoich wiernych uczniów w domu Ojca Niebieskiego.

Na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, przy drodze z Jerozolimy 
do Jerycha, leży pomiędzy drzewami figowymi i oliwnymi jeszcze 
i dzisiaj urokliwa wioska Betania z grobem Łazarza. W czasie naszej 
podróży nad Jordan przejeżdżaliśmy już przez Betanię, ale chcieli-
śmy to ciekawe biblijne miejsce jeszcze raz odwiedzić, co uczynili-
śmy w Wielkim Tygodniu.

Na naszej drodze spotkaliśmy karawanę pielgrzymów greckich 
w  liczbie dwóch tysięcy, wracających znad Jordanu, w którym doko-
nali rytualnego zmycia swoich grzechów. Karawana ta była najbarw-
niejszą mieszanką ludzi, jaką dotąd widziałem. Mężczyźni, kobiety 
i dzieci w różnych strojach ludowych, na wielbłądach, mułach, 
koniach i osłach, i pieszo, obciążeni dużą ilością rózg i kijów znale-
zionych nad Jordanem. Mijali nas z wielkim szumem gęsiego przez 
dobrą godzinę.

Przybywszy do grobu Łazarza, nad którym kiedyś św. Helena 
kazała zbudować kościół zamieniony później na turecki meczet, 
zapaliliśmy świece z wosku, po wcześniejszym uzgodnieniu z tamtej-
szymi Arabami ceny za wstęp, i zeszliśmy po dwudziestu stromych 
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schodach do miejsca, gdzie boski Wskrzesiciel wypowiedział słowa 
skierowane do wnętrza grobowca: „Łazarzu, wyjdź” (J 11, 38-44).

Z miejsca, gdzie przed ołtarzem stoi stół do odprawiania Mszy 
Świętej, schodzi się po kilku stopniach i przez wąskie przejście do 
właściwego wykutego w skale grobowca. Dreszcz przejęcia ogarnia 
chrześcijańskiego pielgrzyma w tym miejscu śmierci, ziejącym gro-
bowym chłodem. Wydaje się, że można zobaczyć zwłoki Łazarza 
spowite w biały całun i usłyszeć dochodzące z zewnątrz słowa nakazu 
Jezusa. Człowiek myśli o własnej śmierci, o swoim grobie, o przeni-
kającym do grobów dźwięku trąb wzywających na Sąd Ostateczny. 
O własnym zmartwychwstaniu i sądzie. Rodzi się w człowieku tęskne 
życzenie, aby ten, który kiedyś z okazji tego cudownego wydarzenia 
wypowiedział te słowa: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. 
Kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11, 25), był nie 
tylko dobrym Zbawcą, lecz też miłosiernym Sędzią. Zapewne będzie 
nim dla nas wszystkich, jeżeli będziemy żyć według słów wypowie-
dzianych w umiłowanym gościnnym domu w Betanii do Marty 
i Marii, sióstr wskrzeszonego Łazarza: „potrzeba <mało albo> tylko 
jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę” (Łk 10, 42) i będziemy 
dążyć tylko do tego jednego najważniejszego i w tym dążeniu nie 
ulegniemy fałszywym przesłankom tego świata.

Jakże przyjemna jest Betania także i dzisiaj. A w czasach Zbawiciela 
musiała być jeszcze bardziej przyjemna, ponieważ On często spie-
szył wieczorem do pobliskiej Betanii, gdy zmęczył się w Jerozolimie 
nauczaniem w Świątyni, uleczaniem chorych i udzielaniem błogo-
sławieństw. Wstępował do gościnnego domu swojego przyjaciela 
Łazarza, gdzie czekała na niego miłość i pokrzepiała go wierna przy-
jaźń. W przeciwieństwie do wrogo nastawionego świata. Wszystkie 
chrześcijańskie pomniki, które zdobiły w późniejszych stuleciach 
ten miły dla Pana pobyt, znikły. Pozostało jedynie przyjemne wspo-
mnienie i urocze położenie Betanii.

Jak bardzo miłość łączy ludzi, przekonaliśmy się tutaj, w tym miej-
scu miłości i przyjaźni. W ostatnim dniu naszej podróży z Bejrutu 
do Hajfy na statek wszedł jako jeden z wielu setek pasażerów młody 
grecki duchowny, któremu nie podobał się ożywiony ruch pod 
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pokładem, chociaż zapłacił jedynie za miejsce w trzeciej klasie i powi-
nien zostać pod pokładem. Kilku naszych pielgrzymów przyjęło go 
do swojej kabiny w drugiej klasie i poczęstowało kieliszkiem wina, 
po tym jak przywitał się z nimi bardzo uprzejmie. Nie rozumieliśmy 
jego współczesnego języka greckiego, więc okazywał swoją wdzięcz-
ność na migi. Spotkaliśmy się ponownie w Jerozolimie ku wielkiej 
radości młodego popa. Uściskał nas, przycisnął do piersi i ucałował 
nas na znak przyjaźni. Także w Betanii w chwili, gdy wychodzili-
śmy z grobu Łazarza, nadszedł nasz przyjemny towarzysz podróży 
w towarzystwie dwóch kobiet, starszej i młodszej, z którymi chciał 
zwiedzić grób. Okazał nam ponownie swoją radość, przyciskając 
nas do serca i całując przyjaźnie. Wyjaśnił też swoim towarzyszkom 
przyczynę swojej radości i kim jesteśmy, gdyż i one spojrzały na nas 
przyjaźnie i uprzejmie przywitały. Poprosił nas, abyśmy poczekali na 
niego, aż obejrzy grób. Dał nam na migi do zrozumienia, że chce 
w naszym towarzystwie wrócić do Jerozolimy przez Górę Oliwną. 
Był to jedyny przykład miłości i uprzejmości wobec nas ze strony 
greckich duchownych, podczas gdy wszyscy inni przechodzili obok 
nas, spoglądając chłodno, ponuro i nienawistnie. Gdyby duch praw-
dziwej chrześcijańskiej miłości cechował nie tylko tego popa, ale 
wszystkich innych, to nieszczęsny rozłam i oddzielenie się Kościoła 
greckiego od katolickiego łatwiej dałyby się pokonać, a może cał-
kowicie by zniknęły, i miliony chrześcijan powróciłoby na łono 
Kościoła katolickiego.

Poszliśmy w towarzystwie wspomnianego greckiego duchownego 
przez pola i ogrody na Górę Oliwną i przyszliśmy na miejsce starego 
Betfage na wschodnim zboczu góry. Leży mniej więcej w połowie 
drogi pomiędzy najwyższym wzniesieniem i Betanią. Było to miej-
sce, do którego Jezus posłał dwóch uczniów po młodą oślicę, gdyż 
chciał wjechać do Jerozolimy w Niedzielę Palmową jako król pokoju 
(Łk 19, 29-35). Po wsi nie ma już śladu; na teren, na którym leżało 
Betfage, a który i dzisiaj jest bardzo przyjemny, zwrócił uwagę nasz 
przewodnik.

Nasza droga prowadziła przez wzniesienia Góry Oliwnej na jej 
zachodnie zbocze. Leżą tutaj nieco na uboczu, na lewo od drogi, 
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pojedyncze ruiny, kolumny i ociosane kamienie. Jak nas poinfor-
mowano, są to pozostałości chrześcijańskiego kościoła, który stał 
właśnie w tym miejscu. Według starej tradycji dwunastu aposto-
łów ustanowiło tutaj dwanaście artykułów wyznania wiary, czyli 
Apostolskie Wyznanie Wiary, zanim wyruszyli na polecenie Jezusa 
w świat, aby głosić Ewangelię. Chcieli mieć wspólne normy, według 
których powinni wygłaszać kazania, aby jedność, ta piękna cecha 
prawdziwej wiary katolickiej, zapanowała na całej kuli ziemskiej, 
czego świadkami jesteśmy i dzisiaj, po osiemnastu stuleciach.

W pobliżu tych ruin zeszliśmy do katakumb, do grobów proro-
ków. Ich początki sięgają dawnych przedchrześcijańskich czasów 
starożytnych, ich rozmiary musiały być kiedyś o wiele większe, ale 
z upływem czasu uległy stopniowemu zniszczeniu. Groby te w pod-
ziemnych korytarzach były ostatnim miejscem spoczynku owych 
oświeconych przez Boga mężów, którzy wciąż na nowo sprowa-
dzali naród żydowski na drogę do prawdziwego Boga i wskazywali 
na nadejście zapowiadanego Mesjasza. Dzisiaj widać w korytarzach 
tylko nisze, w których przechowywano ciała proroków, by mogły 
obrócić się w proch.

Z tego miejsca mieliśmy do przebycia tylko kilka kroków do 
miejsca, gdzie Pan Jezus stanął w skupieniu przed swoim wjazdem 
i zapłakał nad miastem i jego upadkiem (Łk 19, 41- 44).

Nigdzie indziej, jak tylko w tym miejscu, w którym miasto uka-
zuje się w swej całej krasie i pełni, słowa przepowiedni wypowie-
dziane przez Jezusa i ich spełnienie wywierają ogromne wrażenie. 
Tutaj, na ruinach starego królewskiego miasta Żydów z jego pięk-
nymi pałacami i Świątynią Salomona, zniszczonego doszczętnie 
czterdzieści lat po Chrystusie przez rzymskiego wodza i późniejszego 
cesarza Tytusa, stoją tylko małe tureckie domy, a na miejscu Świątyni 
meczet Omara. Można także zobaczyć ruiny kościoła chrześcijań-
skiego, zbudowanego na pamiątkę tego wydarzenia w życiu Jezusa.

Podobnie jak z Jerozolimą, która nie rozpoznała nadejścia 
Zbawiciela, tak stało się i z innymi późniejszymi chrześcijańskimi 
królestwami i miastami Azji i Afryki, ponieważ nie wykorzystały dni 
zbawienia. Sprzeniewierzyły dziedzictwo chrześcijaństwa, pozwoliły 
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zniknąć słońcu Ewangelii i żyły w zatwardziałym bezbożnictwie. 
Czyż nie należy obawiać się, że gniew Boga i Jego karząca ręka 
dotknie narody Europy, gotując im podobny los, jeżeli w ducho-
wym obłędzie atakować będą skałę Piotra, chrześcijaństwo i Kościół 
i rzucą się w ramiona nowoczesnemu pogaństwu z jego zasadami 
bez Boga?

Gdy chrześcijański pielgrzym, oddający się takim i podobnym roz-
ważaniom w miejscu spełnienia się karzącej przepowiedni, zacznie 
schodzić stromym zboczem, dociera do doliny Jozafata, inaczej 
Cedronu, nazwanej tak, ponieważ przepływa przez całą jej długość 
strumień Cedron.

Rozdział XIII

Dolina Cedronu jest jedną z najciekawszych dolin. Jest też święta 
dla chrześcijan, ponieważ w swoim wąskim wąwozie zawiera tak wiele 
tego, co jest nierozerwalnie związane z naszym zbawieniem i życiem 
wiecznym. Dlatego chcemy przejść się powoli i uważnie po dolinie od 
strony Bramy św. Szczepana. Gdy idziemy na zewnątrz przez wspo-
mnianą bramę, to po prawej stronie znajduje się turecki cmentarz 
z wieloma tureckimi nagrobkami. Po lewej stronie widać czworo-
kątną, głęboką murowaną sadzawkę, zewnętrzne pławisko, w któ-
rym po raz pierwszy kąpano i obmywano zwierzęta przeznaczone na 
ofiarę. Później pędzono je przez Bramę św. Szczepana do drugiego, 
większego basenu do ponownego i dokładnego oczyszczenia.

Z tego miejsca schodzi się bardzo stromo do doliny Cedronu 
i w połowie drogi znajduje się miejsce ukamienowania świętego dia-
kona Szczepana, pierwszego chrześcijańskiego męczennika, o czym 
wspominają Dzieje Apostolskie (Dz 7, 58-60).

Po tym jak w ciszy podziwialiśmy chrześcijańskie bohaterstwo 
Szczepana i naśladowanie boskiego Mistrza w miłowaniu wrogów, 
przeszliśmy przez kamienny most nad Cedronem i dotarliśmy 
wkrótce do dwóch pamiętnych miejsc po lewej stronie: do grobowca 
Przenajświętszej Dziewicy Marii i do groty krwawego potu.
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Pierwsze miejsce jest wyciosaną w skale grotą, do której trzeba 
zejść po bez mała pięćdziesięciu stopniach. Tutaj, w miejscu, gdzie 
zaczęło się męczeństwo Jezusa, zapragnęła być pochowana Maria. 
Jej święte ciało spoczywało tutaj przez kilka dni. Grota jest własno-
ścią Greków i według ich zwyczaju oświetla ją wiele setek palących się 
lampek, tak że ciemność groty zamieniła się w jasność dnia. W gro-
cie, na jej środku, na prawo i lewo od pięknych i szerokich schodów, 
mieli być pochowani rodzice Maryi, Joachim i Anna, jak również 
św. Józef, jej oblubieniec. Grota jest więc miejscem spoczynku całej 
świętej rodziny i cieszy się czcią wszystkich narodów i chrześcijań-
skich wyznań.

Tuż do niej przylega inna, tak zwana grota strachu i potu, gdzie 
Jezus wieczorem rozpoczął swoją walkę ze śmiercią i wylał krwawy 
pot po trzykrotnej modlitwie zmówionej pod wpływem lęku swojej 
duszy (Łk 22, 39-46). Grota skalna, do której schodzi się po kilku 
schodach, zachowana jest jeszcze w dobrym pierwotnym stanie; 
jedynie kilka murowanych podpór wspiera w środku sklepienie. 
Jest wyłączną własnością katolików i strzegą jej ojcowie francisz-
kanie, którzy codziennie odprawiają w niej Mszę Świętą. Znajdują 
się tutaj trzy ołtarze. Obok ołtarza głównego, na którym jest obraz 
przedstawiający klęczącego i modlącego się Zbawiciela oraz pocie-
szającego Go anioła podającego kielich goryczy, wyryte są po łacinie 
złotymi literami cytowane już z Ewangelii słowa: Hic factus est sudor 
eius sicut guttae sanguinis, in terram decurrentis („A Jego pot był jak 
gęste krople krwi, sączące się na ziemię” – Łk 22, 44). Moim naj-
szczerszym życzeniem, wewnętrzną modlitwą było, aby żadna z tych 
kropli krwawego potu nie została przelana za nas wszystkich na 
darmo, a szczególnie za mnie. Złożyłem Panu w podzięce w Wielką 
Środę bezkrwawą ofiarę pojednania.

O jeden rzut kamieniem na południowy wschód od tej groty leży, 
teraz otoczony wysokim murem, ogród Getsemani (Mk 14, 32).

Stoi w nim jeszcze osiem prastarych drzew oliwnych, w których 
cieniu boski Zbawiciel często wędrował i wieczorem wypoczywał 
po trudach pracy codziennej, jak też spędzał często noc ze swoimi 
uczniami na modlitwie. Tutaj przyprowadził ich wieczorem przed 
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swoją męką po wspólnej ostatniej wieczerzy, na której pożegnał się 
z nimi wzruszającymi słowami. Tutaj pozostał, aż Judasz zdrajca 
przybył ze zgrają oprawców i pachołków wysokich kapłanów, aby go 
pojmać.

Dawniej, za czasów Chrystusa, ogród Getsemani obejmował 
całe zbocze, włącznie z grotą krwawego potu. Później jednak, aby 
uratować te stare drzewa oliwne przed swawolnym zniszczeniem, 
otoczono je wysokim i trudnym do przejścia murem, zwanym ogro-
dzeniem Getsemani, zachowanym do dzisiejszych czasów. Drzewo 
oliwne osiąga sędziwy wiek; przy troskliwej pielęgnacji, jaką cieszą 
się ci świadkowie cierpienia Jezusa, drzewa zachowały się do dzisiaj. 
Ich gałęzie są zgrubiałe, pnie szare i puste, tak że odróżniają się od 
pozostałych i w ten sposób świadczą same o swoim długim istnie-
niu. Za uszkodzenie lub kradzież tych drzew grozi katolikom eks-
komunika, a przed zakusami Turków, Żydów lub innych chrześcijan 
chroni je wysoki mur i czujność franciszkanów, którzy zatrudnili 
do pracy w ogrodzie brata zakonnego. Ojciec Leonard jest pracowi-
tym, ożywionym, gadatliwym i uprzejmym Włochem, który ogród 
Getsemani obsadził pięknymi kwiatami. Mieszka w celi w ogrodzie 
i ma wiele kłopotów w okresie świąt wielkanocnych z greckimi piel-
grzymami odwiedzającymi ten ogród i chcącymi wziąć sobie z niego 
jakąś pamiątkę. Dzień przed naszym odjazdem ojciec Leonard poda-
rował nam kosz pełen kwiatów z ogrodu Getsemani, a niektórym 
z nas przy ponownym odwiedzeniu ogrodu dał na pamiątkę tego 
świętego miejsca dużą część korzenia drzewa oliwnego. W obrębie 
murów znajduje się droga krzyżowa z małymi stacjami. Nigdy nie 
zapomnę tej błogiej godziny, gdy wraz z moim towarzyszem, ojcem 
Abrahamem, obszedłem tę drogę, modląc się. 

W pobliżu muru ogrodowego, przed żelazną furtą, przez którą 
można wejść do ogrodu, pochyliwszy się uprzednio, jest skaliste 
miejsce, gdzie trzej uczniowie Piotr, Jakub i Jan, zasnęli w nocy roz-
poczynającej cierpienia Jezusa. Około dwunastu kroków na południe 
znajduje się miejsce, gdzie Judasz zdradził Pana (Łk 22, 47-48).

Miłość uczniów do swojego Mistrza jest dowodem na to, że 
te miejsca są autentyczne. Po Jego śmierci odwiedzali je często 
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w poczuciu winy i pokutując za senność, która ich ogarnęła, pod-
czas gdy Jezus oblał się krwawym potem. Także na pamiątkę nauki, 
którą im dał, a za ich pośrednictwem i nam: „Wstańcie i módlcie się, 
abyście nie popadli w pokuszenie” (Łk 22, 46). W ten sposób poka-
zywali zapewne to miejsce innym apostołom i uczniom. Stało się 
więc ono dzięki tym przekazom dobrem ogólnym. Także położenie 
tego miejsca zgadza się z opowieścią Ewangelii. Jeżeli chodzi o drugie 
miejsce związane ze zdradą Judasza, to o jego prawdziwości zaświad-
czają muzułmanie, którzy to miejsce pokryte kamieniami również 
uważają za przeklęte i omijają je, ponieważ tutaj zdradzony został 
prorok Jasu, jak zwą Jezusa.

Inne miejsce, również pokryte kamieniami narzucanymi przez 
Żydów, leży mniej więcej na południe od ogrodu Getsemani w doli-
nie Jozafata; jest to grobowiec Absaloma, syna Dawida. Ponieważ 
Absalom złamał czwarte przykazanie i zbuntował się przeciwko swo-
jemu ojcu, został przeklęty zarówno przez Żydów, jak też muzuł-
manów, dla których miłość dzieci do rodziców jest rzeczą świętą. 
Przechodzący mężczyźni i kobiety rzucają kamienie na grobowiec 
i mówią: przeklęty jest Absalom i wszyscy, którzy sprzeciwiają się 
swoim rodzicom. Chrześcijańskie dzieci mogłyby wziąć przykład od 
Żydów i pogan i nauczyć się poszanowania dla rodziców i posłuszeń-
stwa wobec nich.

Przy grobowcu Absaloma znajdują się jeszcze dwa inne duże gro-
bowce, Jozafata i Zachariasza; oprócz nich tysiące grobów Żydów, 
którzy w tej dolinie wymarzyli sobie miejsce ostatniego spoczynku, 
aby w dniu Zmartwychwstania być jak najbliżej Sądu Ostatecznego, 
który według ich wiary tutaj właśnie się odbędzie. Są Żydzi, któ-
rzy w podeszłym wieku podróżują do Jerozolimy, aby tam umrzeć 
i zostać pochowanym w dolinie Jozafata, w tym wielkim żydowskim 
mieście zmarłych. Z podobnym zamiarem na ostatnim odcinku 
statkiem z Bejrutu do Hajfy podróżują z nami do Jerozolimy dwie 
sędziwe Żydówki, z których jedna ma sto dziesięć lat, a druga sto 
trzy lata.

Przy grobie Absaloma znajduje się drugi most, tzw. dolny most 
Cedronu, po którym pachołkowie wiedli Jezusa po pojmaniu 
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w ogrodzie Getsemani i z którego zepchnęli go do strumienia Cedron. 
Jego koryto napełnia się wodą jedynie w okresie zimowym i tylko 
wtedy, gdy obficie pada przez kilka tygodni. Źródła strumienia już 
dawno wyschły, więc przez resztę roku koryto jest suche. W wielkiej 
skale w korycie strumienia pokazuje się pielgrzymom odcisk kolana 
Zbawiciela, który powstał po upadku z mostu. Chrześcijański piel-
grzym modli się tutaj krótko w skupieniu, przepełniony bólem 
Jezusa po Jego upadku.

Ponad mostem za grobowcem Absaloma droga wznosi się stromo 
i prowadzi kręto do bramy, przez którą pojmany i skrępowany Jezus 
prowadzony był od Annasza do Kajfasza (Mt 26, 57).

Mijając wyżej wymienione grobowce i groby, dochodzi się do źró-
dła Siloe. Wypływa ono ze skał góry Moria i tworzy małą sadzawkę, 
z której woda wypływa do doliny i nawadnia kilka ogrodów. Do tego 
źródła wysłał Jezus ślepego od urodzenia, któremu natarł oczy maścią 
sporządzoną z popiołu i śliny, aby — jak mówi św. Jan (J 9, 1-41) — 
ślepiec umył swoje oczy w sadzawce, co też uczynił, i odzyskał wzrok. 
W ubogiej w wodę okolicy wokół Jerozolimy takie źródło jest nie-
zwykłą rzadkością, a więc wielkim dobrodziejstwem dla ludzi.

Także niżej, w dolinie Cedronu, znajduje się studnia Jeremiasza 
— otoczona rozpadającym się murem cysterna.

Na południe od Jerozolimy stykają się ze sobą dwie doliny: 
Gehenna, zwana też doliną odrzucenia, i dolina Jozafata. Jak w czę-
ści południowej do Góry Oliwnej przylega Góra Zgorszenia, zwana 
tak, ponieważ tutaj Salomon składał ofiary bożkom swoich nałożnic, 
tak do doliny Jozafata przylega dolina Gehenna, w której bałwo-
chwalczy Żydzi składali w ofierze swoje dzieci wykonanemu z żelaza 
bożkowi Molochowi ziejącemu ogniem. Położone na jego rozpa-
lonych ramionach dzieci umierały w męczarniach. Dlatego jest to 
dolina odrzucenia, w przeciwieństwie do doliny Jozafata, zwanej 
doliną błogosławieństwa, podobnie jak Góra Oliwna. Kiedyś Jezus 
jako Sędzia Świata stać będzie na Górze Oliwnej, mając po swo-
jej prawicy sprawiedliwych w dolinie Jozafata, a po lewicy przeklę-
tych w dolinie Gehenny. Tak wierzą pobożni Żydzi w Jerozolimie. 
Dlaczego by nie? Dlaczego nie mógłby sprawować sądu nad światem 
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w miejscu swojego cierpienia i lekceważenia dla zbawienia? Dlaczego 
nie mógłby pojawić się jako sędzia w miejscu, z którego wstąpił do 
nieba jako pośrednik, o czym aniołowie zwiastują spoglądającym za 
nim apostołom: „Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? 
Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, 
jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 9, 11).

Wspinając się z doliny Gehenny po jej południowym zboczu, 
dochodzi się do jaskiń, które według przekazu służyły apostołom 
za kryjówkę lub miejsce pobytu w czasie cierpienia Jezusa i po Jego 
odejściu. O tym, że jaskinie te cieszyły się dawniej czcią, świadczą 
dzisiaj już słabo widoczne malowidła na ścianach i na sklepieniach.

Bezpośrednio nad nimi wstępuje się na tzw. Pole Krwi lub 
Haceldama, zakupione za pieniądze otrzymane przez Judasza za 
jego zdradę. Na polu tym chowano cudzoziemców (Mt 27, 3-8). 
Halcedama jest głęboką, obszerną, obudowaną murem podziemną 
jaskinią, która z powodu zawartości wapnia przyspiesza rozkład 
zwłok. U góry porośnięta jest trawą. Tutaj znajduje się kilka otwo-
rów, przez które spycha się zwłoki do jaskini.

Jeżeli wychodzi się z doliny Gehenny, zostawiając po prawej stro-
nie górę Syjon i kierując się ku zachodniej części Jerozolimy i ku 
Bramie Jafskiej, dochodzi się do sadzawki Bersabee, poniżej twierdzy 
syjońskiej. Sadzawka jest w tej chwili pusta i nie ma w niej wody.

A teraz w skrócie. Zanim przyjrzymy się centrum Jerozolimy, 
dokończymy opis jej jedynej w swoim rodzaju okolicy. Od wspo-
mnianej sadzawki i Bramy Jafskiej dochodzimy do północnej części 
Jerozolimy i przemierzając obsadzoną drzewami oliwnymi równinę, 
pokrytą licznymi ruinami, będącymi pozostałością po przedmieściach 
Jerozolimy, które zniszczone zostały w trakcie działań wojennych 
rzymskiego wodza Tytusa, dochodzimy do grobów królewskich.

Kolejne zagłębienie otoczone murem jest dziedzińcem zakończo-
nym portalem prowadzącym do komór grobowych. Można jeszcze 
zobaczyć piękne zdobienia wykute w skale jak liście, winogrona itp. 
Towarzyszący nam przewodnik postarał się o świece woskowe. Po ich 
zapaleniu, trzymając je w dłoniach, skuleni schodziliśmy przez mały 
otwór do ciemnych, przejmujących dreszczem komór dla zmarłych. 
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Znajdowały się w nich wykute w skałach niewielkie grobowce, w któ-
rych pochowane były kiedyś zwłoki królów z rodu Heroda. Dzisiaj 
te podziemne miejsca wiecznego spoczynku królów są puste i prawie 
zasypane. W ogóle cały bezbożny królewski ród Herodiadów wymarł 
wkrótce po Chrystusie i to nie tylko cieleśnie, ale także uległ rozpadowi 
duchowemu z powodu nikczemności poszczególnych jego członków. 
Pamięć o nich nie jest błogosławiona, napawa wręcz wstrętem.

Z radością wydostaliśmy się z grobów na piękne, jasne światło 
dzienne. Z tego miejsca nasza droga prowadziła w pobliże Bramy 
Damasceńskiej do Groty Jeremiasza. W tej grocie Jeremiasz żył ponoć 
po zniszczeniu Jerozolimy przez wroga i śpiewał ułożone przez siebie 
treny. Teraz grota znajduje się w rękach Turków i tylko za bezwstyd-
nie wysoki napiwek można do niej wejść. Za nią znajduje się potężna, 
wysoka ściana skalna, część groty jest w niej wykuta i zawiera oczy-
wiście też wykute w skale łóżko, stół i krzesło proroka.

Bardzo blisko groty Jeremiasza pokazuje się pielgrzymom 
drzewo o kłujących gałązkach, z których podobno żołnierze uple-
tli Chrystusowi koronę cierniową. Nawet jeżeli korona nie pocho-
dziłaby z tego drzewa, to jest to przecież miejsce w pobliżu Bramy 
Damasceńskiej, gdzie rosną takie same, duże drzewa o kłujących 
gałązkach. Poza tym miejsce nie jest zbytnio oddalone od dawnego 
pałacu Piłata. Można więc przypuszczać, że jakiś okrutny oprawca 
wpadł na pomysł i szybko zebrał gałązki cierniowe, aby upleść z nich 
koronę i włożyć ją na głowę Jezusowi, wyśmiewanemu królowi 
żydowskiemu. Pielgrzymi zabierają do ojczyzny na pamiątkę małe 
korony cierniowe. Także i ja otrzymałem w prezencie od pewnego 
franciszkanina małą koronę cierniową opatrzoną pieczęcią Grobu 
Świętego. Jest ona piękną ozdobą mojego pokoju.

Rozdział XIV

Od Bramy św. Szczepana droga prowadziła nas do jedynych 
w swoim rodzaju miejsc Zbawienia znajdujących się poza Jerozolimą: 
do ogrodu Getsemani, na Górę Oliwną, ale gdy idziemy od tej bramy 
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do centrum miasta, droga prowadzi nas także do wszystkich świętych 
miejsc związanych z męką krzyżową Jezusa, na via dolorosa.

Jeżeli wchodzimy do miasta przez Bramę św. Szczepana, to przed 
oczami mamy sadzawkę Betezda. Brama ta, jak wszystkie inne, strze-
żona jest przez tureckich żołnierzy, którzy w flegmatycznych pozach, 
bez energii, stoją na swoich posterunkach.

Jak już wspomniałem, zwierzęta ofiarne kąpane były po raz pierw-
szy w pławiskach przed Bramą św. Szczepana i oczyszczane na ofiarę, 
potem pędzone przez bramę do wewnętrznej sadzawki Betezda 
(dom uzdrowienia), gdzie dokonywano ostatecznego oczyszczenia. 
Ta sadzawka, obecnie zupełnie pozbawiona wody, czworokątna, 
o dużej powierzchni, jest dłuższa niż szersza i otoczona z dwóch 
stron halami lub krużgankami kolumnowymi, które wprawdzie 
jeszcze stoją, ale są w bardzo złym stanie. Jest to miejsce, na którym 
Jezus uzdrowił trzydziestoośmioletniego chorego, o czym czytamy 
u św. Jana 5, 2-9.

Idąc nieco dalej, po prawej stronie ulicy widzimy poprzez roz-
padający się portal wielki plac z ruinami dawnego kościoła chrze-
ścijańskiego pod wezwaniem św. Anny, znajdujący się w miejscu, 
w którym kiedyś Joachim i Anna, rodzice błogosławionej Dziewicy 
Marii, posiadać mieli dom. Z upływem czasu Turcy zniszczyli ten 
kościół. Rząd francuski wykupił te ruiny i może już wkrótce dźwigną 
się ze zniszczenia jako nowy i wspaniały kościół lub klasztor.

Kawałek dalej w kierunku centrum miasta dochodzi się do daw-
nego pałacu i budynku sądu Piłata; budowla ta stoi po lewej stronie 
ulicy, którą kroczymy, i jest obecnie zamieniona na koszary turec-
kie. Zwiedzając je, weszliśmy na taras na dachu, aby spojrzeć z bli-
ska na graniczący z koszarami były plac świątynny, który jest teraz 
pięknym, obszernym i zielonym placem wokół meczetu Omara. 
Chrześcijanin nie może pod groźbą kary śmierci wejść na plac i do 
meczetu. Pod przejściami do jego wnętrza zawieszone są kamie-
nie jako znak ukamienowania każdego chrześcijanina, gdyby się 
odważył przekroczyć jego próg. Tak daleko posunięty jest fanatyzm 
turecki, jeśli chodzi o turecki dom święty i dużą muzułmańską świą-
tynię, podczas gdy Turcy sami uzurpują sobie prawo do otwierania 
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i strzeżenia największej chrześcijańskiej świątyni, w której rządzą się 
według własnego widzimisię. 

Miejsce, gdzie miały się znajdować schody do pretorium Piłata, 
po których wprowadzano i wyprowadzano Jezusa, jest zamurowane. 
Można to dobrze zobaczyć na zewnętrznej stronie ściany. Naprzeciw 
dawnych schodów, po drugiej stronie ulicy, znajduje się plac, na 
którym biczowano Jezusa. Plac ten jest obecnie własnością fran-
ciszkanów, którzy zbudowali na nim niewielki kościół o pięknym 
i przyjemnym wnętrzu, tak zwaną Kaplicę Biczowania. Wchodząc 
do przedsionka tej kaplicy od strony ulicy przez małe, żelazne drzwi, 
trzeba się mocno pochylić. W samej kaplicy, do której dobudo-
wano niewielki klasztor z licznymi celami, znajdują się cztery ładne, 
udekorowane przynajmniej w okresie Wielkiej Nocy naturalnymi 
kwiatami ołtarze. Przy jednym z nich Mszę Świętą celebrowali 
według swojego obrządku trzej maroniccy duchowni, przebywający 
w Jerozolimie jako pielgrzymi. Także i ja odprawiłem Mszę Świętą 
przy środkowym ołtarzu, zwanym ołtarzem biczowania. Jeśli czas na 
to pozwolił, chętnie zaglądałem do tego przyjemnego kościółka.

Idąc z tego miejsca dalej drogą męki Pańskiej, zobaczyć można 
łuk Ecce Homo, na którym stojący Piłat pokazuje zgromadzonemu 
ludowi ubiczowanego Jezusa z koroną cierniową, w purpurowym 
płaszczu i z trzciną w ręku i wypowiada słowa: Widzicie człowieka! 
Na co lud, krzycząc, zażądał ukrzyżowania. Łuk Ecce Homo z przy-
legającym małym, biednym domkiem zakupił za niebotyczną cenę 
w ubiegłym roku katolicki duchowny, Alfons Maria von Ratisbonne 
i zamierza w miejscu, w którym Żydzi splamili się krwią, zbudować 
klasztor dla nawróconych Żydówek zajmujących się wychowaniem 
również nawróconych dziewcząt żydowskich i nazwać go Filiae Sion 
— Córki Syjonu. Można je już spotkać w Jerozolimie, w jednym 
małym klasztorze. Duchowny ten był Żydem i wrogiem religii kato-
lickiej, a szczególnie jej duchownych, ponieważ jego brat był już 
jednym z nich. Dzięki łasce Bożej i wstawiennictwu Niepokalanej 
Matki Boskiej nawrócił się w roku 1844 w Rzymie. Alfons von 
Ratisbonne wyjechał w czasie świąt wielkanocnych do Europy, aby 
zebrać datki na realizację swojego zamierzenia. Miejmy nadzieję, że 



151

za kilkanaście lat pielgrzymi zobaczą przy łuku Ecce Homo wznie-
siony piękny żeński klasztor.

Z pałacu Piłata, gdzie po ogłoszeniu wyroku nałożono Jezusowi 
na ramiona krzyż, który musiał dźwigać aż do miejsca zwanego tru-
pią czaszką, Zbawiciel przechodził pod łukiem zwanym Ecce Homo 
wznoszącą się w górę ulicą, a potem szedł prosto. Odległość od pałacu 
Piłata do miejsca pierwszego upadku Jezusa, wynosi trzysta pięćdzie-
siąt kroków. Po podniesieniu się Jezus szedł drogą skręcającą nagle 
na południe i nieco ku górze. W miejscu pierwszego upadku stoi 
duża kamienna kolumna przytoczona przez chrześcijan na pamiątkę, 
a Turcy są za leniwi, aby ją usunąć.

Narożny dom, przy którym ulica skręca, był kiedyś klasztorem 
ormiańsko-unickim, teraz jest opuszczony i zamienia się powoli 
w ruinę.

Naprzeciwko tego domu, po drugiej stronie ulicy, wznosi się 
jedna z najpiękniejszych i największych budowli Jerozolimy — 
nowy austriacki dom pielgrzyma, zbudowany pod patronatem 
cesarza austriackiego Franciszka Józefa i arcybiskupa Wiednia, kar-
dynała Ottmara von Rauschera, w pierwszym rzędzie dla pielgrzy-
mów austriackich, potem dla niemieckich. Ten pięknie urządzony 
dom pielgrzyma był już w trakcie tych świąt wielkanocnych zbudo-
wany, ale wewnątrz, w niektórych miejscach, nie dokończono prac 
i brakowało także mebli. Nie mieliśmy więc szczęścia zamieszka-
nia w nim. Dom miał być całkowicie ukończony do sierpnia tego 
roku. Brat Damianus, nasz drogi towarzysz z Hajfy do Jerozolimy, 
przybył z Wiednia, aby kierować pracami stolarskimi przy meblo-
waniu domu pielgrzyma. Na miejscu był też austriacki architekt, 
nadzorujący przez trzy lata budowę. Miał po jej ukończeniu wrócić 
do Wiednia. Odwiedziliśmy go w tym domu, w którym również 
mieszkał i po którym nas dokładnie oprowadził. Wnętrze jest bar-
dzo obszerne i może pomieścić od stu trzydziestu do stu pięćdziesię-
ciu pielgrzymów, a w sytuacji przymusowej nawet dwustu. Oprócz 
wygodnych pomieszczeń znajduje się tutaj kaplica domowa, w której 
można będzie odprawiać Msze lub wspólnie się modlić. Pielgrzymi, 
którzy w przyszłości będą mieć szczęście goszczenia w tym pięknym 
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domu przy via dolorosa przez kilka dni lub tygodni, doznają szczę-
śliwych i błogich chwil radości i zbawienia. Kierownictwo i opieka 
nad tym domem oddane zostaną w ręce franciszkanów, którzy już 
opiekują się obecnie istniejącym domem dla pielgrzymów.

Powróćmy jednak na via dolorosa i towarzyszmy w myślach 
Zbawicielowi w Jego drodze. Pomiędzy miejscem pierwszego upadku 
Jezusa a spotkaniem z zasmuconą matką, czyli od trzeciej do czwartej 
stacji, odległość wynosi pięćdziesiąt pięć kroków; tutaj mała uliczka 
kończy swój bieg pod łukiem i łączy się z drogą krzyżową i to jest 
właśnie miejsce spotkania z Jezusem.

Stąd, po skosie, w odległości około czterdziestu kroków, gdzie 
droga skręca na zachód i zaczyna się wznosić, w domu narożnym 
wykuta jest w murze nisza na pamiątkę pomocy, jakiej Szymon 
Cyrenejczyk musiał udzielić Jezusowi i nieść Jego krzyż. Jest to piąta 
stacja.

Od tej stacji w górę, dlatego pomoc Szymona była nieodzowna, 
idzie się około stu trzydziestu kroków do szóstej stacji, którą jest 
dom Weroniki. Wychodząc z niego, podała Zbawicielowi chustę do 
otarcia krwi.

Idąc ciągle jeszcze pod górę, po czterdziestu krokach, widzi się 
ruiny starej bramy sędziowskiej, przez którą Cierpiący wraz z towa-
rzyszącymi mu ludźmi wychodził na wolny teren, przed stare mury 
miejskie. W tym miejscu stoi jeszcze duża kamienna kolumna.

Miejsce następnej stacji, spotkania z płaczącymi kobietami, jak też 
trzeciego upadku, zabudowane jest obecnie domami i aby dostać się 
do kościoła Grobu Pańskiego, gdzie znajdują się kolejne stacje (zdję-
cie szat, przybicie do krzyża, zdjęcie z krzyża i złożenie do grobu), 
trzeba pójść inną, dłuższą drogą. Ewangelista, św. Mateusz, opisuje 
gorzką mękę Pańską w rozdziale 27, 27-50.

A św. Łukasz opowiada o spotkaniu z płaczącymi kobietami w roz-
dziale 23, 27-31.

Zanim dotrzemy do świętego kościoła Grobu Pańskiego, naj-
większego sanktuarium chrześcijaństwa, ponieważ zawiera w swoich 
murach Golgotę i grób Pański, musimy przejść przez małą wąską 
furtkę, przez którą przeciśnie się tylko jedna mocno pochylona 
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osoba, do otwartego przedsionka świątyni i wtedy dotrzemy do 
właściwej bramy. W tym przedsionku w czasie świąt wielkanoc-
nych siedzi bardzo wielu chrześcijan oferujących do sprzedaży swoje 
towary, różańce, krzyże, muszle itp. Przychodzą tu tysiącami piel-
grzymi w porze otwierania bram, którymi zawiadują urzędnicy paszy 
z Jerozolimy. Dla niego jest to dodatkowe źródło sporych pieniędzy.

Jeżeli nie nadeszła jeszcze określona godzina otwarcia bram, wszy-
scy, niezależnie od rangi i stanu, muszą czekać przed bramą w wiel-
kim ścisku i nieznośnej słonecznej spiekocie, nawet gdy tureccy 
strażnicy są już obecni. Przydarzyło się to nawet francuskiemu 
konsulowi, reprezentującemu cesarza Napoleona jako protektora 
Ziemi Świętej, który przyszedł kilka minut za wcześnie i podobnie 
jak my musiał czekać w wielkim tłoku cisnących się pielgrzymów. 
Panowanie tureckie nad tą ziemią i świątynią chrześcijańską jest 
z jednej strony hańbą, ale z drugiej strony pewną ochroną podczas 
konfliktów pomiędzy greckimi i ormiańskimi chrześcijanami oraz 
podczas ich złośliwego postępowania wobec łacinników, jak mówi 
się o katolickich chrześcijanach. Niestety, chronią chrześcijan przed 
chrześcijanami.

Gdy po długim oczekiwaniu otwarte zostają bramy, cały tłum 
ciśnie się z wielkim krzykiem i hałasem, jak można sobie wyobrazić, 
do kościoła. Można by uniknąć takiej sytuacji, gdyby przynajmniej 
w czasie świąt kościół był od rana do późnego wieczora otwarty.

Zaraz obok bramy po lewej stronie znajduje się miejsce spoczynku 
dla tureckich straży, którzy ku niezadowoleniu dobrych chrześcijan 
siedzą na skrzyżowanych nogach i palą fajki, piją kawę lub raczą się 
orientalnymi łakociami, a to wszystko na koszt owych chrześcijan. 
Na szczęście w tym roku, w czasie tych świąt, obyło się bez tego, 
ponieważ Turcy obchodzili właśnie swój post (ramadan). Tak długo 
jak słońce jest widoczne na niebie, nie wolno im ani jeść, ani palić. 
Od wieczora i przez całą noc mogą używać wszystkiego do woli.

Dwanaście kroków od tej jedynej furtki, która z zewnątrz prowa-
dzi do świątyni, znajduje się wmurowana w posadzkę wielka mar-
murowa płyta, tak zwany kamień namaszczenia. Józef z Arymatei 
i Nikodem nacierali ciało Jezusa drogocennymi wonnościami 
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i maściami i przygotowali je do złożenia do grobu. Kamień ten jest 
długi na cztery do pięciu łokci i szeroki na dwa do trzech łokci i oto-
czony kilkoma dużymi mosiężnymi stojącymi świecznikami z gru-
bymi woskowymi świecami; nad kamieniem wiszą także zapalone 
lampy. Wszyscy chrześcijanie odwiedzający kościół Grobu Pańskiego 
klękają przy tym kamieniu i całują go, aby w ten sposób oddać cześć 
Temu, którego święte ciało tutaj zostało położone.

Aby obejść kościół i ponownie znaleźć się przy kamieniu namasz-
czenia, trzeba udać się najpierw w lewo i kroczyć do przodu do 
wielkiej rotundy grobu Pańskiego. Wielkie i wspaniałe sklepienie 
podparte wieloma czworokątnymi kolumnami rozpościera się nad 
właściwą kaplicą z grobem, zajmującą środek rotundy. Pod sklepie-
niem znajduje się wiele chórów i galerii, z których połowa należy do 
franciszkanów, a pozostałe do Ormian. Poprzez szklane okna usytu-
owane w najwyższym miejscu kopuły wpada światło dzienne. Jednak 
ze smutkiem i łzami w oczach spoglądamy ku górze, ponieważ mie-
dziany dach sklepienia jest podziurawiony, a na stronie południo-
wej, greckiej, mniej narażonej na silne wiatry północne, znajduje się 
większa ilość dziur i uszkodzeń, prawdopodobnie spowodowanych 
przez samych Greków.

Pomiędzy Grekami a łacinnikami panuje nieprzyjemna kłótnia 
o odrestaurowanie uszkodzonej kopuły. Ci pierwsi chcą ją samo-
dzielnie odnowić, na co ci ostatni nie chcą się zgodzić, aby nie zostały 
umniejszone ich prawa do kościoła. Grecy nie chcą przyjąć od kato-
lików pieniędzy na odrestaurowanie i w ten sposób sytuacja z roku 
na rok się nie zmienia. W okresie zimowym deszcz i wiatr czynią 
spustoszenia, które w końcu będą tak wielkie, że biedni franciszka-
nie jako przedstawiciele katolicyzmu nie będą już w stanie dofinan-
sować naprawy uszkodzeń. Jest to po myśli Greków posiadających 
duże bogactwa, gdyż zamierzają oni przejąć odbudowę w całości 
i w ten sposób rozszerzyć swoje wpływy w kościele Grobu Pańskiego. 
Och, bezduszna kłótnio, och, niszczący rozłamie!

