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RELIKWIARZEM CAŁA ZIEMIA WASZA...

Historia nie była łaskawa dla naszych praojców w XIX wieku. Wojny napoleońskie, 
kolejne powstania narodowe, prześladowania i represje zaborcze zmuszały ich do skła
dania kolejnych ofiar. Przelewali więc krew w bitwach. Ich ciała składano do mogił, 
często zbiorowych. Niektórzy tracili wielkie majątki, inni skromne, kryte strzechą 
chaty. Opłakiwali zabitych i wygnanych. Bohatersko znosili prześladowania. Ale bez 
względu na okoliczności pieczołowicie kultywowali jeden zwyczaj. Ilekroć los (często 
w postaci zaborczej władzy!) skazywał ich na opuszczenie kraju rodzinnego, zawsze 
zabierali z sobą garść ojczystej ziemi, jako najpiękniejszą, ale i najcenniejszą pamiątkę.

Lektura pamiętników i opracowań dziejów polskiego wychodźstwa w wieku XIX 
pozwala odnaleźć sporo dowodów żywotności tego zwyczaju. Jeden z pierwszych 
historyków Wielkiej Emigracji, Lubomir Gadon, pisze na przykład o tym, że garść 
ziemi ojczystej wrzucono w majowy dzień 1842 roku na cmentarzu w Montmorency 
pod Paryżem do wspólnego grobu dwóch wielkich Polaków: Juliana Ursyna Niemce
wicza i gen. Karola Kniaziewicza. Działo się to w dniu pogrzebu gen. Kniaziewicza, 
który o rok przeżył swego wielkiego przyjaciela1.

Podtrzymywano ten zwyczaj w środowisku polskich wygnańców we Francji przez 
wiele dziesięcioleci. Symbolicznym świadectwem jego trwałości jest wydarzenie 
z roku 1908. W styczniu tego roku zmarł w Paryżu, w wieku 103 lat, Józef Kownacki, 
ostatni powstaniec z roku 1831. Wśród żegnających go na cmentarzu był m.in. Włady
sław Mickiewicz, syn Adama. Mowę swoją -  o czym można przeczytać w jego Pa
miętnikach -  zakończył słowami:

1 Lubomir Gadon pisze: „W rok później [po pogrzebie Niemcewicza], gdy nadchodziła pora, w której 
dwaj towarzysze wybierali się zwykle na wieś, smutno było osamotnionemu Kniaziewiczowi bez starego 
druha, który już spoczywał na zawsze w obcej ziemi; 28-go kwietnia był on jeszcze na posiedzeniu Rady 
Bibliotecznej; po sesji, z Księciem Adamem [Czartoryskim] poszedł oglądać nowe mieszkanie dla Biblio
teki. Były to już ostatnie jego kroki, bo nazajutrz ciężko zasłabł i 9-go maja 1842 oddał Bogu walecznego 
ducha. Ciało jego złożone zostało obok trumny Niemcewicza; do wspólnego grobu wsypano wziętą z mo
giły Kościuszki garść ziemi polskiej -  tej ziemi, co ich łączyła przez cały długi ich żywot”. L. Gadon, 
Z  życia Polaków we Francji. Rzut oka na 50-letnie koleje Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu 
1832-1882, Paryż 1883, s. 38.
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„Polska odrodzona zachowa wieczną wdzięczność dla dzieci swych, które walczyły aż do 
końca, nie poddały się obcemu jarzm u przez miłość do niej, i umarły z dala od ojczyzny. Przeka
zali oni swym dzieciom tradycję patriotyzmu, który oczyszczony przez naukę nieszczęścia, zwy
cięży największe mocarstwa. Rzucam na trumnę Kownackiego garść tej ziemi polskiej, którą za
bierał ze sobą każdy z naszych emigrantów, aby kiedyś cząstka prochu ziemi ojczystej zmieszała 
się z jego prochem”2.