Grota Świętego Grobu wyłożona jest w środku i na zewnątrz płytami 
marmurowymi, co tworzy niewielki kościółek z wieżyczką, nad któ-
rym rozpostarty jest duży błękitny baldachim ozdobiony gwiazdkami. 
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Z boku nad drzwiami wisi obraz z triumfującym, zmartwychpow-
stałym Zbawicielem, a na całej zewnętrznej powierzchni tej strony 
wisi kilkaset drogocennych lampek, należących do katolików, Greków 
i Ormian. Wszystkie lampy zapala się w wielkie święta, wspaniała ilu-
minacja rozświetla wieczorny mrok, całość spotęgowana jest jeszcze 
blaskiem sześciu wielkich świec zapalonych na kandelabrach stojących 
przed wejściem do Świętego Grobu. Wchodząc do niego, wstępuje się 
najpierw do Kaplicy Anioła, w środku której jest duży kamień, na któ-
rym siedzący anioł mówił do przychodzących do grobu zdziwionych 
kobiet: „Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał” (Mt 28, 6). Tylko kilka 
lamp rozjaśnia to miejsce, reszta spowita jest tajemniczą ciemnością. 
Przez wąskie i bardzo niskie drzwi wchodzi się, mocno pochylając się, 
do grobu, w którym ciało Zwycięzcy nad piekłem i śmiercią, po walce 
ze śmiercią, po szczęśliwie ukończonym dziele zbawienia, spoczywało 
do momentu zmartwychwstania. Wgłębienie grobu pokryte jest dużą 
marmurową płytą służącą też za stół ołtarzowy, a obraz nad ołtarzem 
przedstawia zmartwychwstałego Chrystusa.

Miejsca w grobie jest bardzo mało, wystarczy go tylko dla 
duchownego i dwóch ministrantów. Wszystkie trzy wyznania: kato-
licy, Grecy i Ormianie mają prawo do odprawiania nabożeństwa 
w kaplicy Grobu w określonych godzinach. Katolicy mogą odpra-
wić Mszę Świętą w godzinach od 4.30 do 6.30, dlatego duchowny 
pielgrzym, aby zdążyć, musi przenocować w samym kościele lub 
w małym dobudowanym do niego konwencie, gdyż drzwi kościoła 
otwiera się dopiero o godzinie 6. Po Mszy jeden z franciszkanów 
zabiera z ołtarza naczynia liturgiczne i księgi kanoniczne, ponie-
waż Grecy niecierpliwią się już przed drzwiami, czekając na swoją 
kolejkę. Rani serce taka postawa wrogiego popędzania, szczególnie 
tutaj, w świętym miejscu.

Z tyłu kaplicy Grobu Koptowie mają małą drewnianą kaplicę, 
w której mogą odprawiać nabożeństwa, ponieważ takiego prawa nie 
mają w Kaplicy Grobu.

Na północ od niej, ale już nie pod rotundą, stoi ołtarz 
św. Magdaleny, przed którym ułożono z mozaiki duży okrąg. 
Według przekazów jest to miejsce, gdzie po zmartwychwstaniu 
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Jezus ukazał się pod postacią ogrodnika szukającej Go Magdalenie 
(J 20, 11-16).

Na obrazie umieszczonym w ołtarzu, który w całości należy do 
katolików, wymalowane jest to wydarzenie. W ten sposób boski 
Zbawiciel wynagrodził miłość swojej wiernej służebnicy, ukazując się 
jej. Ale nie tylko. Także i dzisiaj wynagradza za miłość wszystkim tym, 
którzy Go szukają i pragną, pojawiając się w świętym Sakramencie. 
O, jakże wspaniała nagroda dla tego, kto szuka z wielką gorliwością, 
podczas gdy chłodny i obojętny chrześcijanin, nieszukający Pana, 
nie doznaje wielu i wielkich łask.

Tutaj, przed ołtarzem św. Magdaleny, łacinnicy mają do dys-
pozycji mały chór z wprawdzie niewielkimi, ale dobrze i mocno 
brzmiącymi organami. Nieco dalej na północ znajduje się zakrystia 
i kościółek należący do katolików, którzy usunięci zostali do niego 
przez Greków. W tym małym katolickim kościółku znajdują się 
stalle, gdzie ojcowie franciszkanie, dzień i noc śpiewając na chwałę 
Panu, odprawiają nabożeństwa i modlą się z brewiarza. W środko-
wym z trzech znajdujących się tu ołtarzy przechowywany jest Święty 
Sakrament. Ołtarz znajdujący się najbliżej wejścia poświęcony jest 
Dziewicy Maryi, ponieważ w tym miejscu według podania Chrystus 
ukazał się po zmartwychwstaniu swojej ukochanej matce i ją pocie-
szał. Także pręgierz, do którego Jezus przywiązany był w czasie 
kaźni, znajduje się za tym ołtarzem. Można spoglądać na pręgierz 
przez żelazne kraty i przy pomocy pręta zakończonego srebrną gałką 
dotyka się go, a potem całuje dotknięte miejsce na gałce.

Nawa główna kościoła Grobu Pańskiego, od wejścia do kaplicy 
Grobu, jest duża i piękna i należy do Greków. Ozdobiona jest na 
modłę grecką złotem, marmurem, obrazami i rzeźbieniami. Wewnątrz 
stoi ich ołtarz, a przed nim okrągły kamień, uważany przez Greków 
za środek Ziemi. Pali się tutaj często więcej niż tysiąc lampek.

Wokół nawy głównej znajdują się w szerokim na dwanaście do 
czternastu kroków przejściu przylegające kaplice, zawierające miej-
sca związane z cierpieniem Jezusa.

Jeżeli przejdzie się tędy od ołtarza św. Magdaleny, dochodzi się 
najpierw do leżącej nieco niżej, przypominającej kaplicę jaskini, 
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zwanej więzieniem Chrystusa, gdzie według przekazu był zamknięty, 
podczas gdy Jego oprawcy przygotowywali się do ukrzyżowania.

Następna kaplica, odwiedzana i czczona przez katolików jako 
sanktuarium, jest w miejscu rozdzielenia szat (J 19, 23-24). Tutaj 
jest miejsce, gdzie żołnierze podzielili między siebie szaty Jezusa, 
a o Jego płaszcz rzucali losy. Nawet jeżeli to miejsce oddalone jest 
nieco od Golgoty, to nie traci nic ze swojej autentyczności. Łatwiej 
jest przyjąć, że żołdacy wybrali nieco odosobnione miejsce, odda-
lone od miejsca ukrzyżowania i od gapiów, aby w spokoju rozdzielić 
Jezusowe odzienie.

We wschodniej części kościoła Grobu Pańskiego schodzi się po 
dwudziestu schodkach do kaplicy św. Heleny. Kaplica jest dość 
obszerna, prawie jak mały kościół zwieńczony kopułą, dosyć ciemna, 
gdyż przez małe otwory okienne wpada do niej niewiele światła. 
Zatrzymywała się tutaj często i na długo św. Helena podczas swo-
ich pielgrzymek do świętego krzyża, przyglądająca się wykopaliskom 
zwieńczonym odnalezieniem krzyża. Kaplica ta, skromnie wyposa-
żona, jest własnością Ormian.

Jeszcze około dwudziestu stopni niżej znajduje się należąca do 
katolików kaplica Odnalezionego Krzyża. Zachowana jest w stanie 
naturalnym, bez marmurowych okładzin, prawdziwa skalna jaski-
nia. Tutaj właśnie znajdowała się dolina zwłok, tak nazwana, ponie-
waż wrzucano do tej rozpadliny zwłoki przestępców zamęczonych 
na Golgocie, a także narzędzia ich kaźni. Żydzi uznawali to miejsce 
za nieczyste i nienadające się do niczego innego, dlatego św. Helena 
przypuszczała, że z powodu zwyczaju wyrzucania narzędzi kaźni 
można będzie tutaj znaleźć krzyż Chrystusa, i kazała rozpocząć 
wykopaliska, zwieńczone sukcesem. Oprócz innych narzędzi znale-
ziono tutaj leżące obok siebie trzy krzyże, które uznano za krzyże 
Chrystusa i obu złoczyńców. Krzyż Chrystusa zidentyfikowano po 
jego uzdrawiającej mocy.

Kaplica Odnalezionego Krzyża, głęboko poniżej plafonu kościoła 
Grobu Pańskiego, oświetlona jest przez srebrne ample, a na ołta-
rzu, na którym stał kiedyś jedynie skromny drewniany krzyż, znaj-
duje się obecnie piękna brązowa statua przedstawiająca św. Helenę 
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z krzyżem. Jest to prezent arcyksięcia Maksymiliana Austriackiego, 
który odwiedził przed dwoma laty Jerozolimę i Betlejem.

Po wejściu na górę do kościoła Grobu Pańskiego dochodzi się 
wcześniej wspomnianym przejściem wokół nawy głównej do pozba-
wionej ozdób kaplicy. Tutaj stoi tak zwana kolumna wstydu i hańby 
(columna improperiam), na której Jezus na krótko przed ukrzyżo-
waniem został wydrwiony przez swoich oprawców. Jako wieczny 
pomnik symbolizuje ona Jego cierpienie i wzięte na siebie z miłości 
do nas drwiny.

Jeżeli przejdzie się obok tej kaplicy, to stoi się już na najświętszym 
miejscu naszej Ziemi, u stóp Góry Kalwarii, na wzgórzu Golgota!

Kamienne schody o dwudziestu stopniach prowadzą w górę, do 
miejsca Trupiej Czaszki, pokrytego sklepieniem, tworzącego kaplicę 
Ukrzyżowania. Dwa filary dzielą ją na dwie duże połowy. Część pół-
nocna jest w posiadaniu Greków i zawiera właściwe miejsce Trupiej 
Czaszki i ołtarz ukrzyżowania. Pod stołem ołtarzowym okrągła złota 
płyta z okrągłą dziurą pośrodku wskazuje na miejsce, gdzie stał krzyż 
Pana. Tutaj Baranek Boży przelał krew za grzechy tego świata, tutaj 
boski Zbawiciel dopełnił krwawą ofiarę pojednania, tutaj zawieszony 
między niebem i ziemią stoczył ciężką walkę z cierpieniem i wypił 
do ostatniej kropli czarę goryczy! Jakież to uczucia ogarniają serce 
chrześcijańskiego pielgrzyma właśnie w tym miejscu?! Pielgrzym 
klęka, całuje świętą ziemię, zrasza łzami przepełniającej go żałości 
i pokuty to miejsce, gdzie spłynęła za niego krew Jezusa; adoruje 
w cichym skupieniu największy cud miłości. Jest zachwycony myślą, 
że spieszył do tego miejsca ogarnięty świętą tęsknotą setki mil przez 
morze, obce kraje, aż wreszcie trudy podróży zostają ukoronowane. 
Świadomość przebywania w miejscu, gdzie kiedyś Syn Boży jako 
człowiek umarł za niego, przepełnia jego pierś na przemian bólem, 
ochotą, radością i smutkiem. Greccy pielgrzymi modlą się głośniej 
i z większymi ceremoniami: żegnają się, zaznaczając ręką duże krzyże, 
biją liczne pokłony, padają na kolana, potem podnoszą się, całują 
kamienie itd. Z wyjątkiem szumu, jaki przy tym powstaje, panuje 
tutaj na szczycie góry Kalwarii bogobojność, o wiele większy spo-
kój niż we wszystkich innych częściach kościoła Grobu Pańskiego. 
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A w szczególności przy Grobie Pańskim, gdzie stale cisną się ludzie 
i przeszkadzają w modlitwie. Po prawej i lewej stronie miejsca, w któ-
rym stał krzyż, pokazywane są dwa czarne kamienie, znajdujące się 
w miejscach, gdzie stały krzyże obu złoczyńców (J 19, 17-18).

Między miejscem, gdzie stał krzyż Chrystusa, i miejscem po lewej 
stronie, gdzie stał krzyż złoczyńcy, widać rysę w skale powstałą podczas 
trzęsienia ziemi w chwili śmierci Jezusa, o czym opowiada ewangeli-
sta Mateusz: „Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać!” (Mt 27, 51).

Długa, ruchoma, złota krata rozpościera się nad rysą skalną. 
Można ją przesunąć i zajrzeć w głąb przy świetle zapalonej świecy.

W drugiej połowie kaplicy Ukrzyżowania na górze Kalwarii stoi 
ołtarz Przybijania do Krzyża, należący do katolików, z obrazem 
przedstawiającym ten straszliwy czyn, który wydarzył się właśnie 
w tym miejscu.

W środku pomiędzy ołtarzami Ukrzyżowania i Przybijania do 
Krzyża, pod łukiem utworzonym przez jeden z filarów, stoi należący 
również do katolików mały ołtarz Bolejącej Matki (J 19, 25-27). 
Mały ołtarz poświęcony jest Bolejącej Matce, ponieważ właśnie tutaj 
stała Matka Jezusa, podczas gdy On wisiał na krzyżu, a ona przyjęła 
słowo Jezusa jako testament: „Niewiasto, oto syn Twój […] Synu, 
oto Matka twoja” (J 19, 26. 27). Dzięki ty słowom Maria staje się 
naszą matką, a my Jej duchowymi dziećmi.

Światło dzienne oszczędnie oświetla kaplicę Ukrzyżowania, ale 
setki ampli i lampek tym piękniej ją rozjaśniają, gdyż odbijają się 
w złocie i srebrze zdobiącym całą kaplicę i podwajają ich blask.

Cała góra Kalwaria jest otoczona i pokryta marmurowymi pły-
tami, które ją podwyższają i zamieniają w kaplicę, ale także chro-
nią przed pielgrzymami. Każdy chciałby wziąć na pamiątkę kawałek 
kamienia jako małą relikwię; w przeciągu stuleci góra rozniesiona 
byłaby po całym świecie. Jedynie niektórzy po wielu prośbach otrzy-
mują od ojców franciszkanów niewielki odłamek z góry Kalwarii jako 
cenną relikwię. Pod pokrywą marmurową znajdują się skały Kalwarii 
w stanie jak przed dwoma tysiącami lat, gdy stał tutaj święty krzyż ze 
swoim drogim obciążeniem i wznosił się nad zbawionym światem. 
Chrześcijańskiemu pielgrzymowi wystarczy tego świadomość.
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Schodząc z Kalwarii, znaleźć się można w pobliżu wspomnianego 
już Kamienia Namaszczenia (J 19, 38-42). Jest to dowód na to, że 
jak kaplica Grobu znajduje się niedaleko od kaplicy Ukrzyżowania, 
tak grób Chrystusa był niedaleko Golgoty.

Po przybyciu do Kamienia Namaszczenia jest się już przy furcie 
wejściowej do znajdującej się w marmurowej obudowie Kalwarii 
kaplicy Gottfrieda de Bouillon, pierwszego wodza krzyżowców, 
i jego brata Baldwina, pierwszego chrześcijańskiego króla Jerozolimy, 
pochowanych tutaj. Ciała ich zostały później przewiezione do 
Europy. W ciemnej kaplicy można zobaczyć jeszcze ich nagrobki, 
a patrząc przez żelazne kraty, także rysę biegnącą wzdłuż Kalwarii, 
powstałą w dniu śmierci Jezusa.

Po opuszczeniu kościoła Grobu Pańskiego można wejść po lewej 
stronie, bezpośrednio przy furcie, do mrocznej kaplicy Matki Bożej 
Bolejącej, będącej własnością katolików, którą można odwiedzić 
o każdej porze, nawet jeżeli kościół jest zamknięty. Kaplica zbudo-
wana jest jeszcze na części góry Kalwarii, w miejscu, gdzie stała Maria 
w trakcie przygotowań do ukrzyżowania Jezusa i także potem. Przez 
żelazne kraty można zajrzeć do wnętrza kościoła Grobu Pańskiego, 
a także odprawić w niej Mszę Świętą przed pięknym ołtarzem.

Z kościoła Grobu Pańskiego wychodzi się przez wspomniane 
wąskie furty na dziedziniec. Prowadzi tam jeszcze jedna mała furta. 
Jeżeli wyjdzie się przez nią na zewnątrz, to jest się na małej uliczce, 
zwróconej w kierunku wschodnim, przy której znajduje się rozpa-
dający się portal, należący kiedyś do budynku sądu. Za portalem 
stało więzienie, w którym — według Dz 12, 5-11 — więziony 
był św. Piotr, uratowany przez anioła przed grożącym mu ścięciem 
głowy.

Pewnego popołudnia pan Prezes, który na planie Jerozolimy zna-
lazł staw rybny Jeremiasza, poprosił mnie, abym z nim tam poszedł. 
Nie miałem innych planów, więc poszedłem z nim. Kierowaliśmy się 
zapamiętanym z planu kierunkiem i położeniem stawu, ale po dłu-
gich poszukiwaniach, przemierzeniu licznych ulic i uliczek nie zna-
leźliśmy naszego celu. Pan Prezes wstępował nawet kilkakrotnie do 
wnętrza domów. W jednej z uliczek zobaczyliśmy zewnętrzną klatkę 
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schodową prowadzącą na dach. Pełen zapału Prezes wbiegł na nią 
tak szybko, że o mało co nie zderzyłby się z wychodzącą z pierwszego 
piętra kobietą. Będąc już na dachu, zawołał do mnie, czekającego na 
dole, z radością, że dostrzegł za domem długo poszukiwany przez 
nas staw. Jest on otoczony domami, o sporych rozmiarach — szeroki 
na czterdzieści do pięćdziesięciu stóp i długi na dziewięćdziesiąt do 
stu stóp. Jest wypełniony jeszcze sporą ilością zielonkawo wyglądają-
cej wody, która zbiera się zapewne w czasie deszczu. Ale czy w stawie 
są ryby, tego nie wiem.

Podzieliliśmy się naszym odkryciem z innymi pielgrzymami, któ-
rzy obiecali pokazać nam drogę do położonego niedaleko dużego 
placu, gdzie stał kiedyś obszerny klasztor Templariuszy, jeżeli zapro-
wadzimy ich do stawu. Jak powiedzieli, tak zrobili. Zobaczyliśmy na 
placu spore jeszcze ruiny klasztoru pochodzące z pięknych, chrze-
ścijańskich, zapewne szczęśliwych dla Jerozolimy czasów. Teraz stoją 
smutne i opuszczone. Inni pielgrzymi oglądali staw rybny Jeremiasza. 
W ten sposób wymienialiśmy się naszymi odkryciami i cieszyliśmy 
się z ich odwiedzania i oglądania.

Innym razem poszliśmy wszyscy w towarzystwie dwóch ojców 
franciszkanów odwiedzić górę Syjon z dawnym zamkiem Dawida 
i salą Ostatniej Wieczerzy Pana (coenaculum). Na górze Syjon zna-
leźliśmy — zamiast starego, pięknego zamku Dawida — tylko kilka 
rozpadających się domów otoczonych dużym i szerokim cmenta-
rzem wszystkich wyznań chrześcijańskich. Brakowało wśród tych 
wszystkich kamieni nagrobnych krzyża, znaku chrześcijańskiego 
zbawienia. Pusto i przejmująco wygląda to miejsce.

Boleść, jaka przepełniła nasze serca z powodu tego widoku, spo-
tęgowana została jeszcze obecnością wielu trędowatych, którzy mieli 
w pobliżu swoje nędzne domostwa, a podążali za nami, prosząc 
o jałmużnę. Tłum trędowatych sprawia odrażający widok. Wyciągali 
w naszym kierunku obumarłe kończyny górne lub dolne, twarze 
zniekształcone przez gnicie lub pokryte strupami. Głosami przy-
pominającymi syczenie błagali nas o litość. Dopiero teraz pozna-
liśmy dobrodziejstwo uzdrowień trędowatych dokonanych przez 
Zbawiciela, który uwolnił i uleczył ludzi od tej okropnej choroby.
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Chociaż na górze Syjon było tak smutno, to widok na Górę 
Oliwną, na doliny Jozafata i Gehenny, góry wokół Jerozolimy jest 
piękny i zaciera wcześniej odniesione ponure wrażenie.

Tutaj stał kiedyś dom, w którym Zbawiciel spożył po raz ostatni 
wieczerzę paschalną ze swoimi uczniami (Mk 14, 12-16). W tej sali 
Zbawiciel po spożyciu wieczerzy według tradycji starego Zakonu 
podał swoim uczniom do spożycia pod postacią chleba i wina swoje 
ciało i krew Baranka nowego Przymierza. W ten sposób uczczono po 
raz pierwszy Ofiarę Mszy Świętej.

Tutaj także Zbawiciel ukazał się kilkakrotnie po Zmartwychwstaniu 
swoim zalęknionym uczniom, którzy schronili się przed Żydami 
za zamkniętymi drzwiami, i pozdrowił ich słowami: „Pokój wam!” 
(J 20, 26). Pozwolił również apostołowi Tomaszowi włożyć palce 
do rany na boku i do ran po ukrzyżowaniu, aby porzucił swoją 
niewiarę.

Także w tym miejscu doszło do pierwszego chrześcijańskiego święta 
Zesłania Ducha Świętego. Duch Święty spłynął na pogrążonych 
w modlitwie apostołów pod postacią języków ognia i w poszumie wia-
tru. Zmienił ich z tchórzliwych w odważnych, z bojaźliwych w pozba-
wionych lęku, z nieuczonych w uczonych. Wyruszyli w świat i bez 
strachu głosili Dobrą Nowinę o Zbawicielu wśród wszystkich naro-
dów świata. Z odwagą przelewali swoją krew za wiarę i za Jezusa.

Wreszcie tutaj zbudowano pierwszy chrześcijański kościół, a także 
tu odbył się pierwszy sobór apostolski. To święte miejsce było świad-
kiem cudu miłości, który dzisiaj jeszcze ożywia słabych, syci głodu-
jących, wzmacnia zmęczonych, daje nadzieję umierającym.

W tym miejscu św. Helena zbudowała piękny kościół chrześcijań-
ski, a franciszkanie posiadali w średniowieczu klasztor i dom piel-
grzyma. Turcy po wypędzeniu mnichów zamienili kościół na meczet. 
Dzisiaj znaleźć tu można jedynie chylący się ku ruinie, pozbawiony 
ozdób meczet.

Za wysoką opłatą mogliśmy wejść do Wieczernika, do pustej sali, 
długiej na około pięćdziesiąt kroków i szerokiej na około dwadzie-
ścia pięć kroków, z dwiema kolumnami. Ogarnęło nas wielkie wzru-
szenie, że mogliśmy kroczyć po uświęconej stopami Jezusa posadzce. 
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Odpusty, które można było tutaj otrzymać, są do uzyskania — po 
zbezczeszczeniu i ograbieniu tego miejsca — w kościele klasztoru 
Świętego Zbawiciela.

Niedaleko tego miejsca zobaczyć można dom Kajfasza, a właści-
wie stojący tutaj kościół ormiański. W pałacu arcykapłana Kajfasza 
Jezus skazany został na mocy wyroku Najwyższej Rady Żydowskiej 
na śmierć. Działo się to w nocy przed Jego męką. Tutaj Piotr zaparł 
się Pana (Mt 26, 57-75).

W kościele ormiańskim znajduje się mała, oświetlona lampami 
kaplica, położona w miejscu więzienia Jezusa, w którym przebywał 
po przesłuchaniu i w skrytości, pod osłoną nocy, przeżywał swoje 
przedśmiertne cierpienie. Zobaczyć tu można duży czworokątny 
kamień, podobno ten sam, który zamykał grób Chrystusa, aby nikt 
nie mógł wykraść Jego ciała. Pielgrzymujący całuje kamień, nawet 
jeśli nie jest autentyczny, na pamiątkę i ku czci spoczywającego 
w grobie Zbawiciela.

Na dziedzińcu klasztoru przylegającego do kościoła zobaczyliśmy 
osobliwość, prastary krzew winnej latorośli. Jego pień miał grubość 
średniej wielkości drzewa, a wierzchołek krzewu wystawał ponad 
dach budowli.

Odwiedziliśmy także kościół Apostoła Jakuba, stojący w miej-
scu, w którym pierwszemu biskupowi Jerozolimy ścięto głowę 
(Dz 12, 1-3). Jest to piękny kościół zbudowany w stylu oriental-
nym, lśniący od złota i kolorowy. Mała boczna kaplica otacza miej-
sce ścięcia św. Jakuba. Należy ona do Ormian i w czasie naszej wizyty 
wypełniona była cisnącymi się modlącymi się wiernymi. Dlatego po 
krótkiej modlitwie szybko opuściliśmy to miejsce.

Przy zewnętrznym zboczu góry Syjon, od strony doliny Gehenny, 
zbudowano protestancki, angielsko-pruski dom misyjny z kościołem 
i szkołą. Mogliśmy go zobaczyć z wierzchołka góry. Odprawiane są 
tutaj protestanckie nabożeństwa w języku angielskim. Jest to rów-
nież siedziba reaktywowanego przed wieloma laty protestanckiego 
biskupstwa w Jerozolimie, któremu przewodniczy biskup Cobat. 
Nie byłem w tym kościele ani nie spotkałem biskupa, ale pokazano 
mi któregoś dnia jego rodzinę. 
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Rozdział XV

Po tym jak Turcy wypędzili krzyżowców z Ziemi Świętej, kato-
licyzm stopniowo chylił się ku upadkowi, ponieważ wszystkie 
zakony kościelne i klasztorne były usuwane jeden po drugim. 
Jedynie biedni synowie św. Franciszka z Asyżu stoją od sześciuset 
lat na posterunku, pomimo różnych zawirowań historii, prześla-
dowań i ucisku ze strony Greków oraz przekupionych greckimi 
pieniędzmi Turków, którzy są głównymi wrogami chrześcijaństwa. 
Franciszkanie są wiernymi stróżami Grobu Świętego i innych miejsc 
świętych Ziemi Obiecanej. Oprócz góry Karmel z karmelitami, 
znaleźć można w całym kraju jedynie klasztory franciszkańskie. 
Skromni i biedni, sami w potrzebie, utrzymujący się z jałmużny, 
która przekazywana jest im z Europy, szczególnie z Austrii i Bawarii, 
zapewniają pielgrzymom nocleg i wyżywienie. Bez tej pomocy przy 
panujących obecnie w kraju warunkach katoliccy chrześcijanie nie 
mogliby podróżować do miejsc świętych.

Ojcowie franciszkanie zapewniali aż do obecnych czasów 
posługę duszpasterską w Jerozolimie tamtejszym katolikom i pro-
wadzili zajęcia szkolne, które teraz obejmują jedynie chłopców. 
Za edukację dziewcząt odpowiedzialne są siostry od św. Józefa, 
mające w pobliżu klasztoru św. Salwatora swój dom macierzysty. 
Podobnie jest w Nazarecie, gdzie naukę dla dziewcząt prowadzą sio-
stry nazaretanki. Patriarcha Jerozolimy kształci świeckich do pracy 
duszpasterskiej.

Franciszkanie, dzięki swojej skromności i widocznej pracy 
dobroczynnej, szanowani są przez wszystkich mieszkańców Ziemi 
Świętej, nawet przez surowe i wrogie chrześcijanom tutejsze ple-
miona. Były już czasy, że w czasie podróży po kraju wskazane było 
przywdzianie skromnego, ale szanowanego przez wszystkich habitu 
franciszkańskiego.

Jakże ci dzicy poganie zawstydzają swoją postawą wykształco-
nych w cywilizowanej Europie ludzi, którzy uciekają przed habitem 
i wietrzą Bóg jeden wie jakie niegodziwości, ponieważ przeczy-
tali kłamliwe książki przypisujące temu religijnemu zakonowi zło 
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i zdrożność. Ludzie ci wolą dać wiarę takim książkom niż świątobli-
wemu, surowemu życiu zakonników.

Rzeczywiście franciszkanie, a szczególnie ci z Ziemi Świętej, zasłu-
gują na naszą miłość i podziw, ponieważ wciąż na nowo przeżywają 
tam bezkrwawe męczeństwo. Zasługują na naszą miłość, ponieważ 
strzegą miejsc świętych, umożliwiają podróże do tych miejsc i zacho-
wują chrześcijaństwo. Powinniśmy dać im chociaż drobny dowód 
miłości i wspomóc błogosławioną działalność ojców w Ziemi Świętej 
dobrowolną, nawet niewielką ofiarą pieniężną.

Klasztor Franciszkanów w Jerozolimie leży na górze Gihon 
w pobliżu Bramy Jafskiej i obejmuje spory teren, ponieważ posiada 
młyn, warsztaty dla rzemieślników: stolarza, krawca, szewca itd., 
a także drukarnię, która drukuje książki po łacinie i arabsku, co 
znacznie wpływa na wykształcenie tamtejszych arabskich chrześci-
jan. Przełożonym drukarni jest ojciec Heribert, Austriak z pocho-
dzenia, który ma wśród pracowników skromnego nowicjusza, brata 
Józefa (Giuseppe), krajowca. Swoją pilnością, trudem i talentem 
opanował siedem języków. Godne podziwu było, gdy mówił z nami 
po niemiecku, z Francuzami po francusku, z innymi pielgrzymami 
po włosku lub arabsku.

Wewnątrz klasztoru i w obrębie dziedzińca o dużej powierzchni 
znajduje się piękny, chociaż niewielki, kościół klasztorny służący jako 
kościół parafialny Jerozolimy. Lśni on pięknie bogatymi, złotymi 
i srebrnymi ozdobami, szczególnie w okresie świąt wielkanocnych. 
W kościele tym odprawiałem Msze Święte w pierwszym i ostatnim 
dniu mojego pobytu w Jerozolimie.

Kościół posiada jeszcze duży magazyn z krzyżykami, różańcami 
i innymi dewocjonaliami przeznaczonymi na sprzedaż. Pamiątki te 
wykonane są przeważnie przez betlejemskich chrześcijan, dostarcza-
jących je do klasztoru. Pielgrzym może dokonać tutaj bezpiecznego 
zakupu. Tymczasem o ceny rzeczy oferowanych na ulicach bądź 
przed kościołem Grobu Pańskiego trzeba się targować, aby nie zostać 
oszukanym.

Z tarasu znajdującego się na dachu klasztoru rozpościera się 
piękny widok na Jerozolimę i całą jej okolicę, gdyż klasztor leży 
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w najwyższym punkcie. Często szliśmy na piękny taras grupką lub 
samotnie kontemplować widok, szczególnie gdy nastawał wieczorny 
chłód. Tu, na górze, można spędzić szczęśliwe godziny przepełnione 
wzniosłą duchową radością. Z płaskiego dachu woda deszczowa 
spływa małymi rynnami do klasztornej cysterny, gdzie zachowuje 
świeżość, ponieważ cysterna jest głęboka. Mieszkańcy klasztoru piją 
tę wodę przez całe lato. My, duchowni z naszej karawany pielgrzy-
miej i dwóch świeckich, sekretarz i kasjer, zostaliśmy zakwatero-
wani, jak już wspomniałem, w celach klasztornych, opuszczonych 
na tę okoliczność przez uprzejmych mnichów. Braciszkowie zakonni 
troszczyli się o nas jak najlepiej. Szczególnie nasi niemieccy krajanie, 
ojciec Deogratias, Heribert i Wenzeslaus (Wacław), bracia Damianus 
i Benwenuto. Ten ostatni pochodził z Moraw, ale znał nasze kochane 
hrabstwo kłodzkie. Odwiedzał mnie i moich towarzyszy tak często 
jak mu na to pozwalały obowiązki i reguła zakonu.

Na obiad i kolację musieliśmy chodzić do pobliskiego domu 
pielgrzyma, casa nuova, ponieważ te posiłki spożywaliśmy wspól-
nie w obszernej jadalni. Spotykali się w niej francuscy i niemieccy 
pielgrzymi. Francuzów było więcej niż nas, ponad pięćdziesięcioro 
pielgrzymów, ale wśród nich było tylko jedenastu duchownych. 
Ich przewodniczący, francuski książę i wiceprezydent ojców jezuitów, 
niegdyś rosyjski książę Gagarin, przybył do Jerozolimy kilka dni póź-
niej niż my, w ten wieczór, kiedy ja i jeszcze trzech pielgrzymów 
z naszej grupy udaliśmy się do kościoła Grobu Pańskiego, aby tam 
przenocować. Francuzi nosili w czasie podróży broń i tak uzbrojeni 
wstąpili do kościoła zaraz po swoim przybyciu. Godziny wspólnych 
posiłków odbywały się w miłej atmosferze, a uprzejme rozmowy 
wzbogacały nieco obce w smaku dania. Często trudno mi było uwie-
rzyć, że mogłem przeżyć ten długi czas poza ukochaną Ojczyzną; 
tak swojsko czułem się wśród wiernych towarzyszy i pielgrzymów 
w ziemskiej Jerozolimie. Wtedy tak sobie pomyślałem: Jak pięknie 
musi być w niebiańskiej Jerozolimie, wśród społeczności świętych, 
pielgrzymów, którzy ukończyli ziemską wędrówkę. Ogarnął mnie 
prawdziwie pielgrzymi nastrój, aby wytrwać w ziemskiej pielgrzymce 
i kiedyś dotrzeć szczęśliwie do tej niebiańskiej Jerozolimy.
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Czym byłaby radość, gdyby nie było innych, wyższych duchowych 
radości, wzbogacających naszą pielgrzymkę. Wśród nich poczesne 
miejsce zajmuje codzienna procesja w kościele Grobu Pańskiego.

Po zakończeniu completorium franciszkanie prowadzą codzienną 
procesję do świętych miejsc kościoła Grobu Pańskiego. Na przedzie 
idą franciszkanie, potem celebrans z dwoma asystującymi w pięknie 
ozdobionych ornatach, następnie pielgrzymi obu płci z zapalonymi 
świecami w dłoniach. Podczas pierwszego uczestnictwa w procesji 
każdy otrzymuje dużą świecę, którą może wziąć na pamiątkę błogich 
wieczornych chwil.

Procesja rozpoczyna się od małej kaplicy przylegającej do kościoła, 
poświęconej Błogosławionej Dziewicy Marii, gdzie przechowywany 
jest Najświętszy Sakrament; od ołtarza, gdzie Zbawiciel ukazał się 
swojej matce po Zmartwychwstaniu i gdzie stoi słup, do którego 
przywiązano Jezusa, tutaj odśpiewano hymny i zmówiono modlitwy. 
Dalej procesja podąża przy śpiewie hymnów do kaplicy Więziennej, 
następnie do kaplicy Dzielenia Szat, celebrant odczytuje za każdym 
razem wyznaczone na tę okoliczność modlitwy. Procesja schodzi do 
kaplicy Znalezionego Krzyża, a potem po chwili wraca do kaplicy 
św. Heleny. Stąd procesja udaje się do pręgierza, następnie wstępuje 
na Kalwarię, gdzie pogrąża się w cichej żałobnej modlitwie przy ołta-
rzu przybijania do krzyża i przy ołtarzu ukrzyżowania. Po modli-
twach procesja schodzi do Kamienia Namaszczenia i wreszcie wraca 
do kaplicy Błogosławionej Dziewicy Marii.

Zaczęło zmierzchać, gdy wróciliśmy do ołtarza Objawienia Marii. 
Świece zgasły jedna po drugiej. Wtedy z małego chóru rozległ się 
przy akompaniamencie organów piękny śpiew litanii loretańskiej 
wykonywany przez ojców franciszkanów w szczególny, chwytający 
za serce sposób. Tak pięknego wykonania nie słyszałem do tej pory. 
Silne głosy franciszkanów i dźwięczne głosy arabskich katolickich 
chłopców, dobrze wyćwiczonych w śpiewie, wypełniały wielki Dom 
Boży i orzeźwiały serca pielgrzyma, i wyciskały z oczu łzy wzruszenia. 
W duszy wznosiliśmy pełne ufności i nadziei spojrzenia ku Marii, 
Królowej Nieba, która oby wysłuchała płynące z głębi serca prośby 
wznoszone do nieba i była naszą orędowniczką u swojego boskiego 
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Syna. Tak wykonana litania loretańska pozostawi we mnie niezatarty 
ślad. Po śpiewie modlono się jeszcze za papieża, za chrześcijańskich 
książąt, za pielgrzymów, za pomyślność i wolność Ziemi Świętej itd.

W czasie mojego pobytu w Jerozolimie brałem udział w tych 
codziennych procesjach tak często, jak to było możliwe, i za każdym 
razem czerpałem z nich duchową radość.

Równie wielkie wrażenie wywarła na mnie noc spędzona w kościele 
Grobu Pańskiego. W dzień, szczególnie w okresie świąt wielkanoc-
nych, panuje w kościele duży ścisk. Zapewne było tutaj około sześciu 
tysięcy pielgrzymów greckich i ormiańskich i czterysta do pięciu-
set pielgrzymów katolickich z różnych zakątków świata. Do nich 
doszli jeszcze miejscowi chrześcijanie różnych wyznań, którzy chcieli 
uczestniczyć w uroczystych świętych obrzędach. W nocy natomiast, 
nawet jeśli niektórzy pielgrzymi dają się zamknąć w kościele, można 
modlić się bez zakłóceń w świętych miejscach. Dlatego z naszej 
grupy pielgrzymiej pozostawaliśmy na noc w kościele na zmianę po 
kilka osób. Ze mną byli ksiądz Schonat i dwaj świeccy. Po wieczor-
nej procesji, gdy inni oddalili się, wśród nich wspomniani wcześniej 
francuscy pielgrzymi, którzy przybyli tego wieczora, pozostaliśmy 
w kościele do godziny 20. Zwierzchnik niewielkiej duchownej 
straży Grobu Świętego, przebywający w świątyni od dwunastu lat 
i trzech miesięcy, ugościł nas skromną kolacją w refektarzu. Podczas 
posiłku, który spożywaliśmy wspólnie z surowym i pobożnym 
ojcem Izydorem, pochodzącym z Czech, rozmawialiśmy z naszym 
gospodarzem, nadzwyczaj uprzejmym i dobrotliwym człowiekiem. 
Po kolacji chcieliśmy wrócić do kościoła, ale za radą obu duchow-
nych, aby odpocząć kilka godzin, udaliśmy się do dobudowanego 
niewielkiego klasztoru, gdzie były pokoje gościnne. Długo jednak 
nie mogliśmy zaznać spokoju, gdyż byliśmy zbyt podekscytowani, 
czy to przez naszą wyobraźnię, czy też przez Ducha Świętego, czy też 
z powodu wydarzeń, które przeżyliśmy dotychczas i jakie miały nas 
jeszcze spotkać.

Kwadrans przed północą obudził nas mały dzwon wzywający 
ojców franciszkanów na modlitwę poranną laudes. Ubrawszy się 
szybko, włączyliśmy się do nabożeństwa, które trwało do godziny 
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1.30, gdyż modliliśmy się powoli i z godnością. Gdy franciszkanie 
udali się na spoczynek, udaliśmy się do kościoła i odwiedziliśmy 
wszystkie wcześniej wspomniane święte miejsca, oddając się w ciszy 
modlitwie do Pana.

Szczególnego wzruszenia doznaliśmy w kaplicy Odnalezionego 
Krzyża. To święte miejsce, położone jest głęboko, w dole, i pogrą-
żone w przerażającej ciemności, rozświetlone jedynie przez nasze małe 
światełko. Klęczeliśmy tam, gdzie Święty Krzyż, będący znakiem 
Zbawienia, przeleżał prawie trzysta lat i dzięki łasce Bożej zachował 
się w cudowny sposób. Jedynie z daleka dochodziły głosy modlących 
się greckich duchownych i przerywały tajemniczą i upiorną ciszę. 
Na Golgocie Grecy odprawiali Mszę Świętą, bardzo wcześnie, gdyż 
nie było jeszcze godziny 3.00. Dlatego ukląkłem w kącie przed kato-
lickim ołtarzem Przybijania do Krzyża i modliłem się do Pana za mnie, 
za moich bliskich, za parafię, w której służyłem i żyłem do tej pory, 
za wszystkich drogich mi w Ojczyźnie, a także za wiele pojedynczych 
osób, za wszystkich zmarłych, których wieczne zbawienie leżało mi na 
sercu. Tej nocy, podczas gdy daleko, w Ojczyźnie, wszyscy odpoczy-
wali i spali, w tym najbardziej świętym miejscu ziemi przepełniło mnie 
cudowne uczucie. Śpijcie i odpoczywajcie — myślałem — podczas 
gdy ja, przepełniony tęsknotą, biedny, a zarazem bogaty pielgrzym, 
modlę się za was! Chciałbym, aby moja modlitwa wypowiedziana tej 
świętej nocy wzniosła się poprzez chmury do nieba i dotarła przed 
tron Baranka, który kiedyś w tym miejscu został za nas zabity.

Stopniowo kościół się ożywiał, ponieważ Ormianie i Koptowie 
rozpoczynali swoje nabożeństwo, na które zapraszali ogłuszającym 
hałasem młotów uderzających w deski.

Po tak głęboko przeżytej i kojącej nocy zbliżał się czas odprawienia 
Mszy Świętej przy Grobie Świętym. Franciszkanie odprawiają tylko 
dwie Msze Święte i śpiewaną sumę. Przy grobie zmartwychwstałego 
Zbawiciela miałem złożyć bezkrwawą ofiarę Nowego Przymierza, ku 
chwale Tego, którego grób — jak mówi proroctwo — był od tam-
tego czasu i jest po dzień dzisiejszy cudowny. Towarzyszył mi jedy-
nie jako ministrant brat franciszkanin, któremu udzieliłem Komunii 
Świętej. Msza przy Grobie Świętym jest zawsze o Zmartwychwstaniu. 
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Będąc w miejscu Zmartwychwstania, przeniosłem się wyobraźnią 
do czasów Pana Jezusa. Chrystus stał się rękojmią naszego własnego 
zmartwychwstania. Msza Święta przy Jego Grobie, jak również 
w miejscach uświęconych w kościele Grobu Pańskiego, była ukoro-
nowaniem moich wszystkich radosnych duchowych przeżyć.

Dwa razy odprawiałem Mszę Świętą na Golgocie. Pierwszy raz 
ubierałem się w zakrystii u franciszkanów i musiałem przeciskać się 
dobre pięć minut przez tłumy chrześcijan, prawosławnych i schizma-
tyków, zanim dotarłem do ołtarza Matki Boskiej Bolesnej na górze 
Kalwarii. Drugi raz ubierałem się przy ołtarzu, ponieważ odprawia-
łem Mszę Świętą przy ołtarzu Przybijania do Krzyża. Rozpocząłem 
Mszę po tym, jak inni księża zakończyli Ofiarę Świętą. Przed 1826 
laty odbyła się tutaj krwawa ofiara pojednania za grzeszną ludzkość. 
Tutaj Baranek Boży Jezus Chrystus, prawdziwy i godny baranek 
ofiarny, oddał swoje życie za wszystkie nasze winy. Tutaj złamał moc 
szatana, zamknął bramy piekieł, a otworzył bramy niebios. Gdy pełen 
serdecznego skupienia świętowałem odnowienie ofiary krzyża, stało 
się tu, gdzie kiedyś krzyż wznosił się w górę wraz z ofiarą Zbawienia 
i otaczającymi Go ludźmi, że i obecnie w Wielkanoc wokół krzyża 
na Kalwarii stanęli ludzie pełni wiary i skruchy. Jeżeli w każdej świę-
tej ofierze, w jakimkolwiek małym wiejskim kościele, ołtarz staje się 
Golgotą, gdzie Zbawiciel ofiarował się niebieskiemu Ojcu, to ja sta-
łem w bezpośrednim miejscu krzyża i w myślach słyszałem uderze-
nia młotem w trakcie krzyżowania, wzdychanie i jęki, słowa miłości 
Zbawiciela wypowiadane do bolejącej matki, do Jana, ukochanego 
ucznia, do nas wszystkich. Słowa proszące i wybaczające. Dlatego 
mogłem tutaj ze szczerego serca, skruszony, wierzący, pełen nadziei 
i kochający prosić i spełniać ofiarę za mnie, za wszystkich, którzy są 
mi mili i drodzy i których doczesne i wieczne sprawy są mi bliskie.

Mszę Świętą odprawiłem także przy ołtarzu św. Magdaleny, 
pełen pokory, z serdeczną prośbą o tychże samych. Była to Msza, 
którą odprawia się w Kościele w dniu św. Magdaleny. W kaplicy 
Odnalezionego Krzyża odprawiłem Mszę de inventione Sanctae 
Crucis, którą zakłócili mi, może celowo, greccy schizmatycy lub 
Ormianie stojący tuż za mną i prowadzący ze sobą głośną rozmowę.
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Podczas naszego pobytu w Jerozolimie uczestniczyłem w wielu 
uroczystościach w kościele Grobu Pańskiego, ponieważ święta wiel-
kanocne są czasem wielu podniosłych uroczystości kultywowanych 
przez katolików. Tak więc pierwsza odbyła się w piątek przed Niedzielą 
Palmową, ku czci siedmiu boleści Marii lub zwana Świętem Matki 
Boskiej Bolesnej. Mszę odprawili w bardzo budujący sposób ojcowie 
franciszkanie przy ołtarzu Matki Bolesnej na Golgocie. Przepięknemu, 
dostojnemu śpiewowi ojców towarzyszyła mistrzowsko zagrana 
muzyka na ustawionych tam przenośnych organach. Nigdzie nie sły-
szałem piękniejszego i bardziej wzruszającego wykonania:

Stabat Mater dolorosa,
Iuxta crucem lacrimosa
Dum pendebat Filius.
Cuius animam gementem,
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.

Stoi Matka obolała,
Łzy pod krzyżem przepłakała,
Gdy na krzyżu Syn Jej mrze.
Jakże w duszy jest zmartwiona,
Zasmucona, zachmurzona,
Aż Ją poprzeszywał miecz.

aniżeli tam, gdzie według przepowiedni Symeona obosieczny 
miecz boleści wbił się w serce Marii, gdy stała pod krzyżem Jezusa. 
Wzruszenie widać było też w spojrzeniach katolickich pielgrzymów, 
którzy uczestniczyli w tej modlitwie. Grupka ta była niewielka, ale 
i tak liczniejsza niż w dniu ukrzyżowania, kiedy to pod krzyżem 
zebrali się Maria, Magdalena, Jan i kilka pobożnych kobiet.

Nazajutrz, w sobotę przed Niedzielą Palmową, odbyło się uro-
czyste wprowadzenie patriarchy katolickiego do kościoła Grobu 
Pańskiego, podobnie greckiego i armeńskiego. Patriarcha katolicki — 
postawny, przystojny mężczyzna, w najlepszych latach, z długą, siwą 
brodą — ugościł nas miło, iście po orientalnemu, gdy w piątkowe 
popołudnie złożyliśmy mu nasze uszanowanie. Dzisiaj Patriarcha, 
otoczony całym obecnym klerem katolickim, czekającym na niego 
przy wejściu do kościoła Grobu Pańskiego, ucałowawszy wcześniej 
kamienie namaszczenia, poprowadził nabożeństwo. Następnie uro-
czysta procesja minęła kościół i skierowała się do katolickiej kaplicy 
Najświętszego Sakramentu.
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W Niedzielę Palmową, rano około godziny 9, rozpoczęło się świę-
cenie palm i ich uroczyste rozdawanie przed kaplicą Świętego Grobu. 
Patriarcha, z mitrą, pastorałem i w biskupim ornacie, otoczony naj-
pierw przez seminarzystów z Baitschali, z których najmniejszy, sied-
mioletni chłopiec, niósł tren patriarchy. Następnie towarzyszyli mu 
duchowni i mnisi, duża część również przyodziana w drogocenne 
ornaty, pozostali mieli na sobie komże i stuły. Każdy z obecnych 
pielgrzymów i krajowców dostał z rąk Patriarchy świeżą, pięknie zie-
leniącą się gałązkę palmową. Procesja wokół kaplicy Świętego Grobu 
utworzyła się następująco: na przedzie kroczyło duchowieństwo, 
a mianowicie zakonnicy, następnie wszyscy obecni duchowni piel-
grzymi z Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii. Było nawet trzech 
księży maronickich z Libanu, potem szedł Patriarcha z asystującymi 
mu duchownymi, za nimi konsul francuski z kanclerzem w galowym 
mundurze (austriacki konsul generalny był nieobecny), na końcu 
szli mężczyźni i kobiety z wielu miast i krajów. Aby w czasie procesji 
nie doszło do niepokojów wznieconych przez Greków, uzbrojone 
wojsko tureckie utworzyło długie szpalery wokół kaplicy Świętego 
Grobu. Podobnie bywa podczas wszystkich innych uroczystości. 
Piękny, dostojny pochód rozciągnął się powoli. Trzymając gałązki 
palmowe w dłoniach, trzykrotnie okrążyliśmy kaplicę i śpiewaliśmy 
hymn: „chłopcy hebrajscy szli z gałązkami palmowymi przed Panem 
i wołali »Hosanna na wysokościach«”. Po zakończeniu procesji 
dostojny Patriarcha odprawił sumę przy ołtarzu św. Magdaleny.

Także Grecy i Ormianie odbyli w tym samym czasie równie 
dostojny i wspaniały pochód z gałązkami palmowymi wokół kaplicy 
Świętego Grobu. Jedynie ich śpiew, niemelodyjny, nosowy, przypo-
minał raczej nieharmonijny krzyk. Po jego zakończeniu w głowach 
brzęczało nam jeszcze długo.

W Wielką Środę po południu bezpośrednio przed kaplicą Świętego 
Grobu odbyła się po raz pierwszy Msza żałobna, podobnie w Wielki 
Czwartek i Wielki Piątek, również po południu. Po zakończeniu 
każdej Mszy księża i wszyscy obecni chrześcijańscy chórzyści czy-
nili wielki hałas książkami i krzesłami, na pamiątkę trzęsienia ziemi 
i pękania skał w chwili śmierci Jezusa.
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Lamentacje lub treny proroka Jeremiasza o zniszczeniu Jerozolimy, 
śpiewane na cztery głosy w pierwszym nokturnie w każdym z tych 
trzech dni, sprawiały tutaj, w Jerozolimie, tak jak dawniej, smutne 
wrażenie, szczególnie pełne żalu słowa: „Quomodo sedet sola civitas, 
plena populo?” [„Ach! Jak samotnie leży miasto, niegdyś tak ludne! 
Stało się jak wdowa, niegdyś wielkie wśród narodów; władczyni 
krain odrabia pańszczyznę. Płacze gorzko po nocy, a jej łzy spływają 
po licach. Nikt jej nie pociesza…” (Lm 1, 1-2].

Zadaję pytanie: Czy Jerozolimę, którą kiedyś tak licznie zalud-
niali chrześcijańscy książęta, nie należy zwać miastem opuszczo-
nym, widząc w niej tak niewielu chrześcijan? Czyż nie jest podobna 
do wdowy będącej matką chrześcijaństwa? Czy nie jest uciskana 
przez Turków, którzy ciągną zyski z wszystkich miejsc świętych? 
Czy książęta europejscy nie lekceważą jej, a zachowując się z nie-
chrześcijańską wrogością, rozpętali krwawą wojnę, której złe skutki 
trwają do dzisiaj, o czym my, będący wówczas w Jerozolimie, nie 
wiedzieliśmy?

W Wielki Czwartek i Wielki Piątek katolicy obrządku łacińskiego 
mogli na mocy starego prawa sami celebrować posługę kościelną 
w kościele Grobu Pańskiego. Dlatego Grecy zbudowali na placu 
przed kościołem podwyższenie z drewna, by móc przeprowadzić 
nabożeństwa w owe dni.

W Wielki Czwartek przed wejściem do kaplicy Świętego Grobu, 
przy wspaniale udekorowanym ołtarzu, Patriarcha celebrował sumę, 
podczas której konsekrował święte oleje, do chrztu, dla chorych 
i do bierzmowania oraz udzielił Komunii Świętej wszystkim obec-
nym duchownym i pielgrzymom, przybywającym z bliska i daleka. 
Och, jakże poruszająca uroczystość, tutaj, w Jerozolimie, gdzie 
Chrystus po raz pierwszy ofiarował ciało i krew swoim uczniom 
ku pokrzepieniu ich dusz. Na pamiątkę tego dnia można tutaj było 
zobaczyć chrześcijan z prawie wszystkich zakątków świata, wzmac-
niających się tym niebiańskim pokarmem.

Po sumie odbyło się, za przykładem Jezusa, obmywanie stóp. 
Patriarcha założył pokornie biały fartuch i obmywał nad srebrną 
misą stopy dwunastu uczniom wybranym spośród franciszkanów 



174

i pielgrzymów; z naszej karawany tego szczęścia dostąpili dwaj naj-
starsi wiekiem pielgrzymi — najstarszy duchowny, dziekan Schulte, 
i najstarszy świecki, kupiec Schwarz. Po ceremonii obmycia stóp 
wszyscy otrzymali na pamiątkę tego świętego dnia i okazanej im 
łaski piękny krzyż z masy perłowej.

Zbliżał się Wielki Piątek, dzień śmierci Zbawiciela. To, za czym od 
wielu lat tęskniłem i do czego dążyłem, miałem właśnie przeżyć — 
Wielki Piątek w Jerozolimie na Golgocie. Jakież niewypowiedziane 
szczęście, błogosławiona, pełna melancholii radość!

Chociaż każdy z nas już samotnie i cicho kroczył śladami Pana 
w Jego krwawej drodze krzyżowej, to jednak w dzień nie można 
było tego zrobić w odpowiednim skupieniu. My, wszyscy niemieccy 
pielgrzymi, postanowiliśmy przejść tę drogę w nocy z Wielkiego 
Czwartku na Wielki Piątek. Trzej niemieccy franciszkanie — ojcowie 
Heribert, Wenzeslaus, i Deogratias — i brat Damianus chcieli nam 
towarzyszyć. Po godzinie drugiej w nocy zostaliśmy przez nich obu-
dzeni i zgromadziliśmy się na dziedzińcu klasztornym. Potem poszli-
śmy cicho — przepełnieni świętym dreszczem wzruszenia, niektórzy 
z nas trzymali w rękach latarnie — do pałacu Piłata. A stamtąd via 
dolorosa, zgodnie z nakazem Pana: „Kto chce być moim uczniem, 
niech za Mną podąża” (por. Mt 16, 24; Mk 8, 34; Łk 9, 23), szli-
śmy zbroczonymi Jego krwią śladami. Jeden z franciszkanów modlił 
się na głos modlitwą drogi krzyżowej, co w nocnej ciszy panują-
cej wokół nas i w mroku rozświetlonym jedynie kilkoma naszymi 
latarniami wywołało w nas nastrój wewnętrznego skupienia i wyci-
snęło z naszych oczu gorące łzy podziękowania i miłości. Sama obec-
ność w tak uświęconym miejscu również się do tego przyczyniła. 
Och, błogosławiona nocy w pełnej boleści drodze Pana w Wielki 
Piątek! Tak wędrowaliśmy, każdy pogrążony w cichym rozpamięty-
waniu, do wszystkich stacji drogi krzyżowej aż do kościoła Grobu 
Pańskiego. Ponieważ nie był jeszcze otwarty, udaliśmy się do dobu-
dowanej do kaplicy Ukrzyżowania kaplicy Matki Boskiej Bolesnej, 
należącej do franciszkanów. Będąc w środku, oglądaliśmy przez 
zakratowane okno ostatnie stacje znajdujące się we wnętrzu kaplicy 
Ukrzyżowania i zakończyliśmy naszą drogę krzyżową.
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Jeżeli w okresie postu nie zawsze kroczyłem wszystkimi stacjami 
męki Pańskiej, jeżeli nie uczyniłbym tego nigdy, to ten jeden jedyny 
raz w Wielki Piątek w Jerozolimie przeważył wszystkie moje rozwa-
żania, które poczyniłem w życiu jako duchowny, a które dotyczyły 
drogi krzyżowej. A jeżeli Bóg zechce i pozwoli, czynić je będę rów-
nież w przyszłości.

Tak nadszedł poranek Wielkiego Piątku i przed kaplicą Świętego 
Grobu odbywały się typowe dla każdego katolickiego kościoła far-
nego ceremonie. Następnie wystawiono ciało Pana nad niszą gro-
bową, w pięknie oświetlonej kaplicy Świętego Grobu. Co godzinę 
zmieniali się dwaj trzymający straż duchowni, „uzbrojeni” jedynie 
w oręż duchowy — modlitwy i rozważania o ciele Jezusa.

Ponieważ, jak już wspomniałem, Grecy i Ormianie wykluczeni 
byli z kościoła Grobu Pańskiego, mogliśmy modlić się w skupieniu 
i ciszy w jego obszernych pomieszczeniach, przy grobie i w miejscu 
ukrzyżowania, ronić łzy pokuty i wzruszenia; mogliśmy w sposób 
nieskrępowany okazywać uczucia podczas modlitwy w tym najbar-
dziej świętym na świecie przybytku chrześcijaństwa. Cieszyliśmy się 
z tych błogich i błogosławionych godzin, które były ukoronowaniem 
trudu poniesionego przez nas w trakcie pielgrzymki.

W każdy piątek przebywający w Jerozolimie Żydzi, biedni czy 
bogaci, finansowani przez dobroczyńców z Europy, modlą się przed 
ogromnymi murami Świątyni Salomona (bloki są długie na dwa-
dzieścia stóp i odpowiednio wysokie i szerokie) i skarżą się na utratę 
Świątyni. Najpierw za duże pieniądze muszą na to kupić pozwolenie 
u Turków. Również i ja udałem się z kilkoma towarzyszami piel-
grzymki w to miejsce, aby przyjrzeć się widowisku.

Mury tej prastarej Salomonowej Świątyni tworzą jednocześnie 
część murów okalających meczet Omara, stojący na najpiękniej-
szym placu Jerozolimy, na pradawnym placu świątynnym. Meczet 
zamyka w swoim wnętrzu skałę, z której Mahomet udał się do nieba 
— jak wierzą mahometanie — na spotkanie z Allachem; dlatego 
meczet Omara jest po meczecie w Mekce ich największą świętością 
i arcydziełem orientalnej sztuki budowlanej. W pobliżu, na połu-
dnie od meczetu, znajduje się turecki meczet Al-Aksa, będący kiedyś 
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siedmionawowym katolickim kościołem Ofiarowania Maryi, ponie-
waż Maryja w tym miejscu, leżącym w obrębie Świątyni, przedsta-
wiła lub ofiarowała Dzieciątko Jezus.

Mężczyźni i kobiety, starcy i dzieci szli do muru świątynnego. 
Ubrani byli w swoje najdroższe i najcenniejsze szaty, w kaftany 
z czerwonego, żółtego i błękitnego atłasu, obwieszeni biżuterią. 
Pod pachami trzymali duże Biblie i inne księgi modlitewne. Z bojaźni 
przed uświęconą ziemią zdjęli buty. Modlili się, płakali, skarżyli się 
i czołami uderzali w mur, aby zasypać Jahwe prośbami o odzyska-
nie Świątyni i państwa żydowskiego. Głupie, uparte i zaślepione 
jest zachowanie Żydów w Jerozolimie, gdzie wypełniło się Stare 
Przymierze z jego proroctwami.

Po zakończeniu nabożeństwa żałobnego w Wielki Piątek udaliśmy 
się do domu pielgrzyma, aby spożyć skromny posiłek i wzmocnić 
nasze siły. Potem wróciliśmy do kościoła Grobu Pańskiego, żeby wziąć 
udział w uroczystej procesji, która miała rozpocząć się o godzinie 7.

Właśnie mieliśmy zamiar wyjść z ojcami franciszkanami z klasztoru 
św. Zbawiciela, gdy dotarła do nas straszna wiadomość: W kościele 
Grobu Pańskiego doszło do zamieszek. Grecy i Ormianie starli się ze 
sobą, doszło do rękoczynów. Polała się krew, gdyż ciżbę rozpędziło 
wojsko tureckie.

Odczekaliśmy jakąś chwilę i odważyliśmy się udać w pobliże 
kościoła, ale ścisk spowodowany przez uciekających i goniące ich 
patrole wojskowe był tak wielki, że nie mogliśmy ruszyć się w wąskich 
uliczkach. Wreszcie jakiś patrol wojskowy pomógł nam dotrzeć do 
kościoła, w którym zobaczyliśmy zniszczone ławki ustawione tam 
wcześniej przez katolików.

Uroczystości już się rozpoczęły, ponieważ Patriarcha wygłaszał 
do nas mowę po włosku w kaplicy Miłości Boga. Potem rozpo-
częła się najpiękniejsza procesja. Na przedzie niesiono duży krzyż 
z ruchomą, pięknie wyrzeźbioną postacią Ukrzyżowanego, za nim 
kroczyli wszyscy duchowni, potem Patriarcha, konsulowie i wszyscy 
pielgrzymi obojga płci, różnych stanów i narodowości, wszyscy ze 
świecami w ręku. Przy każdej stacji wygłaszano kazanie w innym 
języku. W miejscu dzielenia szaty po nowogrecku, pod pręgierzem 
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po łacinie, na górze Kalwarii przy katolickim ołtarzu po niemiecku 
mówił niemiecki misjonarz w Palestynie, a przy greckim ołtarzu 
ukrzyżowania po francusku pielgrzymujący ojciec Gagarin, przy 
kamieniu namaszczenia po arabsku, przy grobie po hiszpańsku. 
Każdy z obecnych pielgrzymów mógł usłyszeć o uczynkach Boga 
w swoim ojczystym języku. Było to coś w rodzaju pierwszego chrze-
ścijańskiego Święta Zesłania Ducha Świętego.

Po kazaniu w języku francuskim na Golgocie przeprowadzono 
ceremonię zdjęcia Jezusa z krzyża. Wcześniej wspomniany krzyż 
z dużą figurą Chrystusa o ruchomych ramionach i głowie został usta-
wiony pionowo za ołtarzem w miejscu, gdzie stał kiedyś prawdziwy 
krzyż. Dwaj potężnie zbudowani ojcowie franciszkanie (jeden z nich 
to pobożny niemiecki ojciec Izydor) wyobrażali Nikodema i Józefa 
z Arymatei. Z wielką czcią zbliżyli się do krzyża, zdjęli koronę cier-
niową z głowy, ucałowali ją i położyli na srebrnym talerzu. Podobnie 
wyciągnęli gwoździe z dłoni i stóp i również położyli na talerzu. 
Ramiona opadły i przy pomocy podwiązanych pasów płóciennych 
opuszczono powoli całą figurę. Po owinięciu zwłok w całun czte-
rech ojców poniosło je na swoich ramionach w towarzystwie procesji 
cicho i uroczyście z Golgoty do kamieni namaszczenia, gdzie odbyła 
się ceremonia namaszczenia wykonana przez samego Patriarchę. 
Po kazaniu w języku arabskim zaniesiono figurę symbolizującą ciało 
Jezusa do Grobu Świętego.

Nocna wielkopiątkowa procesja miała charakter wzruszający 
i budujący, wzięli w niej udział przedstawiciele różnych części naszego 
globu. Budujące było również zachowanie się katolickich chrześci-
jan w porównaniu z nieokiełznanym i nieodpowiednim zachowa-
niem się Greków i Armeńczyków, którzy opuszczali kościół Grobu 
Pańskiego głośno i w niepohamowany sposób. Kościół był otwarty 
także i w następną noc.

Dawno minęła północ, gdy zatopieni w myślach wracaliśmy do 
domu — część z nas do domu pielgrzyma, inni do klasztoru.

W Wielką Sobotę, wczesnym rankiem, udaliśmy się ponownie do 
kościoła, aby wziąć udział w nabożeństwie, ceremoniach i poświę-
ceniu. Jednak niesmak skandalu, jaki przeżyliśmy, i nasze oburzenie 
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wzrosły jeszcze bardziej, gdy ujrzeliśmy sprofanowany kościół, gdyż 
Grecy i Armeńczycy z rodzinami rozlokowali się w nim w nocy na 
materacach i łóżkach, gadali, jedli i pili jak w jakiejś pierwszej lepszej 
naszej wiejskiej gospodzie. To wszystko i o wiele więcej, o czym nie 
warto mówić, muszą franciszkanie znosić z cierpliwością i nie mogą 
tego zmienić. To wielki wstyd, że katoliccy książęta, a szczególnie 
Francja, która swoim protektoratem objęła Ziemię Świętą, a jej kon-
sul puszy się przy każdej ceremonii kościelnej, znosi takie skanda-
liczne zachowanie się.

Po zakończeniu symbolicznego poświęcenia ognia, poprzez które 
Chrystus, Światło Świata, które gaśnie wraz z Jego śmiercią w Wielki 
Piątek, ale zapala się ponownie po Zmartwychwstaniu, opuścili-
śmy kościół Grobu Pańskiego i udaliśmy się do domu pielgrzyma. 
Wcześniej zjedliśmy obiad, aby o godzinie 12 znów być w kościele. 
Mogliśmy się przecisnąć do konwentu ojców franciszkanów i zosta-
liśmy świadkami najbardziej skandalicznego przesądu, jakim było 
tzw. greckie poświęcenie ognia.

Grecy wierzą w przesąd, że na skutek modlitwy Patriarchy i księży 
w Wielką Sobotę do Grobu Świętego spadnie z nieba ogień. Wszyscy 
pragną zapalić od tego ognia świecę lub kawałek płótna bawełnia-
nego lub lnianego, których noszenie, jak też kąpiel w Jordanie, ma 
dać wieczne zbawienie. Dlatego tak wielu Greków przybywa do 
Jerozolimy w czasie świąt wielkanocnych. Nie widać u nich jednak 
nabożnego skupienia czy przemyślenia, a ich duchowni podsycają 
jeszcze takie nieodpowiednie zachowanie, gdyż czerpią korzyść 
z dużej ilości pielgrzymów. Tymczasem franciszkanie nie otrzymują 
od dużej części pielgrzymów żadnego finansowego wsparcia, a wręcz 
przeciwnie, sami często pomagają im, oferując bezpłatnie wyżywie-
nie i nocleg.

Gdy szczęśliwie dotarliśmy do klasztoru, udaliśmy się na galerię 
franciszkanów znajdującą się w rotundzie kościoła Grobu Pańskiego. 
Z góry obserwowaliśmy niemalże fanatyczny ruch wokół Grobu 
Świętego. Ścisk, krzyki, śpiew, uderzenia, wymachiwanie rękami, 
tupanie nogami, wszystko to miało wyrazić radość tych ludzi, których 
nie nazwałbym ludźmi. Półnadzy mężczyźni i kobiety podrzucają 
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się wzajemnie w górę, by wylądować na ramionach śmiejącego się 
tłumu. To i wiele innych bezwstydnych poczynań było wstępem do 
świętego ognia.

Dopiero około godziny 2 przybyli obaj patriarchowie, grecki 
i ormiański, w otoczeniu wielu duchownych, i udali się, prawie zadu-
szeni przez tłum, do kaplicy Grobu Świętego, aby wybłagać ogień 
z nieba. Po kilku minutach, które minęły w zupełnej ciszy w przeci-
wieństwie do wcześniejszego rozgardiaszu, pop przekazuje przez dwa 
otwory specjalnie do tego celu wykonane i znajdujące się na bocz-
nych ścianach kaplicy święty ogień pochodzący z nieba. Powstaje 
ścisk, tak że często wiele osób zostaje poszkodowanych, ponieważ 
każdy chce zapalić przyniesioną przez siebie świecę. Dlatego wyry-
wają sobie wzajemnie ogień z rąk. Osoby znajdujące się na galerii 
spuszczają swoje świece, a gdy są już zapalone, wciągają je na górę. 
W końcu pali się w kościele mnóstwo świec, od których ludzie zapa-
lają kawałki przyniesionych z sobą pasków lnu lub bawełny. Powstaje 
przez to gęsty dym wypełniający cały kościół. Prawdopodobnie, aby 
pokazać katolikom, że ten ogień nie wyrządza szkody i nie parzy 
jak pospolity ogień, dotykają świecami swoje twarze, nacierają piersi 
i ramiona palącym się lnem itd.

Po trwającym pół godziny hałasie duża część greckich pielgrzymów 
przybywających z okolic Jerozolimy opuszcza z zapalonymi świecami 
kościół Grobu Pańskiego. Będą chcieli jak najszybciej dostarczyć 
święty ogień w latarniach do ojczyzny, gdzie otrzymają za niego dużo 
pieniędzy. Płomień z tego ognia w Rosji kosztuje podobno kilkana-
ście tysięcy rubli.

Następnie uformowała się procesja złożona z Greków i Ormian. 
Licznie obecni duchowni tworzą wokół kaplicy Grobu Świętego szpa-
ler, a obaj patriarchowie w drogocennych szatach, otoczeni asystują-
cymi im duchownymi, błogosławią wielokrotnie ludzi trzymanymi 
w rękach małymi krzyżami. Obchodzą wielokrotnie kaplicę Grobu 
Świętego, poprzedzani niesionymi chorągwiami. Następnie udają się 
do greckiego kościoła, gdzie ceremonia zostanie zakończona.

Bardzo wcześnie rano w Niedzielę Wielkanocną greccy i armeń-
scy pielgrzymi, zadowoleni z kąpieli w Jordanie i z świętym ogniem, 
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udawali się do Bramy Jafskiej i dalej do swojej ojczyzny. Gdy przy-
szliśmy na główne nabożeństwo do kościoła Grobu Pańskiego, 
zastaliśmy go prawie pustym i czystym. Łacinnicy mogli więc w spo-
koju i z odpowiednią czcią, jak wymaga tego godność takiego dnia, 
wziąć udział w sumie, po której odbyła się procesja wokół Grobu 
Świętego. Po południu braliśmy udział w uroczystych nieszpo-
rach w bogato ozdobionym złotem i srebrem kościele klasztornym 
Ojców Franciszkanów. Śpiewając wraz z chórem kościelnym radosne 
Alleluja, zakończyliśmy w Jerozolimie najpiękniejszą Wielkanoc.

Ponieważ na ziemi żadna radość nie jest całkowicie doskonała, 
wmieszała się do naszej radości wielkanocnej smutna nuta. Już nie-
długo mieliśmy opuścić ziemską Jerozolimę i wszystkie jej święte 
miejsca. Z utęsknieniem spojrzeliśmy w kierunku wiecznej niebie-
skiej Jerozolimy.

Zaraz po naszym przybyciu do Jerozolimy złożyliśmy wizytę 
u Jego Ekscelencji Patriarchy. Dlatego też we Wtorek Wielkanocny 
my, niemieccy pielgrzymi, poszliśmy do Patriarchy pożegnać się 
i podziękować za okazaną nam sympatię. W trakcie wizyty poże-
gnalnej Patriarcha wyraził swoją radość z powodu wzrastania liczby 
pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej. Ma też nadzieję, że 
jeżeli coraz więcej ludzi będzie przybywać ze Starego Świata, to może 
znikną niektóre nieprzyjemne sytuacje spowodowane przez Greków 
lub Turków wobec katolickich chrześcijan. Jako przykład podał 
bardziej umiarkowane zachowanie się Greków w kościele Grobu 
Pańskiego niż w ubiegłych latach. Widzieliśmy ich dzikie zachowa-
nie w te święta, więc mogliśmy się domyślić, jak to było kiedyś.

Popołudniem ostatniego dnia w Jerozolimie każdy z nas otrzymał 
od Kustosza Ziemi Świętej list pielgrzymi — jako dowód naszego 
pobytu w Jerozolimie i równocześnie jako piękną pamiątkę na całe 
nasze życie:

W Imię Boże. Amen
Wszystkim i każdemu, którzy ten zaprezentowany list obejrzą, 

przeczytają lub usłyszą jego odczytanie, oznajmiamy, my Kustosz 
Ziemi Świętej, że Szanowny Pan August Staude, kapłan ze Słupca, 
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przybył szczęśliwie 10 kwietnia 1859 roku do Jerozolimy i od tej 
daty w kolejne dni odwiedził najdoskonalsze święte miejsca, w któ-
rych Zbawiciel Świata uwolnił miłosiernie swój ukochany lud, cały 
zgubiony ród ludzki od niewoli piekła, takie jak: Górę Kalwarię, 
gdzie przybity do krzyża, po pokonaniu śmierci otworzył nam 
bramy niebios, Grób Święty, gdzie ciało Jego spoczywało przez trzy 
dni przed pełnym chwały Zmartwychwstaniem, i wreszcie wszyst-
kie te święte miejsca Palestyny uświęcone krokami Jezusa i Jego 
najświętszej Matki Marii, które nasi pobożni i pielgrzymi mają 
w zwyczaju odwiedzać, i z wielką czcią wysłuchał i świętował Msze 
Święte.

Dla potwierdzenia powyższego poleciliśmy, aby to pismo opa-
trzone było pieczęcią naszego officium i sporządzone przez naszego 
sekretarza.

Dane w mieście Jerozolimie, w naszym najczcigodniejszym 
Klasztorze Najświętszego Zbawiciela w dniu 25 kwietnia 1859 roku.

Z polecenia Najczcigodniejszego Ojca
Brat Clemens a Solerio 
Sekretarz Ziemi Świętej

Opatrzony listem uwierzytelniającym i przepełniony najpiękniej-
szymi świętymi wspomnieniami, następnego dnia miałem rozpocząć 
drogę powrotną do dalekiej Ojczyzny. Miałem tylko jedno serdeczne 
życzenie i prośbę do Pana Boga, aby mnie strzegł i zachował, tak 
jak ochronił mnie szczęśliwie przed niebezpieczeństwami w drodze 
do Jerozolimy. Oprócz ojców franciszkanów i sióstr od św. Józefa, 
a także córek Syjonu, istnieje w Jerozolimie jeszcze jeden zakon 
klasztorny, miłosierne siostry św. Wincentego z Paulo, zajmujące 
się opieką nad chorymi w chrześcijańskim szpitalu. Członkinie tych 
trzech żeńskich zakonów klasztornych uczestniczyły zawsze w świę-
tych uroczystościach w kościele Grobu Pańskiego z naprawdę wzru-
szającą nabożnością.

Zanim opuścimy Jerozolimę, jeszcze kilka słów o zwyczajach jej 
mieszkańców. Chociaż Jerozolima nie jest dużym i znaczącym, ani 
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potężnym i bogatym miastem handlowym, a najbliższa okolica nie 
jest zbyt piękna, wręcz sterylna i jałowa, to corocznie pielgrzymuje 
do niej wiele tysięcy ludzi. Największe europejskie państwa mają 
tu swoich przedstawicieli i konsulów, a na ich domach powiewają 
flagi w narodowych barwach, ponieważ Jerozolima jest duchową 
stolicą całego świata, kolebką chrześcijaństwa. Miała być miastem 
chrześcijańskim, nie tureckim, jakim jest obecnie. Chrześcijanie, 
jak w czasach wypraw krzyżowych, wysyłali setki milionów, aby 
wyrwać ją z rąk wrogów chrześcijaństwa. Powinni także i teraz 
poczuwać się do obowiązku uwolnienia jej spod panowania Turków, 
odwiecznych wrogów wiary chrześcijańskiej. A tego Turcy obawiają 
się stale. Przekazują sobie starą legendę, że chrześcijanie kiedyś, 
a mianowicie w pewne piątkowe popołudnie, zdobędą Jerozolimę. 
Dlatego w każdy piątek w godzinach od 11 do 13 zamykane są 
wszystkie bramy Jerozolimy. Nikt nie może w tym czasie opuścić 
miasta ani do niego wejść. Legenda wskazuje miejsce, przez które 
mają wejść chrześcijanie. Jest to tzw. porta aurea, Złota Brama, 
prowadząca kiedyś do placu świątynnego, który jest teraz placem 
przed meczetem Omara. Turcy zamurowali tę bramę, aby uniemoż-
liwić chrześcijanom wejście przez nią do miasta i utrudnić zdobycie 
Jerozolimy.

Gospód i domów rozrywki, jakie znajdują się u nas i bez których 
nie wyobrażamy sobie życia, chociaż stały się również miejscami nie-
obyczajnymi, w Jerozolimie nie ma, podobnie jak w całym Oriencie. 
Podróżni muszą mieć z sobą namioty i rozstawiać je na nocleg lub 
korzystać z oferowanych im dzięki chrześcijańskiej miłości domów 
pielgrzyma, gdzie znajdują azyl podczas podróży. Widziałem tylko 
jedną kawiarnię w pobliżu domu pielgrzyma przed Bramą Jafską. 
Mieszkańcy miasta siedzą cicho przy filiżance kawy i palą fajkę. 
Oddalają się również cicho, jak tylko zaspokoją swoją chęć wypicia 
kawy.

Jeżeli chodzi o moralność wschodnich chrześcijan, to my, chrze-
ścijanie zachodni, możemy wziąć od nich dobry przykład. Tak zwane 
przypadkowe znajomości i nieślubne dzieci nie przytrafiają się pra-
wie wcale. A jeśli coś takiego ma miejsce, to jest surowo karane.
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Podczas gdy my na Zachodzie doświadczamy, że płeć żeńska jest 
bardziej pobożna i religijna od męskiej, to w Oriencie obserwu-
jemy sytuację odwrotną: to mężczyźni są bardziej religijni. Widać 
wyraźnie podczas odwiedzania kościoła, jaki jest liczebny stosu-
nek obu płci. Uczestniczyłem pewnego dnia w uroczystej procesji 
członków trzeciego zakonu świętego Franciszka w kościele klasz-
tornym. Dwie trzecie uczestników to byli mężczyźni, a jedna trze-
cia kobiety, wszyscy trzymali w rękach świece i modlili się z wielką 
pobożnością.

Nam wszystkim, pielgrzymom, spośród młodzieży chrześcijań-
sko-arabskiej najbardziej podobali się arabscy śpiewający chłopcy 
i ministranci, którzy mieli silne, dźwięcznie brzmiące głosy. Potrafili 
połączyć swoje żywe zachowanie ze skromnością i powściągliwością 
w kościele. Chłopcy ci uwielbiali obrazki z świętymi, o które nas 
stale po włosku prosili, wyciągając do nas dłonie i wołając pięć czy 
sześć razy: dajcie mi obrazek. Przyjmowali je jako nagrodę za służbę 
przy ołtarzu z radością większą, niżby otrzymywali pieniądze.

Ubranie ludzi Wschodu, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, składa 
się przeważnie z białych lub jasnych szat. Mężczyźni, szczególnie 
z biedniejszych stanów, noszą obszerne białe koszule sięgające pra-
wie do stóp, z pasem wokół bioder. Na głowie mają fez, czapkę 
z czerwonego filcu z niebieskim lub czarnym chwastem. Kobiety 
narzucają na swoje ubranie dużą białą chustę, prawie jak przeście-
radło, którą zasłaniają się od głowy po stopy, czasami też twarz lub 
jej część. Wszyscy dbają też bardziej niż my o dobór obuwia. Prawie 
każdy nosi czerwone lub żółte safianowe trzewiki, a na nich czarne 
wierzchnie buty.

Nawet jeżeli my, ludzie Zachodu, w niektórych dziedzinach, jak 
sztuka, nauka i kultura, wyprzedzamy tych ze Wschodu, to oni prze-
wyższają nas w cechach towarzyskich, umiłowaniu prawdy, dotrzy-
mywaniu danego raz słowa, gościnności, skromności itp. Chociaż 
nazywamy ich ludźmi niecywilizowanymi, to wystawiamy sobie nie 
najlepsze świadectwo, gdyż nasza tzw. wielka cywilizacja prowadzi 
ze sobą wiele złego, nieprawdę, bezduszność, niewierność i wiele 
innych cech.
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Rozdział XVI

Z Jerozolimy wyjechałem w środę 27 kwietnia. Dzień wcześniej 
pożegnałem się jeszcze raz z wszystkimi świętymi miejscami i odpra-
wiłem Mszę w kościele Najświętszego Sakramentu. Wyruszyliśmy 
konno w towarzystwie ojca Heriberta i brata Damianusa, architekta 
domu pielgrzyma, kanclerza konsulatu, którzy jechali przywitać 
przybywającego z wizytą konsula generalnego, hrabiego Pizzimani.

Droga do doliny, w której rosną drzewa terebintu, była długa 
i uciążliwa. Dolina znana jest z Biblii. Tu spotkali się Izraelici 
z Filistynami. Tu Dawid pokonał Goliata.

W drodze minęliśmy siedzibę słynnego rozbójnika Abu Gosza, 
którego Turcy złapali fortelem i unieszkodliwili. Pielgrzymowaliśmy 
bezpiecznie, gdyż do Jaffy wybrało się wielu ludzi — pielgrzymów 
i tubylców.

Po czterech godzinach konnej jazdy zrobiono postój na posiłek 
i tutaj doszło do spotkania z konsulem generalnym i jego rodziną. 
Następnie udaliśmy się do Ramli, dawnej Arymatei, miejscowości 
Józefa. Noclegu i miłej gościny udzielili nam franciszkanie w klasz-
torze. W nocy pielgrzymów zaatakowały komary. Do Jaffy przy-
byliśmy następnego dnia około godziny 11. Kupiec Schwarz miał 
kłopoty z koniem, którego zamienił na osła. Niestety, spadł z niego 
i musiał znów przesiąść się na konia. Po drodze mijaliśmy piękne 
ogrody z cytrynami, pomarańczami i innymi owocami.

Klasztor Franciszkanów w Jaffie, dawnej Joppe, stoi w miej-
scu, gdzie był dom, na dachu którego modlił się apostoł Piotr 
(Dz 10, 1-23).

Niespodziankę sprawił podróżnym ojciec Wenzeslaus (Wacław), 
który towarzyszył im kiedyś z Hajfy do Jerozolimy. Miał z nimi 
jechać teraz aż do Aleksandrii, gdzie miał zostać gwardianem tamtej-
szego klasztoru Franciszkanów.

Podróż statkiem „Arcyksiężna Karolina” trwała dwie noce i pół-
tora dnia. Oczywiście ks. August Staude miał chorobę morską, 
gdyż morze było bardzo wzburzone. W porcie podróżni podziwiali 
ogromny okręt wojenny, obawiali się jednak celników. Na szczęście 
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jeden z nich, Turek, ale katolik, poprosił ich tylko, aby pokazali swoje 
tonsury, które troszkę zarosły już włosami. Na szczęście uwierzył 
im, że są duchownymi i przepuścił bez uciążliwej kontroli. Poprosił 
o zmówienie Zdrowaś Maryjo za jego duszę. Nocleg znaleźli w klasz-
torze Franciszkanów. Żądni zwiedzania, zamówili osiołki i udali 
się do kolumny Pompejusza, następnie wzdłuż Nilu do tzw. igły 
Kleopatry. Po powrocie do klasztoru poszli do nowo zbudowanego 
kościoła (1837) pod wezwaniem Dziewicy i Męczennicy Katarzyny. 
Pełni on rolę kościoła parafialnego dla Aleksandrii. Tam następnego 
dnia, w niedzielę, odprawiłem Mszę Świętą i modliłem się za parafię 
słupiecką, której patronką była ta sama Katarzyna.

Rozdział XVII

Nadeszła chwila pożegnania się z większością pielgrzymów. 
Postanowiliśmy zwiedzić Kair i piramidy. Mieliśmy nadzieję, że 
zdążymy na parowiec wiozący pocztę z Bombaju i Kalkuty, który 
miał przypłynąć 3 maja, a potem z pasażerami popłynąć do Triestu. 
W przeciwnym razie musielibyśmy czekać w Aleksandrii dwa tygo-
dnie do przybycia kolejnego parowca. Do grupki dołączył ksiądz 
Schonat z Delse, który dogonił nas, gdyż wyruszyliśmy wcześniej, 
na osiołku. Na dworcu kolejowym mieliśmy kłopoty z kupnem bile-
tów, gdyż nie posiadaliśmy egipskich pieniędzy. Wreszcie udało nam 
się je kupić za inną walutę.

Gdy pociąg dotarł do Nilu, musiano załadować wagony na prom. 
Przeprawa trwała dwie godziny. W następnym roku miano oddać do 
użytku piękny most kolejowy.

Byliśmy bardzo głodni, ale przerwa w trakcie jazdy nie była 
zbyt długa i nie zdążyliśmy zjeść zamówionych przez siebie potraw 
w restauracji na małym dworcu kolejowym.

Po przyjeździe do hałaśliwego i zatłoczonego Kairu grupka piel-
grzymów, teraz raczej już turystów, wynajęła osły, by pojechać do 
piramid. Pan Prezydent, który przewodził karawanie pielgrzymów 
w Ziemi Świętej, dostał narowistego osła. Wkrótce leżał w tumanach 
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kurzu na ziemi. Zły, postanowił oddać zwierzę jego właścicielowi 
i nie chciał zapłacić całej sumy. Niestety, pozostali poganiacze osłów 
stanęli po stronie swojego kolegi i doszło do kłótni. Pan Prezydent 
torował sobie drogę w tłumie ludzi swoją laską, a następnie salwował 
się ucieczką. Na szczęście pielgrzymi — turyści spotkali go za chwilę. 
W drodze spotkaliśmy dwóch miłych franciszkanów i z nimi udali-
śmy się do klasztoru, mając nadzieję na nocleg. Zostaliśmy jednak 
przez brata przy furcie niemile potraktowani i odesłani z kwitkiem. 
Byliśmy bardzo zaskoczeni takim właśnie zachowaniem kairskich 
franciszkanów. Udało się nam jednak znaleźć miejsce w jakiejś 
gospodzie, gdzie też posililiśmy się. Wyruszyliśmy o czwartej rano 
na wynajętych osiołkach, zaopatrzeni także w prowiant.

Było jeszcze bardzo ciemno, gdy przejeżdżaliśmy przez Nowy 
i Stary Kair. Droga wiodła przez wioski egipskie. Duże wrażenie 
wywarł na mnie las palmowy, gdyż do tej pory widziałem tylko poje-
dyncze palmy. Przed piramidami otoczyła nas gromada Beduinów 
z Gizeh, którzy oferowali swoje usługi w bardzo natarczywy sposób. 
Oburza mnie nieuczciwość Beduinów. Próbowałem wejść na jedną 
z piramid, ale dałem za wygraną. Po obejrzeniu Sfinksa mała grupka 
uciekła szybko na swoich osiołkach przed uciążliwymi Beduinami.

W drodze zobaczyliśmy małą grecką kaplicę zbudowaną nad 
grotą, gdzie Święta Rodzina mieszkała po ucieczce z Jerozolimy. Pisze 
o tym Mateusz (Mt 2, 13-15). Potem nasza grupka zwiedziła ruiny 
Memfis, meczet Mehmeda Alego w Starym Kairze. Mieliśmy także 
okazję zobaczyć gwardię przyboczną paszy, składającą się wyłącznie 
z wysokich, bardzo czarnych Murzynów. Wycieczkę zakończyliśmy 
w Kairze. Każdy z nas ze zmęczenia i niewyspania spadł w czasie 
jazdy ze swojego osła. Atrakcją dla nas było zwiedzenie niemieckiego 
browaru, gdzie mogliśmy poznać niemieckich gości i napić się nie-
mieckiego piwa. Do Aleksandrii dotarliśmy szczęśliwie 3 maja wie-
czorem, około godziny 17, i przywitaliśmy się z tymi pielgrzymami, 
którzy woleli poczekać na parowiec.

Wszyscy byli spragnieni wieści z Europy, gdyż opuszczając ją 
przed ośmioma tygodniami, słyszeli o przygotowaniach do wojny 
w północnych Włoszech. Parowiec z Triestu, który zacumował 
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w Aleksandrii 1 maja, przywiózł wiadomość o wojnie. 23 kwiet-
nia Austriacy przeszli przez Mincio do Włoch i rozpoczęli działania 
wojenne. Wiadomość ta wzbudziła wśród pielgrzymów różne reak-
cje, od radości po smutek. Mnie zasmuciła, gdyż zamierzałem ruszyć 
najpierw do Rzymu, co teraz mogło stać się niemożliwe.

Rozdział XVIII

5 maja nadeszła wiadomość o przybyciu statku. Odjazd nastąpił 
6 maja wieczorem. Pielgrzymi pożegnali zakonników, którzy gościli 
ich przez siedem dni. Do portu udaliśmy się na osłach wynajętych 
za ostatnie egipskie pieniądze. Podróż powrotną rozpoczęliśmy 
o godzinie 6 wieczorem na parowcu „Arcyksiążę Karol”. Ku uciesze 
pasażerów na statku przewożono w klatkach dwa hipopotamy oraz 
krzyżówkę psa i hieny. Będąc już w kraju, czytałem w gazecie, że 
właściciel tych zwierząt obwoził je po Europie. Pokazywał je również 
we Wrocławiu.

Choroba morska zaatakowała podróżnych dopiero po dwóch 
dniach, gdyż na morzu szalał sztorm. Na trzeci dzień, po ominię-
ciu Wysp Jońskich, m.in. Itaki, statek zawinął do portu w Korfu. 
Pasażerów przestraszyła wiadomość, że są już trzynastym statkiem 
w porcie. Pozostałe czekały na pozwolenie wypłynięcia w morze już 
od dłuższego czasu. Wszystko się opóźniło z powodu działań wojen-
nych w północnych Włoszech.

Na naszym statku na znak ostrzeżenia wywieszono żółtą flagę, 
ponieważ parowiec przybył z Afryki, gdzie zanotowano kilka przy-
padków czarnej ospy. Zaczęła się kwarantanna. Nikt nie mógł 
opuścić statku ani do niego przypłynąć. Oprócz tego doszła do 
nas wiadomość, że nie będziemy mogli wypłynąć później w dalszą 
drogę, ponieważ francuskie okręty wojenne „polują” na austriac-
kie statki. Nastroje wśród pasażerów były minorowe. Na szczęście 
przybyła komisja sanitarna i po zbadaniu sytuacji zdrowotnej wśród 
załogi i pasażerów odwiesiła kwarantannę. Nazywało się to practica. 
Po zdjęciu żółtej flagi natychmiast przypłynęły po pasażerów barki 
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i łodzie i można było zejść na ląd. Na drugi dzień pielgrzymi prowa-
dzeni przez lekarza pokładowego, dra Karla Steinhausera, Austriaka, 
zwiedzili wyspę. W katedrze katolickiej — za zgodą Wikariusza 
Generalnego, który był sekretarzem zmarłego niedawno biskupa — 
odprawiono Mszę Świętą.