Znali ten zwyczaj syberyjscy zesłańcy. Potwierdza to świadectwo jednego z nich, 
Szymona Tokarzewskiego. Za udział w spisku ks. Ściegiennego sąd wojenny skazał go 
w roku 1846 na pozbawienie praw stanu, konfiskatę majątku, 2 tysiące pałek i 10 lat 
katorgi na Syberii. Po wykonaniu w twierdzy w Modlinie kary pałek (liczbę ich 
zmniejszono do 500, żaden skazaniec nie był bowiem w stanie przeżyć kary 2 tysięcy 
pałek!) przewieziono go kibitką do Tobolska, skąd pieszo w kajdanach -  w towarzy
stwie innych 11 Polaków -  dotarł w styczniu 1849 roku do Ust’Kamieniogorska na 
Syberii Zachodniej. Tutaj w lipcu tego roku zmarł jeden z jego współtowarzyszy nie
doli, niejaki Feliks Fijałkowski. W pamiętniku zatytułowanym Siedem lat katorgi To- 
karzewski tak opisał te chwile:

„Ubraliśmy go i włożyli do ubogiej, drewnianej trumny. Prawie wszyscy mieliśmy na pier
siach w woreczkach zaszytą ziemię polską ukochaną. Więc każdy ze szczęśliwych posiadaczów 
tego skarbu użyczył z niego po kilka pyłków, i te zmarłemu położyliśmy na sercu. Sami wykopa
liśmy grób dla niego, sami wynieśliśmy go na barkach. Odśpiewaliśmy egzekwie, «Salve Regi
na»”3.

Woreczek z garścią rodzinnej ziemi był -  jak się okazuje -  w epoce rozbiorów naj
cenniejszą pamiątką polskich tułaczy i wygnańców. Z tym bagażem szli oni na wygna
nie, do krajów Europy Zachodniej, ale także na bezkresne stepy Syberii. Z nim również 
płynęli do Ameryki. Ziemia rodzinna, ojczysta, była dla nich skarbem, który starali się 
zachować aż do ostatnich dni życia. Była im potrzebna, aby -  jak pisze Tokarzewski
-  z chwilą, gdy przyjdzie czas ostatniego pożegnania z życiem doczesnym, towarzysze 
niedoli mogli tę właśnie ziemię złożyć na ich sercu lub posypać nią ich trumnę, albo
-  jak pisze Władysław Mickiewicz -  by zmieszała się kiedyś z ich prochami. Był to 
symboliczny znak powrotu do ziemi ojców4.

2 W. Mickiewicz, Pamiętniki, t. III (ostatni), 1870-1925. Z  dodaniem „Wspomnienia pośmiertnego
0 autorze” oraz „Skorowidza nazwisk do całego dzieła przez Stanisława Piotra Koczorowskiego”, Kraków 
1933, s. 385.

3 [S. Tokarzewski], Siedem lat katorgi. Pamiętniki S... T... 1846-1857, Warszawa 1907, s. 104.
4 Symbol to bardzo trwały, skoro odnajdujemy go jeszcze w serialach telewizyjnych Sami swoi oraz 

Boża podszewka, w których twórcy pokazali dramaty Polaków wskutek poczdamskich układów wyrzuca
nych z Kresów Wschodnich i zmuszonych do osiedlenia się na tzw. Ziemiach Odzyskanych, na zachodzie 
Polski. O żywotności tego zwyczaju pisze w liście z dnia 6 czerwca 2004 roku do autora tego szkicu kra
kowski językoznawca, prof. Marian Kucała: „Zwyczaj zabierania i przechowywania w woreczkach ziemi 
z rodzinnych stron jest do dziś żywy u ludności pochodzącej z Kresów Wschodnich. Wysiedleni z Wołynia, 
Polesia, a prawdopodobnie również z innych terenów brali ze sobą ziemię z cmentarzy, z grobów swoich 
najbliższych, także z opuszczanych zagród. Nie mieli czasu na to uciekający wcześniej przed napadami
1 mordowaniem Polaków. Od lat osiemdziesiątych dotąd, kiedy jest możliwość odwiedzania Kresów, wy
jeżdżający tam zabierają ziemię z cmentarzy, dawnych zagród, miejsc zamordowania ich bliskich 
i przywożą do Polski na groby swoich rodziców i krewnych. Przechowują ją  także z przeznaczeniem na 
swoje groby. W czasie pogrzebów jej garść się wsypuje na trumnę w grobie, nierzadko z jakimiś słowami
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Ważnymi świadkami potwierdzającymi żywotność tego zwyczaju są poeci. Motyw 
garści polskiej ziemi -  relikwii narodowej powraca też w ich dorobku raz po raz, na
dając naszej poezji czasów niewoli szczególne znamię. Jednym z pierwszych, który 
pisał o tym zwyczaju, jest Kazimierz Brodziński. W Wierszu pisanym na Alpach przy 
powrocie z  Włoch (1826) wspomina on o Polakach, którzy wraz z Napoleonem poszli 
aż do Hiszpanii, by -  walcząc o jego cele -  wywalczyć wolność dla Polski. Poeta nie 
szczędzi gorzkich słów pod adresem cesarza Francuzów, który nie zawahał się wyko
rzystać Polaków do walki z ludami walczącymi o wolność. Tragizm naszych przodków 
ma zobrazować wzmiankowany wyżej zwyczaj. Czytamy więc u tego poety:

Kiedy nasze ojczyzną łudzone szeregi
Szły w ofierze krw ią broczyć iberyjskie brzegi,
Każdy garść ziemi polskiej w  zaszyciu wynosił,
A konając wśród bojów towarzysza prosił,
By tą  ziemią ojczystą zasuł mu powieki:
Tak się lżej z miłym słońcem rozstawał na wieki5.

Zna ten piękny zwyczaj stary ułan z czasów powstania listopadowego, o którym 
wspomina Wincenty Pol w wierszu zatytułowanym: Stary ułan pod Brodnicą. Poeta 
przypomina w tym wierszu, powstałym około roku 1833, a ogłoszonym drukiem 
w 1835, ostatnie chwile powstania, kiedy to oddziały wojska polskiego, otoczone ze
wsząd przez armię rosyjską, zmuszone zostały do przekroczenia granicy pruskiej 
w okolicach Brodnicy i poddania się Prusakom. Zanim nasz tytułowy ułan przekroczy 
pruską granicę, rozdziera biało-czerwoną chorągiewkę, by jednym kawałkiem owinąć 
ranę, a w drugi nabrać ojczystej ziemi, która ma stać się dlań najdroższą pamiątką:

nawiązującymi do rodzinnych stron zmarłych. Sam byłem świadkiem zabierania ziemi z cmentarza 
w Zasmykach pod Kowlem w 1992 r. Jeszcze w zeszłym roku znajomi przywieźli ziemię z Litynia, z miej
sca, gdzie zamordowano ich rodziców. Kobieta urodzona w Kowlu przywiozła ziemię z grobu swoich 
dziadków na grób rodziców pochowanych w Krakowie. Na pogrzebach Kresowian widzi się zwykle wsy
pywanie garści ziemi kresowej do grobu (m.in. pod Malborkiem, koło Lublina, w Krakowie). Urna z ziemią 
z różnych okolic Wołynia, głównie z pól bitewnych 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty, znajduje się 
w klasztorze w Częstochowie, a urny z ziemią ze wszystkich 11 powiatów Wołynia -  w Warszawie pod 
Pomnikiem Tragedii Wołyńskiej 1943-1944”. (List w posiadaniu autora szkicu). O trwałości tej tradycji 
świadczyć może także inny fakt z najnowszej naszej historii: oto w latach 2000-2004 grupa studentów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła siedem wypraw śladami męczeństwa polskich uczonych, odwiedzając 
m.in.: Sachsenhausen, Dachau, Oświęcim, Lwów, Katyń, Kuropaty, Poznań, Warszawę, Nowy Wiśnicz etc. 
Studenci każdą z tych wypraw rozpoczynali od pobrania do woreczków ziemi pod Dębem Wolności rosną
cym od 1918 roku przed Collegium Novum. Ziemię tę następnie rozsypywali w miejscach kaźni polskich 
uczonych. Z tamtych miejsc każdorazowo przywozili woreczki z tamtejszą ziemią. Tę swoistą pamiątkę 
narodową w dniu 6 listopada 2004 roku złożyli pod tymże samym Dębem Wolności. W ten symboliczny 
sposób rozsnuto jeszcze jedną nić wiążącą polskich uczonych -  ofiary mordów nazistowskich i stalinow
skich z Krajem Rodzinnym, z Jagiellońską Matką Żywicielką.

5 K. Brodziński, Wiersz pisany na Alpach przy powrocie z  Włoch [w:] Dzieła. red. S. Pigoń. Poezje, t. I, 
Utwory wydane za życia poety, oprac. i wstęp Cz. Zgorzelski, Wrocław 1959, s. 224. Znamienne, że Bro
dziński przypomniał ten zwyczaj w mowie O narodowości Polaków z 3 maja 1831 roku. W przypisie do 
owej mowy zanotował: „Żołnierze polscy w tych czasach, wychodząc pod chorągwie Napoleona, brali 
w woreczek, na szyi zawieszony, garść ziemi polskiej, którą poległym w krajach dalekich towarzysze oczy 
zasypywali”. K. Brodziński, O narodowości Polaków [w:] Mowy i  pisma patriotyczne, oprac. I. Chrza
nowski, Kraków 1926, BN I 94, s. 86.
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I zapłakał na boje,
I o lancę tłukł głową;
Chorągiewkę zdarł w  dwoje 
I łzy otarł połową,
I zawiązał garść ziemi,
Drugą ranę owinął;
I w  świat ruszył z młodszymi,
I jak  wszyscy gdzieś zginął...6