Zachwycił mnie krajobraz wyspy i stroje mieszkańców. Gdy 
pielgrzymi zwiedzali wyspę, troje wydelegowanych pertraktowało 
z agentem Towarzystwa Loyda w sprawie kontynuowania podróży, 
gdyż bilety zostały zapłacone z góry. Wycieczkowicze wrócili na sta-
tek, gdzie czekała na nich dobra wiadomość. W dalszą drogę wyru-
szamy już następnego dnia wieczorem. Angielski parowiec towarowy 
„Duero” miał zabrać nas do Triestu. Szybko musiał zostać przysto-
sowany do zabrania większej grupy ludzi. Po trzech dniach spędzo-
nych na Korfu rozpoczęliśmy kolejny etap podróży. Parowiec miał 
mały silnik, dlatego płynął powoli. Po nocnym odpoczynku pasa-
żerowie wyszli rano na pokład i zobaczyli ścigające ich francuskie 
okręty wojenne, ciągnące za sobą wcześniej zdobyte austriackie statki 
handlowe. Kapitan „Duero” kazał szybko wywiesić angielską flagę, 
ale Francuzi uwierzyli, że jest to angielski statek dopiero po kontroli 
dokumentów kapitana. Mieliśmy wielkie szczęście płynąć statkiem 
neutralnym, w przeciwnym razie zostalibyśmy jeńcami wojennymi.

15 maja około godziny 4 po południu dotarliśmy w strugach 
deszczu do portu w Trieście. Czekała nas jeszcze uciążliwa odprawa 
celna. Wcześniej poznany dr Steinhauser polecił nam zatrzymać się 
w niemieckiej gospodzie „Zum Tiroler Sandwirth”. Port w Trieście 
był prawie pusty — rezultat wojny lombardzkiej.

Wszyscy pielgrzymi, którzy przez dziewięć tygodni zwiedzali razem 
Ziemię Świętą, zebrali się wieczorem w restauracji, aby się pożegnać. 
Kapłan Bomke wygłosił mowę podsumowującą ich wspólne prze-
życia. Na drugi dzień rano większość duchownych uczestniczyła 
we Mszy Świętej odprawianej w pobliskim kościele św. Antoniego. 
Tutaj wzięliśmy także udział w nabożeństwie majowym.

Wielu pielgrzymów pragnęło ujrzeć Rzym. Ale działania wojenne 
pokrzyżowały plany. Należałem do ostatnich, którzy zarzucili 
ten zamiar. Miałem nadzieję dostać się do Ankony lub Wenecji, 
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a stamtąd koleją do Rzymu. Parowce jednak przestały kursować, 
a podróż koleją też nie była bezpieczna. W końcu postanowiłem 
wrócić wraz z dziekanem Schulte, kapłanami Kempterem i Bomke 
do Ojczyzny przez Styrię i Monachium.

Rozdział XIX

W ostatnim dniu pobytu w Trieście zwiedziliśmy miasto, wstę-
powaliśmy do kawiarń, obserwując ożywiony ruch na ulicach. 
O godzinie 4 po południu wyruszamy w dalszą podróż koleją żela-
zną. Niestety, musimy przejść przez odprawę celną. Pamiątki z Ziemi 
Świętej zostały wysoko oclone. Procedura z poborcami podatku była 
długa i nieprzyjemna i obawiałem się, że nie zdążymy na pociąg. 
Na szczęście obawy okazały się płonne. Po nocnej podróży pasaże-
rowie wysiedli na krótki posiłek na stacji w Adelsberg [Postojna]. 
Szybko jednak dano znak do odjazdu. Będąc już w wagonie, przera-
ziłem się brakiem dziekana Schulte. Ten jednak pojawił się na jed-
nej z dalszych stacji. W czasie rozgardiaszu w Adelsbergu wsiadł do 
pierwszego lepszego wagonu, a na kolejnym postoju wrócił do swo-
ich towarzyszy podróży.

 Po kolejnej nocy spędzonej w pociągu ksiądz Schonat dostrzegł 
brak portfela z dużą sumą pieniędzy, gdy w trakcie postoju w Laibach 
[Lublana] chciał uregulować rachunek w restauracji dworco-
wej. Prawdopodobnie zgubił portfel w feralnym już Adelsbergu. 
Natychmiast zatelegrafował tam, ale nie wiem, czy ksiądz Schonat 
odzyskał swoją zgubę. Pozostali ruszyli stamtąd do Monachium. 
Czekając na dyliżans pocztowy do Salzburga, postanowili odpra-
wić nabożeństwo majowe przed pięknie udekorowanym ołtarzem 
w kościele farnym.

Droga wśród wysokich gór i zielonych dolin wywarła na mnie 
wielkie wrażenie. Rozkoszowałem się szczególnie czystą i chłodną 
wodą źródlaną, której tak brakowało w Ziemi Świętej. Mijaliśmy 
też urocze miasteczka, górskie kościółki. Po dwugodzinnym postoju 
ruszyliśmy do Salzburga.
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Odwiedziłem malarza W.H. pochodzącego ze Słupca [prawdopo-
dobnie Wilhelma Hauschilda]. Spędziłem z nim i innymi pozna-
nymi artystami miłe chwile, w czasie których pokazali mi wystawy 
i galerie obrazów. Dzięki malarzowi W.H. mogłem zobaczyć królew-
skie pomieszczenia.

Następnie ruszyłem do Augsburga. Tam spotkałem się jeszcze raz 
z dziekanem Schulte i kapłanem Bomke.

Będąc już w kraju, otrzymałem w sierpniu wiadomość, że dziekan 
Schulte zmarł 26 lipca, nie odzyskawszy w pełni sił po uciążliwej 
pielgrzymce.

Będąc już na dworcu, gotowy do dalszej podróży, widziałem szy-
kujących się do wyruszenia na front lombardzki austriackich żoł-
nierzy. Żegnano ich przemowami, hymnem, okrzykami. W ciągu 
kolejnych ośmiu dni przetransportowano w taki sam sposób czter-
dzieści tysięcy żołnierzy, z których wielu zginęło później w bitwach 
pod Magentą i Solferino.

Rozdział XX

W Augsburgu pożegnałem się z ostatnim już pielgrzymem. Odtąd 
miałem podróżować do kraju samotnie. Podobnie było na początku 
pielgrzymki. Pociągiem dojechałem do miasteczka Donauwörth. 
Tam wsiadłem na parowiec płynący Dunajem do Ratyzbony 
[Regensburg]. Przyzwyczajony byłem do dużych parostatków Loyda, 
więc ten rzeczny wydał mi się bardzo mały. Płynąc po Dunaju, 
podziwiałem ciekawy krajobraz oraz zabytki znajdujące się na 
brzegu lub wzniesieniach (klasztory, kościoły). Na statku poznałem 
bawarskiego duchownego, któremu opowiedziałem o swojej piel-
grzymce. Bawarczyk również przed trzema laty przemierzył Ziemię 
Świętą. Rozmowa z duchownym, księdzem Lindingerem, umilała 
podróż. W Passau pożegnaliśmy się z żalem, gdyż mieliśmy sobie 
jeszcze wiele do opowiedzenia. Po opuszczeniu Bawarii znalazłem się 
ponownie w Austrii. W Linzu odwiedziłem znajomych duchownych 
pochodzących z hrabstwa kłodzkiego. 
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Gnany tęsknotą za bliskimi podążyłem dyliżansem do Pragi, mija-
jąc wioski związane z ruchem husyckim, np. miejscowość Tabor. 
31 maja o 7 wieczorem wjechałem do Pragi. Na drugi dzień wcze-
śnie rano udałem się do ojców kapucynów, aby odprawić Mszę 
Świętą i rozliczyć koszty podróży. Przyjaciel, ks. Abraham Rustler, 
miał postarać się o zwrot pieniędzy za dodatkową drogę do Pragi 
przez Monachium.

Udałem się do domu macierzystego sióstr miłosiernych. Niestety, 
pochodząca z Nowej Rudy siostra Maria Concordia zachorowała 
i kilka miesięcy później zmarła w wyniku powikłań pochorobowych. 
Na przysłanym mi zdjęciu z tą smutną wiadomością wydrukowano 
między innymi:

Chrześcijańska pamiątka
o wielebnej siostrze Marii Concordii Rother,

ur. w Słupcu w hrabstwie kłodzkim w dn. 19 września 1835 roku,
przyjętej do klasztoru w dn. 19 marca 1858 roku.

Zasnęła w Panu na skutek powikłań po zapaleniu płuc
26 października 1859 roku o godzinie 8.30 wieczorem.

Śluby zakonne złożyła 26 września.
Za największą łaskę uznała możliwość poświęcenia Zbawicielowi 

swojego kwitnącego życia,
a w swoim zawodzie domagała się najcięższych poświęceń.

2 czerwca wieczorem około godziny 7 ruszyłem koleją żela-
zną z Pragi do Pardubic. Po noclegu w tym mieście — również 
koleją udałem się do Jasennej, potem wozem pocztowym przez 
Skalice, Nachod, Police do Broumova. Z bijącym sercem i rado-
snym niepokojem zbliżałem się do Broumova. Widok znajomych 
Gór Stołowych i okolicznych wzniesień sprawił mi po tak długiej 
rozłące wielką radość. Martwiłem się jedynie, czy ujrzę wszystkich 
bliskich. Nie dotarła do mnie żadna wiadomość o ciężko chorej 
siostrze. W sercu odczuwałem wielki niepokój. Gdy dojechałem 
do Broumova, zostałem serdecznie przywitany przez przyjaciela, 
kapłana Schößlera, i przez mojego ojca, który powiedział, że siostra 
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jeszcze żyje. Niestety, w Nowej Rudzie powiedziano nam: „Jedźcie 
szybciej, ponieważ pana siostra umiera”.

Dojechawszy do domu rodzinnego, przywitałem się z płaczącą 
matką i pospieszyłem do mojej siedemnastoletniej siostry, która 
przez cały czas mojej nieobecności walczyła z bólem, aby ujrzeć jesz-
cze brata. Niestety, na krótko przed moim przybyciem straciła przy-
tomność. Żyła jeszcze, ale nie poznawała brata. Choroba zmieniła ją 
strasznie, była wychudzona i osłabiona. Zmarła dopiero po całym 
dniu i nocy. Moja kochana siostra wróciła z ziemskiej Jerozolimy do 
niebiańskiej. Niech tam spoczywa w pokoju.

Atmosfera radości z powrotu syna musiała ustąpić smutkowi po 
stracie córki. Na szczęście druga siostra wracała do zdrowia po rów-
nie ciężkiej chorobie.

Wieczorem 4 czerwca opuściłem Nową Rudę i udałem się do 
swojej parafii w Słupcu. Planowałem wcześniej pieszą wędrówkę, ale 
czuwanie przy umierającej siostrze zmieniło ten zamiar. Pojechałem 
wozem. Gdy z niego wysiadałem w Słupcu, dzieci, do których woła-
łem, nie poznały mnie, gdyż podczas pielgrzymki urosła mi długa 
broda. Przed parafią czekał już Ksiądz Proboszcz i zastępujący mnie 
w obowiązkach kolega, przyjaciele i wierni. Przywitaliśmy się bardzo 
serdecznie. Tutaj zdjąłem pielgrzymi kapelusz, odłożyłem pielgrzymi 
kij i z całej duszy podziękowałem dobrotliwemu i miłosiernemu 
Bogu za dobroć, że mnie, biednego pielgrzyma, szczęśliwie prowa-
dził, że ręka anioła zawiodła mnie do świętych miejsc Zbawienia. 
Dziękowałem, że mogłem szczęśliwie wrócić do Ojczyzny.

Pobożni chrześcijańscy czytelnicy, zmówcie Ave Maria za mnie, 
byłego pielgrzyma do Jerozolimy.
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RZYM

Słowo wstępne

W kilka dni po moim szczęśliwym powrocie z podróży do 
Rzymu pytali mnie jedni i drudzy, czy wydam opis jak z podróży do 
Jerozolimy. Gdy zapytania nasilały się i gdy w czasie lata w siedmiu 
kazaniach szukałem sposobu, by przedstawić pielgrzymkę do sied-
miu kościołów głównych Rzymu, pod naciskiem wielu ludzi zdecy-
dowałem się poddać. Wyjąłem mój dzienniczek, który prowadziłem 
podczas podróży i w którym opisywałem, co widziałem, słyszałem 
i co mnie cieszyło, a co się nie podobało; jednym słowem — co 
mi się przydarzyło. Podróż do Rzymu w dzisiejszych czasach nie 
sprawia już tak wielkich trudności jak kiedyś, gdy rzymska podróż 
równała się wielkiemu przedsięwzięciu, a za kilka lat — po zakoń-
czeniu budowy kolei — na pewno będzie jeszcze mniejszą trudno-
ścią i w krótszym czasie będzie można ją odbyć. Niejeden będzie 
mógł mieć przyjemność i duchową radość z takiej wyprawy. Wierzę, 
że wiele osób zainteresuje mój opis podróży i pozwoli im przyjemnie 
spędzić kilka godzin, a zysk ze sprzedaży będzie wykorzystany na 
cele dobroczynne. Będzie zachęcać do czynienia dobra i pomagać 
w budowaniu „schodów do nieba”. To motyw, dla którego powstał 
ten opis mojej pielgrzymki do Rzymu. Mogę jedynie — tak jak przy 
moim opisie podróży do Jerozolimy — prosić, aby mnie zbyt surowo 
i krytycznie nie osądzano, ale z serca skromne moje słowa przyjęto. 
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Wtedy będą to ziarenka nasion, z których w każdym pobożnym 
sercu czytelnika bogate i Bogu miłe owoce wyrosną.

W Imię Trójcy Przenajświętszej, która swoje błogosławieństwo dać 
musi na każde nasze dzieło, gdy ma być pomyślne, niech ta książeczka 
idzie w świat i chwałę Bożą i zbawienie duszy mocno potwierdza.

o. Augustyn Staude

Słupiec, w święto Niepokalanego Poczęcia Marii — 1865 r.
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do

Rzymu

odbyta i opisana w roku 1865

przez

o. Augusta Staude

Dochód przeznaczony na cele dobroczynne
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Pielgrzymka
do

Rzymu

odbyta i opisana w roku 1865

przez

o. Augusta Staude

Dochód przeznaczony na cele dobroczynne

Słupiec 1866
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Rozdział I

Czasy dalej są niespokojne. Moje pragnienie, by być w Rzymie — 
by wielkanocne Alleluja śpiewać w Rzymie — ogłosiłem mojemu 
towarzyszowi z pielgrzymki do Jerozolimy, księdzu z Maiersgrün 
z Czech, ks. Abrahamowi Rustlerowi, który ku mej wielkiej rado-
ści obiecał mi towarzyszyć i oznajmił, że 21 marca będzie w gru-
pie wyjeżdżał do Monachium. Biuro podróży z Augsburga poda 
informacje. Po moim zgłoszeniu dowiedziałem się, że — niestety 
— miejsca nie ma i że — też niestety — urlopu nie dostanę. Potem 
otrzymałem wiadomość, że z klasztoru Kapucynów w Opočnie 
w Czechach będzie zastępstwo.

Mimo że pan Joseph Schöpf stwierdził, że grupa już jest pełna, 
postanowiłem do Monachium pojechać — może uda mi się zabrać. 
I udało się.

Inni przyjaciele z różnych względów nie mogli pojechać, więc 
udałem się na pielgrzymkę sam. Napisałem do mojego zastępcy, 
by ten 9 marca wyjechał z klasztoru w Opočnie, tak by wieczorem 
był w Broumovie. Stamtąd moją furą pojedzie do Słupca, a ja dalej. 
Ciągle czekam na zezwolenie i udzielenie urlopu. Ostatnia Msza 
Święta i pożegnanie. Mój dobry Ksiądz Proboszcz udzielił mi błogo-
sławieństwa na pielgrzymkę.

Udałem się w drogę. Kolejno najpierw do Nowej Rudy, stamtąd 
z moim ojcem udaliśmy się do Broumova. Była to ta sama droga 
tam i z powrotem szczęśliwa jak do Jerozolimy. I tą drogą znów 
jechałem, by i ta była znów szczęśliwa. To moja głęboka prośba 
do Pana Boga — „Pan opiekuje się moim wyjściem i moim przyj-
ściem”. Za Tłumaczowem opuściłem moją bliższą Ojczyznę, udałem 
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Dedykacja „Pielgrzymki do Rzymu”
dla Przewielebnego Księdza Kanonika Katedralnego Pl. Tit.

Dr. Carla Franza Pruchy z Pragi,
przyjaciela z pielgrzymki, z wyrazami czci od autora
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się cesarskiego państwa Austrii. Drogi są dobre. Okolice piękne. 
Obejścia gospodarcze bardzo ładne. W Broumovie pierwsze kroki 
skierowałem do klasztoru Benedyktynów. Tu spodziewałem się spo-
tkać zastępcę. Byłem wystraszony; nikt nic nie wiedział o ojcu kapu-
cynie, lecz szanowny Przeor pocieszał, że pewnie w Nachodzie się 
spóźnił i przybędzie pocztą lub pojazdem podstawionym.

Mnie i ojca Przeor przyjął serdecznie, oprowadził po klaszto-
rze. O godzinie 4 przyjechała poczta, lecz oczekiwanego zastępcy 
nie było. Ojca wysłałem do domu, by tam zorganizował jakiegoś 
zastępcę. Po odjeździe ojca łączność z domem została zerwana. 
Pogoda deszczowa, w wynajętym pokoju zimno i nieprzyjemnie, 
szukałem otuchy w modlitwie. Był piątek, więc droga krzyżowa była 
dla mnie najpiękniejszym zaproszeniem Pana, by podążyć za nim. 
„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 
weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16, 24; Mk 8, 34; 
por. Łk 9,23).

Na kolację zaproszono mnie do klasztoru. Po krótkiej nocy 
w wynajętym pokoju o godzinie 4.30 podstawionym pojazdem 
udałem się w drogę w kierunku Nachodu. W Policach śniadanie 
i modlitwa w kościele filii benedyktyńskiej. Rozmowy w pojeździe 
dotyczyły poboru do wojska. W Austrii było to wtedy osiem lat, 
u nas tylko dwa lata służby. Dla młodych mężczyzn są to lata, kiedy 
nie mogą planować ani rodziny, ani zawodu.

Dalsza droga w śniegu i brzydkiej pogodzie przez Skalice do 
Jaromierza [Jaroměř] i Józefowa [Josefov] na kolej, która dowiozła 
mnie do Pardubic. Wsiadali tu poborowi, którzy — jedni radośni 
i z uśmiechem, inni smutni, ze łzami — pokonywali drogę. Tak jak 
w życiu codziennym — w radości jedni, w smutku drudzy podążają 
ku niebieskiej Ojczyźnie. Oby ten cel został osiągnięty przez wszyst-
kich albo przynajmniej przez większość.

Od Pardubic do Pragi było coraz więcej dosiadających się. 
W Kolinie obok mnie usiadł grubszy jegomość. Wypytywał mnie 
o wszystko. Pytał też o moją Ojczyznę. Powiedziałem, że jestem 
Prusem, na co on łamanym niemieckim zapytał — ku mojej wiel-
kiej uciesze — czy będąc Prusem, potrafię porządnie mówić po 
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niemiecku. Takie i inne przygody skracają ten i tak już skrócony 
przez parowozy czas podróży.

Po ponadtrzygodzinnej jeździe późnym wieczorem w deszczu 
dotarłem do Pragi. Radość moja była wielka, gdy wśród oczekujących 
na podróżnych zobaczyłem dawnego prezydenta grupy pielgrzymów 
do Jerozolimy książęco-biskupiego notariusza księdza Widimskiego. 
Poinformowany o moim przybyciu — późnym wieczorem, mimo star-
szego wieku i chorowitości, mimo wieczoru i złej pogody — przywi-
tał mnie na dworcu. Jak wielka miłość, przyjaźń, jak wielka ofiarność 
bije od tego szlachetnego kapłana, starca. Zapewnił mi zamieszkanie, 
a moja wdzięczność nie zna granic. Tu, w Pradze, chciałem kilka dni 
odpocząć i również nabrać sił duchowych, co też się stało.

Rozdział II

Pierwszy dzień w Pradze to była niedziela. Odprawiłem Mszę 
Świętą w kościele pw. św. Kajetana. Remont przeprowadził w nim 
mój gospodarz, ksiądz Widimski. Podczas odprawiania Mszy 
Świętej usłyszałem muzykę wojskową. Oddział żołnierzy ustawił się 
w kościele, by wziąć udział w paradnej Mszy Świętej. To byli żołnie-
rze z Węgier, Rutenii, z obrządku grecko-unickiego. Mszę Świętą 
sprawował młody ksiądz w języku i rytuale Rutenów. Chciałem to 
choć raz zobaczyć i wszystko bliżej poznać, dlatego bardzo mnie 
to zainteresowało. Byłem bardzo blisko ołtarza. Wszystko odbyło 
się bardzo uroczyście, ceremonia, ich błogosławieństwa i ukłony, 
pobożność służących i obecnych żołnierzy dawały świadectwo dużej 
religijności.

Po sumie, którą sprawował ksiądz Widimski, a w której też 
uczestniczyłem, gospodarz pokazał mi kilka ciekawostek swojego 
kościoła: kilka starych paramentów, prawdziwie gotycką monstran-
cję, kielichy itd., również tablicę dziękczynną mówiącą o cudow-
nym ocaleniu chłopca, który spadł ze schodów z wysokości kilku 
kondygnacji. Po południu odwiedziłem książęco-biskupiego sekre-
tarza, księdza dra Hauschkę. Bardzo uprzejmy i przyjazny ksiądz. 
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On mi powiedział, że dokumenty co do mojego urlopu wysłał do 
parafii w Słupcu i że kanonik dr Prucha też chce Wielkanoc spędzić 
w Rzymie, ale wyjeżdża dopiero 26 marca. Ja zaś opowiedziałem mu 
o kłopotach z moim zastępcą i że nie wiem, czy już dotarł. To opo-
wiadanie przydało mi się w późniejszym czasie.

Popołudnie spędziłem mimo śniegu na zwiedzaniu kościołów — 
św. Mikołaja i św. Tomasza. Tu odbywały się czeskie Misje Święte 
odprawiane przez redemptorystów. Było dużo wiernych.

Potem stałem na moście nad Wełtawą. Po obu bokach stało dwa-
dzieścia osiem dużych figur świętych. Woda była pokryta dużymi 
kawałkami lodu i była mocno wzburzona. Tu św. Jan Nepomucen 
znalazł swój grób i tu dopełniła się jego świętość wiernego Sługi 
Bożego, zachowującego tajemnicę spowiedzi.

Ponieważ byłem pielgrzymem do Rzymu, wiedziałem, że muszę 
spełnić obowiązek i przedstawić się biskupowi i uprosić błogosła-
wieństwo. Udzielono mi audiencji u Jego Eminencji wielce sza-
nownego Kardynała i Księcia Biskupa Friedricha. Przyjął mnie 
z dużą życzliwością. Długo ze mną rozmawiał i udzielił pasterskiego 
błogosławieństwa.

Potem udałem się do katedry św. Wita. Tu niewiele widziałem, bo 
akurat trwał duży remont. Dużo kurzu i zastawione ściany. Prysnął 
z pamięci urok zapamiętany podczas poprzedniej wizyty w tym 
kościele. W drodze powrotnej planowałem odwiedzić łaskawe siostry 
od św. Karola Boromeusza, a również więzienie na Hradczanach, 
którym opiekują się siostry. Tu szczęśliwym trafem cesarz Ferdynand 
wybierał się na spacer pod arkadami. Gdy ten stary, dobry książę 
był niesiony do swojego pojazdu w lektyce, pozdrawiał wszystkich 
z uśmiechem. Dużo ludzi przybyło, by dawnego swego cesarza 
zobaczyć i pozdrowić. Piękne powiązanie między księciem i ludem, 
a cesarz Franciszek w swoim dworze w Wiedniu stalowymi literami 
pod swoim pomnikiem napisał: „Amorem meum populis meis” 
(„Moja miłość moim ludom”).

Po wyjściu z klasztoru, z tamtej ciszy i atmosfery miłości do Boga 
i bliźniego, napełniony jeszcze tym wszystkim, zaraz zostałem oto-
czony przez rzeczywistość. Parada, zaciągnięcie warty. Jak różna jest 
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ta świecka, głośna posługa dla ziemskiego króla od cichej, pokornej, 
pełnej miłości posługi dla Króla niebiańskiego.

Po południu mój miły gospodarz i ja załatwialiśmy różne sprawy 
związane z moją podróżą. Ksiądz Widimski udzielał mi wielu 
dobrych rad. Dwa lata temu był w Rzymie. Potem zrobiliśmy jesz-
cze fotoplastikonem podróż wokół świata, oglądając piękne widoki: 
Niemcy, Francję, Włochy, Szwajcarię, również Orient.

Tak dobiegał końca czas mojego dwudniowego pobytu w Pradze. 
By wzmocnić się na dalszą podróż, ale i na dalsze lata mojego 
kapłaństwa i posługi w konfesjonale, postanowiłem odprawić Mszę 
Świętą przy grobie męczennika i sławnego patrona Czech, przy pięk-
nym srebrnym ołtarzu. Zrobiłem to trzeciego dnia, w godzinach 
porannych.

Około godziny 8 jechałem koleją dalej, do Pilzna. Pierwsza 
połowa drogi była piękna, widoki romantyczne. Doliny, droga była 
raczej jednostajna, potem góry. Po kilkugodzinnej podróży szczęśli-
wie dotarłem do Pilzna, miasta rozsławionego przez dramat Schillera 
o Albrechcie Wallensteinie i wojnie trzydziestoletniej, a w czasie 
teraźniejszym znanego dzięki warzeniu sławnego piwa. Tu odbywał 
się właśnie jarmark. Było dużo ludzi w różnych strojach. Pilzno ma 
prawdziwie gotycki kościół parafialny pw. św. Karola Boromeusza. 
Ma także gimnazjum i — poza kilkoma jeszcze innymi kościo-
łami — kościół franciszkański z bardzo piękną drogą krzyżową na 
dziedzińcu.

W klasztorze Franciszkanów, gdzie miałem odszukać przyjaciela 
z lat młodości i studiów, księdza Rustlera, na jego życzenie zostałem 
przez gwardiana w dziwny sposób przyjęty. Wypytywał mnie, jak to 
właściwie tylko policja czyni, o mój paszport i inne rzeczy. Potem 
zaprowadzono mnie do tego Ojca, po czym — po krótkiej rozmowie 
z nim — do kościoła klasztornego.

W Pilźnie czułem się tak, jak przed kilkoma dniami w Broumovie 
— dość osamotniony. Pocieszałem się, że wnet to się skończy i spo-
tkam mego towarzysza podróży. Około północy wyjechałem z Pilzna 
pocztą, przy blasku księżyca. Jechałem do Mariańskich Łaźni. Jest to 
piękne uzdrowisko.
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Po dłuższej przerwie udaliśmy się dalej do Sandau [Žandov]. 
Tu wysiadłem i udałem się pieszo ¾ godziny do Maiersgrün, do 
mojego przyjaciela księdza Rustlera. Droga była żmudna, było jeszcze 
wiele śniegu. Jednak kto może opisać mój strach, gdy ujrzałem mojego 
towarzysza podróży wprawdzie wesołego, ale chorego na podagrę 
i leżącego. Już od ośmiu dni męczyła go ta choroba, która po roku 
znów go złożyła. Czekał z godziny na godzinę na poprawę, ale próby 
chodzenia nic nie dawały. Musiał z powrotem kłaść się do łóżka.

Tu też dostałem zezwolenie na urlop i list polecający na możliwość 
odprawienia Mszy Świętej, ale i wiadomość, że mój zastępca jeszcze 
nie przybył. Śnieżyce i zimno towarzyszyły mi, gdy po dwóch dniach 
sam udałem się w dalszą podróż. Przyjaciel, ksiądz Rustler, chciał 
za dwa dni dotrzeć do Monachium. Z Sandau udałem się w drogę 
do Eger [Cheb]. Tu można zobaczyć, gdzie zginął Wallenstein. 
Pomieszczenie jest zachlapane krwią. Dalej w śnieżycy jechałem 
busem pocztowym z Eger na kolej, którą miałem jechać bezpośred-
nio do Monachium.

Dalsza droga wiodła przez Weiden do Schwandorf. Pociąg jadący 
z Norymbergi wiózł na ferie studentów, dzięki którym było wesoło. 
Ze Schwandorf jechaliśmy przez Regenstauf; można było spojrzeć 
na sławną promenadę nad Dunajem. Są tu postawione popiersia 
artystów i poetów. Następnie dojechaliśmy do Regensburga i stąd do 
Geiselhering i Freising, a potem do Monachium. 

Do Monachium przybyłem w sobotę 18 marca około godziny 
5 rano. Tu zostałem bardzo mile przyjęty przez pana Hauschilda 
i jego rodzinę, rodem ze Słupca. Na drugi dzień odprawiałem Mszę 
Świętą w bazylice św. Bonifacego. Opat dr Haneberg od benedykty-
nów opiekuje się tą nowo wybudowaną świątynią. Potem z panem 
Hauschildem i innym krajanem — studentem panem Rotherem 
— odwiedziliśmy piękną odremontowaną katedrę. Byłem bardzo 
przejęty tym chrześcijańskim, artystycznym widokiem. Podczas 
zwiedzania pewna pani rozmawiała o czymś z moim gospodarzem. 
Jak się później okazało, to ja byłem powodem tej rozmowy. Ze Słupca 
przyszedł telegram wzywający mnie do powrotu, gdyż mój zastępca 
się nie zgłosił.
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Co robić? Byłem około stu mil od domu, bliżej mojego upragnio-
nego celu. I teraz mam wracać? Nie, tak być nie może. Ale mojego 
chorego Księdza Proboszcza pozostawić samego — to też nie wypada. 
Po rozmowie z moim gospodarzem postanowiłem napisać do Pragi, 
do arcybiskupiego sekretarza dra Hauschki, któremu na szczęście 
wcześniej już o mojej sprawie mówiłem. Po kilku godzinach oczeki-
wania w strachu, otrzymałem telegram: „Załatwimy. Pozdrowienia. 
Dr Hauschka”. W poniedziałek telegramem zawiadomiłem Słupiec, 
że nie wrócę, ale z Pragi przybędzie zastępca. W tym dniu odwiedzi-
łem jeszcze wiele wystaw malarzy i architektów i podziwiałem kunszt 
chrześcijańskich twórców. Ponieważ tyle różnych niepowodzeń mi 
się już przytrafiało, sam już oczekiwałem na przybycie grupy, do któ-
rej miałem dołączyć. Bałem się, co będzie dalej.

Słyszałem, że ksiądz Walser z Heidthausen koło Monachium, 
sławny jako budowniczy nowego kościoła z datków i ofiar, również 
jedzie do Rzymu. Udałem się do niego, ale go nie zastałem w domu. 
On jedzie jednak dopiero 3 kwietnia. Znów jedna nadzieja mniej. 
Całej jej jednak nie tracę.

Około godziny 4 jestem na augsburskim dworcu i ku mojej rado-
ści z pociągu wysiada siedmiu księży. Po przywitaniu zostałem mile 
jako pielgrzym przyjęty do grupy. Był też w grupie jeden siedem-
dziesięcioczteroletni cywil, tak że było nas teraz dziewięciu. Po zaję-
ciu kwater umówiliśmy się na drugi dzień na godzinę 10 na wyjazd 
z Monachium. Jeden z panów poszedł z paszportami do papieskiego 
nuncjusza, by uzyskać wizy, co ja jednak uważałem za niepotrzebne 
i nie załatwiłem sobie.

Po koncercie Gungla odwiedził mnie w domu ksiądz Rustler, 
który chory i chromy, chciał jednak brać udział w pielgrzymce. 
Przed moimi oczami widziałem to najgorsze, tzn. że nie podoła tru-
dom podróży i ja jako jego przyjaciel będę musiał z nim pozostać. 
Wieczorem rozeszliśmy się. A ja miałem nowe zmartwienie i troski. 
Co to będzie? Jutro mamy udać się dalej, przez piękny Tyrol, Alpy na 
ziemię włoską, tak klasyczną, na której stoi skała, a na niej spoczywa 
nasz święty Kościół.

Spokojnie usnę z nadzieją i prośbami o opiekę Bożą na przyszłość. 
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Rozdział III

Wtorek, 22 marca, godzina 10.00 — wszyscy uczestnicy piel-
grzymki spotykają się na dworcu, by razem rozpocząć podróż. 
Mój przyjaciel odprowadził mnie na dworzec i serdecznie się poże-
gnaliśmy. Zajęliśmy miejsca w jednym przedziale, ja i dziewię-
ciu panów, by razem być i wzajemnie się poznać. Na początku tej 
wspólnej podróży jest najlepszy czas na imienne przedstawienie 
się. Na miejscu dziesiątym autor tego opisu — wikary ze Słupca 
A. Staude.

Dzień przeszedł. Pierwsze widoki na dolinę Innu z coraz więk-
szymi górami, bawarskie góry z lewej, wysokie, pokryte śniegiem. 
Dotarliśmy do Rosenheim, gdzie kolej rozdzielała się na dwie linie: 
do Innsbrucka i do Salzburga. Za Rosenheim pociąg mija małą 
kaplicę Ottona — mały, zgrabny gotycki kościółek postawiony na 
niewielkim wzgórzu.

Granica Tyrolu w zwężeniu, nazwana Klause, prowadzi nas do 
Kufstein. To jest mocno ufortyfikowana graniczna budowla, można 
się do niej dostać jedynie stromym wejściem. Wszystkie potrzeby 
są na linach wciągane do góry. Za Kufstein są coraz piękniejsze 
widoki na Tyrol. Zgrabne wioski, stawy, jeziora, w środku wiosek 
ładne kościoły z wysokimi wieżami, stare zamczyska, romantycznie 
położone na stromych zboczach, duże fabryki, wśród nich bardzo 
widoczna duża prasa do torfu. Są też piękne klasztory, cała dolina 
okrążona olbrzymimi górami, a w szczególności zamek, który arcy-
książę Ferdynand II z Austrii zbudował dla swej z ludu pochodzącej 
żony Filipiny Weber. To wszystko ukazywało się nam w promie-
niach zachodzącego słońca. To wszystko przebiegało koło nas bardzo 
szybko i wieczorem dotarliśmy do stolicy Tyrolu — Innsbrucka.

W pośpiechu znaleźliśmy nocleg, a potem udaliśmy się do dwor-
skiego kościoła. Jest on udekorowany wokół wejścia trzydziestoma 
figurami, a w środku przed ołtarzem głównym stoi sarkofag cesa-
rza Maksymiliana. Po lewej stronie wejścia stoi pomnik i statua 
Andreasa Hofera, patrioty, który dowodził Tyrolczykami w walkach 
z Francuzami w 1809 roku. Stoją również pomniki innych, którzy 
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zginęli za Ojczyznę. Dekoracja ołtarza głównego nawiązuje do sceny 
z ogrodu oliwnego. Przedstawia anioła z kielichem i Pana Jezusa na 
kolanach, po drugiej stronie trzej śpiący apostołowie. Przy ołtarzu 
św. Józefa ze względu na jego święto świeciło się czterdzieści świec. 
Jest także droga krzyżowa, przy której modliło się wiele pobożnych 
osób. Mimo późnego wieczoru odwiedziłem również kolegium 
Jezuitów, a w nim kilku studentów z domu.

Następny wieczór nasza pielgrzymkowa grupa spędziła w restau-
racji. Wcześniej, rano, jechaliśmy dalej przez Brenner, wśród tyrol-
skich gór. Widok był piękny. Przez jakiś czas towarzyszyła nam rzeka 
Russbach. Byliśmy coraz dalej od Ojczyzny na wysokości pięciu 
tysięcy stóp. To był najwyższy punkt przejścia Brenner. Tu przyjęła 
nas poczta Schönberg. Warta podziwu przygotowywana budowa 
kolei, która miała połączyć Niemcy z Włochami i skrócić czas 
podróży. Z Schönberg szybko podążaliśmy do Sterzing [wł. Vipiteno] 
wzdłuż Stubehthal [Doliny Stubai] z widokiem na Ferner, wysokie 
góry z wiecznym śniegiem. Jechaliśmy koło małego kościółka, dokąd 
w 1809 roku dotarły ostatnie wojska francuskie. Mijaliśmy zamczy-
ska i ostatnią stację pocztową Mittenwald. Tu na pamiątkę wsta-
wiono w ścianach kule. Późnym wieczorem dotarliśmy do Brixen 
[wł. Bressanone]. Nie widzieliśmy tam nic, bo było ciemno i wieczo-
rem, i rano. Na wysokiej górze jest tu żeński klasztor.

Drogę z Innsbrucka do Bozen [wł. Bolzano] przebyliśmy pod-
stawionym wozem, wszyscy razem. Było to bardzo niewygodne. 
Bozen leży w pięknej dolinie, jest tu dużo bogactwa, wille i zamki, 
duże folwarki. Swego czasu jako gimnazjalista namalowałem widok 
z Bozen i bardzo się ucieszyłem, gdy znalazłem to miejsce bardzo 
trafnie przeze mnie ujęte.

Po odświeżeniu się udaliśmy się do kościoła parafialnego w środku 
miejscowości. Duży i ładny z dużą wieżą. Potem udaliśmy się na 
niedaleko położony cmentarz, tzw. Campo santo — Święta zie-
mia. Cmentarz bardzo ładnie położony, uporządkowany. Nad por-
talowym wejściem złotymi literami złożony napis po łacinie: 
„Zmartwychwstaniemy”. Był to pierwszy cmentarz na włoskiej ziemi, 
który widzieliśmy. Jego mur tworzył kwadrat, pośrodku znajdowała 
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się kolumnada, w której wmurowane były ołtarze, obrazy drogi krzy-
żowej i pomniki. Wewnętrzny cmentarz przecina droga w kształcie 
krzyża.

Po kilkugodzinnym pobycie w Bozen udaliśmy się pociągiem 
w dalszą drogę z krótkim przystankiem w Trydencie. Tu w latach od 
1545 do 1563 odbył się ostatni Sobór. Chcieliśmy też pojechać nad 
jezioro Garda, ale zostaliśmy odstraszeni przez kilku podejrzanych 
typów, którzy też się tam wybierali. Pojechaliśmy więc koleją prostą 
drogą do Werony i dotarliśmy tu wieczorem. W Weronie najęliśmy 
przewodnika niemieckojęzycznego i zwiedzaliśmy to, co najważniej-
sze. Kościoły, sławne budowle, domy, pałace, również dom, z którego 
pochodziła Julia z dramatu Romeo i Julia. Zwiedziliśmy cmentarz 
i instytut, gdzie wyrabiano sztuczne kwiaty, które wyglądają jak praw-
dziwe. Tutaj znajduje się też szkoła dziewcząt, które zostały wyku-
pione z niewolnictwa przez chrześcijańskich misjonarzy. Uczą się i są 
po chrześcijańsku wychowywane. Wyglądają zdrowo, są wesołe.

Następnie pociągiem udaliśmy się dalej, do Padwy. Niezwykła 
w tym czasie burza śnieżna towarzyszyła nam przez całą drogę. 
Niebywałe. Miałem szczęcie odprawić Mszę Świętą w kaplicy przy 
grobie św. Antoniego. W kościele św. Antoniego jest wiele kaplic, 
a ściany są ozdabiane pięknymi relikwiami. Obrazy przedstawiają 
sceny z życia świętego Antoniego. Są też sceny przedstawiające cuda. 
Na przykład kiedy koło Rimini Święty głosił kazanie nad brzegiem 
morza, wielkie ławice ryb przypłynęły na brzeg i wystawiły głowy 
ponad wodę, a po kazaniu i błogosławieństwie znakiem świętego 
krzyża poruszyły płetwami, potem schyliły głowy i zniknęły znów 
w falach wody. Również cud z osłem, który przed świętym, trzyma-
jącym konsekrowaną hostię, ugiął swoje kolana, schylił głowę i pozo-
stawał w tej pozycji ofiarnej aż mu podano świętą hostię, a mimo że 
kilka dni nie dostawał jeść, położony owies zjadł dopiero potem.

Duże bogactwa są w skarbcu, złoto, srebro, kamienie szlachetne, 
a w gotyckiej, bogato zdobionej monstrancji znajduje się język 
Świętego. Można zobaczyć również relikwie dwunastu Apostołów 
oprawione w złoto i srebro. Byliśmy również w innych kościołach 
i starej kawiarni Petrochi, i w katakumbach.
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Następny nasz cel to Wenecja. Tu zamiast wozu i koni najmu-
jemy gondolę, bo do wszystkich ważnych i ciekawych miejsc można 
dotrzeć tylko łodzią. Panuje tu cisza, nie ma powozów, słychać 
tylko śpiew gondolierów i turystów. Zwiedzamy największą atrakcję 
Wenecji — plac św. Marka z pięknym kościołem i wieżą św. Marka. 
Wystrój kościoła, choć trochę ciemny, jest bardzo piękny. Za ołta-
rzem znajdują się duże kolumny z alabastru; gdy padają na nie pro-
mienie słoneczne, są przezroczyste. O godzinie pierwszej w nocy są tu 
jeszcze odprawiane Msze Święte. Przepiękny jest stary biskupi fotel 
św. Marka. Z wieży podziwiać można rozległy widok na kościoły, 
pałace i morze.

Przy schodzeniu z wieży potknąłem się i upadłem, zwichnąłem 
nogę. Poza Ojczyzną taki pech waży podwójnie, tym bardziej że 
trzeba dużo chodzić.

Dzwony z wieży i z kościołów słychać przez cały dzień. Dzwonią 
jakby bardziej uroczyściej niż w domu. Oprócz dużej liczby ludzi, 
widać tu wielką ilość gołębi. Mają one prawo bytu i podobno są przez 
miasto karmione. Przed kilkoma stuleciami Republika Wenecka 
toczyła wojnę z Turkami. W ostatniej, trudnej bitwie admirałowi 
udało się wygrać. By uwolnić republikę od strachu i szybko prze-
kazać wieść o wygranej, wysłał gołąbka pocztowego. Ten szczęśliwie 
dotarł z wiadomością i od tego czasu nikt nie może robić gołębiom 
nic złego.

Obok placu jest wielki pałac Dożów — dziwny. W pomiesz-
czeniach olbrzymia biblioteka, galeria z obrazami, między innymi 
największych rozmiarów przedstawione niebo. Widzimy okropne 
więzienia, dachy z ołowiu, no i Most Westchnień.

Zwiedzamy jeszcze kilka kościołów, między innymi Santa Maria 
della Salute z piękną kopułą. Postawiono go w tym miejscu z wdzięcz-
ności za łaskę ocalenia reszty miasta przed dżumą. Potem kościół 
św. Jerzego Większego, sławny, gdyż w 1800 roku odbyło się w nim 
konklawe kardynałów przy wyborze Piusa VII, ponieważ Rzym był 
wtedy w rękach Francuzów. Ciekawostką jest obraz przedstawiający 
św. Wawrzyńca, który leży na rozżarzonych węgłach. Odnosi się 
wrażenie, że Święty obraca się w każdym kierunku za oglądającym 
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i że zawsze ma się ten sam obraz przed sobą. Oglądaliśmy również 
obraz Tiziano Vecellio [Tycjana] — „Wniebowzięcie Marii” i obok 
jego ostatni obraz, namalowany, gdy miał 98 lat [Staude podaje błęd-
nie; Tycjan zmarł, mając ok. 86–88 lat] — „Złożenie [Chrystusa] do 
Grobu”.

Na koniec zwiedzania Wenecji należy jeszcze wspomnieć sławne 
produkcje szklanych pereł i szklanych koronek, które tylko tu są pro-
dukowane ze względu na tak inną atmosferę, która jest potrzebna do 
produkcji.

Pałace nieziemsko piękne stoją na ogół puste, bo ich właściciele 
w większości są na dobrowolnym wygnaniu.

Po zwiedzaniu wracaliśmy tą samą drogą do Padwy. Na drugi 
dzień wcześnie rano ruszyliśmy wynajętym przez brata Walentyna 
omnibusem w dalszą drogę do Ferrary. Połowę mieliśmy zapła-
cić woźnicy, a resztę złożyć w klasztorze. Jechaliśmy koło zamków 
hrabiego Modeny, który żyje na zesłaniu, potem przez Cantaio do 
Rovigo, a następnie przy rzece, która jest granicą między austriacko- 
-wenecjańskimi ziemiami i teraźniejszym królestwem Włoch.

Rozdział IV

Skończyła się austriacka ziemia, wojsko i mundury. Musiałem się 
przyzwyczaić, że jestem na obczyźnie. Ostatni raz skontrolowano 
nam paszporty i w deszczu i po złych drogach udaliśmy się w dwóch 
łodziach przez rzekę, która bardzo wezbrała. Wyśmiewani i wyszy-
dzani przez włoskich żołnierzy granicznych wysiedliśmy po drugiej 
stronie rzeki. Tu zaczęły się szykany kontrolerów. Nasze dokumenty 
i rzeczy były poddawane kilkakrotnej kontroli w różnych miejscach. 
Rozmawiano z nami bardzo nieprzyjemnie. Na przykład jednemu 
z nas, który niosąc bagaże, nie od razu mógł zdjąć kapelusz z głowy, 
przy wejściu do pokoju niegrzecznie zwrócono uwagę, wskazując 
popiersie Wiktora Emanuela, czy nie uważa, że należy się cześć oso-
bie, której popiersie tu stoi. Tak to jest. Ten sam urzędnik pewnie 
by się śmiał z katolickiego księdza, który ze czcią schyla głowę przed 
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krzyżem, wyśmiałby naszą bigoterię. A z nim pewnie i inne „dzieci” 
tego świata.

Po wielogodzinnym oczekiwaniu w Pontelagoscuro koło wieczora 
jechaliśmy koleją przez Ferrarę do Bolonii. Jest to jedno z najpięk-
niejszych i największych miast Włoch. Siedemdziesiąt tysięcy miesz-
kańców. Zwiedzaliśmy pałac papieskiego legata, pałac króla Enzio, 
kościół św. Petroniusza — ma trzy główne nawy i dwadzieścia kilka 
bocznych kaplic. Potem udaliśmy się do kościoła św. Dominika. 
W bocznej kaplicy spoczywa ciało Świętego. Piękne freski przed-
stawiają sceny z jego życia. Zwiedzamy katedrę, pałac arcybiskupa 
i kościół św. Katarzyny z Bolonii.

Następnie jedziemy do sanktuarium maryjnego Matki Bożej od 
św. Łukasza. Wzdłuż piętnastu stacji różańcowych wchodzi się do 
góry, na której stoi kościół. Tu znajduje się namalowany przez ewan-
gelistę Łukasza obraz Matki Bożej, przechowywany pod szczególną 
ochroną. Na naszą prośbę podano go nam do uczczenia pocałun-
kiem. Kościół był w remoncie i panował w nim nieład. Żołnierze na 
zewnątrz śpiewali na nas, Niemców, ironiczne piosenki, co bardzo 
przeszkadzało w nabożeństwie.

Z góry mamy piękny widok na domy, mosty, wiele różnych wież 
i wieżyczek. Jedna z wież ratusza stoi bardzo krzywo, tak iż ma się 
wrażenie, że zaraz się przewróci. Po powrocie do miasta zwiedzamy 
galerię obrazów, uniwersytet, bibliotekę i kościół św. Stefana. Składa 
się on z siedmiu połączonych ze sobą kościołów i jest kopią kościoła 
Grobu w Jerozolimie.

Następnego dnia jedziemy koleją dalej, do Ankony. Pociąg jedzie 
prawie cały czas wzdłuż brzegu Adriatyku. Jedziemy też przez kilka 
ciekawych miast. I tak mijamy Imolę, miejsce gdzie Pius IX — zanim 
został papieżem — był arcybiskupem, potem Cesena — rodowe 
miasto Piusa VI i Piusa VII, dwóch papieży, którzy cierpieli pod 
Napoleonem I. W pobliżu na wzgórzu jest klasztor Benedyktynów 
Maria del Monte, gdzie Pius VII żył jako benedyktyn.

Potem przejeżdżaliśmy koło Rimini. Tu interesujący jest cudowny 
obraz Matki Bożej, odwiedzany przez wielu turystów i pielgrzymów. 
Potem minęliśmy Pesaro, gdzie urodził się kompozytor Rossini. Blisko 
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dworca widać jego posąg. Wreszcie jechaliśmy koło Senigallia, miasta 
rodowego Piusa IX, a późnym wieczorem dotarliśmy do Ankony.

Ankona to miasto forteczne, liczy trzydzieści sześć tysięcy miesz-
kańców, leży półkolem między dwoma górami i morzem. Katedra 
znajduje się na wzgórzu nad morzem, zbudowana jest w stylu romań-
skim. Stoi na miejscu dawnej pogańskiej świątyni. Zbudowana 
jest na planie greckiego krzyża, ma trzy nawy, kilka dużych kaplic 
i dwie krypty. Po niemiecku mówiący przewodnik oprowadził nas, 
pokazując wiele ciekawości, między innymi łuk triumfalny Trajana. 
Potem u niemieckiego gospodarza posililiśmy się do syta na sposób 
bawarski, chlebem z masłem, serem i piwem. Ciekawa była dla nas 
rozprawa sądowa, prowadzona w języku włoskim przez gremium 
ubrane w togi i talary.

Podróż pociągiem stąd do Loreto trwała około godziny. Jest to 
najsławniejsze miejsce pielgrzymkowe maryjne na świecie. Poprzez 
tunel dotarliśmy do Loreto. Loreto liczy sześć tysięcy mieszkańców, 
leży na wzgórzu, składa się tylko z jednej ulicy ze sklepami i domami, 
a na końcu stoi piękny duży kościół, w którym mieści się Santa Casa, 
czyli Święty Dom.

Znaleźliśmy zakwaterowanie. Potem pierwsze kroki skierowali-
śmy do kościoła. Na placu przed kościołem maluje się pałac biskupi, 
który w większej części zamieniony został na koszary. Na podwórzu 
znajduje się piękna fontanna i figura papieża Sykstusa IV. Bokiem 
weszliśmy do domu Bożego, gdzie stoi Santa Casa. Prawdziwy domek 
Matki Bożej z Nazaretu został tu przeniesiony w cudowny sposób.

Jest pewne, choć niepotwierdzone przez nauczycieli Kościoła, 
że po Wniebowstąpieniu Chrystusa święci Apostołowie i pierwsi 
chrześcijanie czcili domek błogosławionej Panny z Nazaretu, w któ-
rym — według Pisma Świętego — Archanioł Gabriel oznajmił 
Maryi, że została wybrana przez Boga i będzie Matką Mesjasza. 
Pielgrzymi coraz liczniej przybywali do domu świętego w Nazarecie, 
gdy Konstantyn Wielki zniósł prześladowanie chrześcijan, a jego 
święta matka Helena kazała wybudować nad tym domem piękną 
świątynię. Szczyt popularności pielgrzymki osiągnęły w czasie wojen 
krzyżowych. Gdy jednak Saraceni zdobyli Ziemię Świętą i wszędzie, 
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a zwłaszcza w chrześcijańskich historycznych dziełach, poczynili 
wiele spustoszeń, Pan Bóg sprawił, że święty domek z Nazaretu, 
przedmiot ogólnego kultu chrześcijan, za pontyfikatu Mikołaja IV 
w 1291 roku został przeniesiony z Palestyny w okolice Ankony koło 
miasta Recanati, a stąd w czasie jednego roku zmienił swoje miejsce 
jeszcze trzy razy, aż stanął na miejscu, gdzie stoi do dziś. Historię tę 
opisał papież Klemens VIII na marmurowej płycie.

Wnętrze domu jest ciemne, z surowej cegły. Wiele świecących 
lamp sprawia jednak, że jest dość jasno. Jest tu pokazane miejsce, 
gdzie klęczała błogosławiona Panna, gdy przybył do Niej Anioł ze 
zwiastowaniem. Jest również wnęka, gdzie stał piec. Znajduje się 
tu również naczynie, którego używała Święta Rodzina. Teraz święci 
się tu przedmioty. Na ołtarzu umieszczona jest piękna figura Matki 
Bożej, wyrzeźbiona w drewnie cedrowym. Służący ojciec podał mi 
naczynie do ucałowania. Przed sześciu laty modliłem się i odprawi-
łem Mszę Świętą w Ziemi Świętej w miejscu, gdzie wcześniej stał 
ten święty domek, na jego fundamentach. Kościół zwiedzamy pro-
wadzeni przez niemieckiego spowiednika i przy ścisku wielu cieka-
wych i chciwych pieniędzy mieszkańców Loreto, a w szczególności 
tzw. betturinów, dorożkarzy. Bardzo nachalni, chcieli nas wieźć do 
Rzymu.

Niemiecki ojciec nie chciał nam pomóc w załatwieniu dorożkarza. 
Przekonał nas do innego ojca, który już dwadzieścia pięć lat mieszka 
w Loreto, ale i ten nie chciał nam pomóc. Nie chciał z tymi ludźmi 
mieć do czynienia. Nie stawiało to ich w dobrym świetle. Baliśmy 
się, co będzie dalej. Na drugi dzień próbowaliśmy uzgodnić wyjazd 
do Rzymu z dorożkarzami. Zażądali bajecznej sumy 80 franków lub 
20 talarów od osoby, poza tym pięciu noclegów.

Do tego doszło jeszcze nieprzyjemne zdarzenie. Do kolacji przy-
szło kilku muzyków, którzy muzyką chcieli nas rozweselić, a że jest 
post, kategorycznie się sprzeciwiliśmy. Wówczas zwrócili się do nas 
z pretensjami, że po Niemcach tego się nie spodziewali. Atmosfera 
była niedobra. Wzięliśmy pod uwagę wszystkie przeciwności, także 
zimny, porywisty wiatr, i postanowiliśmy wrócić do Bolonii i jechać 
pięć dni pociągiem, a nie przeprawiać się przez Apeniny.
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Na drugi dzień próbowaliśmy wszyscy razem odprawić Mszę Świętą 
w świętym domku lub obok, ale nie było to możliwe. O godzinie 9 
odchodził pociąg. W pośpiechu zapomniałem zabrać z oberży laskę 
i parasol. Było za późno, by wrócić.

Jechać z Bolonii do Florencji w poprzek przez Apeniny, przez trzy-
naście różnych tuneli, też kosztowało nas trochę strachu, bo wichura 
i woda zerwały most i trzeba było przejechać przez prowizorkę. 
Wieczorem, dopiero o godzinie 10, dojechaliśmy do Florencji. 
Sześćdziesiąt mil bez jedzenia i picia.

Florencja jest pięknym, dużym miastem. Począwszy od kostki 
brukowej, wszystko jest tu doskonałe. Pierwsze kroki, jak przystoi 
pielgrzymom, skierowaliśmy do katedry. Obok stoi wieża z dzwo-
nami, cała wyłożona białym i czarnym alabastrem. W środku jest 
wprawdzie ciemno ze względu na całe malowane okno, ale też pięk-
nie i nabożnie. Niedaleko stoi baptysterium św. Jana z czworgiem 
drzwi. Potem zwiedzaliśmy kościół Dominikanów, a w klasztorze 
celę malarza Fiesole, nazywanego błogosławionym, który żył tam 
jako brat zakonny. Malował przepiękne obrazy, zwłaszcza Matki 
Bożej. Następnie zwiedzaliśmy galerię z obrazami florentyńskiej 
szkoły, w bibliotece ręcznie pisane mszały i inne książki, które bar-
dzo nas interesowały.

Jednak człowiekowi wszystko staje na przekór, gdy musi zrozu-
mieć, że nie ma nic gorszego jak choroba, która się i mnie przy-
darzyła. Duże bóle, temperatura i osłabienie straszyły mnie, że na 
obczyźnie będę musiał spędzić czas w łóżku. Ale Pan Bóg w swej 
dobroci odsunął chorobę i po południu poczułem się lepiej. Z wielką 
radością mogłem znów wszystko zwiedzać.

Florencja jest bardzo bogatym miastem. Galerie, kościoły, pałace, 
klasztory. Dzieła mistrzów — Tycjana, Michała Anioła Buonarotti, 
Machiavellego i innych. Na drugi dzień zwiedzaliśmy jeszcze pałac 
Pitti i w nim galerię, podziwialiśmy obraz Rafaela: Matka Boża 
z Dzieciątkiem na kolanach, a obok oparte dziecko, późniejszy Jan 
Chrzciciel [„Madonna ze szczygłem”]. Poza tym dziewczęta z kwia-
tami bardzo nachalnie starały się u nas pozbyć kwiatów, niby za darmo, 
ale jednak czekały na zapłatę. Dają one Florencji nazwę. „Florencja” 
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oznacza „kwitnące”, „bogate w kwiaty”. Pod bramami miałem jesz-
cze duży kłopot z urzędnikami podatkowymi. Przy przeszukiwaniu 
i kontrolowaniu moich rzeczy stwierdzili, że moja z domu przywie-
ziona, nowa kapłańska sutanna ma być opodatkowana.

Dalsza droga z Florencji do Livorno przebiegała przez piękne oko-
lice. Wioski z ogrodami i willami — do Pizy, znanej ze swej krzywej 
wieży. Od tego momentu droga była bardzo monotonna i pusta. 
Dotąd naszą podroż odbywaliśmy lądem. Ze względu na chorobę 
morską bałem się wsiąść na statek. Wspominam moją podróż do 
Jerozolimy, ale z przychylności do moich współpodróżnych zdecydo-
wałem się na tę szesnastogodzinną podróż. Tu znów spotkała mnie 
i księdza Rustlera następna komplikacja: nie mieliśmy wizy w pasz-
porcie od nuncjusza papieskiego. Ponieważ nie było w Livorno 
konsula papieskiego, przekazano nas do hiszpańskiego konsulatu. 
Czas był bardzo krótki, by to jeszcze załatwić, gwar i śmiech w por-
cie ogromny, bagaże były szybko na burcie, więc nie pozostało nam 
nic innego, tylko płacić i prosić o wizy. Kosztowało to 7 franków, to 
jest około półtora talara. Barka, która przypłynęła z Genui, była dość 
przepełniona, szukaliśmy takiej na noc, bo była już trzecia po połu-
dniu. Kłopot sprawiła mi choroba morska już po półgodzinie na 
morzu. Jeszcze trzy osoby planowały pozostać ze mną na pokładzie. 
Nie mieliśmy apetytu, najwięcej cierpiał ksiądz Ernst.

W nocy przepływaliśmy koło wyspy Elby, jasno oświetlonej. Było 
to pierwsze miejsce zesłania Napoleona I.

O godzinie 6 rano wpłynęliśmy do portu Civitavecchia. Długo-
trwała kontrola paszportów, wiz, bagaży, szantaże jak zwykle, spo-
wodowały, że nie zdążyliśmy na pierwszy pociąg do Rzymu. Była 
niedziela, więc udaliśmy się do miasta, by wziąć udział w Mszy 
Świętej. Do kościoła wchodziło wojsko, była to msza wojskowa. 
Kapelan wojskowy wprawdzie odprawiał, ale o skupieniu i modli-
twie nie było mowy, przynajmniej z mojej strony. Orkiestra głośno 
grała marsza, uwertury, ale nic w duchu modlitwy. Miałem wraże-
nie, że i Pan Bóg musiał się zadowolić dobrymi chęciami. 

Pociąg jechał wzdłuż brzegu morza, co było dość ciekawe. Jednak 
kilka mil przed Rzymem były same bagna, a na łąkach pasło się 
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bydło. Planowaliśmy, że z Rzymu szybko pojedziemy do Neapolu 
i dopiero w Wielkim Tygodniu wrócimy. Zamiary jednak zmieni-
liśmy, gdyż dowiedzieliśmy się, że w Kaplicy Sykstyńskiej ma być 
odprawiane nabożeństwo żałobne za zmarłego rok wcześniej króla 
Maksa z Bawarii i księża z Bawarii chcieli wziąć w nim udział.

Wreszcie dotarliśmy do celu i z przyspieszonym biciem serca 
patrzyliśmy na wzgórza i piękne miasto Frascati. Potem pokazał się 
nam kościół św. Pawła za Murami. Piękny i nowy. Następnie zoba-
czyliśmy Jana na Lateranie, St. Maria Maggiore i wreszcie dworzec. 
Stąd jechaliśmy omnibusem przez zapełnione ulice do niemieckiego 
domu pielgrzyma „Maria del Anima”, gdzie czekaliśmy na zakwate-
rowanie. Nie otrzymaliśmy go, bo budynek był w połowie rozebrany 
i w remoncie. Otrzymaliśmy pokój w oberży, jedno pomieszczenie 
bez żadnych wygód, ściśnięci razem na jedną noc. Ale chwała Bogu, 
szczęśliwie znaleźliśmy się w Rzymie.

Rozdział V

Mój piękny, długo oczekiwany i wymarzony cel został osiągnięty. 
Byłem w Rzymie. Dotarłem tu w tak zwaną czarną niedzielę, podob-
nie jak przed sześciu laty do Jerozolimy. Wtedy stąpałem po świętych 
miejscach naszego zbawienia, a teraz wstąpiłem na Skałę, z której 
od 1800 lat łaski zbawienia spływają na cały świat. Tą radością nie 
mogłem się za bardzo cieszyć, bo byliśmy zbyt niewygodnie umiesz-
czeni. Po dwóch spaliśmy na jednym łóżku, w pokoju były tylko 
dwa krzesła i mały stolik. Nie mogliśmy spełniać naszych religijnych 
powinności, np. modlitwy brewiarza. Bóg w swej dobroci pomógł 
nam jednak przez innych i pobyt stał się dla nas przyjemniejszy.

Następnego dnia udaliśmy się do kościoła Maria del Anima, by tu 
przez złożenie ofiary Mszy Świętej podziękować za opiekę w czasie 
podróży. Tu spotkaliśmy dyrektora „Anima”, któremu opowiedzie-
liśmy o naszych kłopotach, a ksiądz Rustler wręczył list polecający 
od naszego arcybiskupa i kardynała Schwarzenberga dla nas obu. 
Dyrektor obiecał w ciągu dnia załatwić lepsze zakwaterowanie, co 
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też wieczorem się stało. Pokój był niedrogi, ale bardzo elegancki. 
Również pozostałym księżom załatwił jeszcze dwa pokoje.

Pierwsze kroki skierowaliśmy z przewodnikiem do św. Piotra. 
Niech czytelnicy idą ze mną. Wprawdzie nie jestem w stanie wszyst-
kiego dokładnie opisać, ale chcę przede wszystkim opowiedzieć 
o siedmiu głównych kościołach. 

Katedra Świętego Piotra
Droga prowadzi nas przez most św. Anioła, który łączy dwa brzegi 

Tybru. Nazwa pochodzi od wielkiej liczby posągów aniołów ozda-
biających balustrady mostu. Anioły trzymają przedmioty z drogi 
krzyżowej Pana. Jest tu też Pałac Anioła, który jest właściwie więzie-
niem Rzymu, a jego nazwa związana jest z dużą figurą św. Archanioła 
Michała umieszczoną na kopule. Archanioł ukazał się z mieczem, 
podczas gdy w Rzymie panowała dżuma.

Długą ulicą za pałacem dochodzimy na plac św. Piotra i widzimy 
przed sobą największy kościół świata. Na środku stoi duży obelisk, 
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który kiedyś stał w ogrodach okrutnego cesarza Nerona i był świad-
kiem rzezi chrześcijan. Teraz na jego szczycie znajduje się krzyż, który 
jest relikwią z krzyża Chrystusa. Na podstawie od strony kościoła 
wyryto napisy po łacinie:

Chrystus zwycięża
Chrystus panuje
Chrystus nakazuje
Niech Chrystus swój lud uchroni przed wszelkim złem

a z drugiej strony:

Patrzcie to krzyż Pana
Uciekajcie złowrogie mocarstwa
Zwyciężył lew z plemienia Judy.

Stąd jeszcze dość długo trzeba iść, by dojść do tarasu i schodów, 
które prowadzą do przedsionka kościoła św. Piotra. W przedsionku 
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stoją dwie figury na koniach — cesarza Konstantyna i Karola 
Wielkiego. Z przedsionka do kościoła prowadzi pięć bram. Jedna 
to Brama Jubileuszowa, która jest zamurowana i tylko co dwadzie-
ścia pięć lat jest otwierana na początek roku. Papież złotym młotem 
stuka w ścianę, wyjmuje jeden kamień, a brama jest potem otwarta 
cały rok.

Z podziwem patrzy się na wielkość wszystkiego, co się oczom uka-
zuje. Kościół składa się z nawy głównej i dwóch bocznych. Z prawej 
i z lewej strony znajdują się tu kaplice. W naszych warunkach byłyby 
to małe kościoły. Z prawej kaplica chrzcielna, potem Najświętszego 
Sakramentu, naprzeciw z lewej strony — kaplica Najświętszej Panny. 
Idąc po kosztownej, marmurowej posadzce, nad sobą widzimy 
bogato złocone sklepienie ciągnące się wzdłuż kościoła. Tu z pra-
wej strony koło filara umieszczona jest bardzo stara figura św. Piotra 
siedzącego na tronie z kluczami w ręku. Przedstawia ona tego, do 
którego boski Mesjasz powiedział: „Tobie dam klucze królestwa nie-
bieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, 
a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16, 19). 
Posąg został wykonany z brązu na polecenie świętego papieża Leona 
Wielkiego. Pielgrzymi przez stulecia całują prawą stopę i dotykają 
ją czołem na znak czci i poddania Piotrowi i wszystkim jego następ-
com, dlatego noga stała się już bardzo nieforemna.

Idąc dalej środkową nawą, dochodzi się do konfesji, tzn. do gro-
bowca, św. Piotra. Tu spoczywa ciało Księcia Apostołów. To miejsce 
jest otoczone białą marmurową poręczą i dwoma szerokimi scho-
dami z takiego samego marmuru schodzi na dół. Na poręczy w dzień 
i w nocy palą się sto dwadzieścia dwie lampy. Każdy pielgrzym klęka 
w miejscu, gdzie już wiele milionów ludzi klęczało i modliło się za 
papieża, Kościół i swoje własne sprawy i prosiło o wstawiennictwo 
św. Piotra.

Nad Konfesją, nad grobem św. Piotra, znajduje się wolno stojący 
ołtarz, przy którym tylko Ojciec Święty lub kardynał w jego obec-
ności, zwrócony twarzą ku ludziom, może odprawiać Mszę Świętą. 
Nad tym bardzo prostym ołtarzem, ozdobionym tylko dużym 
złotym krzyżem i sześcioma świecznikami, wznosi się na czterech 
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filarach olbrzymi baldachim. Nad tym baldachimem wznosi się 
dopiero kopuła Piotrowa, wewnątrz której po łacinie, złotymi, ludz-
kiej wysokości literami, dobrze do czytania z dołu, znajdują się słowa 
Pana do Piotra: „Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbu-
duję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16, 18). 
Obok papieskiego ołtarza z lewej i prawej strony rozciągają się duże 
poprzeczne nawy, które z główną nawą i jej przedłużeniem za tym 
ołtarzem tworzą duży krzyż. Jest tu wiele kaplic, ale i konfesjona-
łów. Tu spowiedź jest możliwa we wszystkich językach. Są tu księża 
z całego świata.

Za ołtarzem, około osiemdziesięciu kroków naokoło filara, na któ-
rym spoczywa Piotrowa kopuła, wysoko nad tym ołtarzem, umiesz-
czony jest fotel z pozłacanego brązu. Tu przechowywany jest pierwszy 
biskupi tron św. Piotra. W całym kościele jest wiele monumentów, 
figur i statuetek królów, książąt i papieży. Również cztery filary, na 
których spoczywa kopuła, są bogato ozdobione. Szczególnie intere-
sujący jest tylny lewy filar, figura świętej Weroniki z chustą. Nad nią 
na galerii w filarze przechowywane są relikwie: większa część chusty, 
część krzyża Chrystusa i gwóźdź z ukrzyżowania.

Z lewej strony są drzwi, za którymi następnie długim korytarzem 
wchodzi się do zakrystii. Tu znajduje się ołtarz, przy którym przy-
jezdni kapłani mogą odprawiać Mszę Świętą, a potem zjeść śnia-
danie. Przy filarze ze św. Weroniką jest zejście na dół do dolnego 
kościoła i do krypty św. Piotra. „To miejsce jest święte”, ponieważ 
pod ołtarzem spoczywa Książę Apostołów, albo też dlatego, że od 
stuleci najwięksi święci modlili i ofiarowali się tutaj. Ściany tej pod-
ziemnej kaplicy zdobią obrazy ze świętymi Piotrem i Pawłem. Są tu 
jeszcze dwa boczne ołtarze, przy których ubierają się do Mszy Świętej 
przy jednym biskupi i prałaci, a przy drugim kapłani. Pod kościo-
łem Piotrowym znajdują się szerokie i długie korytarze podziemne, 
a także katakumby z grobami i pomnikami.

Tak jak jest podziemny i nadziemny kościół, trzeba powiedzieć 
o jeszcze jednym: o dachu i kopule kościoła. Od lewej kropielnicy 
prowadzi do góry stroma droga, to jest około czterystu kroków do 
dachu. To jest duża płaszczyzna, na której można by małą wioskę 
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wybudować, a naprawdę stoi tu cały szereg małych domków. Są to 
mieszkania dla pracowników, którzy tu, na górze, pracują. Jest tu 
również woda, tryska fontanna, z dachu roztacza się piękny widok 
na wszystkie strony Rzymu, aż po Wzgórza Albańskie. Z dachu 
wchodzi się jeszcze na kopułę w głowicy — globusie. W górnej czę-
ści kopuły stoi wysoki krzyż, który z dołu wygląda na mały. W ogóle 
cała kopuła wydaje się z dołu mała, a jednak może się w niej zmieścić 
20—30 osób.

Z dachu do głowicy trzeba pokonać jeszcze czterysta schodów. 
Jest  jeszcze troje drzwi: dwoje prowadzi do wewnętrznej kopuły, 
a jedne wiodą na zewnętrzną galerię. Gdy patrzy się na dół, ludzie 
w kościele wyglądają jak mrówki. Z zewnętrznej galerii można zoba-
czyć więcej niż z dachu.

Wejście na kopułę zajmuje około 6/4 godziny i po zejściu jest się 
bardzo zmęczonym, ale i uradowanym tym, co się widziało z tego 
pierwszego kościoła głównego.

 Do następnego kościoła głównego, św. Pawła za Murami, 
trzeba iść dwie godziny. Stoi daleko poza miastem, po prawej stronie 
drogi do Ostii. Przechodzi się koło osobliwej kaplicy, która stoi na 
placu, gdzie było więzienie i święci apostołowie Piotr i Paweł razem 
byli prowadzeni na śmierć przez żołnierzy. Tu, na ziemi, na krótki 
czas musieli się pożegnać, by znowu spotkać się w niebie, gdzie już 
żadne cierpienie i żadne przeciwności ich nie rozdzielą. Piotr był 
prowadzony na górę do ukrzyżowania, a Paweł został ścięty na ulicy 
koło Tybru w drodze do Ostii.

Kościół św. Pawła jest jednym z najstarszych kościołów Rzymu. 
Został zbudowany przez Konstantyna Wielkiego i poświęcony przez 
świętego papieża Sylwestra. Później został rozszerzony i w ciągu wie-
ków był przez papieży czczony jako pomnik chrześcijaństwa i w każdy 
możliwy sposób poprawiany. Stał około 1500 lat jako piękna świą-
tynia Rzymu, ale w nocy z 15 na 16 lipca 1823 roku okropny pożar 
zniszczył jego największą część. Papież Leon XII, wówczas urzędujący 
w Rzymie, zwrócił się do katolickiego świata o ofiary na odbudowę 
tej świątyni i tę odbudowę rozpoczął. Tak powstał kościół św. Pawła, 
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który widzimy dzisiaj, choć nie jest jeszcze wykończony. W 1854 
roku papież Pius IX uroczyście go poświęcił w asyście wszystkich 
kardynałów i więcej niż dwustu biskupów świata. Nowy kościół 
św. Pawła to majestatyczna budowla, która robi ogromne wrażenie, 
podobnie jak katedra św. Piotra.

Idąc od głównego wejścia, które nie jest jeszcze wykończone, 
wzrokiem ogarniamy przeogromny kościół. Główną nawę pod-
pierają osiemdziesięciosześciometrowej wysokości błyszczące, mar-
murowe filary. Kościół ma jeszcze cztery nawy boczne. Sklepienie, 
które okrywa bazylikę, jest bogato dekorowane złotem i odbija się 
pięknie w lustrzanym, marmurowym podłożu tej świątyni. Z obu 
stron głównej nawy nad łukami, które łączą filary, umieszczone są 
okrągłe obrazy z mozaiki. Są to popiersia wszystkich papieży, na 
razie jest ich dwustu pięćdziesięciu dziewięciu, którzy przez więcej 
niż 1800 lat od Chrystusa w kolejności rządzili Kościołem Bożym. 
Nad tymi popiersiami umieszczone są kwadratowe obrazy przedsta-
wiające sceny z życia św. Pawła: od urodzenia, przez prześladowanie 
Kościoła, po nawrócenie i śmierć męczeńską.
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Tam, gdzie poprzeczna nawa przecina nawę główną, która jest zbu-
dowana w formie krzyża, stoi papieski ołtarz główny, przy którym 
również tylko Ojciec Święty, albo podczas jego obecności kardynał, 
zwrócony twarzą do ludu, może spełniać Świętą Ofiarę. Przed tym 
jest konfesja św. Pawła z kosztownym skarbem jego ciała, otoczone 
marmurową poręczą.

Nad głównym ołtarzem wznosi się baldachim na czterech mar-
murowych filarach około pięćdziesięciu stóp wysokich, który poda-
rował kościołowi zmarły wicekról Egiptu, Mehmed Ali. Po jednej 
stronie ołtarza głównego, przy bocznej ścianie, jest również pre-
zent od wcześniejszego cara Rosji, Mikołaja. Jest to ołtarz z mala-
chitu — zielonego, bardzo drogiego kamienia szlachetnego, który 
można znaleźć jedynie w rosyjskich górach. Inne ołtarze znajdują się 
w nawie poprzecznej i w kaplicach, gdzie nabożeństwa odprawiają 
bracia św. Benedykta.

W krużgankach jest bardzo wiele napisów, które pochodzą ze starej 
świątyni Pawła, to znaczy z katakumb z pierwszych stuleci chrześci-
jaństwa. Są to dowody ciągłości nauki apostolskiej, antyki potwier-
dzające katolickie dogmaty: świętych sakramentów, to znaczy świętej 
ofiary Mszy Świętej itd.

Niech św. Paweł, na którego cześć zbudowano tę przepiękną świąty-
nię i który tak bardzo przyczynił się do rozpowszechniania chrześcijań-
stwa i tak wiele cierpiał przez jego modlitwy do Boga, wnet doprowadzi 
do nawrócenia innych narodów na tym świecie. Pomoże i Bóg.

Trzecim z głównych kościołów Rzymu jest Bazylika św. Jana 
na Lateranie. Ta bazylika, która jest też nazywana kościołem late-
rańskim, jest matką wszystkich kościołów miasta i świata. Kościół 
stoi na miejscu, gdzie kiedyś bardzo zamożna rzymska rodzina 
Lateranus miała iście królewski pałac, który przekazała cesarzowi 
Konstantynowi Wielkiemu na własność, a ten z kolei przekazał pałac 
na własność Kościoła ówczesnemu papieżowi Sylwestrowi. Od tego 
czasu przez 1100 lat papieże używali pałacu jako miejsca zamieszka-
nia. Konstantyn zbudował obok pałacu kościół, bazylikę Zbawiciela, 
i każdy nowo wybrany papież miał w pałacu swoje mieszkanie, 
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a w bazylice, w późniejszych czasach z balkonu kościoła, uroczyście 
udzielał papieskiego błogosławieństwa.

W ciągu stuleci kościół przeszedł dużo zmian i otrzymał wiele 
dekoracji. W czternastym stuleciu cały się spalił, a po odbudowa-
niu jego wystrój wygląda tak, jak w dzisiejszych czasach. W 1740 
roku odbudowa świątyni została zakończona i odtąd jest ona jednym 
z najpiękniejszych kościołów Rzymu.

Nad portalem umieszczony jest łaciński napis: „Sacrosancta 
Lateranensis ecclesia omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et 
caput” („Najświętszy kościół laterański, matka i głowa wszystkich 
kościołów miasta i świata”). W pobliżu Konstantyn Wielki na cześć 
św. Jana Chrzciciela zbudował kaplicę chrzcielną i w niej otrzymał 
chrzest. Stąd wzięła się nazwa św. Jan z Lateranu. Pod filarami stoi, 
tak jak w bazylice św. Piotra, figura Konstantyna. Są tu też trzy 
olbrzymie bramy. Prawa od głównego wejścia to tak zwana Brama 
Święta, która jest otwierana w roku świętym z tymi samymi ceremo-
niami, co Brama Jubileuszowa w Watykanie. We wnętrzu kościoła 
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widać bogactwo i blask pięciu olbrzymich naw. Główna nawa jest 
otoczona dużymi filarami, przy których stoją figury dwunastu 
apostołów. Powała bogato pozłacana pracą sztukatorską i podłoga 
z błyszczącego marmuru również pokazują bogactwo tej świątyni. 
Również w tej bazylice, podobnie jak i w pierwszych dwóch, jest 
papieski ołtarz, który otaczają cztery filary, na których spoczywa 
baldachim. Również tutaj jest miejsce święte otoczone marmurową 
poręczą, gdzie znajduje się krypta, a i nad ołtarzem, pod baldachi-
mem, znajduje się skrzynia, w której znajdują się głowy świętych 
apostołów Piotra i Pawła. W bocznych nawach, na prawej i lewej 
stronie, są bogato zdobione kaplice. Na szczególną uwagę zasługuje 
kaplica św. Andrzeja z Korsyki, kaplica rodziny Tortolonia i kaplica 
Najświętszego Sakramentu.

Za głównym ołtarzem w nawie poprzecznej znajdują się ołta-
rze z niezwykłymi relikwiami, m.in. drewniany ołtarz, na którym 
św. Piotr odprawiał Mszę Świętą. Z tyłu za żelazną kratą stół, na 
którym Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament; jest to pomnik 
nieskończonej miłości. Jest tu też filar ze świątyni w Jerozolimie, 
która rozdzieliła się podczas śmierci Chrystusa. Również kamień, na 
którym podczas ukrzyżowania Jezusa rzymscy żołnierze rzucali los 
o suknie Pana. Wreszcie są tu też dwa filary z pałacu Piłata.

Historia mówi o tym, iż w kościele laterańskim odbyło się czterna-
ście prowincjonalnych synodów. Odbyły się też sobory powszechne 
i biskupi z całego świata spotykali się tu pod przewodnictwem 
papieża, ustalali dogmaty wiary, a usuwali nowe kłamstwa i dawali 
modlitwy i przepisy dla chrześcijan. Na soborze w 1215 roku na 
nowo zostało potwierdzone czwarte przykazanie.

Tyle najważniejszych informacji o Matce i Królowej wszystkich 
kościołów tego miasta i świata — o kościele św. Jana z Lateranu.

Czwartą główną świątynią Rzymu jest kościół Santa Maria 
Maggiore. Piękna bazylika stoi na jednym z siedmiu wzgórz Rzymu, 
na Eskwilinie, w tym miejscu, gdzie kiedyś miała swój pałac nie-
czysta kobieta Liwia, matka pogańskiego cesarza Tyberiusza, ale na 
polecenie Boga musiała ustąpić miejsca chrześcijańskiej czystości, 
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najdoskonalej ucieleśnionej w Najświętszej Pannie Maryi. Pan Bóg 
okazał swoją wolę poprzez cud śniegu, białego, świecącego obrazu 
Niepokalanego Poczęcia.

Na początku IV stulecia mieszkał tutaj bardzo bogaty patrycjusz 
imieniem Jan. Jego małżeństwo było bezdzietne. Razem z małżonką, 
która była bardzo pobożna, postanowili część swojego bogactwa 
oddać temu, od którego je otrzymali. Bardzo szczerze prosili Boga, 
by rozjaśnił ich umysły i wskazał, jaką ofiarę mają przynieść. W nocy 
oboje małżonkowie mieli wizję. Najświętsza Panna powiedziała im, 
że na tym wzgórzu Rzymu, na którym następnego dnia będzie śnieg, 
mają zbudować kościół na jej cześć. Takie samo widzenie tej samej 
nocy miał ówczesny papież Liberiusz. Rankiem, 5 sierpnia 352 roku, 
chociaż temperatura tego lata była bardzo wysoka, największa część 
wzgórza Eskwilin była pokryta śniegiem. Wszyscy bardzo się dziwili 
temu zjawisku, również Jan i papież Liberiusz. Wielu księży spie-
szyło na to wzgórze i wszyscy chwalili Boga i cieszyli się z objawienia 
cudu Bożego i Jego świętej woli. Na koszt obojga małżonków została 
rozpoczęta budowa kościoła.
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Na pamiątkę cudu, który przyczynił się do jej powstania, nadano 
jej nazwę Santa Maria Maggiore — Śnieżna. Nazwa ta zachowała 
się do dzisiaj, a 5 sierpnia obchodzimy święto Matki Bożej Śnieżnej. 
Ponieważ kościół był zbudowany podczas rządów papieża Liberiusza, 
został też nazwany Liberiańską bazyliką. W późniejszym czasie dostał 
jeszcze dwie inne nazwy: Santa Maria del Praesepio albo Santa Maria 
Kościółek od szopki. Znajduje się w niej bowiem przywieziony 
z Betlejem żłóbek, w którym Pan Jezus leżał w stajence. Funkcjonuje 
jeszcze nazwa Kościół Świętej Maryi Większej, bo ze wszystkich 
kościołów Królowej Nieba, które są w Rzymie, ten jest największy, 
a obok Loreto w nim jest najbardziej czczona w świecie.

We wszystkich stuleciach papieże i lud rzymski z dużą miłością 
na cześć Matki Bożej dekorowali wszystko, co było złożone w domu 
Bożym. Przed kościołem jest duży filar, na szczycie którego stoi figura 
Najświętszej Panny. Z dachu kościoła wystaje wysoka, spiczasta wieża 
pośrodku dwóch kopuł. W środku bazyliki oczom ukazuje się nawa 
główna i dwie nawy boczne, ozdobione licznymi filarami. Podłoga 
jest z błyszczącego marmuru ułożonego w mozaikę. Sufit bogato 
złocony sztukatorską pracą. Złocenia na suficie zostały wykonane 
ze złota, które Krzysztof Kolumb przywiózł z Ameryki, a hiszpań-
ski dwór podarował Maryi. Odkrywca nowej części świata nazwał 
swój okręt Santa Maria. Również i tu jest papieski ołtarz z balda-
chimem, z miejscem świętym, w którym znajdują się dwie kaplice 
— zbudowana przez papieża Sykstusa V, a naprzeciw Sykstyńskiej 
zbudowana przez Pawła V, jeszcze piękniejsza — Paulińska, zwana 
również Kaplicą Borghese. W krypcie spoczywa kilku papieży, mię-
dzy innymi święty papież Pius V. Jego staraniem zostało ogłoszone 
święto Marii Królowej Różańca Świętego i modlitwa różańcowa 
została bardzo rozpropagowana. Papież umarł i w tym kościele zna-
lazł miejsce swego spoczynku.

Opuszczamy kościół główny i kierujemy nasze kroki do piątej głów-
nej świątyni Rzymu, do kościoła św. Sebastiana. Bazylika ta nie jest 
tak wielka jak wcześniej opisane kościoły, stoi przy Via Appia, dlatego 
że Sebastian był wielkim świętym miasta Rzymu. Wdzięczny Rzym, 
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a przede wszystkim papieże, na jego cześć zbudowali kościół i uznali 
go za kościół główny. Kościół ten jest najstarszą chrześcijańską świąty-
nią Rzymu i ze względu na relikwie i katakumby, do których schodzi 
się z tego kościoła i które są połączone z katakumbami św. Kaliksta, 
cieszy się dużym poważaniem. Świątynia została zbudowana przez 
papieża Damazjusza w środku czwartego stulecia, w późniejszym cza-
sie, aż do siedemnastego stulecia, przeszła wiele zmian.

Z głównego wejścia widzi się piękne wnętrze kościoła. Jest to 
miejsce, gdzie schodzi się do katakumb, półokrągłej budowli pod 
świątynią, gdzie przez wiele lat spoczywały ciała świętych apostołów 
Piotra i Pawła, nim zostały przeniesione do kościołów dla nich prze-
znaczonych. Na tym miejscu w połowie trzeciego stulecia prześla-
dowcy chrześcijaństwa podczas uroczystej Mszy Świętej ścięli głowę 
siedzącemu na biskupim tronie świętemu papieżowi Stefanowi.

Naprzeciw jest piękna kaplica z ołtarzem, pod którym spo-
czywa ciało patrona — św. Sebastiana i czeka na zmartwychwstanie 
z podwójnej męki. Z wiarą w Chrystusa oddał swoją krew. Po prawej 
stronie od wejścia jest zejście do katakumb św. Sebastiana i napis 
głoszący, że tu spoczywają w pokoju sto siedemdziesiąt cztery tysiące 
zmarłych i czterdziestu sześciu papieży. Główny ołtarz i powałę 
kościoła dekorują obrazy przedstawiające życie męczenników, przede 
wszystkim św. Sebastiana.

Na tym należy zakończyć zwiedzanie kościoła św. Sebastiana, 
a swój wzrok skierować na szósty główny kościół Rzymu — kościół 
Świętego Krzyża z Jeruzalem. Gdy św. Helena, pobożna matka 
pierwszego chrześcijańskiego cesarza Rzymu Konstantyna Wielkiego, 
znalazła w dolinie zmarłych przy górze Kalwarii krzyż, na którym 
zmarł nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, jedną jego część zatrzymała 
w Jerozolimie, drugą przesłała do Konstantynopola, a trzecią, naj-
większą część dostarczyła — wraz z innymi ważnymi relikwiami 
związanymi z męką Jezusa — do Rzymu. Konstantyn na swój wła-
sny koszt zbudował w Rzymie kościół, by w tym miejscu przecho-
wać tę część krzyża. Papież Sylwester poświęcił świątynię i dziś jest 
ona bazyliką Świętego Krzyża z Jerozolimy. W ciągu stuleci wielu 
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papieży dokonało znacznych zmian. Ostatnio za Benedykta XIV 
w 1773 roku zmieniono wygląd bazyliki wewnątrz i na zewnątrz 
na styl jemu współczesny. Ten kościół jest bardzo jasny i ma tylko 
jedną nawę. Jeżeli się wpatrzymy we wnętrze kościoła, pokazują się 
na ścianach obrazy i freski, które wskazują na znalezienie Świętego 
Krzyża i wszystko, co przy tym cudownego się stało. Wokół ołtarza 
głównego na ścianie znajduje się okrągła rotunda, która przedstawia 
drogę krzyżową Pana.

Z lewej strony od głównego ołtarza wchodzi się do kaplicy 
św. Heleny, gdzie znajdują się dwie figury świętych apostołów Piotra 
i Pawła, a powałę dekorują piękne mozaiki. Kaplica ta jest szczególnie 
ważna i ciekawa, bo jest zbudowana na ziemi z góry Kalwarii, którą 
św. Helena przywiozła z innymi relikwiami z Jerozolimy do Rzymu.

Poza tymi częściami i Świętym Krzyżem, który jest przechowy-
wany w tej kaplicy znajdują się tu jeszcze inne bardzo szczególne reli-
kwie — jeden z gwoździ, którymi Pan Jezus był przybity do krzyża 
i tabliczka, na której zostało napisane w języku hebrajskim, greckim 
i łacińskim: Jezus z Nazaretu, Król Żydowski. Wszystkie relikwie 
są jednak przechowywane w górnej kaplicy i — poza wyjątkowymi 
okazjami — są pokazywane bardzo rzadko.

Z szóstej głównej świątyni Rzymu kierujemy się wreszcie do siód-
mej i ostatniej świątyni, do kościoła św. Wawrzyńca poza Murami. 
Ten kościół zbudowany na cześć świętego diakona i męczennika 
Wawrzyńca nazywa się „poza Murami”, dlatego że wewnątrz miasta są 
inne kościoły św. Wawrzyńca (dzięki modlitwom tego prawdziwego 
rzymskiego męczennika — według wypowiedzi nauczycieli Kościoła, 
jak i całego Rzymu — a również dzięki modlitwom św. Szczepana, 
nawrócił się Zaulus), np. kościół św. Wawrzyńca in Fonte, (kościół 
św. Wawrzyńca przy Źródle), nazwany tak, ponieważ stoi na placu, 
gdzie św. Wawrzyniec ochrzcił późniejszego świętego Hipolita, jego 
stróża i jego całą rodzinę. Albo kościół św. Wawrzyńca in Lucina, 
nazwany tak, bo zbudowała go św. Lucyna, rzymska matrona, a w tej 
świątyni jest przechowywany ruszt, na którym Święty został upie-
czony żywcem.
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Główny kościół św. Wawrzyńca jest położony około pół godziny 
drogi, poza pałacem i bramą Lorenzo, przy drodze do Tivoli w ówcze-
snym Kiburze. Tutaj stał dwór św. Cyriaka, który po męczeńskiej 
śmierci Świętego Diakona zaproponował swój dwór jako miejsce 
pochówku, i rzeczywiście ten Święty Męczennik został tu pocho-
wany. Prawie sto lat później cesarz Konstantyn nad grobem Świętego 
kazał zbudować kościół. W ciągu stuleci świątynia została powięk-
szona, ulepszona i piękniej urządzona. Prace były finansowane przez 
prywatnych sponsorów i przez papieży. Obecny papież Pius przyczy-
nił się do ulepszenia i upiększenia tego kościoła i do tej pory nadal to 
czyni. Postawił na placu przed kościołem olbrzymią kolumnę, a na 
niej figurę św. Wawrzyńca.