Przywołany tu motyw garści polskiej ziemi podjął po latach Mieczysław Roma
nowski, żołnierz -  poeta, który za Polskę oddał życie w czasie jednej z bitew powsta
nia styczniowego. W roku 1854 napisał on poemat pt. Posłannik, w którym przedstawił 
historię spiskowca -  emisariusza, pragnącego przygotować rodaków do powstania. 
Poeta prowadzi nas w swym poemacie do rodzinnych stron bohatera, na groby jego 
rodziców, do chłopskich chat, szlacheckich dworów i pańskiego pałacu. Pisze także
0 osobistej tragedii posłannika (każe mu oglądać ślub ukochanej z największym osobi
stym jego wrogiem). Wreszcie spotykamy Zoriana, bo takie jest imię bohatera poema
tu, w górach Kaukazu. Wcielony do armii carskiej, otrzymał dopiero co w czasie bitwy 
śmiertelny cios kindżałem od Czerkiesa, którym okazuje się przyjaciel z czasów spi
skowych, walczący obecnie w szeregach broniących swojej wolności ludów kauka
skich. Przed śmiercią Zorian ma jeszcze tyle sił, aby z tornistra wydobyć jakiś zwitek. 
Do przyjaciela dawnych lat powiada:

„To serca najdroższy zabytek!”
Otwiera -  cóż tam? Garść ojczystej ziemi
Całuje Zorian usty spalonemi! -
Potem [obaj] spokojnie na zachód patrzali...
I Zorian skonał. Czerkies poszedł dalej7.

Godzi się w tym miejscu przywołać jeszcze dwie inne poetyckie realizacje tego 
pięknego motywu. Z roku 1899 pochodzi wiersz pt. Garść ziemi pióra Aleksandra 
Kraushara, znanego badacza dziejów naszej kultury, a także krytyka literackiego. 
Okazuje się, że przez wiele lat Kraushar uprawiał również twórczość poetycką (pod 
pseudonimem Alkar). W przywołanym tu wierszu autor odstępuje od jakichkolwiek 
realiów historycznych. Tworzy wzorcowy, anonimowy żywot Polaka z czasów nie
woli. Wiemy o nim tylko jedno: że zmuszony był porzucić kraj rodzinny, że wiele lat 
życia spędził z dala od Ojczyzny, w wiecznej tęsknocie i cierpieniu, że przebył lądy
1 morza,

6 W. Pol, Stary ułan pod Brodnicą (z cyklu: Pieśni Janusza) [w:] Dzieła W... P... wierszem i  prozą. 
Pierwsze wydanie zupełne, t. IX, s. I, Poezje, t. V, Lwów 1878, s. 89. W poemacie tego autora pt. Pieśń 
o Krakusowym grodzie wracający z Krakowa pielgrzym przynosi „pamiątki”: szmat sztandaru, trumien 
szczątki; I  z  trzech mogił głośnej sławy / /  Trzy przygarście ziemi łzawej (ibidem, s. 103). Inny poeta, Ed
mund Wasilewski, w wierszu z roku 1842 zatytułowanym Pielgrzymi, zabrany z rodzinnej ziemi w podróż 
„na świata manowce” kamień nazywa „szkaplerzem pielgrzymim” (E. Wasilewski, Pielgrzymi [w:] Antolo
gia romantycznej poezji krajowej, Warszawa 1958, s. 63).

7 M. Romanowski, Posłannik [w:] idem, Poezje, Lwów 1883, t. IV, s. 179.
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A gdy ju ż  śmierci godzina 
Dni wędrownika przecięła 
I zimna, obca mogiła,
W łono go swoje przyjęła;
Do grobu bratniej drużyny,
Nad brzegiem góry śnieżystej,
Dano mu klejnot jedyny -  
Garść czarnej ziemi ojczystej...8

Z kolei dla Kazimierza Laskowskiego, innego poety z przełomu wieków XIX-XX, 
garść ziemi staje się materialnym, a zarazem duchowym znakiem Ojczyzny. W wierszu 
pt. Ojczyzna poeta pisze zatem:

Ojczyzna! Grudkę ziemi związał w  zgrzebne szmaty,
Z poświęconym szkaplerzem złożył na pierś gołą,
I o północnej dobie wyszedł z ojców chaty,
Wygnaniem na obczyźnie znoić smutne czoło...
Wygnaniec w grudce ziemi, co j ą  wziął na ciało,
Widzi duszą ojczyznę i ma z sobą, całą9.