Wchodząc do kościoła, widzi się ściany pokryte obrazami przed-
stawiającymi sceny z życia Świętego, zwłaszcza ukazujące, jak rozdaje 
on dobra kościelne i swoje własne. Te sceny wzruszają serca pielgrzy-
mów. Wykorzystują to biedni i żebracy, którzy licznie się tu groma-
dzą i proszą o jałmużnę.

Wchodząc główną bramą, widzimy trzy nawy — jedną główną 
i dwie boczne, które tworzą dwadzieścia dwa antyczne filary z gra-
nitu, ale na dole wszystkie pomiędzy sobą są niejednakowo, w róż-
nych formach połączone. Koło ołtarza głównego w prezbiterium, 
z prawej strony, widać trybunę, która była pierwotnym kościołem. 
W ścianie z prawej strony za żelazną kratą jest kamień, na którym 
został upieczony św. Wawrzyniec. Ten kamień ma sześć otworów, 
w których umocowany był żelazny ruszt. Widać jeszcze znaki spalo-
nej krwi i rozlanego tłuszczu.

Największą świętością tego kościoła są relikwie św. Wawrzyńca, 
które leżą w krypcie pod kościołem w jednym sarkofagu razem 
z doczesnymi szczątkami również męczennika diakona Szczepana. 
Również zwłoki św. Cyriaka są przechowywane w krypcie w sarko-
fagu po stronie Ewangelii świętej. Pod ołtarzem głównym prowadzą 
drzwi do katakumb, gdzie w ścianie spoczywa wielka liczba świę-
tych męczenników. Przy tym kościele stoi wysoka wieża. Do kościoła 
przybudowany jest klasztor dla mnichów, którzy tutaj celebrują 
nabożeństwa.
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Zwiedziliśmy siedem głównych, pięknych kościołów w pobożno-
ści i w zachwycie. Cieszymy się, że każdego dnia możemy podziwiać  
i poznawać nowe i ciekawe zakątki Rzymu.

Rozdział VI

Na początku V rozdziału wspomniałem, że pierwszego dnia 
w Rzymie pierwsze kroki skierowaliśmy do kościoła św. Piotra. 
Chcę teraz opisać, jakie ogarnęły mnie wtedy uczucia, co przeżyło 
moje serce na widok wspaniałej, pierwszej świątyni chrześcijańskiej. 
Łzy zakręciły się w oczach i zasłoniły wzrok stęskniony widoku 
zewnętrznych ścian katedry św. Piotra. Było tu widać też okna 
pałacu papieskiego z boku i zdawało się, że widzi się twarz papieża 
Piusa IX.

Przy wejściu do katedry spotkaliśmy księcia papieskiego podskar-
biego Monsignore Biskupa Hohenlohe w towarzystwie służącego, 
wychodzącego z Watykanu do katedry. Podczas pozdrowienia chyba 
poznał nas jako ziomków. Po wejściu do katedry skierowaliśmy się 
w lewo do kaplicy Matki Bożej. Tu w koncelebrze była odprawiana 
Msza Święta. Kazanie wygłosił ojciec minoryta. Dla nas, niestety, było 
prawie niezrozumiałe. Zrozumieliśmy tylko, że chodziło o następ-
stwo Chrystusa. Wygłaszanie kazań we Włoszech jest dla nas bardzo 
dziwne, bo ksiądz albo siedzi, albo stoi, albo chodzi tam i z powro-
tem po ambonie, w zależności od tego, jaki jest tekst kazania.

Potem mogliśmy nacieszyć się śpiewem chóru z kościoła św. Piotra. 
Poważne melodie muzyki Palestriny wykonywali chórzyści, mini-
stranci, w ogóle posługujący w tej katedrze. Ubrani są w fioletowe 
jedwabne stroje, tak jak u nas ubrany występuje biskup w kościele.

Po południu po raz pierwszy zwiedzaliśmy Watykan. Jest to pałac 
papieski, a raczej kompleks pałaców zbudowanych przez pięć stuleci 
przez papieży. W ich rozbudowie, dekoracji i wzbogacaniu aż do 
dzisiejszych czasów konkurowali ze sobą budowniczowie. Wielkość 
budynków i ogrodów ma obwód wielkiego miasta. Budynek główny 
w kształcie kwadratu ma jedenaście tysięcy pomieszczeń. Ojciec 
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święty zajmuje jednak tylko trzy. Resztę zajmują kardynałowie, 
biskupi, kanonicy, podskarbi i służba. Jednak największą część zaj-
mują zbiory sztuki, biblioteka, sale przyjęć, poczekalnie.

Jako pierwsze zwiedzamy antyczne dzieła sztuki. Są tu podłogi 
z mozaik, kosztowne wanny do kąpieli z alabastru, marmuru, por-
celany. Piękne figury bożków, ludzi i zwierząt, pogańskie i chrześci-
jańskie dzieła sztuki. By to wszystko zobaczyć, potrzebujemy kilku 
godzin. Za pośrednictwem ojca z Anima otworzono nam wielką 
watykańską bibliotekę. Znajdują się tu ręcznie pisane manuskrypty, 
ale i dzieła drukowane. W jednej sali tych pierwszych jest dwadzieścia 
pięć tysięcy. Są tu też pokazywane inne kosztowności. Prezent cara 
z Rosji — stół z malachitu. Piękny marmurowy wazon od zmarłego 
króla pruskiego. W długiej sali z prawej i lewej strony w eleganckich 
szafach znajdują się książki we wszystkich językach i ze wszystkich 
krajów świata. Książki te są z różnych działów — z teologii, filozo-
fii, medycyny, prawa, przyrody, historii i inne. Są to dzieła mniejsze 
i większe, niezliczone ilości, ale wszystkie dokładnie ułożone w sza-
fach. Nad szafami namalowane są freski mówiące o historii papieży, 
a w szczególności Piusa VI i Piusa VII. Przedstawione jest ich uwię-
zienie i wyprowadzenie z Rzymu przez Napoleona I. Za biblioteką 
znajdują się sale; w niektórych w szklanych szafach przedstawiane 
są chrześcijańskie antyki, wykopaliska z katakumb potwierdzające 
prawdę katolickiego dogmatu i antycznego katolickiego rytuału. 
Dają o tym dokładne świadectwo.

Następnego dnia po Mszy Świętej poszliśmy do kościoła Santa 
Maria Maggiore na Wzgórzu Kwirynalskim. Tu w lecie czasem prze-
bywa ojciec święty i tu również odbywają się konklawe. W tym cza-
sie drzwi są zamurowywane i dopiero po wyborze nowego papieża 
znów są otwierane. Na placu przed kościołem stoją Kastor i Polluks 
z końmi, dalej widzieliśmy pałac Trajana z filarem marmuro-
wym, od XVI stulecia stoi na nim św. Piotr. Przechodziliśmy też 
koło Fontanny Di Trevi; jest tu wiele figur i kaskada prowadząca 
wodę. Budowniczymi tej i wielu innych fontann w Rzymie byli i są 
papieże, a przede wszystkim Klemens XII i Benedykt XIV, jak i wielu 
innych.
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Jako Niemcy i jako że było z nami kilku Bawarczyków, uważa-
liśmy za obowiązek odwiedzić niemieckiego kardynała, dawnego 
arcybiskupa z Monachium, Jego Eminencję Pana Hrabiego Reisach. 
Spotkanie było bardzo przyjemne, obiecał nam też postarać się 
o audiencję u ojca świętego, co jednak może być bardzo trudne, bo 
jest Wielki Tydzień.

Po południu zwiedzaliśmy stary, pogański Rzym. Są tu ruiny 
pałaców, domów, łuki triumfalne itp. Stoi tu też Koloseum, ten tak 
wielki amfiteatr, w którym zginęło wiele tysięcy, a nawet milionów 
chrześcijan, rozszarpywanych przez dzikie zwierzęta. Odbywały się 
tu też walki gladiatorów. Obecnie stoi tu znak zwycięstwa nad złem 
— krzyż i jest tu czternaście stacji drogi krzyżowej. Następnie kro-
czymy przez Forum Romanum, chodzimy po pogańskich miejscach. 
Kapitolińskie wzgórze z łukiem triumfalnym, Wzgórze Platyn z licz-
nymi murami pałaców cesarzy.

Po zobaczeniu pogańskiej części miasta kierujemy się myślami 
i krokami ku chrześcijańskiemu Rzymowi z jego ciekawostką. Jest tu 
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kościół św. Piotra w Okowach, a kiedyś stało tu więzienie, w któ-
rym św. Piotr czekał na wykonanie wyroku. Na dole jest źródło, 
z którego dziś każdy pielgrzym pije wodę, a w dawnych czasach 
św. Piotr w cudowny sposób wywołał wodę z głębokości, by móc 
ochrzcić swoich strażników więziennych. Ochrzcił ich, a później oni 
zginęli śmiercią męczeńską i są teraz czczeni w kościele jako święci.

Wracając do domu, wchodzimy do kościoła, w którym trwa ado-
racja Najświętszego Sakramentu. Każdego dnia w innym kościele 
Rzymu jest adoracja. Odwiedziliśmy też kościół Dominikanów — 
Santa Maria sopra Minerva, gdzie pod ołtarzem głównym spo-
czywa ciało św. Katarzyny ze Sieny.

Następnego dnia wchodzimy na kopułę kościoła św. Piotra, 
a potem schodzimy do katakumb pod tą świątynią. Następny cel to 
okrągły kościół św. Maryi Męczenników. Kiedyś była to pogańska 
świątynia. W tym kościele znajduje się wiele relikwii męczenników.

Następny nasz cel to kościół św. Ignacego. Tu spoczywa mło-
dzieńcze ciało św. Alojzego, zakonnika jezuity. Spoczywa tu też inny 
młodzieniec, nowicjusz z tego zgromadzenia — Jan Berchmans.

Niedaleko stąd jest Kolegium Germanum, gdzie niemieccy kle-
rycy uczą się teologii. W mieście spotykamy wiele grup młodzieży 
z pojedynczych instytutów pod opieką jezuitów czy innych doro-
słych osób w strojach duchownych, to znaczy w kolorze czarnym, 
ciemnym, jasnoniebieskim, filetowym, czerwonym.

Najładniejszą i najszerszą ulicą Rzymu jest Via del Corso, która 
przecina Piazza del Popolo. Tu bawią się bogaci Rzymianie i odby-
wają się tak zwane korsa jeżdżone. Jest to miejsce, gdzie można zoba-
czyć i zostać zobaczonym. Spotykamy tu też kondukt pogrzebowy. 
Oprócz księdza idzie duża liczba mężczyzn ze świecami w rękach, 
w białych szatach, nawet twarze mają zakryte na biało.

Idąc wzdłuż Corso, odwiedziliśmy kilka kościołów. W jednym 
franciszkanin głosił kazanie, w innym udzielano błogosławieństwa 
Najświętszym Sakramentem. Tak można w całym mieście, przez cały 
dzień korzystać z różnych form duchowego życia.

Po Corso poszliśmy na Monte Pincio. Znajdują się tu piękne 
ogrody, dróżki spacerowe. Tu przygotowywano ognie na Poniedziałek 
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Wielkanocny. Było jeszcze sporo czasu, ale robiono wszystko, by 
w Wielkim Tygodniu i w Wielkanoc nie były już wykonywane żadne 
prace. Na to wzgórze chodziliśmy często. Z jednej strony piękne 
widoki, a z drugiej strony muzyka wojskowa Francuzów.

Nadszedł dzień, w którym miało się odbyć nabożeństwo żałobne 
dla zmarłego w 1864 roku króla Maksa z Bawarii. Udaliśmy się 
tam wcześniej, by zająć dobre miejsce w Kaplicy Sykstyńskiej i by 
zobaczyć wysokie osobistości, kardynałów i im podobnych. Kaplica 
Sykstyńska jest tak nazwana, bo jej budowniczym w 1473 roku był 
papież Sykstus. Jej wystrój jest bardzo prosty, obrazy i freski przez 
długi czas bardzo pociemniały. Ostatni Sąd Michała Anioła jest jed-
nym z najważniejszych i najkosztowniejszych obrazów.

Miejsca na podwyższeniu zajęły osobistości, po prawej panie, po 
lewej panowie. Ubiór jest podstawowy: czarne suknie, welony i białe 
rękawiczki dla pań, dla panów czarny frak. Taka etykieta obowią-
zuje, jeśli chce się wejść do Kaplicy Sykstyńskiej. Również sposób 
zajmowania miejsc jest związany ze specjalnym rytuałem. Podczas 
tego nabożeństwa po raz pierwszy widziałem osobiście ojca świętego 
Piusa IX.

Po nabożeństwie udaliśmy się do Kapitolu, by go podziwiać. 
Przy pałacu jest wieża, a w niej duży dzwon, który ponurym głosem 
miastu i światu podaje wieść, gdy umiera papież. W salach znajdują 
się ciekawe, ale i bardzo kosztowne obrazy i zabytki kultury. Z tyłu 
nad dachem widać pruską flagę. Mieszka tu pruski legat i mieści się 
tu konsulat. Ważny dla nas, ponieważ tu otrzymujemy wizy. Z tyłu 
są prastare termy, bardzo sławne, zbudowane przez Tarkwiniusza. 
Mają bardzo rozległe połączenia odprowadzające, jak na tamte czasy 
bardzo modne.

Idąc dalej, przechodzimy przez plac Bocca della Verita — 
Usta Prawdy. Tu były i są wykonywane wyroki na złoczyńcach. 
Przechodzimy też koło świątyni Westy i Minerwy, koło starego 
kościoła św. Marii in Cosmedin. Został on zbudowany na gruzach 
pogańskiej świątyni, w murze widać jeszcze osiem starych filarów 
wmurowanych w nowe ściany. Przez papieża Hadriana I kościół 
został odremontowany, a później przebudowany w formie bazyliki. 
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W środku jest piękna podłoga mozaikowa, dużo marmuru, a przede 
wszystkim tabernakulum. W kościele tym są też piękne ambony. 
Tu św. Augustyn, nauczyciel Kościoła, kiedyś głosił Słowo Boże.

Następnie nasza droga prowadziła przez Forum Boarium, targo-
wisko pasterzy, do kościoła św. Cecylii. Jest to kościół tytularny 
naszego Kardynała Reisach. Stoi on na miejscu domu rodzinnego 
Męczennicy. Kościół pełen jest pięknych fresków, mozaik, obra-
zów, a największy skarb to ciało św. Cecylii złożone koło ołtarza. 
Obok w klasztorze u franciszkanów w kaplicy, zamienionej w pokój 
Świętej, widać kamień, którego św. Cecylia używała zamiast poduszki 
pod głowę.

Dzień zakończyliśmy odwiedzinami kościoła św. Piotra in Mont-
orio (na Złotej Górze). Tu jest miejsce ukrzyżowania św. Piotra. 
W środku jest otwór, gdzie kiedyś stał krzyż. Stąd, tak jak Jezus na 
Jerozolimę, św. Piotr patrzył na pogański Rzym. Prosił z pokorą 
o łaskę ukrzyżowania głową w dół. Są tu różne obrazy, między innymi 
„Biczowanie Chrystusa” Michała Anioła, a także — ku mojej wiel-
kiej radości — z lewej strony koło ołtarza obraz św. Anny. Taki sam 
jak u mnie, w przeze mnie wydanej książeczce do nabożeństwa ku 
czci św. Anny, przedstawiający św. Annę jako babcię z Maryją, jej 
córką, i Jezusem — jej wnukiem.

Dzień zakończyliśmy, ciesząc się widokiem kościoła św. Piotra 
in Montorio. Do południa następnego dnia odwiedziliśmy kościół 
św. Jana na Lateranie, muzea pogańskie i chrześcijańskie antyki. 
Bardzo ciekawe były popiersia z walk i skalpowania Inków z Ameryki. 
Blisko znajduje się baptysterium, kaplica chrzcielna Konstantyna 
Wielkiego, zbudowana jako ośmiobok. W środku stoi wanna jako 
chrzcielnica. Ściany i sufity dekorowane są w późniejszych czasach. 
Kiedyś papieże, a teraz kardynalscy wikarzy, chrzcili tutaj nowo 
nawróconych Izraelitów i pogan.

Niedaleko są też Święte Schody, po których kroczył Chrystus, 
gdy go prowadzono przed trybunał Piłata. Są one sprowadzone tutaj 
z Jerozolimy, z pałacu Piłata, najpierw do kościoła Laterańskiego. 
Później Sykstus V kazał zbudować specjalny kościół. Schody te to 
dwadzieścia osiem stopni z marmuru, które teraz pokryte są drzewem 
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z orzecha. Wchodzi się na kolanach, tak jak w Wambierzycach, modląc 
się, aż do góry. Po obu bokach są schody, po których się schodzi na 
dół. Idąc na posiłek, wchodzimy jeszcze do kościoła św. Klemensa, 
trzeciego następcy po św. Piotrze. Tu jest przechowywane jego ciało.

Po obiedzie odpoczywamy, bo jest bardzo gorąco. Potem udajemy 
się do nowo odbudowanego kościoła św. Pawła i dalej na drodze do 
Ostii jeszcze do kościoła św. Pawła przy Trzech Źródłach. Tu przy 
filarze, który widać jeszcze dzisiaj, św. Paweł został związany i ścięto 
mu głowę. Ta odbijała się od ziemi trzy razy i w tym miejscu trysnęły 
kolejno trzy źródła. W pobliżu stoją jeszcze inne kościoły tworzące 
trójkąt. Są to kościoły św. Wincentego, św. Anastazjusza i św. Marii 
scala coeli (Maryi od Niebiańskich Schodów). Są tu złożone ciała 
świętych męczenników, którzy zginęli w różnych miejscach i w róż-
nym czasie. Po trzystu latach ich relikwie spoczywają tutaj razem. 
Trzeci kościół został zbudowany na katakumbach świętych męczen-
ników, trybuna Zenona i jego ponad dziesięciu tysięcy żołnierzy. Jego 
nazwa pochodzi stąd, że św. Bernardowi, założycielowi cystersów — 
tak jak patriarsze Jakubowi — ukazał się w tym kościele anioł na 
drabinie. Później papież nadał temu kościołowi nazwę „scala coeli” 
— Drabina do nieba.

Przed bramami w drodze powrotnej przejeżdżaliśmy koło pogań-
skiej piramidy. Obaj ziomkowie z tej samej diecezji, co nasz czci-
godny Kardynał Jego Eminencja Ksiądz Arcybiskup Friedrich 
[Schwarzenberg], ksiądz Rustler i ja, zostaliśmy wprowadzeni do 
tytularnego kościoła pw. św. Augustyna. Trwał tu remont kapitalny 
i przez to nie mogliśmy wiele z jego piękna zobaczyć. W bocznym 
ołtarzu spoczywa ciało św. Moniki, matki św. Augustyna. Jest tu 
również cudami słynąca figura Matki Bożej.

Po południu zwiedzaliśmy willę rodu Borghese. W tym dniu 
była otwarta dla zwiedzających bez opłat za wstęp. Jej budowa 
i wyposażenie są wzorem dla wszystkich miejskich i wiejskich domów. 
Położona jest w pięknym parku, są tu wygodne ścieżki do spacero-
wania. W powrotnej drodze spotykamy jakiegoś kardynała ze służbą. 
Tu, na placu, grała też orkiestra wojskowa. W tłumie słuchających 
spotkaliśmy ziomka z Alzacji.
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Wielka radość spotkała mnie po powrocie do domu. Czekał tu 
na mnie list z domu od mojego Księdza Proboszcza. Główne zawia-
domienie mówiło, że mój następca z klasztoru, o. Alfons z Altburga, 
zajmuje moje miejsce i pomaga mojemu Księdzu.

Rozdział VII

Moje listy do domu skrzyżowały się z listami, które szły stamtąd 
do mnie, bo otrzymałem już drugi list. Bardzo się z tego cieszyłem. 
Moi towarzysze jednak jakby mi trochę zazdrościli, bo jeszcze nie 
mieli z domu żadnych wieści. Tak rozpoczął się dla mnie drugi 
tydzień w Rzymie. Na początku Wielkiego Tygodnia odprawiłem 
rano Mszę Świętą w kościele Maria del Anima, Maryja od Duszy. 
Potem wziąłem jeszcze udział w procesji z palmami.

W końcu poszedłem przez Most Aniołów do katedry św. Piotra. 
Tu znów spotkała mnie radosna niespodzianka i to w postaci 
księdza Gondera z Galicji, współpielgrzyma do Jerozolimy. Potem 
widzieliśmy się jeszcze kilkakrotnie w katedrze św. Piotra.

Było tu bardzo dużo ludzi, około stu tysięcy, każdy chciał zobaczyć 
ojca świętego i uczestniczyć w święceniu palm. Papieskie i fran-
cuskie oddziały oraz gwardia szwajcarska w swych pięknych stro-
jach zrobiły porządek i stanęły w szpalerze, witając Ojca Świętego. 
W procesji z palmami przed konfesją św. Piotra były miejsca dla 
osobistości, kapłanów w ornatach, osób zakonnych w habitach. 
Na trybunach miejsca zajęli król Ludwik z Bawarii i król Franciszek 
z Neapolu, dele gacje z wszystkich państw i członkowie ich rodzin. 
Wnet odezwały się fanfary i w uroczystej procesji, z przodu część 
gwardzistów, następnie księża i prałaci, członkowie chóru, wielu 
biskupów, arcybiskupów, około czterdziestu kardynałów i wreszcie 
otoczony przez resztę gwardzistów ojciec święty, niesiony na swym 
papieskim fotelu. Błogosławił z uśmiechem na prawo i na lewo. 
Procesja przeszła przez cały kościół aż po tron św. Piotra, gdzie dla 
ojca świętego przygoto wano miejsce. Po uroczystej sumie wszyscy 
za ojcem świętym opuścili kościół. Na placu przygotowane stały 
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okazałe lub mniej okazałe pojazdy, którymi odjeżdżały osobistości 
z rodzinami, kardynałowie, senatorowie, biskupi, opuszczając plac 
w niekończącym się ciągu, jeden za drugim.

Z radością dowiedzieliśmy się, że kanonik dr Prucha z Pragi, 
z dziekanem wielkim Weberem, też zdążyli tu przybyć na Niedzielę 
Palmową, mimo że dzień wcześniej mieli wypadek. Koło wozu 
złamało się i powóz się przewrócił. Po obejrzeniu parady odjazdu, 
zjedliśmy razem obiad. Podczas naszego pobytu wielokrotnie jeszcze 
spotykaliśmy się na obiedzie czy kolacji.

Po południu w towarzystwie młodego księdza z Wiednia 
pojechaliśmy do kościoła św. Agnieszki poza Murami. Jest to stary 
kościół zbudowany przez Konstantyna Wielkiego na grobie świętej 
Męczennicy. Został wyremontowany, z nowymi obrazami innych 
świętych męczenników. Tu co roku, w dniu święta św. Agnieszki, 
poświęca się dwa jagnięta, z których wełnę wykorzystuje się na 
paliusze dla ordynariuszy. W kościele św. Agnieszki odbywała 
się w tym czasie lekcja religii. Większe i mniejsze dzieci, chłopcy 
i dziewczęta, w grupach pilnie słuchali. Na zakończenie wszyscy, 
klęcząc, zaśpiewali: „Niech żyje Maryja, o pobożna Królowo, bądź 
Ty moją matką…”.

W klasztorze Augustianów na obrazach można zobaczyć zdarzenia 
sprzed lat, audiencję z ojcem świętym Piusem IX, która odbywała 
się w górnej sali. Było wiele osób, kardynałowie ze swymi asystami 
i wychowankowie klasztoru. W pewnym momencie załamała się 
podłoga i wszyscy razem, z ojcem świętym, runęli w dół. Na górze 
pozostał tylko Jego Eminencja Kardynał Schwarzenberg, bo stał 
we wnętrzu okna. W czasie tego wypadku tylko jedna osoba była 
poważnie zraniona, a reszta miała lekkie stłuczenia. Ojcu świętemu 
nic się jednak nie stało. Co roku w ten dzień ojciec święty przyjeżdża 
tu z modlitwą dziękczynną za ocalenie. 

Wracając, wchodzimy jeszcze do kościoła Maryi Zwycięskiej. 
Chodzi o bitwy koło Lepanto w 1572 roku. W kościele tym zawie-
szone są trofea, takie jak hełmy, pancerze, flagi, półksiężyce, końskie 
ogony. Kościół jest wymalowany pięknymi freskami. Na jednym 
ze wzgórz Rzymu stoi ten kościół, jak również termy Dioklecjana. 
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Większość tych term zamieniono na kościoły, i tak na przykład jest tu 
kościół św. Bernarda od kąpielisk. Przy nim żyją cystersi. Przy innych 
kościołach kartuzi. Jest też kościół Święta Maryi od Aniołów.

Stąd udajemy się na Kwirynał. W klasztorze Jezuitów zwiedzamy 
kaplicę, która dawniej była pokojem Stanisława Kostki. Był on 
synem polskiego szlachcica. Musiał znieść wiele przeciwieństw ze 
strony rodziny, gdy postanowił, że wstępuje do nowicjatu Jezuitów. 
Zmarł, mając osiemnaście lat. Miał wizje z Matką Najświętszą. Swoją 
śmierć przewidział i godnie do niej się przygotował. W kaplicy Święty 
jest przedstawiony w marmurze na łożu śmierci. Są tu dwa ołtarze 
i na drugi dzień odprawiłem tu Mszę Świętą.

Potem udaliśmy się jeszcze raz do Watykanu, by jeszcze trochę 
pozwiedzać. Widzieliśmy obrazy wykonane przez uczniów Rafaela. 
Czterdzieści osiem sztuk, przedstawiają sceny ze Starego Testamentu, 
od powstania świata po budowę Salomonowej świątyni i tym podobne. 
Zwiedzaliśmy również tak zwane sztance Rafaela. Są to wysokie i sze-
rokie sale, a ściany i sufity są pokryte freskami, najstarszymi, jakie 
do tej pory widzieliśmy. Potem podziwialiśmy obrazy, na przykład 
„Jezus na górze Tabor” czy „Koronacja Panny Maryi”. Następnie 
weszliśmy do jadalni, przygotowanej już na Wielki Czwartek, w któ-
rej — po umyciu stóp tak zwanym dwunastu apostołom w kościele 
św. Piotra — będzie usługiwał ojciec święty.

Po południu byliśmy w katakumbach św. Kaliksta i św. Sebastiana. 
To wąskie podziemne przejścia, w których po bokach wkopanych jest 
od trzech do pięciu grobów. Tu skrywali się prześladowani pierwsi 
chrześcijanie i chowali swoich zmarłych. Groby przeważnie są nakryte 
płytami lub zamurowane cegłami. Zdarza się też, że są otwarte i widać 
szczątki szkieletów. Idąc, wchodziliśmy do mniejszych i większych 
pomieszczeń, patrzyliśmy na rodzinne miejsca pochówku. Były tu też 
ołtarze, przy których można by sprawować Msze Święte. Były także 
obrazy świętych, Matki Bożej czy napisy modlitw, które świadczą 
o tym, że już pierwsi chrześcijanie byli bardzo pobożni.

Idąc drogą powrotną do miasta, weszliśmy jeszcze do kościoła 
Quo vadis. Miało tu miejsce znaczące spotkanie Piotra z Chrystusem 
niosącym krzyż. Miejsce zaznaczone dzisiaj kopią odbicia stóp. 
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Na pytanie: Dokąd idziesz, Panie? Piotr otrzymał odpowiedź: Idę 
do Rzymu, by mnie znów ukrzyżowano. Piotr zrozumiał i wrócił do 
Rzymu, by umrzeć tak jak Pan na krzyżu, ale głową w dół. Pan zosta-
wił odbicie swych stóp w kamieniu, które można zobaczyć w kościele 
św. Sebastiana. Natomiast tutaj, w kaplicy, znajduje się kopia odbi-
tych stóp i stoją w tym miejscu Piotr z Chrystusem.

Teraz, idąc w kierunku miasta, po lewej stronie mamy ruiny term 
cesarza Karakalla. Znajdują się one na zboczach Awentynu, dają 
świadectwo cudów budowlanych starożytnego Rzymu. Wielkość 
i piękność nie miały granic w ozdobach i luksusie życia i radości 
ludzi w pogańskich czasach. Teraz, w dalszej drodze powrotnej, 
mijamy Wzgórze Kapitolińskie. Stoi tu Kapitol i kościół Matki 
Boskiej Niebiańskiego Ołtarza. Wchodzi się tu po stu sześćdziesię-
ciu schodach. Tu ma swoją siedzibę franciszkański generał. Nazwę 
kościół zawdzięcza osobliwemu zdarzeniu. Cesarz August, który 
rządził Rzymem w czasie narodzin Chrystusa, zapytał wyrocznię 
z Tiburu [dziś: Tivoli], czy może zezwolić, by go czczono jak Boga. 
Miał wówczas widzenie, widział otwarte niebo, a na ołtarzu Pannę 
wielkiej piękności, która trzymała małe dzieciątko na rękach. Słyszał 
też głos wołający: To jest ołtarz Syna Bożego! August zabronił wów-
czas czcić siebie jako Boga, a na tym miejscu zbudował ołtarz z napi-
sem — Ołtarz pierworodnego Boga. W tym miejscu w kościele, 
po głównym bożku Jupiterze Kapitolińskim, króluje dziś Maryja, 
słodka Panna, łaskawa i dobra. Kościół ma też trzy nawy, tworzą je 
dwadzieścia dwa antyczne filary. Nad ołtarzem głównym widnieje 
napis: „Królowo Niebios, raduj się! Alleluja!”

Z boku w kaplicy pod baldachimem spoczywa ciało św. Heleny, 
matki cesarza Konstantyna Wielkiego. Tu znów skończyliśmy kolejny 
dzień zwiedzania Rzymu.

Następnego dnia z ojcem Marschallem z Wiednia odwiedzili-
śmy szpital z trzema tysiącami łóżek i przytułek dla porzuconych 
dzieci. Obok wybudowano piękny kościół, by móc otoczyć opieką 
duchową mieszkańców szpitala i przytułku. Stąd weszliśmy na 
następne wzgórze. Tu stoi kościół Onufrego i do niego należący 
klasztor mnichów św. Hieronima. Został zbudowany z ofiar na cześć 
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egipskiego pustelnika Onufrego. Miał tu swoje mieszkanie wyzwoli-
ciel Jerozolimy, sławny poeta Tasso. Jest tu jeszcze wiele jego rzeczy, 
na przykład trochę rękopisów, jego krzesło i maska pośmiertna.

Nie wracaliśmy przez Most Aniołów, lecz koło wyremontowanego 
i rozszerzonego domu psychiatrycznego, przez most na Tybrze, do 
kościoła św. Jana Florentini. Jest to narodowy kościół Toskańczyków, 
a po drodze odwiedziliśmy narodowy kościół Hiszpanów. Kościoły 
te są pięknie wystrojone. W Rzymie prawie każdy większy naród 
ma swój katolicki kościół i w nim może w swoim ojczystym języku 
otrzymywać sakramenty święte. Następne, inne jeszcze kościoły 
narodowe zwiedzaliśmy później. Rzym jest i pozostaje miejscem 
przyciągającym wszystkie katolickie zrzeszenia na świecie. Rozszerza 
się i przyciąga do siebie wszystkich ludzi.

W pobliżu jest Kościół Najświętszej Marii Panny Królowej 
Pokoju, zbudowany przez Sykstusa IV w podzięce za pokój wśród 
skłóconych dotąd chrześcijan i wszystkich książąt. Kościół ma tylko 
jedną nawę, ale jest osiem bocznych kopuł i dekorują ją cztery stare 
obrazy Rafaela i czterech większych proroków. W którąś niedzielę nie 
mogłem tu odprawić Mszy Świętej, bo mężczyźni tłumnie otaczali 
konfesjonały. Piękny przykład męskiej pobożności, którą rzadko się 
spotyka.

Po poobiednim odpoczynku udaliśmy się do Kwirynału, otrzyma-
liśmy bowiem bilety wstępu na godzinę 15.00. Musimy się spieszyć. 
Po pałacu papieży Kwirynał jest największym pałacem. Był on wyko-
rzystywany przez papieży jako letnia rezydencja ze względu na dobre 
powietrze. Wszystkie pomieszczenia są urządzone po królewsku. 
Tu przebywał teraźniejszy papież, gdy rewolucjoniści w 1848 roku 
chcieli go uprowadzić. Bawarski legat, hrabia Spaur, szczęśliwie go 
wyprowadził. Od tego czasu papież Pius nie przebywa tutaj w lecie 
i pałac stoi pusty.

Stąd udaliśmy się do ogrodu pięknie obsadzonego krzewami 
bukszpanu. Są tu piękne szklarnie i oranżerie, jest duża ptaszarnia. 
Są tu też organy wodne połączone z fontannami. Idąc dalej przez 
miasto, odwiedzamy kościół Dwunastu Apostołów. Tu ma swoją sie-
dzibę generał minorytów. Wielki obraz przedstawiający olbrzymiego 
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orła wskazuje na moc rządzenia i triumfu, który Piotr z apostołami 
odniósł nad cesarzami. Trzynawowy kościół jest bogaty w kaplice 
i relikwie świętych, a najpiękniejszy jest ołtarz główny z obrazem 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.

Wreszcie zwiedzamy francuski kościół narodowy. Jest tu wiele 
pomników, przede wszystkim z 1849 roku. W tym kościele było 
bardzo dużo pobożnie modlących się pielgrzymów, chyba przeważ-
nie Francuzów, którzy przybyli na Wielkanoc do Rzymu.

Wróciliśmy też jeszcze raz do położonego przy Via del Corso 
kościoła Najświętszej Marii Panny, bo wtedy, gdy byliśmy w nim 
pierwszy raz, ze względu na adorację nie mogliśmy się wiele rozglą-
dać. Tu spoczywa matka Napoleona Bonapartego.

Następnym kościołem, który odwiedziliśmy, był kościół Maryja 
w Dolinie. Jego budowniczym był św. Filip Neri, wielki, a zarazem 
wesoły święty Rzymu. Z małej pierwotnej kaplicy miał powstać duży 
kościół, ale nie było pieniędzy. Opatrzność Boża jednak pomogła.

Na zakończenie tego dnia postanowiliśmy jeszcze udać się do szpi-
tala Trójcy Przenajświętszej z pielgrzymami. Tu biedni pielgrzymi 
z całego świata mogą przebywać trzy dni, są karmieni, ubierani, myci. 
Obsługiwani przez kardynałów, biskupów, księży i świeckich. W dol-
nych salach obsługuje się mężczyzn, a w górnych salach kobiety.

Msza Święta, kiedykolwiek jest odprawiana, zawsze jest taka sama, 
bo musi być odprawiana na relikwii, która jest złożona w ołtarzu. 
Kapłan, który sprawia Najświętszą Ofiarę, nie zawsze jednak prze-
żywa ją tak samo. Tym razem w dniu moich urodzin miałem szcze-
gólne szczęście. Odprawiałem Mszę Świętą w kościele Il Gesu, przy 
ołtarzu św. Alojzego. Sześć lat temu Mszę Świętą w dniu moich uro-
dzin odprawiałem na pustyni, między Jerozolimą a Jerychem. Teraz 
tu, w kościele Jezuitów, przy ołtarzu św. Alojzego. W jak różnych 
miejscach odprawiałem Mszę Świętą w szczęśliwym dniu urodzin! 
Święty Alojzy, módl się za mnie.

W Villi Borghese znów widzieliśmy, jak w wielu innych pałacach, 
mnóstwo dzieł sztuki. W ciągu dalszej części dnia odwiedziliśmy 
znów kilka kościołów. Najpiękniejszy to kościół św. Hieronima. 
Popołudnie przeznaczyliśmy na nabożeństwa, była bowiem środa 
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Wielkiego Tygodnia. Ja zawczasu udałem się do katedry św. Piotra, 
by się wyspowiadać. Potem ze wzruszeniem słuchałem z innymi 
śpiewu Miserere.

W Wielki Czwartek wziąłem udział we Mszy Świętej. Przyjąłem 
z innymi kapłanami Komunię Świętą z rąk dyrektora księdza prałata 
Gasera. Wziąłem udział w procesji z Najświętszym Sakramentem, 
który potem był wystawiony do adoracji na pięknie przystrojonym 
ołtarzu. Następnie udałem się do kościoła św. Piotra i tu wziąłem 
udział w takiej samej ceremonii. Chciałem również wziąć udział 
w takim nabożeństwie w Kaplicy Sykstyńskiej, ale niestety, nie wypo-
życzyłem sobie nakazanego stroju, by wejść do kaplicy, tak zwanego 
płaszcza Abbé. Poza tym był tak wielki ścisk i tłum, że nie można 
było wejść.

Po tym nabożeństwie i przeniesieniu Najświętszego Sakramentu 
przez ojca świętego z Kaplicy Sykstyńskiej do Kaplicy Paulińskiej, 
papież udzielił — tak jak w Wielką Niedzielę — z balkonu kate-
dry św. Piotra apostolskiego błogosławieństwa. Było to przeogromne 
przeżycie. Błogosławieństwo urbi et orbi udzielone przez papieża 
Piusa IX. Wzruszenie ogarnęło wszystkich, gdy jego ręce wzniesione 
do nieba upraszały błogosławieństwa dla całego świata.

Plac był napełniony wielotysięcznym tłumem. Wojsko gwardii 
szwajcarskiej i wojsko francuskie wystawiły swe warty honorowe. 
Po błogosławieństwie wołano: Niech żyje Pius IX! Papież i król, niech 
żyje Jezus Chrystus! Niech żyje Najświętsza Matka Maryja! Niech 
żyje Pius IX! Był to niekończący się okrzyk. Uciszył się dopiero, gdy 
ojciec święty opuścił balkon. Niejeden po takiej ceremonii — czy 
przyjaciel, czy nieprzyjaciel — musi przyznać, że papiestwo to moc, 
której nie da się zlikwidować.

Przejmujące było również mycie nóg dwunastu apostołom, tak 
jak w Niedzielę Palmową. Papież, klęcząc, mył i całował nogi dwu-
nastu na biało ubranym mężczyznom z całego świata. Potem papież 
uroczyście nakarmił tzw. dwunastu apostołów w świątecznie wystro-
jonej sali jadalnej. W sali ścisk był bardzo duży, ja udałem się na 
adorację Najświętszego Sakramentu do Kaplicy Paulińskiej. Kaplica 
ta nie jest oświetlona światłem dziennym, ale teraz około trzysta 
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świec ustroiło ją w najpiękniejszy pałac. Klęcząc w kącie kaplicy, ze 
łzami wzruszenia w oczach modliłem się: „Niech będzie pochwalony 
Przenajświętszy Sakrament, teraz i na zawsze”.

Po poobiednim odpoczynku w drodze do katedry św. Piotra 
wstąpiłem do kościoła św. Agnieszki wewnątrz murów. Szedłem 
przez plac, na którym znajdowało się targowisko; dużo gwaru i ści-
sku, dużo krzyku. W świątyni krótko pomodliłem się przy grobie 
św. Agnieszki. Resztę dnia spędziłem w katedrze św. Piotra na modli-
twie, między innymi na gorzkich żalach. Wieczór natomiast, po 
skromnej kolacji, spędziłem na rozmowie z kanonikiem doktorem 
Pruchą. Nasze jedzenie postne różniło się od włoskiego i niejeden 
patrzył na nas krzywo.

W Wielki Piątek rano uczestniczyłem w nabożeństwie, potem uda-
łem się do katedry św. Piotra, by tam również wziąć udział w uroczy-
stościach. Tu spotkałem znajomego o. Seweryna Wenzela, a później 
o. Lucasa Hausmanna. Obaj to moi współpielgrzymi do Jerozolimy.

Po południu byłem znów w bazylice św. Piotra. Ojciec święty miał 
być obecny przy adoracji większych relikwii. Od godziny 16 kościół 
zaczął się napełniać ludźmi. Gwardia i wojsko zajęli swoje miejsca, 
ja zaś zająłem dogodne miejsce, by widzieć i ojca świętego, i reli-
kwie. Niedaleko mnie zobaczyłem pierwszy raz Murzyna, czarnego 
kapłana. Był teraz w sutannie tak jak my. Po chwili pieszo przybył 
ojciec święty, uklęknął na klęczniku i się modlił. Potem na galerii 
przy filarze nad figurą św. Weroniki kapłan w asyście dwóch innych 
kapłanów, którzy nieśli zapalone świece w drogich, ozdobionych zło-
tem i srebrem ramach, pokazał wielkie relikwie: chustę św. Weroniki, 
koronę cierniową Chrystusa, dużą cząstkę ze Świętego Krzyża i jeden 
gwóźdź z ukrzyżowania. Mimo ogromnego, wielotysięcznego tłumu, 
panowała tajemnicza cisza. Po tej adoracji ojciec święty, błogosławiąc, 
opuścił katedrę św. Piotra. Ja też, zaraz po odmówieniu brewiarza.

Kilka dni spędziliśmy na nabożeństwach i modlitwie, dlatego dziś 
nasza droga pielgrzymia miała mieć ciąg dalszy. Udaliśmy się do 
kościołów św. Aleksego i św. Sabiny. Ten pierwszy to piękny, świeżo 
wyremontowany kościół, w którym znajduje się konfesja św. Aleksego. 
Kościół stoi w tym samym miejscu, gdzie stał dom rodzinny Świętego. 
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W szklanej skrzyni widać schody, którymi Święty zbiegł w noc swego 
ślubu. Po powrocie z siedemnastoletniej pielgrzymiej podróży po 
Azji żył nierozpoznany, jako żebrak, w rodzinnym domu, aż wreszcie 
Pan przy jego śmierci uznał głęboką pokorę swego sługi. Wówczas 
wszystkie dzwony, z całego miasta Rzymu, zaczęły bić. Napis w języku 
łacińskim opowiada życiorys Świętego. Figura z białego marmuru 
przedstawia Świętego pośrodku kościoła, tak jak go po śmierci znale-
ziono. W jednej ręce krzyż, a w drugiej kartka papieru, na której napi-
sane było, kim on jest. W kościele widać też jeszcze studnię, z której 
w domu rodzicielskim Święty czerpał wodę do picia.

W pobliżu jest bazylika św. Sabiny i obok klasztor Dominikanów. 
Kościół jest stary i godny czci, ale nie ma w nim nic ciekawego do 
zobaczenia. Ciekawszy jest klasztor, w którym żyło wielu świętych, 
m.in. św. Dominik, założyciel zakonu Dominikanów. Jego pokój 
zamieniono na kaplicę, którą można zobaczyć. Jest również sala, 
gdzie św. Jacek — ozdoba i światło Polaków i Śląska — otrzymał 
szatę duchowną od św. Dominika. Oprócz tych dwóch żyło tu jesz-
cze wielu innych świętych dominikanów z zakonu, jak na przykład 
papież święty Pius V, któremu zawdzięczamy to, że za pośrednic-
twem modlitwy różańcowej uzyskano zwycięstwo nad Turkami na 
morzu oraz podczas bitwy pod Lepanto. Następny największy Boży 
nauczyciel to św. Tomasz z Akwinu. 

W ogrodzie zakonnik pokazał nam posadzone sześćset lat temu 
drzewo pomarańczowe, które co roku odżywa i rodzi owoce. Uważane 
jest za cudowne, a posadził je św. Dominik. Na pamiątkę dostaliśmy 
liść z tego drzewa. Oba kościoły leżą na Wzgórzu Awentyńskim. 

Z ciszy wkroczyliśmy znów w hałas i tłum, przeszliśmy przez getto, 
część żydowską. Tutaj zauważyliśmy wiele brudu, jak również to, jak 
nie starano się załatwiać intymnych spraw po kryjomu. Byłem zaszo-
kowany. Ale i tę część drogi pielgrzymiej musiałem zobaczyć. Tak bar-
dzo pragnąłem wziąć udział w audiencji z ojcem świętym. Miała się 
ona odbyć dziś, w Wielką Sobotę, o godzinie 16. Już o godzinie 15 
udaliśmy się do Watykanu. To w jednym, to w drugim pomieszczeniu 
zajmowano się nami opieszale i często traktowano dość opryskliwie. 
Wreszcie ustawiono nas w długiej kolejce stu dwudziestu osób. Teraz, 
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klęcząc, wyczekiwaliśmy ojca świętego Piusa IX, który wnet, uśmie-
chając się, wszedł w białej sutannie i w towarzystwie swoich prałatów. 
Szedł wzdłuż nas klęczących i dawał każdemu medalik, który brał 
z tacy niesionej przez arcybiskupa Monsignore Hohenlohe. Na jed-
nej stronie obraz Niepokalanie Poczętej Matki Bożej otoczonej aure-
olą i gwiazdami, z napisem — Na cześć naszego Narodu. Na drugiej 
stronie data 8.12.1854, dzień ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym 
Poczęciu. Po rozdaniu medalików ojciec święty zwrócił się do nas 
w języku łacińskim: „Cieszę się, że przybyliście w dzień, w którym 
odbywają się uroczystości rzymskokatolickiego Kościoła. Cieszę się, 
że was widzę w tych dniach, w których zmartwychwstanie Chrystusa 
Pana, symbol naszego zmartwychwstania do życia łaski, jest połą-
czony z tak wielką uroczystością. Pozostańcie w łasce Pana, a kiedy 
powstaniecie, to pozostańcie w łasce, by to zmartwychwstanie było 
zastawem do wiecznego zmartwychwstania. Uroczyście, z największą 
radością, do swej ojczyzny, na tej drodze niech was prowadzi święty 
archanioł Rafał. Niech Bóg będzie waszym pastorałem na tej drodze, 
niech będzie portem w nawałnicy tego życia i pomocą na pustyni. 
Ja teraz, jak tego sobie życzycie, będę błogosławił. Pobłogosławię 
wasze rodziny, rodziców i waszą Ojczyznę. Wracajcie w błogosławień-
stwie i wsparci przez to błogosławieństwo wejdźcie we wspaniałość 
raju, gdzie Boga zawsze w chwale będziecie widzieć i będziecie Go 
czcić. Dlatego wznoszę moje ręce do Pana Jezusa Chrystusa z prośbą, 
by Jego błogosławieństwo zstąpiło na was i waszych bliskich. Niech 
was błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty, 
a to błogosławieństwo niech zawsze pozostanie z wami. Amen”. 
A do nas, księży, powiedział: „Błogosławię nie tylko was, ale też 
waszych biskupów, kapłanów z waszej diecezji, wszystkich wiernych, 
którzy waszemu duszpasterzowaniu są poddani, i wszystkich, których 
macie w swoim sercu. Oni wszyscy niech będą błogosławieni, jak ja 
was błogosławię”. 

Po tych słowach poświęcił nasze medaliki, różańce i tym podobne 
i uśmiechając się, poszedł do następnej sali na następną audiencję. 
Uszczęśliwieni tym wydarzeniem wróciliśmy z Watykanu. W Rzymie 
nie ma tak jak u nas widzialnego grobu Pańskiego i tym samym nie ma 
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też tak jak u nas rezurekcji. Ale na to miejsce w Wielkanoc w kościele 
Il Gesu, gdzie spoczywa ciało św. Alojzego, wystawiony jest do ado-
racji Najświętszy Sakrament. Kanonik Prucha poinformował o tym 
mnie i księdza Rustlera i zaoferował swoje towarzystwo. O godzinie 8 
udaliśmy się tam we trzech i naszym oczom ukazała się niesamowita 
scena. Cały ołtarz główny zamieniony był w duży baldachim. Jego 
korona i zewnętrzne boki były z czerwonego zamszu, a środkowe 
fałdy z białego jedwabiu, obszyte złotymi gwiazdami. Na wierzchu, 
około czterdziestu stóp wysokości, w pięknej, dużej monstrancji 
umieszczony był Najświętszy Sakrament, dookoła oświetlony jas-
nym blaskiem długich promieni ułożonych w pięknej symetrii około 
trzystu trzydziestu świec, każda ciężka, ćwierć kilograma, umiesz-
czonych w świecznikach, kandelabrach, figurkach z aniołków i tym 
podobnych. Łukowatym wieńcem ułożono przed ołtarzem dwa-
dzieścia trzy żyrandole z dwunastoma, szesnastoma i dwudziestoma 
świecami, tak że razem na tym ołtarzu świeciło około trzystu sześć-
dziesięciu świec. Również i inne ołtarze były w tym kościele przyoz-
dobione lampionami i świecami, każdy dwunastoma do dwudziestu. 
Cały kościół oświetlało chyba tysiąc płomieni, a pośrodku w tym 
morzu światła umieszczony był Najświętszy Sakrament. Adorowało 
go wielu klęczących księży, modlących się bardzo pobożnie, ale 
i również inni, prości ludzie stali, klęczeli lub siedzieli, oddając 
Najświętszemu swoją cześć. Pozostaliśmy tu na około dwie godziny. 
Nie mogliśmy się nacieszyć i czciliśmy Pana Boga pod sakramentalną 
postacią. Wielokrotnie powtarzaliśmy na zmianę te piękne kościelne 
hymny. Później udaliśmy się do domu ze świadomością, że bardzo 
godnie spędziliśmy Wielką Sobotę i Wielki Tydzień w Rzymie.

Rozdział VIII

Moim drogim współpielgrzymom napisałem, że tym razem 
planuję zaintonować wielkanocne Alleluja w Rzymie. Dziś miało się 
to spełnić. Pan przyprowadził mnie tutaj swoją miłością i dobrocią, 
uchronił przed nieszczęściami i pozwala mi tę Wielkanoc tu 
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przeżywać. Wcześnie rano, w niedzielę wielkanocną, udałem się do 
kościoła Oratorianów. Byłem w kaplicy i przy jasno oświetlonym gro-
bie św. Filipa Neri odprawiłem Mszę Świętą w intencji mojej parafii, 
w której już czternaście lat posługuję jako wikary. Odprawiłem 
za żyjących i umarłych. Święty Filipie Neri, módl się za mnie i za 
wszystkich poleconych Tobie, Panie Boże.

Następnie udałem się do katedry św. Piotra, gdzie sam ojciec 
święty miał odprawić uroczystą Mszę Świętą. Wniesiono go w lek-
tyce przez szpaler gwardzistów i wojska. Na głowie miał znak trzy-
krotnej władzy — tiarę. Jako Ojciec, Król i namiestnik Chrystusa. 
Otulony był bardzo bogato złoconą kapą. Siedział i błogosławił 
z lektyki. Procesji towarzyszyły trąby, bicie dzwonów i wystrzały 
z moździerzy. Przed papieżem szli kanonicy z katedry św. Piotra, 
szambelani, biskupi, arcybiskupi i kardynałowie, którzy przebywali 
w Rzymie. Za nimi niesiono biskupią mitrę — pięć sztuk i trzy 
tiary, po obu bokach lektyki niesiono dwa duże wachlarze z białych 
pawich piór, a naokoło maszerowała gwardia honorowa w galowych 
mundurach. Tak wchodziła procesja do kościoła św. Piotra, jeszcze 
bardziej napełnionego ludźmi niż w Wielki Czwartek. Przed tronem 
ubrano ojca świętego w szaty liturgiczne i rozpoczęła się suma. 
Papież odprawiał Mszę Świętą twarzą zwrócony do ludzi. Ja stałem 
koło marmurowej poręczy konfesji św. Piotra i widziałem go twarzą 
w twarz. Na jego twarzy był blask pokoju i płonącej pobożności, 
szcze gólnie przy podniesieniu. Po sumie, tak jak w Wielki Czwartek, 
ojciec święty zszedł z lektyki, by uklęknąć na klęczniku przed 
konfesją i uczynić dziękczynienie, a następnie znów z galerii koło św. 
Weroniki pokazywano te większe relikwie.

Gdy procesja opuściła świątynię, wszyscy udali się do Watykanu 
i tak jak w Wielki Czwartek ojciec święty udzielił z balkonu 
błogosławieństwa urbi et orbi — miastu i światu. Na placu było dużo 
więcej ludzi, szacowano, że około dwustu tysięcy. Błogosławieństwo 
było udzielane w ten sam sposób jak w Wielki Czwartek. Przy odgłosie 
wystrzałów z moździerzy, bicia dzwonów wołano „Eviva!”. Było to 
jedyne w swoim rodzaju przedstawienie, którego nigdzie indziej na 
świecie się nie spotyka.
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Karoce, wozy, dorożki, bogate i mniej bogate, opuszczały plac 
w doskonałym porządku w kierunku miasta. Wojsko odmaszerowało 
w takt muzyki. Było już dobrze po południu, gdy spotkaliśmy się na 
zwyczajnej, skromnej, ale smacznej wielkanocnej uczcie.

Później byłem tylko na wzgórzu Janikulus. Na dalsze wyprawy 
nie było czasu. Tu podziwiałem piękne widoki, a wieczorem czekała 
nas iluminacja kościoła św. Piotra. Udaliśmy się wcześniej na plac 
św. Piotra. Tu jednak w idealnym porządku zajęły miejsca różnego 
rodzaju pojazdy, by ludzie mogli z nich to wszystko zobaczyć. 
Dwie orkiestry wojskowe na zmianę grały piękne melodie. Na placu 
było tyle samo ludzi co do południa przy błogosławieństwie. 
Po dzwonach na Ave Maryja zaczęła się iluminacja. W krótkim czasie 
około trzystu zatrudnionych mężczyzn zapalało około sześciu tysięcy 
lamp. Oświetlały tę wielką katedrę od dołu do góry, poprzez kopułę 
po sam krzyż. Bardzo pięknie. Blask był widoczny daleko w mieście. 
Chociaż podziw dla tego jedynego w Rzymie przedstawienia był 
już ogromny, to jednak to przedstawienie nazywano matowym 
oświetleniem. Emocje wzrosły, gdy ćwierć przed dziewiątą w kilku 
chwilach budynek z kopułą i krzyżem stanął w morzu płomieni, bo 
prawie jednocześnie zapalonych zostało osiemset pochodni, które 
o wiele mocniejszym światłem rozprzestrzeniały się nad tym wszyst-
kim. Niebo, ciemnoniebieski firmament z milionami gwiazd, lamp 
niebios, podkreślał jeszcze to piękne oświetlenie ziemi. 

W Wielkanocny Poniedziałek rano odprawiłem Mszę Świętą 
w konwikcie przy ołtarzu św. Anny. Następnie poszedłem na 
nabożeństwo do kościoła św. Piotra. Ojca świętego dziś tu nie było. 
Asystował w czasie sumy w Kaplicy Sykstyńskiej.

Po południu ksiądz Rustler, ojciec Marschall i ja udaliśmy się na 
wycieczkę poza miasto, starą brukowaną drogą sprzed dwóch tysięcy 
lat. Poszliśmy bardzo daleko Via Appia, aż poza ogrody. Biegnie tu 
ona wprost aż do miasteczka Albano, około czterech niemieckich 
mil. Cieszymy się pięknymi widokami. Było widać wcięcia głęboko 
w Albańskie Góry, aż do Tivoli. Potem dalej w prawo Albańskie Góry 
z ich najwyższym szczytem, Rocca di Papa (Skała Papieska), i klasz-
tor Monte Cavo (Łysa Góra). I tu, u podnóża, miasteczko Frascati 
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i jeszcze przed nami prosto z ulicy Appia — Castel Gandolfo, letnia 
rezydencja papieża.

Wracając, wspominaliśmy drogę dwóch apostołów w towarzystwie 
Chrystusa do Emaus. Wtedy wstąpili do oberży, by się posilić. 
Napis na kamieniu mówi, że i ojciec święty Pius IX zdążał tu przed 
kilkoma laty. My również wstąpiliśmy, by wzmocnić się chlebem, 
dobrą salami i winem. Potem poszliśmy do cyrku Maximusa. Kiedyś 
odbywały się tu gonitwy i zakłady konne. Idąc bardziej w kierunku 
miasta, wstąpiliśmy do kościoła św. Sebastiana.

Po tym wszystkim musimy się spieszyć, by zdążyć na Monte 
Pincio, gdzie miało się palić wspaniałe ognisko, tak zwana żyrandola. 
Zdążyliśmy na czas. Na środku placu, na obelisku Augusta, stał duży 
krzyż, a przy wejściu do trzech ulic — trzy kościoły maryjne: Santa 
Maria del Populo, Santa Maria dei Miracoli i Santa Maria di Monte 
Santo. Jest to plac ludowy, pełen ludzi. O godzinie dwudziestej zaczęło 
się magiczne dzieło. To fajerwerki. Z huku wystrzałów armatnich jak 
również rac pokazywały się różne obrazy w ogniu i różne łacińskie 
napisy, kolorowe balony, koła z ogni i tym podobne. Wznosiły się 
różne kolorowe efekty. Najprawdopodobniej nie ma nic bardziej 
ciekawego niż iluminacja kościoła św. Piotra i fajerwerki żyrandola.

We wtorek obejrzeliśmy jeszcze przepiękne obrazy księżnej 
i rodzi ny Doria. Jeden z nich to męczeńska śmierć św. Agnieszki 
na palącym się stogu. Po południu we trzech — ojciec Marschall, 
ksiądz Rustler i ja — udaliśmy się znów w drogę. Tym razem przez 
Ponte Molle przez most na Tybrze, gdzie Konstantynowi Wielkiemu 
w nocy na jasno oświetlonym niebie ukazał się krzyż z napisem: 
Pod tym znakiem zwyciężysz. I rzeczywiście, zwyciężył swego wroga 
cesarza Maksencjusza, który utopił się w Tybrze. Wędrowaliśmy 
przez ludową bramę, a potem murami, obok domów z ogródkami, 
aż do Ponte Molle. Na górze uroczyście obchodziliśmy urodzi ny 
księdza Rustlera. Raczyliśmy się chlebem, salami, biszkoptami 
i winem. Tu piliśmy to sławne wino Orvieto. Jest znane pod nazwą 
Est!Est!Est!, czyli Jest! Jest!Jest! Nazwa wzięła się stąd, że pewien pan 
wysłał swego sługę, by sprawdził, w której oberży jest najlepsze wino. 
Sługa, gdy spróbował wino w pierwszej oberży, uznał, że jest dobre. 



251

Na drzwiach dla pana napisał: Jest! I poszedł dalej. W następnej wino 
było jeszcze lepsze, więc napisał: Jest!Jest! A jeszcze dalej było jeszcze 
lepsze wino, więc napisał: Jest! Jest!Jest! Pan tu dotarł, również uznał 
wino za bardzo dobre i pił tak długo, aż wpadł do grobu. Na jego 
nagrobku można odczytać słowa: Est!Est!Est! Z powodu za dużo 
Jest! Jest!Jest! Mój Pan teraz w grobie Jest.

I nam to wino smakowało i o mało nam się nie zdarzyło jak 
patria rsze Noemu po potopie, kiedy się mówiło: nie znał mocy 
wina i upił się. Gdy opuszczaliśmy oberżę, i my poczuliśmy moc 
wina. Z wesołymi humorami wracaliśmy innymi drogami do domu. 
Wieczór zakończyliśmy na uroczystości zorganizowanej przez 
Zrzeszenie Czeladników. Było nas dużo Niemców, a świętowanie 
zakończyliśmy o godzinie 22.

Nadszedł ostatni dzień naszego pobytu w Rzymie. Wcześnie rano 
udałem się do bazyliki św. Piotra, by tu odprawić raz jeszcze Mszę 
Świętą. Podziękowałem za wszystko, co otrzymałem w dniach pobytu 
w Rzymie. Poprosiłem o łaskę szczęśliwego powrotu do domu i abym 
kiedyś miał możliwość wejścia do wiecznego domu Ojca.

Wielu wielkanocnych pielgrzymów wróciło już do swoich domów 
i zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz kościoła św. Piotra jest bardzo 
pusto, mimo że wielu ludzi jeszcze chodzi. Jeszcze raz poszliśmy do 
dwóch głównych kościołów Rzymu, do Świętego Krzyża z Jerozolimy 
i Świętego Wawrzyńca. Za kościołem św. Wawrzyńca zwiedziliśmy 
jeszcze piękny cmentarz.

W drodze powrotnej na Kwirynał spotkaliśmy wielką liczbę ludzi. 
Jak się okazało, miał tu przejeżdżać ojciec święty w drodze do kościoła 
św. Agnieszki poza Murami, gdzie chciał się pomodlić za ocalenie 
w czasie wypadku. Gdy wieczorem wracał, bacznie przyglądał się 
przygotowaniom do iluminacji miasta. Przed papieżem na czterech 
koniach jechało czterech żandarmów, potem dwie ozdobne karoce, 
w których jechał papież i jego towarzysze. Na końcu znów czterech 
żandarmów na koniach. Wszędzie, gdzie był widoczny, ludzie witali 
ojca świętego i wołali: Ojcze święty, błogosław nas! Na zakończenie 
tego wszystkiego pięknego, co zobaczyłem przez te dni w Rzymie, 
dziś wieczorem będę uczestniczył w iluminacji miasta.
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Zasadniczo jest to święto obchodzone 12 kwietnia w związku 
ze szczęśliwym powrotem ojca świętego, będące dziękczynieniem 
św. Agnieszce za uratowanie życia. Ze względu na Wielki Tydzień 
zostało jednak przełożone na 19 kwietna.

Cały Rzym jest udekorowany kolorowymi lampionami, lamp-
kami, świecami. Przepięknie udekorowane i oświetlone są ulice. 
Najciekawiej wyglądają trzy duże place — plac Rotunda, plac Navona 
i plac Przed Mostem Anielskim. Każdy na swój sposób udekorowany 
przepięknie, podobnie też udekorowane i oświetlone są inne pałace. 
Dopiero gdy kolejno oświetlenie gasło, udaliśmy się do domu.

Jeżeli chodzi o obyczaje, o politykę czy życie socjalne w Rzymie, 
z własnej perspektywy nie mogę nic powiedzieć. Nie mam 
doświadczenia, bo czas, w którym tu przebywałem, był przeznaczony 
przede wszystkim na to, by zobaczyć i zwiedzić jak najwięcej cieka-
wych miejsc i by przede wszystkim brać udział w uroczystościach 
świąt Wielkanocy. W Rzymie w czasie świąt praktycznie było 
spokojnie i cicho, nic nie było słychać o ewentualnych niezadowo-
leniach czy starciach. Możliwości do tego byłoby dużo. Przeważnie 
słychać było zadowolenie z formy rządzenia, entuzjazm dla papieża 
i króla Rzymu. Prawdę mówiąc, co to byłby za Rzym bez papieża? 
To jakby ciało bez duszy. Papież to też materialna ostoja dla Rzymu. 
Inny rządzący spowodowałby, że papież odszedłby z Rzymu, a to 
oznaczałoby mniej obcych, mniej pielgrzymów, mniej gości, tym 
samym mniej w kasie.

Jeżeli chodzi o obyczaje, to Rzym jest w pierwszym rzędzie tych 
państw, w których mieszkańcy wyróżniają się obyczajowością. 
Prawdziwe rzymianki są skromne, wstydliwe, ubierają się porządnie 
i jeżeli chodzi o zachowanie — dbają o siebie tak na ulicy, jak również 
w świątyni. Jeżeli chodzi o opłaty za mieszkanie, nie było to drogie. 
Również jedzenie nie było drogie.
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Rozdział IX

Nadszedł dzień i czas odjazdu z Rzymu. Mieliśmy opuścić Wieczne 
Miasto, by jeszcze bardziej oddalić się od Ojczyzny. Wybraliśmy 
się na zaplanowaną podróż do Neapolu. Nasi współpielgrzymi — 
siedmiu bawarskich księży — opuścili Rzym o 6 rano normalnym 
pociągiem osobowym. Ksiądz Rustler i ja mieliśmy jechać pociągiem 
pospiesznym dopiero o godzinie 10. Odprawiłem jeszcze Mszę 
Świętą i załatwiłem kilka spraw, spakowałem się i pojechaliśmy 
z ojcem Hundeggerem na dworzec. Wyjechaliśmy dopiero o godzinie 
11, z godzinnym opóźnieniem, bo szykanowano nas wśród dużej 
liczby innych podróżnych. Odebrano nam paszporty, by wbić wizę. 
Na dworcu każdy sam musiał odebrać swój paszport. Ścisk i gwar był 
bardzo duży, co nie dziwiło przy takiej ilości ludzi. Około dziesięciu 
minut jechaliśmy rzymskimi wagonami do granicy. Tam musieliśmy 
się przesiąść na neapolitańskie wagony. Znów ścisk, nerwy i szykany, 
tak że byliśmy spóźnieni już dwie godziny. Teraz szybko pędziliśmy do 
Kapui. Odtąd pociąg nie zatrzymał się już ani razu na żadnym dworcu, 
aż do Neapolu, gdzie byliśmy o godzinie wpół do dziewiątej.

Z powodu naszych opóźnień reszta grupy dotarła do Neapolu 
wcześniej i nie wiedzieliśmy, gdzie ich szukać. Mieliśmy razem 
znaleźć lokum. Jeszcze w Rzymie od znajomych słyszeliśmy 
o „Hotelu de Globe”. Dorożką z krzyczącym dorożkarzem kazaliśmy 
się tu zawieźć, ale nie było to proste. Nie mieliśmy neapolitańskich 
pieniędzy, a rzymskich nie przyjmowano. W Neapolu trzeba i miesz-
kanie zakredytować, jedną trzecią żądanej sumy zapłacić i jeszcze 
uważać, by nie zostać oszukanym. To były największe nieprzyjemności 
po naszym przybyciu do Neapolu.

Wreszcie, będąc już w swoim pokoju, odetchnęliśmy z ulgą, ale 
martwiliśmy się, gdzie znajdziemy resztę naszej grupy. Ja spałem 
bardzo źle, dokuczały mi jakieś robaki, które po zdeptaniu bardzo 
śmierdziały. Rano powiedziałem zdziwionemu kelnerowi, że jeśli nie 
dostanę innego łóżka, to się wyprowadzę. 

Nazajutrz pierwsze kroki skierowaliśmy na molo i do portu, 
by zobaczyć Wezuwiusza z jego czarną, dymną flagą, ale przede 
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wszystkim, by może spotkać członków naszej grupy. Chodziliśmy 
też po hotelach, ale bez skutku. Nigdzie ich nie było.

Byliśmy potem pewni, że spotkamy ich w kościele św. Januarego. 
Pojechaliśmy dorożką, bo ciężko było tam trafić. Kosztowne skarby 
świątyni, głowa i ampułka, w której przechowywana jest krew 
męczennika Januarego, który jest tutaj bardzo czczony. Obie relikwie 
są przechowywane w bogatej kaplicy skarbów. Czekaliśmy tu kilka 
godzin na naszych kolegów, ale bez skutku. Modliliśmy się na kilku 
Mszach Świętych, zwiedziliśmy jeszcze kilka muzeów, również wyko-
paliska ze starego, zasypanego przez Wezuwiusza miasta Pompeja.

Podczas jazdy po mieście mieliśmy możliwość zobaczyć życie 
tutejszych ludzi, ich pracę. Tak na przykład pastuch w Neapolu jest 
ubrany w surowe skóry baranów.

W muzeum królewskim również przebywaliśmy kilka godzin. 
Jest tu bardzo dużo antycznych, pogańskich rzeczy, o dużej wartości 
tylko dla historyków. Po opuszczeniu muzeum spotkaliśmy wreszcie 
księdza Löchle z naszej grupy, który też szukał reszty przyjaciół. 
Wiedział jednak, w którym hotelu ich szukać. Był to hotel „Piękna 
Wenecja”. Miejscem spotkania na obiad i kolację była trattoria 
„Aurora”. Później spotkaliśmy wszystkich.

Po obiedzie pojechaliśmy w pięciu do Zamku Uciechy. Pociąg 
jedzie wzdłuż brzegu morza, a z drugiej strony miasta — domy, 
wzgórza, a z tyłu dymiący Wezuwiusz. Długim przedmieściem 
Neapolu dostaliśmy się do fortecy z królewskim zamkiem. W Castel 
a Mare otoczyli nas poganiacze osłów, nachalnie i bezczelnie doku-
czali nam, by ich wynająć i by dostać się do góry. Kilku z nas wreszcie 
się zgodziło. Zamek jest przepiękny. Nim weszliśmy do góry, zaj-
rzeliśmy jeszcze do klasztornego kościółka. Oprowadził nas po nim 
brat kapucyn. Potem wprowadził nas do swojej celi i powiedział, że 
poczęstowałby nas czymś, ale nie ma czym, gdyż musi za cały klasz-
tor prosić i o jałmużnę żebrać. Zrozumieliśmy, o co chodzi, i daliśmy 
mu kilka franków, a on wziął swój wór żebraczy i opuścił z nami 
klasztor.

Wieczornym pociągiem wróciliśmy do Neapolu i udaliśmy się 
do hotelu „Aurora” na spotkanie z resztą grupy, by zjeść kolację. 



255

Następnego dnia rano z resztą grupy udaliśmy się na dworzec, by 
pojechać do Pompei. Jest to miasto, które w 70 roku po narodzeniu 
Chrystusa, czyli prawie tysiąc osiemset lat temu, zostało całkowicie 
pokryte przez gorące popioły z Wezuwiusza. Dotychczas odkopano 
tylko jedną część tego miasta. Teraz można zobaczyć dziewięćdzie-
siąt pięć dróg, świątyń, różne domy, teatr i tym podobne. Drogi 
są wąskie, wyłożone kamieniem, wysokie chodniki, na obrzeżach 
których widać starte ślady powozów. Wszystkie domy są niskie, 
tylko kilka ma piętro. Ściany są malowane, podłogi z mozaiki, 
a wyposażenie luksusowe, wskazujące na rozkosz zmysłową starych 
pogan. Gdy się wchodziło do takich domów, nawet napis „Ave” witał 
przybyłych. Potem wchodziło się do przedpokoju, gdzie do mycia 
lub kąpieli zapraszała tryskająca fontanna. Z prawej i lewej strony 
były pomieszczenia do przebierania się. Były też ogródki z figurami 
bożków, a z tyłu były jadalnie i salon. Starsi przebywali przeważnie 
na oficjalnych placach, podwórzach lub nawet w teatrze.

Z oficjalnych, jak również prywatnych budynków, należy 
wspomnieć odwiedzającym Pompeję choć o kilku. I tak — świątynia 
Jupitera, Merkurego i Wenus, duża bazylika i hala sądu, forum 
i plac targowy, teatr, a w szczególności amfiteatr. Ma on trzydzie-
ści rzędów miejsc siedzących na dwadzieścia tysięcy widzów, którzy 
przyglądali się krwawym walkom dzikich zwierząt z biednymi gla-
diatorami. Również Dom Śpiewaczek, gdzie wszystko pozostało tak, 
jak było przy odkopaniu. Z innych miejsc rzeczy ruchome prze-
niesiono do muzeum w Neapolu. Z domów prywatnych interesu-
jący jest dom myśliwego z trofeami i freskami z walk ze zwierzętami. 
Poza tym dom fryzjera i winiarnia. Szczególnie dom Diomedesa. 
Jest on największy i najładniejszy ze wszystkich wykopalisk. W dużej 
piwnicy znalezio no osiemnaście szkieletów kobiet i dzieci, którzy 
schronili się tam w czasie wybuchu lawy z Wezuwiusza. Szczególny 
jest też cmentarz. Widok bardzo smutny to sala na stypy. Z obu 
stron stoją kamienne stoły, a przy nich szkielety mężczyzn, których 
śmierć tu zaskoczyła przy jedzeniu.

Było późno po południu i przewodnik nie wyraził zgody, by się 
z nami udać na Wezuwiusza. Część naszych współtowarzyszy wróciła 
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do Neapolu, a ksiądz Rustler, ja i spotkany wcześniej Niemiec 
postanowiliśmy sami, bez przewodnika, udać się na górę. Gdybyśmy 
wiedzieli, co nas spotka, nigdy byśmy tego nie zrobili. Wrogowi 
nie można życzyć wejścia bez przewodnika późną porą i od strony 
Pompei na Wezuwiusz, bo to jest najbardziej strome i najgorsze 
wejście. Po ponadgodzinnej wspinaczce dotarliśmy do miejsca, gdzie 
kończyło się życie. Była bardzo ostra szlaka i nogi grzęzły głęboko, 
aż po łydki. Im wyżej, tym bardziej dokuczał nam wiatr. Był bardzo 
mocny. Najpierw mnie, a potem księdzu Rustlerowi zerwał z głowy 
kapelusz. Pot lał się z nas ciurkiem. Ciężko było też przejść między 
kawałami skał, które luźno leżały na lawie i obsuwały się, co groziło 
nam połamaniem rąk i nóg. Coraz stromiej trzeba było iść, coraz 
gorzej. Wreszcie o godzinie 18 dotarliśmy na szczyt. Krótka chwila 
odpoczynku i ze strachem zbliżamy się do krateru. Tak człowiek 
wyobraża sobie bramę do piekieł. Ogarnął nas ogromny strach. 
Nie mamy nic do picia ani do jedzenia. Słońce wnet będzie zachodzić. 
Musimy znaleźć możliwość zejścia. Nie cieszą piękne widoki z góry, 
próbujemy iść, nogi grzęzną w głębokiej lawie. Chroni nas to jednak 
od wypadku. Strome ściany powodują, że prawie biegniemy. To, co 
do góry trwało ponad godzinę, teraz trwa dziesięć minut. Wreszcie 
udaje nam się dojść aż zabudowań ludzkich.

Zmęczeni, głodni, wystraszeni, o dziewiątej wieczorem, po 
wielokrotnym pytaniu o drogę, docieramy do czegoś podobnego 
do oberży. Ciemnoskórzy mężczyźni, z twarzami raczej bandytów, 
otoczyli nas w dymie i ciemnościach. Oferują nam powrót do 
Neapolu, krzyczą i hałasują. Zaczyna się targowanie i dopiero gos-
podarz kończy tę procedurę, dość korzystnie dla nas. Dostajemy 
również kolację po dość przystępnej cenie. Potem wsiadamy i ze 
strachem w duszy w nocy jedziemy do Neapolu. Około północy 
jesteśmy na miejscu.

Mimo tego tragicznego popołudnia, dzień ten pozostanie 
w naszych sercach i pamięci jako szczęśliwy. Pan Bóg w swej dobroci, 
mimo naszej głupoty, uchronił nas od większego nieszczęścia. A nasi 
współtowarzysze, którzy w naszej wyprawie nie brali udziału, po 
trosze nam zazdrościli. 
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Na drugi dzień ciężko nam było cokolwiek na nogach rozpocząć. 
Wynajęliśmy sobie powóz i pojechaliśmy do pięknego klasztoru 
Kartuzów. Leży on pod fortem Saint Elmo. Jedziemy dobrą drogą 
do kościoła św. Marcina. Jest to nieduża świątynia, ładna i schludna. 
Podłoga i ściany są tak czyste, że nie widać odrobiny kurzu. Są tu 
piękne freski, bogato rzeźbione stalle. Na podwórzu napiliśmy się 
lodowato zimnej wody z bardzo głębokiej studni. Z balkonu klasz-
toru był piękny widok na okolice. Fort Saint Elmo jest wyposażony 
w niezliczoną ilość moździerzy, gotowych w każdej chwili do ataku. 
Podziwiając te widoki z góry, rozumiemy, dlaczego mówi się: 
„Zobaczyć Neapol i umrzeć”.

Następny cel to stojący na górze sławny klasztor Camaldoli, dom 
matka całej Kongregacji Kamedulskiej. Dojechaliśmy do podnóża, 
wstąpiliśmy na posiłek do restauracji, a potem na grzbietach osłów 
ruszyliśmy do góry. Na górze przywitał nas zakonnik w białym habicie, 
z dużym białym kołnierzem, na głowie miał jakby furażerkę i białe 
buty. Zaprowadził nas najpierw do klasztornego kościoła. Kościół 
jest piękny i czysty, podobnie jak kościół św. Marcina. Przekazywał 
on cichy, święty spokój wysoko ponad gwarem miasta. Zakonnicy 
odprawiali akurat nieszpory. Po krótkiej modli twie weszliśmy do 
klasztoru. Jest nieduży, ma kilka sal dla chorych, jadalnię, nato miast 
mieszkania mnichów są w dwóch rzędach w ogrodzie. Każdy mnich 
ma dla siebie mały, kamienny, biały domek z ogródkiem, otoczony 
wysokim murem. Domek ten opuszcza tylko na modlitwy w kościele 
i wspólny, skromny posiłek. Resztę czasu spędza w ciszy, na medytacji 
i pracy w ogródku. Owoce oddaje w odpowiednim czasie. Z tego 
wzgórza, na końcu ogrodu, jest piękny widok na okolice. Z dala 
widać góry, część Neapolu, Wezuwiusza, ale i Sorento, i dalej wyspy 
Capri i Ischia. Cisza i spokój tego miejsca przyciągają.

Po dwóch godzinach na plecach osłów wracamy na dół. Karocą 
pojechaliśmy do miasta. Piękne jest Largo del Palazzo, położone 
przed królewskim zamkiem. Przed nim pomnik — król Karol III 
i Ferdynand I na koniach. I naprzeciwko nowo zbudowany kościół 
w kształcie rotundy jak Panteon w Rzymie. W czasie naszego cztero-
dniowego pobytu mieliśmy też okazję zobaczyć pogrzeb, który szedł 
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ulicą Toledo. Było wielu zakonników, jak również na biało ubranych 
mężczyzn z palącymi się świecami w rękach.

Życie codzienne w Neapolu jest obrzydliwe. Brzydziłem się. Była 
to tylko gonitwa za zdobyczą. Sprzedawcy są natarczywi i na siłę 
próbują wetknąć człowiekowi swe towary. Dziewczęta z kwiatami 
rzucają je pod nogi, mimo że się ich nie chce, są wulgarne i hałaśliwe. 
Wkładają je do kieszeni, by potem krzykiem egzekwować zapłatę. 
Byłem zadowolony, gdy nadszedł czas odjazdu z Neapolu. Bałem 
się jednak choroby morskiej. Z naszą grupą już się pożegnaliśmy 
i tylko w pięciu płyniemy na statku „Galileo”. Reszta albo pozostaje 
w Neapolu, albo udaje się w innym kierunku.

Rozdział X

Około godziny 14 przenosimy się na statek „Galileo”. Nasz 
przewoźnik z barki wyprosił od nas jeszcze dodatkową opłatę na 
ulubioną przez niego potrawę neapolitańczyków: makaron i wino. 
Przy pięknym słońcu rozpoczęła się nasza podróż na morzu, która 
miała trwać od godziny 14 do godziny 6 rano następnego dnia. 
Płynęliśmy wzdłuż wybrzeża południowych Włoch, między wyspami. 
Całe piękno oraz Wezuwiusz z naszych oczu znikają. O godzinie 18, 
mimo że choroba morska już powoli dawała znać o sobie, udałem 
się na obiad. Opłaty czyniliśmy już przy bilecie. Było tu tłoczno. 
Różne języki, narody, religie i tym podobne. Byli Włosi, Francuzi, 
Anglicy i Niemcy. Wszyscy się od siebie różnili, ale w jednym wszy-
scy byli jednakowi, mianowicie w jedzeniu. Podczas posiłku było 
dość spokojnie, rozmawiano w różnych językach, tylko nie w nie-
mieckim. U mnie wzmagało się uczucie mdłości, więc udałem się 
z powrotem na górny pokład. Stanąłem koło masztu i na razie nic 
więcej się nie działo. Przy stole w międzyczasie zaczęto rozmawiać po 
niemiecku, bo okazało się, że jest jeszcze kilka innych osób z Niemiec. 
Wieczór był spokojny, morze też. Położyłem się i spałem na początku 
dobrze. Na drugi dzień płynęliśmy blisko wyspy Elba i kilku innych. 
Potem mieliśmy postój w Livorno. Pasażerowie już dzień wcześniej 
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zapoznali się ze sobą, tak że było sympatycznie, a nawet wesoło. 
W nocy obudziło mnie trzeszczenie i inne dziwne odgłosy ze statku 
i dodatkowo kołysanie. Domyśliłem się, że pogoda się zmienia i być 
może będzie sztorm. Do rana już nie spałem. Wstawszy, biegłem, bo 
zrozumiałem, że muszę się dostać na górny pokład. Choroba mor-
ska. Potem jeszcze dwa razy musiałem to czynić. Świeże powietrze 
dobrze mi później zrobiło, a z dala widać już było port w Genui. 
Ale niebo było zachmurzone i wiatr wiał ogromny.

Wnet zakotwiczyliśmy w Genui. Miasto otoczone jest górami, 
a na sześciu najwyższych szczytach są forty, które chronią przez stu-
lecia przed atakami z lądu i morza. Miasto może się utrzymać jako 
republika, tak jak Wenecja na Adriatyku. Weszliśmy na posiłek do 
restauracji na dworcu. Bagaż zostawiliśmy aż do naszego odjazdu po 
południu. Na placu przed dworcem podziwialiśmy pomnik odkrywcy 
Ameryki, Krzysztofa Kolumba. Jest to syn tego miasta. Zwiedziliśmy 
kilka kościołów, ale tylko o trzech chcę trochę więcej napisać.

Pierwszy to kościół Zwiastowania z pięknym portalem, ma trzy 
nawy, które tworzą wysokie przejścia z filarów, sklepienie bogato 
złocone i prace sztukatorskie. 

Drugi to kościół św. Ambrożego. Jego wysoka wieża z zewnątrz 
jest bardzo podobna do katedry we Florencji. Jest tak samo pokryta 
biało-czarnymi płytami, a przed wejściem z jednej i drugiej strony są 
dwa lwy. Wewnątrz jest dość ponuro, ale obrazy są piękne.

Trzeci kościół, świętej Marii z Carignano, jest położony właściwie 
poza miastem, na wzgórzu. Zbudowany jest w formie krzyża, 
a w środku, gdzie przejście krzyżuje się, na olbrzymich filarach wznosi 
się kopuła. Z zewnątrz, tak jak w bazylice św. Piotra, można wejść na 
górę, na kopułę. Każdy odwiedzający miasto powinien to uczynić, 
widok jest oszałamiający. Kościół był dopiero remontowany.

Potem poszliśmy na spacer wzdłuż brzegu morza, by od razu 
pożegnać się z morzem, które nam towarzyszyło jakiś czas. To morze 
jest piękne, ale i straszne. Z prefektem Kerlerem weszliśmy na krótką 
modlitwę do kościołka św. Rocha na wzgórzu.

O godzinie 15 pociągiem opuściliśmy Genuę, by dojechać do 
Mediolanu. W dzień jechaliśmy do Aleksandrii, by podziwiać tę 
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romantyczną okolicę i jej fortyfikacje, jeszcze sześć lat temu należące 
do Austrii. Jazda przez Apeniny była bardzo ciekawa. Jechaliśmy też 
przez wiele tuneli, przejeżdżać musieliśmy przez najdłuższy, około 
czternastu minut. W wagonach zebrało się mnóstwo dymu i o mało 
się nie podusiliśmy. Trzy godziny postoju wykorzystaliśmy na 
zwiedzenie części miasta, kościoła i pięknych deptaków w świeżej, 
wiosennej zieleni. Miasto jest podobne do naszych niemieckich 
miast; spokojne i czyste. Nie to, co widzieliśmy we Włoszech. Potem 
na dworcu, przed odjazdem pociągu, zrobiło się rojno i głośno, 
bo razem wjechały i razem wyjeżdżały trzy pociągi: z Turynu, 
Genui i Mediolanu. Gdy wyjeżdżaliśmy, zaczęło się już ściemniać. 
O północy dotarliśmy do Mediolanu, stolicy Lombardii.

Następnego dnia rano pierwsze kroki skierowaliśmy do kate-
dry. Widzieliśmy w ostatnim czasie tysiące kościołów, ale tak 
wspaniałego jak ten tutaj nie widzieliśmy nawet w Rzymie. 
Cały zbudowany jest z białego marmuru, w stylu gotyckim. 
Fundamenty były położone w 1387 roku. Są one udekorowane 
scenami z Pisma Świętego. Tysiące małych, spiczastych wieżyczek 
to rzecz każda z osobna dla siebie ciekawa. Wszystko jest złączone 
w jedną całość, tworzącą bardzo kosztowne dzieło. Po wejściu do 
środka widok się pogłębia. Jest tu pięć naw stworzonych z licz-
nych filarów z dekoracją z różnych figur. W środku katedry jest 
trochę ciemno. Gotyckie, wąskie okna wpuszczają mało światła. 
Po krótkiej modlitwie idziemy do zakrystii. Tu przechowywany jest 
skarb, dekoracja kościoła. Jej wartość jest oszacowana na prawie 
5 milionów franków. Pokazywana jest tylko podczas uroczystości. 
To pierścień, pastorał i kielich św. Karola Boromeusza. Największy 
jednak skarb tej świątyni jest przechowywany nie w kościele, lecz 
pod nim. To jest bogata w złoto i wystrojona w klejnoty podziemna 
kaplica, a w niej ciało tego wielkiego Kardynała i Arcybiskupa, 
wzoru wszystkich kapłanów w duszpasterstwie. Tu jest miejsce jego 
wiecznego spoczynku. Modlimy się głęboko wzruszeni przy jasno 
oświetlonym grobie tego Świętego. Kilku z nas sprawowało tu 
nawet Mszę Świętą, którą tylko tu, w Mediolanie, przy tym ołtarzu 
odprawia się w rycie rzymskim. Wszędzie indziej jest stosowany 
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ryt ambrozjański. Jest to ryt wprowadzony w IV stuleciu i dopusz-
czony przez Rzym.

Mieliśmy również okazję uczestniczyć w sumie. Weszliśmy 
także na dach i wędrowaliśmy wśród wieżyczek i figurek. Widok 
z góry również był piękny. Z katedry udaliśmy się do kościoła 
św. Ambrożego. Prastara bazylika z 387 roku zbudowana przez 
Świętego. W podziemnej kaplicy znajdują się groby św. Ambrożego 
męczennika, Gerwazego i Protazego. Na górze jest płyta — pomnik 
i kamienny tron św. Ambrożego. Poza tym pokazano nam mszał, 
śpiewnik psalmów ozdobiony pięknymi inicjałami. Następnie 
zwiedzaliśmy piękny i zarazem bogaty w kaplice kościół Maria 
delle Grazie z prastarymi freskami i obrazami, a obok klasztor 
Augustianów, teraz jednak zamieniony na koszary. W dawnej jadalni 
podziwialiśmy — niestety, bardzo zniszczone — malowidło ścienne 
Leonarda da Vinci „Ostatnia Wieczerza”. 

Po południu udaliśmy się do galerii. Pośród wielu obrazów 
perełką jest płótno przedstawiające zaślubiny Maryi, Rafaela. 
Reszta z nowoczesnych obrazów nie przedstawia większej wartości. 
W ukropie, pokryci kurzem i potem, w południe udaliśmy się na 
stadion przed miastem. Generał hrabia Radecki, który aż do śmierci 
służył swej ojczyźnie, przed dziewięćdziesięciu laty wyrównał 
i założył ten plac. Są tu też piękne łuki triumfalne, podobne do 
tych w Rzymie. Znajduje się tutaj cyrk i ujeżdżalnia koni, zwana też 
areną, zbudowana przez Napoleona I.

Życie cywilów w Mediolanie nie podobało mi się. Było widać 
smutek i niezadowolenie mieszkańców. Tak jak kiedyś pod rządami 
Austriaków, tak teraz pod rządami Piemontczyków. Tu, gdzie 
kiedyś wybuchł wulkan rewolucji, żadna forma rządzenia nie 
uspokoi rozwścieczonych zmysłów, jak tylko rozlew krwi. Straszne, 
prawda?

Przez cały czas naszej pielgrzymki ksiądz Rustler bohatersko 
znosił wszystkie trudy podróży, ale z dnia na dzień choroba jego nóg 
znów dawała o sobie znać. Naszym największym marzeniem było 
jak najszybciej dostać się do domu albo przynajmniej na niemieckie 
ziemie. Ale to było jeszcze bardzo odległe.
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Załatwiłem wszystkie potrzebne sprawy do wyjazdu i na następne 
popołudnie nasza nowa mała grupa wyjeżdżała. Pociągiem jechaliśmy 
z Mediolanu przez Lombardię. W czasie tej podróży w drodze 
między Mediolanem i Como Kościół obchodził święto św. Piotra 
Męczennika, który w drodze z Como do Mediolanu poniósł 
męczeńską śmierć, zabity przez wrogów Kościoła. Został zraniony 
mieczem w głowę, nie mógł już mówić, więc swoją krwią napisał na 
ziemi „Credo” — Wierzę. My modliliśmy się i szliśmy tą samą drogą 
w dzień śmierci męczennika. Było to dla nas szczęśliwe spotkanie.