W ten oto sposób garść czarnej polskiej ziemi stała się nie tylko najcenniejszym 
klejnotem -  swoistą „przepustką” do Polski walczących o jej odbudowanie żołnierzy, 
wypędzonych z kraju zesłańców i tułaczy, tych wszystkich, którzy nie doczekali się 
wolności, ale którzy, umierając, wierzyli, że Polska będzie istnieć -  ale zarazem sym
bolem Ojczyzny, samą ojczyzną. Gdzie tkwi źródło tej symboliki garści (grudki) zie
mi? W jaki sposób doszło do tej niespotykanej w innych kulturach sakralizacji ziemi? 
Oto pytania, na które należy i warto szukać odpowiedzi.

Wiele wskazuje na to, że geneza tego pięknego motywu ma korzenie w naszej hi
storii narodowej. I to nie tyle w historii czasów niewoli, ile -  znacznie odleglejszej. 
W tym kontekście trzeba przypomnieć nazwisko franciszkanina -  reformaty z XVIII 
wieku, o. Floriana Jaroszewicza. W roku 1767 wydał on w Krakowie obszerne dzieło 
pod długim, ale bardzo charakterystycznym: Matka Świętych Polska albo żywoty 
świętych, błogosławionych, wielebnych, świątobliwych, pobożnych Polaków i Polek. 
Wszelkiego stanu i kondycji każdego wieku od zakrzewionej w Polszcze chrześcijań
skiej wiary osobliwą doskonałością słynących. Z  różnych autorów i pism tak polskich 
jako i cudzoziemskich zebrane i spisane przez O. Floriana Jaroszewicza, reformatę. 
Dla zbudowania żyjących i potomnych, dla pociechy duchownej swoich krewnych. 
Dzieło to w wieku XIX było dwukrotnie wznawiane: w Piekarach Śląskich (zwanych 
wówczas: Niemieckimi) w roku 1850 oraz w Poznaniu w latach 1893-1896. Autor 
umieścił w tym dziele blisko czterysta życiorysów Polaków i Polek, którzy -  jego zda
niem -  dobrze zasłużyli się Kościołowi i Ojczyźnie. Pod datą 2 czerwca (życiorysy 
powiązane zostały bowiem z kalendarzem; na każdy dzień wypada jeden, niekiedy dwa 
życiorysy!) Jaroszewicz opowiedział żywot i męczeństwo błog[osławionego] Piotra 
Kmity i innych niezliczonych Sandomierzanów. Przywołał tu legendarną opowieść 
o zdobyciu Sandomierza przez Tatarów w roku 1251. Walecznym mieszkańcom miasta

8 A. Kraushar, Garść ziemi [w:] idem, Strofy Alakra, Kraków-Warszawa 1925, s. 57.
9 K. Laskowski, Ojczyzna [w:] idem, Choć jeno Polska chodzę..., Warszawa 1912, s. 128.
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miał w owych trudnych dniach przewodzić starosta, Piotr Krempa. Gdy mimo pona
wianych ataków oblężeni nie poddali się, najeźdźcy posłużyli się podstępem: zwabili 
-  za pośrednictwem ruskich królewiczów, Leona i Romana -  Krempę oraz innych 
dowódców załogi do siebie pod pozorem rozpoczęcia rozmów o rozejmie. Natychmiast 
po przybyciu do obozu tatarskiego sandomierscy dowódcy zostali zamordowani. W tej 
sytuacji miasto nie mogło się dłużej bronić. Tatarzy zdobyli więc Sandomierz, a dzielni 
jego obrońcy ciężko opłacili swój opór. Najeźdźcy wymordowali wszystkich męż
czyzn. Po opuszczeniu miasta przez wrogów ciała bohaterskich jego obrońców pocho
wano na przykościelnym cmentarzu Panny Maryi. Na zakończenie swej opowieści 
o. F. Jaroszewicz powiada:

„Jest albowiem dawna tradycja, że gdy niektórzy Polacy będąc w Rzymie prosili Ś. Piusa V 
o jakie  relikwie świętych, miał im odpowiedzieć: przywieźcie mi z Sandomierza jak i kosz zie
mi z cmentarza kościoła Panny Maryi, co gdy uczynili, Ojciec Ś[więty] wziąwszy garść onej 
ziemi, ścisnął j ą  w  ręku, aż natychmiast krew z niej jako  z gąbki pociekła. Zatem rzekł: na cóż 
wam relikwii innych M ęczenników ŚŚ[więtych], kiedy macie w domu tak wielu, że waszę 
ziemię krw ią sw oją oblali i napoili. Słuszna tedy ich przyczyny nabożnie wzywać, którzy i w  koś
ciele wojującym taką m ają sławę i w  tryumfującym odebrali korony od Boga chwalebnego na 
w ieki”10.