Początkowo jechaliśmy pocztowym busem do Como, a przez 
jezio ro statkiem parowym aż do Colico. Pogoda była piękna. Jezioro 
podobne jest do Renu, ze wszystkich stron otoczone zamkami i wil-
lami oraz pięknymi miasteczkami. Jedynie góry są wyższe i im bliżej 
Szwajcarii, tym wyższe są szczyty i pokryte śniegiem. O godzinie 7 
wieczorem dotarliśmy do Colico, by dalej jechać busem pocztowym 
do Splügen. Tu musieliśmy czekać prawie cztery godziny w oberży 
pod nazwą agitatora „Garibaldi”. My, katoliccy księża, w takiej 
oberży! Nie mieliśmy jednak innego wyjścia. Mieliśmy tu jednak też 
trochę przyjemności, bo do tej pory wszędzie we Włoszech byliśmy 
mniej lub bardziej uprzejmie przyjmowani przez męskich kelnerów, 
a tutaj przyjęła nas kelnerka, która słysząc, że mówimy po niemiecku, 
odezwała się do nas.

Wieczór był przyjemny. Ksiądz Rustler leżał chory na sofie. 
Potem rozdzielono nas na kilka wozów i o godzinie 11 ruszyliśmy, 
by przekroczyć przełęcz dziewięć tysięcy stóp wysoką. O godzinie 
12 zmieniono konie. Nad ranem dotarliśmy do następnego postoju. 
Stąd rozpoczęła się najpiękniejsza, ale i najgroźniejsza część drogi. 
Jeden z młodych księży wysiadł i szedł dalej na piechotę. Myślałem, 
że dotarł do swego celu. Jak się później okazało, było inaczej. Droga 
była kręta i wąska, liczne tunele, przepaście i wodospad. Na szczy-
tach pokazywał się śnieg, ale ciągle jeszcze wjeżdżaliśmy do góry. 
Po pewnym czasie zobaczyliśmy pojedyncze domki, coraz ich więcej, 
i kościółek, i wreszcie całą wioskę. Przed drzwiami kościółkiem stał 
wielki, silny, niemłody już ksiądz w towarzystwie tego młodego księ-
dza, który nas opuścił przed dwiema godzinami. Podziwiać takiego 
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kapłana, który w takim pustkowiu, w rejonie prawie wiecznej zimy, 
poświęca mieszkającym tu ludziom swoje życie i posługę.

I jeszcze wyżej wspinała się nasza droga, z prawej i lewej strony 
już tylko śnieg. Wnet dotarliśmy na szczyt i teraz wzrósł w nas 
strach przed zjazdem z drugiej strony. Woźnicy mocno ściskali 
w rękach lejce i baty, a jazda szła w dół szalonym pędem. Jechałem 
w drugim wozie i ze strachem przyglądałem się szybkiej i niebez-
piecznej jeździe. Co by było, gdyby koło lub oś się złamała? Tak jak 
na przykład kanonikowi Prucha przed Rzymem. Chwała Bogu, jed-
nak szczęśliwie, choć pełni strachu, dotarliśmy do pocztowej stacji 
Splügen po szwajcarskiej stronie. Tu, choć było drogo, posililiśmy 
się, a pocztylion za sprawną jazdę dostał duży napiwek.

Po wymianie koni jechaliśmy dalej do Chur po dość złej dro-
dze. Teraz jechaliśmy przez doliny, osiedla i góry w kierunku Chur, 
wzdłuż Renu, który tu jest jeszcze bardzo małą rzeczką. Po południu, 
o godzinie 15, dotarliśmy do Chur. Krótko przedtem mijaliśmy 
wioskę Ems, nad którą w 1850 roku oberwała się chmura. Kamienna 
lawina zniszczyła połowę miejscowości, a drugiej połowie grozi teraz 
to samo. Stąd dwaj księża, Kichler i Kerler, odjechali pospiesznym 
pociągiem, bowiem kończył się im urlop. Z grupy zostało nas czterech: 
ksiądz Rustler, ja oraz dwaj inni księża. Ksiądz Rustler jest obłożnie 
chory. A my trzej po odświeżeniu się chcemy zobaczyć jeszcze trochę 
miasta. Tu, w Chur, miał być dawny wikary z papieskiej gwardii 
z Rzymu, prałat de Curtins. Przed sześciu laty był z nami na piel-
grzymce do Jerozolimy, brzegami Jordanu, aż do Morza Martwego. 
Miał tu być zatrudniony jako ksiądz w katedrze lub proboszcz, dla-
tego chciałem go odnaleźć i poprosić o zezwolenie na odprawienie 
Mszy Świętej jutrzejszej niedzieli.

Najpierw na krótko wstąpiliśmy jeszcze do browaru, bo byliśmy 
głodni i chcieliśmy się posilić, uraczyć dobrym niemieckim piwem, 
chlebem z masłem oraz szwajcarskim serem. Tu pytaliśmy o katedrę. 
Zwrócono nam uwagę na dwóch księży, którzy szli w kierunku 
katedry. Dogoniliśmy ich i jaka była moja radość, gdy w star-
szym poznałem prałata de Curtinsa. On też mnie poznał i od razu 
pytał o księdza Rustlera. Obaj nad Jordanem usługiwaliśmy sobie 
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w Mszach Świętych. Bardzo się ucieszył, a zarazem zmartwił, że tutaj 
ksiądz Rustler jest chory. Zastaliśmy zaproszeni do katedry, poka-
zano nam antyczne skarby, monstrancje, kielichy oraz inne precjoza. 
Zaprowadzono nas też do domowej kaplicy z pięknym widokiem 
na miasto. Pomodliliśmy się przy grobie niedawno zmarłego gene-
ralnego wikariusza kapucynów o. Teodora Florentini, twórcy około 
dziewięćdziesięciu szkół, szpitali i domów opieki, fabryk i więzień. 
Wszystko przekazywał on zakonowi i siostrom miłosierdzia, których 
dom macierzysty był w szpitalu Świętego Krzyża. Jeszcze tego samego 
wieczoru odwiedziliśmy ten szpital w towarzystwie wikarego katedry 
księdza Nicka. To on był tym drugim ze spotkanych dwóch księży. 
W ciągu tygodnia mieliśmy kapłańskie święto męczennika Fidelisa, 
szwajcarskiego misjonarza. Moim życzeniem było być w to święto 
w Chur. Spełniło się ono i mogłem brać udział w uroczystościach. 
Jego Eminencja Biskup z Chur przy ołtarzu św. Fidelisa celebrował 
Mszę Świętą z katedralnym proboszczem de Curtinsem. Inny kapłan 
miał kazanie, którego tematem była prawdziwa miłość bliźniego, 
którą cechował się Święty.

Z księdzem Rustlerem, który pozbierał się, aby w niedzielę nie 
być bez Mszy Świętej, odwiedziliśmy dobrze urządzone semina-
rium biskupie. Potem spotkaliśmy się z naszym wspólnym przy-
jacielem i powspominaliśmy naszą pielgrzymkę do Jerozolimy. 
Księdzu Rustlerowi załatwiłem miejsce w szpitalu Świętego Krzyża 
u sióstr. Przykro mi było go tu zostawić, ale ja chciałem odbyć 
jeszcze pielgrzymkę do Maria Einsiedeln. On z kolei nie dałby rady. 
Potem do Monachium przyjedzie pospiesznym pociągiem i tam się 
spotkamy.

Rozdział XI

W niedzielę po południu, po umieszczeniu księdza Rustlera 
w szpitalu Sióstr Miłosierdzia, my trzej z pielgrzymiej karawany, 
księża Wagner, Zinsler i ja, pociągiem opuściliśmy Chur, ale po 
trzech przystankach obaj moi towarzysze wysiedli, by udać się do 
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uzdrowiska Pfeffers [Pfäfers]. Przykro mi było, że po siedmiu tygod-
niach naszej wspólnoty teraz byłem już sam. Sam jechałem przez 
doliny Szwajcarii wzdłuż Jeziora Waleńskiego. W spalonym przed 
kilku dniami miasteczku Schmerikon pytałem, jak dotrzeć do 
Sanktuarium Matki Bożej z Einsiedeln, ale bezskutecznie. W ten 
sposób, pełen niepewności, w niedzielne popołudnie dojechałem 
do Rapperswil koło Jeziora Zurychskiego. Dowiedziałem się, że 
statek parowy odpływa do Richterswil. Na jeziorze przy tej pięknej 
pogodzie pływało dużo statków. Piękne były na brzegach miasta 
i wioski i za nimi wzgórza, a dalej śniegiem pokryte Alpy. Po około 
godzinie byliśmy w Richterswil, i tu tak trafiłem, że za niecałe dwie 
godziny akurat odchodził pierwszy raz zupełnie nowy bus pocz-
towy do Einsiedeln. Po tradycyjnym posiłku — chleb z masłem, 
szwajcarskim serem i bawarskim piwem — udałem się na spacer po 
Richterswil. Kościółek i mały cmentarz były mi po drodze. Usiadłem 
pod płaczącą wierzbą i odmówiłem brewiarz. Dziwne myśli w ten 
piękny wieczór chodziły mi po głowie. Naokoło piękno przyrody, 
przede mną Richterswil, z prawej i lewej strony inne miejscowości, 
dalej Jezioro Zurychskie, w którym odbijały się miasteczka, leżące 
nad nim miejscowości i miłe dla mnie góry. I tu ja, katolicki kapłan, 
jako powracający z Rzymu pielgrzym, na protestanckim cmentarzu 
odmawiam brewiarz.

Około godziny 7 wyjeżdżam do upragnionego miejsca pielgrzym-
kowego, do Matki Bożej z Einsiedeln. Podróż jest bardzo przyjemna, 
przy jasnym blasku księżyca o godzinie 10 jestem na miejscu. 
Następnego dnia udałem się do klasztornego kościoła pielgrzymiego 
Matki Bożej z Einsiedeln. Stoi on w miejscu, gdzie przed tysiącem 
lat stała cela św. Meinrada [Meinarda], z pochodzenia hrabiego 
von Zollern, który został zamordowany przez dwóch zabójców, ale 
dwa kruki, które Święty codziennie karmił, zdradziły morderców. 
Zostali ujęci i skazani na śmierć przez powieszenie. Przed kościołem 
znajduje się duży plac z kolumnadą i studzienką maryjną. Są też 
kioski z pamiątkami dla pielgrzymów. Z boku są budynki klasz-
torne i gimnazjum, w którym profesorami są benedyktyni. Kościół 
ma dwie wysokie wieże i jest duży i piękny. Po wejściu do środka 
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wzrok pada na dom maryjny, taki sam jak w Loreto we Włoszech, 
tyle że z figurką Matki Bożej z celi św. Meinarda. Wokół kościoła 
jest wiele wnęk i pięknych ołtarzy, a w górze naokoło są balkony 
chóru. Po prawej stronie ołtarz z Najświętszym Sakramentem, który 
zarazem jest poświęcony Najświętszej Maryi Pannie i dziś, w dzień 
1 maja, pięknie przyozdobiony kwiatami na majówkę, w której ja 
w tym roku w Einsiedeln będę uczestniczył. Nawę od prezbiterium 
dzieli żelazna krata, bogato złocona. Podłoga z marmuru, a ściany 
dekorują obrazy ze scenami wypędzenia pierwszych rodziców z raju, 
potopu, ofiary Abrahama na górze Moria, wybawienia przez Baranka 
Bożego i tym podobne. Najkosztowniejszy i najpiękniejszy jest obraz 
z głównego ołtarza — Wniebowzięcie Marii.

O godzinie 7 brałem udział w sumie z gimnazjalistami. Bardzo 
podobało mi się godne zachowanie ministrantów. Po spowiedzi 
świętej i otrzymaniu zezwolenia na odprawienie Mszy Świętej 
odprawiłem ją w kaplicy loretańskiej. Potem jeszcze dość długo tam 
pozostałem na osobistej modlitwie. Następnie udałem się w bliskie 
okolice i do kaplicy św. Gangulfa. Po południu wróciłem najpierw do 
Richterswil, a potem statkiem do Zurychu. Cieszyło mnie romanty-
czne jezioro, jego brzegi i śniegiem pokryte Alpy. W Zurychu aku-
rat był odpust i targ i tu po wielu latach zobaczyłem stroje ludowe, 
zwłaszcza kobiet. Odżyły wspomnienia z lat dziecinnych, kiedy u nas 
w takich strojach chodziło się prawie na co dzień.

Po zajęciu kwatery obszedłem miasto wzdłuż i wszerz. Kościoły, 
wszystkie protestanckie, były zamknięte, katolickiego nigdzie nie 
spotkałem. Widziałem jednak zdjęcia zmarłego Ojca Kapucyna 
z Chur, co dowodziło, że cieszył się wielką czcią. Pod wieczór już 
trochę się nudziłem. Udałem się nad jezioro. Było tu nowe kąpielisko 
dla mężczyzn. Wszedłem, by się odświeżyć.

Na drugi dzień pojechałem pociągiem do Schaffhausen, by tam 
zobaczyć sławny wodospad Renu. Droga prowadziła do Dachsen, 
gdzie wodospad prowadzi brzegami Renu wśród winnic. Woda 
wpada ze skały o wysokości około czterdziestu stóp. Na dole jest 
wysoka skała, na której stoi altanka, z której można zobaczyć całą 
wysokość i szerokość wodospadu.
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W drodze z Schaffhausen do Konstanz [Konstancji] spotkała mnie 
nieprzyjemność. Ponieważ przejeżdżałem tylko przez tereny Badenii, 
nikt nie zwrócił uwagi na moją torbę podróżną, i ponieważ tylko 
kilka godzin przebywałem w wielkim hrabstwie Baden, nie miałem 
pojęcia, że pamiątki z podróży pielgrzymiej, jak obrazki, medaliki, 
różańce itp., należy oclić. A teraz, trzy przystanki przed Konstanz, 
urzędnik podatkowy zobaczył moją torbę i znalazł w niej kilka 
z moich pamiątek. Musiałem wysiąść, gorliwy urzędnik wyrzucił 
wszystko z torby i mimo że kolejarze naciskali na szybkie załatwienie, 
niewiele pomogły moje zapewnienia, że przez Baden tylko 
przejeżdżam. Urzędnik wszystko wrzucił do torby, która trafiła do 
międzynarodowego wagonu z oświadczeniem, że w Friedrichshafen 
w Wirtembergii znów ją otrzymam. Zabrano mi kilka obrazków 
i różańców i przy tym mnie upokorzono. Zawstydzenie mnie oraz 
zatrzymanie w dalszej podróży temu gorliwemu urzędnikowi Badenii 
sprawiło wielką uciechę, a mnie przykrość.

Jadąc dalej pociągiem, przejeżdża się koło pięknej wyspy 
Reichenau. Tu w zeszłym roku zlikwidowano piękny klasztor 
Benedyktynów. Wyspę ze względu na jej piękno nazywają rajem 
Jeziora Bodeńskiego.

Po przybyciu do Konstanz nie musiałem się starać o moją torbę 
podróżną, bo została zarekwirowana, więc mój pobyt starałem się 
dobrze wykorzystać. Udałem się do pięknego kościoła Augustianów 
i wziąłem udział w majówce. Wewnątrz z lewej i prawej strony 
koło prezbiterium stoją dwie figury, ładne i nowe — Matka Boża 
i św. Józef. Udekorowane są licznymi bukiecikami kwiatów i liliami, 
a na ścianach dookoła kościoła wiszą obrazy przedstawiające sceny 
z życia Matki Bożej. Poza innymi kościołami zwiedzałem katedrę, ale 
najpierw wszedłem na wieżę. Widok z góry był niesamowity.

Katedra jako taka jest dla katolików i kapłanów niezwykła, bo 
w 1414 roku otwarto tu konklawe, które zakończono w 1418 roku. 
Wśród wielu ważnych rzeczy potępiono błędną naukę i herezję Jana 
Husa. Wiele śladów przypomina o tym nieszczęśniku. Pokazywany 
jest kamień, na którym stał, gdy usłyszał wyrok śmierci. Poza tym 
więzienie, w którym przebywał w ostatnią noc przed śmiercią.
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Wnętrze katedry jest przyjemne, witraż w oknie głównego ołtarza 
jest szczególną dekoracją. Poza tym jest tu dużo kosztownych 
przedmiotów srebrnych i złotych — figury, monstrancje, kielichy, 
świeczniki i krzyż. Są tu też kule szwedzkie, które w wojnie trzydzie-
stoletniej miały zniszczyć katedrę.

Później udałem się do sali, w której odbywało się konklawe. 
Teraz jest używana do świeckich spotkań. W przedsionku przed salą 
konklawe znajduje się słoneczny mikroskop i różne małe przedmio ty, 
jak krople krwi, wody z morza lub bagna czy skrzydło lub trąbka 
komara. Można je tysiąckrotnie powiększyć i zobaczyć. Te cuda 
przyrody można oglądać i podziwiać.

Nad salą jest muzeum z rzeczami i osobliwościami, przede wszyst-
kim z czasów, kiedy odbywało się tu konklawe. Znajdował się tu 
powóz z magistratu z tamtego czasu, różna broń i obrazy, stare fotele 
i figury, między innymi Jana Husa i jego towarzysza Hieronima z Pragi. 
Również szaty papieskiego teologa. Jest tu też sala ze zwierzętami.

Otwartym statkiem parowym udałem się w poprzek Jeziora 
Bodeńskiego do Friedrichshafen. I ta podróż bardzo mi się podobała. 
Mijaliśmy miejscowości, na południu widać było ośnieżone Alpy 
i ich najwyższy szczyt Sentis. Stoją jakby na straży naszej niemieckiej 
Ojczyzny. W Friedrichshafen przebywałem tylko do odjazdu pociągu 
do Ulm. Zwrócono mi wreszcie moją torbę podróżną.

W czasie podróży tylko nocą prawie nic się nie działo. Kilka 
kobiet wracało z pielgrzymki z Einsiedeln. Na statku bardzo im 
dokuczano z tego powodu. Opowiedziałem im, że też jestem piel-
grzymem z Einsiedeln, a poza tym wracam z pielgrzymki z Rzymu. 
Były bardzo zaciekawione.

O godzinie 11 dotarłem do Ulm, a następnego ranka udałem się 
do katedry. Jest duża i wybudowana w stylu gotyckim. Tak samo 
jak wiele innych budowli katedralnych jest nieskończona z powodu 
reformacji. W 1377 roku położono kamień węgielny i po stu siedem-
nastu latach, w 1494 roku, katedra została wzniesiona, ale od tego 
czasu budowa została wstrzymana aż do 1844 roku, kiedy została 
przekazana protestantom, którzy teraz powoli zaczynają wykonywać 
prace remontowe. Wieża ma dopiero połowę planowanej wysokości. 
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Z jej galerii rozlega się piękny widok na miasto, fort Ulm i Neu- 
-Ulm, które już jest bawarskie. Wystrój wnętrza raczej zasmuca serce 
katolickiego kapłana. Nie ma tu nic prócz kilku starych godeł i her-
bów, tak że wygląda to raczej na salę rycerską niż na kościół. Jedyną 
ciekawostką z czasów katolickich jest teraz pusto stojące tabernaku-
lum. Nowsze elementy to organy i ambona, też w stylu katedry — 
godne i piękne.

Z katedry udałem się do małego katolickiego kościoła i wziąłem 
udział w Mszy Świętej i Komunii wielkanocnej z wojskiem. Przed 
obiadem wyjechałem do Augsburga.

Byłem tu już przed sześciu laty, gdy wracałem z pielgrzymki do 
Jerozolimy, i dużo wtedy zwiedziłem. Wikarym z Augsburga był wtedy 
ks. Józef Kempter, który potem zmarł jako proboszcz w Waltenhofen 
w 1862 roku. W ogóle z tamtej małej grupy pielgrzymów już trzech 
księży nie żyje — dziekan Schulte, wikary Kempter i rencista rolnik 
z Austrii Franz Burgstaller. Dlatego tym razem nie chodziłem i na 
dłużej się tu nie zatrzymywałem.

Udałem się do kolejowej restauracji i wielka była moja radość, 
gdyż spotkałem tu dwóch księży, którzy wracali z Rzymu i Neapolu: 
księdza Walsera z Heidhausen i innego jeszcze księdza z naszej 
małej grupy. Podróżowali tym samym pociągiem do Monachium. 
Naraz ktoś stuknął mnie w plecy. Był to ksiądz Zinsler. Krótko 
porozmawialiśmy i ksiądz odjechał do Augsburga.

Czas szybko biegł i znów byłem w Monachium u mojego przy-
jaciela Hauschilda, jak przed kilkoma tygodniami. Widziałem 
tam przez te wszystkie dni tak wiele dzieł sztuki, że na drugi dzień 
udałem się katedry i przy ołtarzu św. Benona odprawiłem Mszę 
Świętą, a potem popłynęliśmy z przyjacielem gondolą przez jezio ro 
Starenberg [Starnbergersee] do Possenhofen, gdzie znajduje się zamek 
arcyksięcia Maksa, ojca austriackiej cesarzowej Elżbiety, która tam, 
w Bawarii, się urodziła. Przejażdżka po jeziorze była romantyczna, 
brzegi jeziora są otoczone przez góry Salzburga, Tyrolu i bawarskie 
Alpy. Po drodze zjedliśmy podwieczorek, a potem wróciliśmy do 
Monachium. Wieczorem byliśmy na majówce w kościele Ludwika. 
Było wielu pobożnych uczestników.
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Następnego ranka po odprawieniu Mszy Świętej spotkałem 
się z wielce ucieszonym księdzem Rustlerem. Przed obiadem 
byliśmy w szklanym pałacu na wystawie kwiatów, potem w bazy-
lice św. Bonifacego, w katedrze i sławnym browarze. Posililiśmy 
się sławnym piwem. Po południu musieliśmy się przygotować do 
odjazdu. Żegnaj, piękne miasto, i za przyjemne godziny dziękuję.

 

Rozdział XII

Tęsknota za Ojczyzną i to że ksiądz Rustler następnego dnia 
będzie odebrany do Mitterteich, spowodowało, że musimy pożegnać 
się z miastem i z przyjaciółmi. Jechaliśmy pociągiem tą samą 
trasą, którą przyjechaliśmy w ten sam dzień, aż do Regensburga. 
Tu przenocowaliśmy i na drugi dzień jechaliśmy dalej do Mitterteich. 
Tu już na księdza Rustlera czekał powóz. Radość była wielka, a zarazem 
smutek, że nie było zastępstwa w czasie jego nieobecności. Ponieważ 
w czasie jego nieobecności był odpust jubileuszowy w diecezji, brak 
zastępstwa spowodował brak wielu godzin spowiedzi. Ksiądz Rustler 
prosił mnie, bym w tej sprawie mu pomógł. 

W sławnym, dużym kościele klasztornym Cystersów zwiedzaliśmy 
i podziwialiśmy dzieła sztuki. Potem udaliśmy się dalej do Albenreith, 
w sąsiedztwie Maiersgrün. Krótkie odwiedziny, poczęstunek, 
a potem pieszo do Maiersgrün. Około godziny przed miejscowością, 
naprzeciw wyszły nam małe dzieci, potem szkolne, a pół godziny 
przed wioską sam sołtys i szacowni mężczyźni. Z każdym krokiem 
powiększała się procesja, aż na pięć minut przed wioską przy kaplicy 
była reszta mieszkańców, ministranci, krzyż i feretrony. Wszyscy 
z radością oczekiwali swojego księdza. Następne trzy dni spędziliśmy 
w konfesjonale ze względu na odpust. Większość mieszkańców sko-
rzystała z odpustu na święto.

Popołudnie spędziliśmy w towarzystwie. Udaliśmy się do Sandau, 
sławnego z produkcji pudełek do tabaki. Tu z ojcem Abrahamem 
[Rustlerem] i innymi księżmi dzieliliśmy się opowiadaniem o naszej 
pielgrzymce i zakończyliśmy dzień.
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Następnego dnia ksiądz Rustler spowiadał dzieci, ja z pisaniem 
udałem się do bardzo zniszczonego miasteczka Königswart. Zamek 
tam stojący należy do księcia Metternich. Tu zwiedzamy kolekcje 
minerałów i gabinet sztuki. Wpuszczono nas również do kaplicy zam-
kowej i zwiedzaliśmy również nowo otwarte zdrojowisko. Następnie 
ruiny, a z nich piękne widoki wokół.

Po ostatnim dniu spowiadania odpustowego ksiądz Rustler 
odprowadził mnie do Sandau. Wiele godzin spędziliśmy na tej piel-
grzymce, dzieliliśmy ze sobą smutki i radości. Na zawsze te czasy 
pozostaną w naszych sercach. Nadszedł czas pożegnania, bo moja 
droga powrotna była najdłuższa. Wracałem tą samą drogą, z tą róż-
nicą, że wtedy wszystko przykrywał śnieg, a teraz przyroda prezento-
wała się w świeżej zieleni.

W Mariańskich Łaźniach pilnie pracowano, by wszystko było 
gotowe na sezon. To piękny, przez przyrodę stworzony kawałek 
ziemi, zdrojowisko, w którym było już trochę turystów. W powozie 
jechało ze mną małżeństwo. On bardzo gruby, nie mógł się prawie 
ruszać. Im bliżej zdrojowiska, tym ciekawsza była ich rozmowa. Żona 
marzyła o chodzeniu i zwiedzaniu wzgórz, altanek itp. On tylko 
odpowiadał jak małe dziecko, a w duchu myślał pewnie: idź sobie 
sama, ja nie mogę.

Z Mariańskich Łaźni jechaliśmy dalej do Plan, Kuttenplan i Mies 
jeszcze w dzień, później w nocy aż do Pilzna, gdzie dojechaliśmy 
około północy, a o drugiej w nocy pociąg ruszył do Pragi. O godzinie 
siódmej dotarliśmy do Pragi.

Zgodnie z umową, choćby go miało nie być w domu, udałem się 
do notariusza Widimskiego. Faktycznie nie było go, był na urlopie, 
ale przyjęcie było przyjemne. Po krótkim odpoczynku udałem się na 
krótko do starego miasta. Tu na moście nad Wełtawą byłem świadkiem, 
jak mężczyzna rzucił się w celu samobójczym do wody. Okropny obraz 
widzieć go jeszcze żyjącego tam, w wodzie. Na krzyki ludzi kajak zdą-
żył podpłynąć do tonącego. Wyciągnięto go z wody na brzeg i stamtąd 
zabrano go pewnie do szpitala. Co się z nim stało, nie wiem.

W godzinach południowych udałem się do księdza dra Hauschki, 
sekretarza biskupiego, by podziękować za zastępstwo. Tak jak 
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przedtem, przyjął mnie bardzo serdecznie. Po południu w czasie 
strasznej burzy wyjechałem z Pragi, modląc się o opiekę i pomoc, by 
burzę szczęśliwie przeżyć. Tak też się stało, o godzinie 10 wieczorem 
dotarłem do Pardubic. Następnego dnia jechałem dalej do Józefowa. 
Tutaj wsiadłem do podstawionego wozu, którym dojechałem do 
Broumova. W całej drodze przez Jaromierz [Jaroměř], Skalice, 
Nachod, Police do Broumova nic się nie wydarzyło. Przejeżdżaliśmy 
jednak przez wioskę Dalanel, którą prawie całą zniszczył pożar. 
Spowodowała go nieostrożna służąca. Zrozpaczeni poszkodowani 
w płaczu patrzyli na stracony dobytek. Tak w krótkim czasie można 
wszystko stracić. Musimy wziąć sobie do serca słowa Chrystusa: 
„Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie nisz-
czą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną” (Mt 6, 20), by 
w dążeniu do zdobywania dóbr ziemskich nie zapomnieć i nie zanie-
dbać nieba i swojego zbawienia.

Na widok ojczystych gór moje serce zaczęło bić mocniej. Radość 
z powrotu była duża. Nie musiałem się bać, jak podczas pielgrzymki 
do Jerozolimy, że u moich drogich jest coś nie tak, bo niedawno 
miałem list i wieści, że wszystko jest w porządku. Kto jeszcze nigdy 
ojczyzny nie opuszczał, nie przebywał na obczyźnie, nie otaczały go 
inne języki, sposoby bycia, ten nie wie, co to jest szczęście powrotu. 
Niech tęsknota ziemska i tęsknota do niebios zrodzi się w sercu 
i duszy każdego, kto będzie czytał te strony. Szczęśliwy ten, kto może 
powiedzieć: „tu jestem w domu”.

W Broumovie wsiadłem do specjalnie przygotowanego powozu 
i szczęśliwie dotarłem do moich rodziców. Jak wielka była radość 
spotkania z rodzicami, rodziną, znajomymi, również braćmi 
w kapłaństwie. Spędziliśmy wiele chwil dobrych, radosnych, ale 
także i smutnych. Następnego dnia wróciłem do Słupca, do mojego 
od czternastu lat zajmowanego mieszkania. Spotkałem się z moim 
dobrym księdzem, któremu zdrowie się poprawiło, i z moim szcze-
rym zastępcą.

Teraz znowu jestem w domu, radosny i szczęśliwy, że odbyłem 
pielgrzymkę do Rzymu, gdzie na skale Piotra jeszcze stoi i błyszczy 
radosne i wesołe miasto na wzgórzu, i że widziałem następcę świętego 
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Piotra, naszego czcigodnego papieża Piusa IX, i otrzymałem jego 
błogosławieństwo. To całe szczęście starałem się opisać. Niech to 
szczęście utrzymuje się do końca mojego życia i niech mnie dopro-
wadzi do upragnionego celu, do nieba, czego życzę również wszyst-
kim z serca życzę i proszę o modlitwę słowami Apostoła: Módlmy się 
za siebie, abyśmy zostali błogosławionymi. Amen.



274



275

Część III
RADOŚĆ Z PRZYRODY
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…Ta jedna licha drzewina —
Nie trzeba mi dębów tysięcy! —
Z szeptem się ku mnie przegina:
„Jest Bóg i czegóż ci więcej?!”…

Jan Kasprowicz, Księga ubogich II

Poznajmy jeszcze jedną cechę osobowości ks. Augusta Staude: 
niezwykłą wrażliwość na piękno przyrody. Jego nazwisko, Staude, 
pochodzi od niemieckiego słowa „bylina, roślina wieloletnia”. Nie ma 
książki przez niego napisanej, w której nie wyraziłby swego zachwytu 
nad kwiatami. W modlitewnikach, pamiętnikach z podróży, bio-
grafiach księży czy nawet mowach żałobnych zawsze jest uwidocz-
niona owa wrażliwość. Być może piękno gór i lasów otaczających 
Nową Rudę wyczuliło go na takie oglądanie świata, a jednocześnie 
nauczyło go kontemplować Boga w dziele stworzonym. Jego posługa 
w malowniczych Świerkach i Słupcu pielęgnowała tę wrażliwość. 
We wstępie do książki napisanej na dwustulecie kościoła na Górze 
Wszystkich Świętych w Słupcu pisze tak:

„Każdemu pobożnemu i kochającemu piękno przyrody mieszkań-
cowi północnej części Kotliny Kłodzkiej znana jest Góra Wszystkich 
Świętych koło Słupca. Po wejściu na górę i doznaniu zachwytu rozpo-
ścierającym się widokiem, można polecić Matce Bożej i Wszystkim 
Świętym wszystkie swoje sprawy, po to, aby otrzymać pocieszenie, 
spokój i siłę w cierpieniu, zyskać umiar w przeciwnościach, moc 
i upór w drodze ku dobru”.
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Ksiądz August Staude obdarowuje czytelników swoistą wrażliwo-
ścią na piękno przyrody. Można to nazwać jego mistyką kwiatów. 
Doskonale tłumaczy nam to wiersz pt. Pierwiosnek — Kwiatek zwany 
kluczem do Nieba, w którym poeta otwiera swoje serce i pisze:

„Na cudownie zielonych błoniach rośnie piękny kwiatek.
Paraduje bielą i błękitem. Zachwyca nasze oczy i serce.
Delikatnie i łagodnie kieruje nas
z wdzięcznością i miłością ku Niebu. 

To twórcza dobroć i potęga Boga rozsiała je,
aby nam ludziom dać radość.
W nich widzimy ojcowską dłoń Boga.
To one zachęcają nas do piękna naszego życia i czystości serca.
Ich biel zachęca nas delikatnie,
abyśmy w czasie naszej ziemskiej podróży
przywdziali strój cnoty i czystości”.

W pierwiosnku ks. August Staude widział swoisty klucz do zbawienia. 
We wszystkich relacjach z jego pielgrzymek widzimy piękno 

jego oczami. Podziwia wspaniałe ogrody, gdy wędruje do Rzymu. 
W drodze do Jerozolimy zauważa w Izmirze drobne kwiatuszki, 
które przypominają kropelki krwi św. Polikarpa, męczennika. Każdy 
z dwudziestu rozdziałów z pielgrzymki do Ziemi Świętej kończy kil-
kunastozwrotkowymi wierszami, w których nie brakuje zachwytu 
także nad pięknem przyrody.

Warto jeszcze przypomnieć konstrukcję jego mowy pogrzebowej 
wygłoszonej nad trumną ks. Ernsta Hoffmanna, opartą o wymowę 
kwiatów w składanych wieńcach.

Nie sposób oddać w sposób poetycki wierszy Autora. Dla niego 
forma wiersza była tylko środkiem — opakowaniem do przekazania 
myśli teologicznej bądź delikatniej — kaznodziejskiej. Znajdujemy 
wiele wierszy, w których wydobywa mowę kwiatów. We wstępie do 
poetyckiego zbioru kilkudziesięciu wierszy, zatytułowanego Kwiaty 
zerwane przez ks. Staude dla Matki Bożej, Staude tłumaczy:
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„Maj, miesiąc rozkoszy i powracającej wiosny. W Kościele katolic-
kim orzeźwiający radosnymi majówkami. Stąd zrodziły się te wier-
sze, które jak kwiaty chcę położyć na ołtarzu Matki Niepokalanej. 
Mają one za zadanie podnieść nasze głowy z marnego naszego świata 
i życia i zachęcić do pewnego dążenia i mocowania się. Niech idą 
w świat i niosą pociechę duchową i radość. I tak patrz na te zerwane 
kwiaty, Maryjo, jak kiedyś z upodobaniem wpatrywałaś się w Jezuska 
w żłóbku w Betlejem. I gdy dzwon z wieży brzmi i do nas woła, chcemy 
w naszych codziennych sprawach pozdrowić Ciebie słowami Anioła. 
Niech po ziemskich trudach i męce w wieczności zakwitnie nam maj. 
I niech kwiaty będą ciągle świeże z miłości ku Tobie, Maryjo”.

Na następnych stronach publikujemy wybrane utwory ze zbioru 
wierszy pt. Kwiaty na ołtarzu w literackim opracowaniu pana Jana 
Zielińskiego.
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Śnieżyczka lub pierwiosnek

Pierwiosnku, ty uroczy kwiecie,
Świeżego śniegu piękny bielą 
W świętości Maryi ozdobie
Niech nasze serca się weselą,
Gdy cię wplatamy w wianka welon.

Łany śnieżyczek pachnące majem
Wiosennym wiatrem rozkołysane 
W waszym zapachu łacniej rozpocząć 
Radością tchnący niebiański taniec.

Pierwiosnku daj się zerwać dla naszej Królowej
Byś mógł się Jej pokłonić przy ołtarza tronie 
A w dźwięku twych dzwoneczków niech pieśń nasza płynie 
Na chwałę dla Maryi i z miłości do Niej. 

Śnieżyczki już nas zachęcają
Radośnie w słońcu pochylone
Byśmy kłaniali się Maryi
I zawsze z wiarą biegli do Niej.

Daj naszym sercom w maju pierwiosnkiem być
Byśmy w miłości znów się odrodzili
By wszystkie serca zabrzmiały Maryjo 
Wraz z Aniołami byśmy Cię wielbili.
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Słonecznik

W dużym ogrodzie wiele kwiatów kwitnie,
Które trzeba pielęgnować i podlewać.
A jeden jest na wysokiej nóżce
Słoneczną różą, co blask wokół rozsiewa.

Jest on naszej wiary widomym obrazem 
Bo jest w słonecznikowej życiowej naturze 
Wyrastać nad poziomy, z szarej przeciętności
Wychylać się ku słońcu i piąć się ku górze.

Bądź mi Maryjo wzorem i serca ołtarzem
Żebym w obrazie tego słonecznika 
Pokazał czynem moją szczerą wiarę
I duszę czystą godną katolika.

I jak ten kwiat dzielnie rozpnączony
Ku słońcu me oczy ufnie zwracam 
By moja wiara się umacniała
Kiedym radosny i gdy rozpaczam.

Bo wtedy tylko wyda i owoce zrodzi.
Maryjo wspomóż moje starania
Bym wierzył w Sakrament Najświętszy
Co drogą jest do zmartwychwstania.
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Czerwona róża

To już nie jest jeden krzaczek czy jedno drzewko. 
W ogrodzie stoją, a pod nimi liczne świerszcze cykają.
Kwiatów ma bez liku, znaków bólu i radości 
A ich zapachy przypominać się zdają, 
Że śmierć podobna mocą jest miłości. 

Róża czerwona – królową kwiatów
A jej łodyga kolcami usiana
Naukę krzyża nam przekazuje 
I trwać nam każe przy krzyżu Pana
I miłość Marii cierniem obrazuje.

Bronić chce nas czerwona róża przed pokusami świata 
Swoim cierniowym losem od grzechu nas odwodzi
By miłość nasza do Boga była czysta, jak Maryi
I tylko wtedy nasze życie w łasce się odrodzi.
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Aster

Kwitnie w ogrodach i na cmentarnych łanach
Kwiatuszek kolorowy, to niebieski, a to czerwony 
Wokół żółtego gniazda tworzą się listeczki jak gwiazda
Stąd jego nazwa – jesieni chwała, bo świat wtedy cały zapłoniony.

Choć bez zapachu to do serca woła głośno i natarczywie, jak dzwony.
Aster kwitnie w późny czas i o przemijaniu przypomina
Wszystko tak szybko się kończy i za wcześnie
Tylko wieczności czas jest niezmierzony.

Dlatego zerwij serce z tego świata 
Bo on jest tylko złudzeniem i udręką. 
A wybierz to, co wieczne i patrz w górę, 
bo krótki nam czas został dany i kruche jego piękno.

Fijołek 

Kwiatuszek kwitnie w ukryciu, że nie widać go prawie 
Lecz wędrowca przyciąga jego zapach subtelny
Nie chwali się pięknością, lubi skryć się w trawie
Bardzo mały i skromny, przecież jednak dzielny.

I pokory ten obraz napełnia serce chrześcijanina cnotą
Więc pokora i skromność prowadzą go przez życie
I pozwalają kwitnąć w ogrodzie Pana Boga 
Przedkładając nad pozór — myśl o wiecznym bycie. 
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Kwiat czereśni

Nie tylko kwiaty kwitną, ale i drzewa kwieciem obsypane
Niech więc drzewo czereśni zachęci rodziców do tego
Aby swoje dzieci umiejętnie prowadzili do Boga
Zarówno w dzień powszedni, jak i dnia siódmego.

Niech kolor kwiatów i ich zapach rodziców zachęca 
Do rodzicielskich wobec dzieci obowiązków wypełniania. 
Przekażcie im, do ogromu kwiatów podobne, bogactwo wiary 
Bo Bóg kiedyś żądając owoców ich życia, osądzi wasze starania.

Wyrwijcie z ich serc złe zalążki, ziarno butwiejące
Prowadźcie je z powagą i miłością do Boga 
Byście mogli się spotkać i połączyć w Panu
To sens naszego życia i Zbawienia droga.

Niezapominajka

Rośnie na chłodnym i soczystym brzegu rzeczki 
Rośnie gromadnie i staje się ozdobą na zielonej łące 
Ze swoim błękitnym kolorem bezchmurnego nieba
Co odbija się w ziemi, jak w jeziorze słońce. 
 
Przypomina nam o tym, że nie zapomina 
o nas Bóg, źródło odwiecznej miłości i nadziei 
Bądźmy tedy wiernymi dziećmi Pana Boga
W radościach codzienności i w trudach zawiei.

Tyś nam Maryjo wzorem na pielgrzymim szlaku 
I Tobie wieniec splata człowiecza rodzina
Z błękitnych niezabudek, którymi dziękuje 
Za Twoje wstawiennictwo za nami u Syna.
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ZAKOŃCZENIE
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Próżno szukać grobu lub choćby nagrobka ks. Augusta Staude na 
noworudzkim cmentarzu. Nie znajdziemy także śladu po grobach 
jego rodziny. Barbarzyństwo XX wieku starło z powierzchni ziemi 
i cmentarza wszelkie ślady po tej zasłużonej dla Nowej Rudy rodzi-
nie. Nie pozostały także akta personalne przechowywane w kłodz-
kich czy wrocławskich archiwach.

Kronika parafii podaje, że wśród obrazów namalowanych przez 
Hieronima Richtera z Kłodzka w naszym kościele jest portret księdza 
Staude. W tle sceny Bożego Narodzenia znaleźć możemy jedyny jego 
wizerunek, z 1896 roku, a więc już por-
tret pośmiertny. Sześćdziesięcioośmioletni 
ksiądz Staude w gronie pasterzy u żłóbka 
betlejemskiego. Znalazłem także auto-
graf napisany jego ręką. Jest przechowy-
wany w kuli wieży kościoła św. Mikołaja 
w Świerkach.

Ale nie o pomnik z piaskowca czy 
innego kamienia chodzi. Można postawić 
sobie bardzo kruchy pomnik, który prze-
trwa zawieruchy wojen i odradzającego się 
starożytnego barbarzyństwa. Można pozo-
stawić kruchy i trwały ślad z papieru czy 
ze szkła. Takim śladem są choćby witraże w naszym kościele z 1890 
roku, które upamiętniają rodzinę Olbrich. Ich grobów także nie ma 
na cmentarzu, zostały przekopane, ale pamięć o sobie uwiecznili 
w kruchym szkle.

Ma rację Zbigniew Herbert, gdy w wierszu Do Henryka Elzenberga 
w stulecie urodzin pisze:
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Niech pochwalone będą Twoje księgi
Szczupłe
Promieniste
Trwalsze od spiżu.

Słowa te mogą dotyczyć również ks. Augusta Staude, którego życie 
próbowałem wskrzesić poprzez przybliżenie jego działalności dusz-
pasterskiej, wspomaganej talentem pisarskim. 

Pisanie traktował jako środek, a nie cel w życiu. Wydając książki, 
wspomnienia z pielgrzymek, książeczki do nabożeństw czy zbiory 
wierszy religijnych, starał się także gromadzić środki na zbożne 
cele. Jego Trzy wieńce — mowa pogrzebowa u grobu ks. Ernsta 
Hoffmanna — posłużyły ufundowaniu płyty nagrobnej w kościele 

św. Mikołaja. Książka O dwóch 
oryginałach wśród kleru kłodz-
kiego zasiliła fundusz przezna-
czony na stypendia dla biednych 
studentów. Zapewne wydawane 
wspomnienia z licznych piel-
grzymek: do Ziemi Świętej czy 
do Rzymu, służyły rozbudzeniu 
zainteresowań wśród parafian 
Słupca, Świerk czy Nowej Rudy 
tą formą pobożności oraz gro-
madzeniu potrzebnych środków 
na ich odbycie.

W dorobku pisarskim 
ks. Augusta Staude znajdziemy 
także utwory świadczące 
o jego zainteresowaniu panu-
jącą modą na tworzenie wier-
szy graficznych. Przykładem 
takiego wiersza może być jego 
utwór pt. Święty Mikołaj i pilna 
dziewczynka:Książeczka na nabożeństwa majowe
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Święty Mikołaj i pilna
dziewczynka

Święty Mikołaj
chodzi koło domu
i  z a g l ą d a
d o  o k i e n k a

U k r a d k i e m  i  p o  k r y j o m u .
Tam spostrzegł siedzącą dziewczynkę
przy stole pełnym koronek i płótna.
Pilnie pracuje i rusza wytrwale igłą,
Ale jej zachowanie jest wspaniałe.

Wtedy Mikołaj
j ą  o ś w i e c a
i  d a j e  r adoś ć
na czas adwentu
Oraz  ubogaca
Daje jej woskową

p o c h o d n i ę  i  l a m p i o n
a d w e n t o w y  z o s t a w i a

A b y  g d y  n a  m o d l i t w ę
do kośc io ła  na roraty  sp ieszy

Ś w i e c ę  n a  o k n i e  k ł a d z i e
i  s t u k a  w  o k n o  i  u m y k a  d a l e j
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Jeżeli to skromne opracowanie wywołało choć trochę uśmiechu 
i wzbudziło odrobinę pogody ducha, to opłacił się trud szukania, 
tłumaczenia i pisania tak wielu osób. Zapewne i ksiądz Staude jest 
z tego powodu zadowolony, gdyż i on dał się poznać po przeszło 
wieku jako człowiek pogodny i szczęśliwy.

Ks. Jerzy Kos
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Dodatek
Nowa Ruda

na dawnych widokówkach
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