Zanotowaną w przywołanym tu dziele hagiograficznym legendę przypomniał po 
latach Kazimierz Brodziński w mowie: O narodowości Polaków, odczytanej na posie
dzeniu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie w dniu 3 maja 1831 roku. Mowa ta 
kilkakrotnie była ogłaszana drukiem w XIX wieku i najprawdopodobniej to ona upo
wszechniła w świadomości naszych przodków motyw świętej ziemi polskiej11.

Kreśląc losy narodu polskiego w perspektywie dziejowej, Brodziński nie omieszkał 
przywołać jego zasług dla obrony chrześcijańskiej Europy, dla której był on prawdzi
wym przedmurzem. Dla wsparcia tej tezy znany poeta i krytyk nawiązał bezpośrednio 
do przywołanej wyżej legendy z dzieła o. Jaroszewicza. Czytamy więc u niego, że:

„Spokojna Europa ledwo zasłyszała, jakie to morza barbarzyńców odbijały się w  swoje w ska
zane łoże o piersi Polaków. Dawniej nie było czasu ich czynów rozsławiać, później nie było w ol
no. Nienawidząc twierdz obronnych, jakby więzienia, ufni w  osobistą waleczność, wystawując 
siedziby swoje na zniszczenie tatarskie, nie przywiązywali się do wygód domowych. Kraj ich był 
tylko obozem straży europejskiej. Kiedy, oddawszy sztandary pogańskie papieżowi Pawłowi V

10 [O. F. Jaroszewicz], Matka Świętych Polska albo Żywoty świętych, błogosławionych, wielebnych, 
świątobliwych, pobożnych Polaków i  Polek. Z  różnych autorów i  pism tak polskich jako  i  cudzoziemskich 
zebrane i  spisane przez ..., Niemieckie Piekary (Śląskie) 1850, t. II, s. 361. Autor ten podaje także inny 
przykład symboliki garści ziemi. W Żywocie Świątobliwego Stanisława Przyjemskiego (14 marca) 
przypomina piękną postać marszałka koronnego Stanisława, który zmarł, trwale zapisawszy się w dzie
jach Polski. Pisze dalej o. Jaroszewicz: „Po szczęśliwej śmierci pokazał się drugiej żonie swojej Annie 
z domu Opalińskiej, jakoby na nią sypał ziemię garścią. Na co Anna przez sen do niego rzekła: «Któż to 
widział takie żarty, ziemię na kogo rzucać». Mąż odpowiedział: «Nie dziwuj się, prawi, tak to umarli 
żartują». Porwała się wtem ze snu Anna, a znalazłszy doprawdy proch i popiół na sobie [rzekła]: «Już to 
widzę nie żart! Bóg mię znać tym sposobem przestrzega, że to mizerne ciało moje wkrótce się w proch 
rozsypie». I przygotowawszy się do szczęśliwej śmierci należycie, wkrótce potem życia swego dokonała 
i do towarzystwa przyjaciela swego na szczęśliwą przeniosła się wieczność” (t. I, s. 404).

11 Rozprawę Brodzińskiego w 1831 roku wydano trzykrotnie; następnie wznawiano ją  w latach: 1833 
(Lwów), 1850 (Paryż), 1861 (Paryż), 1867 (Paryż), 1878 (Lwów), 1880 (Poznań).
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[sic!], w  prostocie o relikwie go prosili, rzekł im: «C zyż  każda garść ziemi waszej nie jes t reli
kw ią męczeńską?» ”12.

Jak widać, Brodziński nawiązuje może nie tyle bezpośrednio do dzieła o. Jaro
szewicza (pomylił imię papieża: Piusa V „podmienił” na Pawła V), ile najprawdopo
dobniej do wersji opowieści upowszechnianej zapewne w ówczesnym kaznodziej
stwie. Jak zaznaczono, wiele wskazuje, że Mowa Brodzińskiego stała się inspiracją 
do rozwinięcia tego motywu przez polskich poetów czasów niewoli. Tak jak w wy
padku przywołanego wyżej zwyczaju zabierania z sobą na tułaczkę woreczka z zie
mią był pierwszym, który ów zwyczaj opisał wierszem, tak i teraz to on, Kazimierz 
Brodziński, najprawdopodobniej zachęcił poetów polskich do rozwijania motywu 
polskiej świętej ziemi.

Znamienne, że jednym z pierwszych, który podjął ten motyw, był Juliusz Słowacki. 
W akcie II Kordiana (1833) poeta zaprowadził tytułowego bohatera do papieża. Kor
dian przybywa do Namiestnika Chrystusowego ...z garścią polskiej ziemi. Powiada do 
Ojca Świętego:

W darze niosę ci, Ojcze, relikwiją świętą,
Garść ziemi, kędy dziesięć tysięcy wyrżnięto 
Dziatek, starców i niewiast... Ani te ofiary 
Opatrzono przed śmiercią chlebem eucharistii;
Złóż j ą  tam, kędy chowasz drogie carów dary,
W zamian daj mi łzę, jed n ą  łzę...

Niestety, niechętny Polakom papież nie ma słów współczucia ani dla Kordiana, ani 
dla reprezentowanego przezeń narodu. Nie tylko w czasie audiencji prowadzi lekcewa
żącą naszego bohatera „rozmowę” z towarzyszącą mu papugą, ale -  co ważniejsze 
-  odmawia udzielenia błogosławieństwa polskiemu narodowi. Samego zaś Kordiana 
zbywa zachętą do zwiedzenia Rzymu i zaproszeniem na publiczną audiencję, w czasie 
której udzieli błogosławieństwa Rzymowi i światu. W odpowiedzi na ponowioną przez 
naszego bohatera prośbę o litość dla Polaków i błogosławieństwo skrwawionej polskiej 
ziemi, grozi:

No, mój synu, idź z Bogiem, a niechaj wasz naród 
Wygubi w sobie ogniów jakobińskich zaród,
Niech się weźmie psałterza i radeł, i sochy...
(...)
Na pobitych Polaków pierwszy klątwę rzucę.

W tej sytuacji zrozpaczony Kordian rzuca na powietrze garść polskiej ziemi i z bó
lem oświadcza:

Ze skalanymi usty do kraju powrócę...13

12 K. Brodziński, O narodowości Polaków [w:] idem, Mowy i  pisma patriotyczne, oprac. I. Chrzanow
ski, Kraków 1926, BN I 94, s. 82-83.

13 J. Słowacki, Kordian. Część pierwsza trylogii Spisek koronacyjny [w:] idem, Dzieła, red. J. Krzy
żanowski, t. VI, Dramaty, Wrocław 1959, s. 215-216.
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Scena z dramatu Słowackiego miała obrazować negatywny stosunek papieża Grzego
rza XVI do powstania listopadowego. Wydana przez tego papieża w dniu 9 czerwca 1832 
roku bulla, potępiająca Polaków walczących o wolność Ojczyzny (Cum piimum), była 
bolesnym ciosem dla katolickiego narodu polskiego. Z różnych stron posypały się też pod 
adresem papieża ostre oskarżenia. W szeregu oskarżycieli Grzegorza XVI znalazł się 
także Słowacki. Dla wzmocnienia wymowy tych słów poeta sięgnął po przywołaną wyżej 
legendę hagiograficzną, znamiennie ją  jednak zmieniając. U Jaroszewicza to papież Pius 
V przekonuje pielgrzymów polskich, że ich ziemia jest świętą relikwią. U Słowackiego 
Kordian wie, że garść ziemi, którą przyniósł z sobą do Rzymu, przesiąknięta jest krwią 
tysięcy ofiar rzezi warszawskiej Pragi, jaką w roku 1794 przeprowadziły wojska rosyjskie. 
Przypomina o tym papieżowi. Ten jednak nie reaguje. Nie tylko lekceważy swego gościa, 
ale jeszcze go karci. Stosując ten chwyt literacki, autor uzyskał zwielokrotnienie efektu 
swego oskarżenia, za co przyszło mu „płacić” jeszcze długo po śmierci14.

Dawną wersję przywołanej tu hagiograficznej legendy przypomniał w roku 1861 
inny polski poeta: Mieczysław Romanowski. W wierszu pt. Legenda poeta ów stwo
rzył opowieść o wyprawie polskich pątników do Rzymu. Nie jest to jednak ta wypra
wa, o której pisał o. Jaroszewicz. Romanowski pisze o tym, jak to polscy pielgrzymi, 
po modlitwie przy grobie św. Piotra w rzymskiej bazylice, udali się do mieszkającego 
gdzieś w okolicach Rzymu, w skalnej grocie, pustelnika. Poszli do niego z prośbą 
o relikwię, bowiem -  jak pisze poeta -  wiadomo powszechnie, że

Kogo mąż ten relikwią obdarzy,
Tego szatan tknąć się nie poważy15.

Po odnalezieniu groty wywiązuje się między pątnikami i Bożym mężem znamienna 
rozmowa. Pątnicy proszą pustelnika o cudowne relikwie, ten zaś odpowiada:

„Macież z sobą garść rodzinnej ziem i?”
Mąż ich Boży spytał zadumany.
Białowłosy [przewodnik gromady -  F.Z.] rękami drżącemi 
W net mu bryłkę podaje z sukmany:
„Z sobą -  rzecze -  wzięliśmy po bryle,
By w  obczyźnie mieć j ą  na mogile”.

Mąż tę bryłkę wziął i ścisnął w dłoni,
Ścisnął, -  a krwi kropla na głaz ścieka;
Nad krw ią słychać jęk  -  w  powietrzu dzwoni 
Skarga duchów lecących z daleka -  
A pątnicy klękają dokoła,
I gdzie spadła krew, schylają czoła.

14 M. Bizan, P. Hertz, Komentarz do „Kordiana” [w:] J. Słowacki, Kordian, Warszawa 1959, s. 234 
passim. Wiadomo, że scena z Kordiana była jedną z przesłanek decyzji bpa Jana Puzyny o odmowie w roku 
1909 zgody na pochówek doczesnych szczątek Słowackiego w podziemiach katedry wawelskiej (zob.: 
S. Kasztelowicz, S. Eile, Stefan Żeromski. Kalendarz życia i  twórczości, Kraków 1961; Sprawa sprowadze
nia do kraju prochów Juliusza Słowackiego w roku 1909 [w:] Miscellanea z  pogranicza X IX i X X  w., Wro
cław 1964 (nadbitka). Zupełnie inaczej potraktował tę sprawę bp Adam Stefan Sapieha, toteż w roku 1927 
prochy autora Kordiana znalazły się w Krypcie Wieszczów.

15 M. Romanowski, Legenda [w:] idem, Poezje, Lwów 1883, t. IV, s. 144.
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Więc mąż rzecze: „Czemuż was przestrasza 
Ta krew ręką m oją wyciśnięta?
Relikwiarzem cała ziemia wasza,
Krew relikwią, którą Bóg pamięta.
Idźcie z Bogiem! w  miłującej dłoni 
Ziemia wasza krew cudowną roni”16.

W ten sposób Romanowski nadał garści polskiej ziemi wartość narodowej relikwii. 
W znaczący sposób przyczynił się też poprzez swoje dzieło -  wielekroć wznawiane 
-  do utrwalenia procesu sakralizacji polskiej ziemi w świadomości swoich współcze
snych oraz potomnych.

Piękna hagiograficzna legenda o „świętej” ziemi polskiej ożyła z wielką siłą w II 
połowie wieku XIX. Stało się tak za sprawą papieża Piusa IX, wielkiego przyjaciela 
Polaków. Jak pisał Krzysztof Lis w roku 1996:

„U żadnego z papieży XIX w. nie obserwujemy tak dużego zainteresowania sprawami pol
skimi jak  u Piusa IX, niewątpliwie darzącego Polaków osobistą sympatią i dużym zatroskaniem 
o losy Kościoła na ziemiach polskich”17.

Dowodów owej niezwykłej sympatii Piusa IX dla Polaków można byłoby tu przyto
czyć wiele. Jemu zawdzięczali nie tylko powstanie w Rzymie Papieskiego Kolegium 
Polskiego (Collegium Polonicum Pontificium), ale nade wszystko podtrzymywanie 
wśród Polaków przez cały długi pontyfikat (od roku 1846 do 1878) nadziei na odrodze
nie ich Ojczyzny. Odnajdywali nasi rodacy tę nadzieję w decyzjach papieża o beatyfika
cji Andrzeja Boboli (1853) i kanonizacji Józefata Kuncewicza (1867), ale przede wszyst
kim w bardziej czy mniej oficjalnych wystąpieniach Ojca Świętego. Do legendy przeszło 
spotkanie Piusa IX z grupą około 600 polskich pielgrzymów ze wszystkich trzech zabo
rów, które nastąpiło 6 czerwca 1877 roku, w dniach jubileuszu 50-lecia święceń bisku
pich papieża. To wówczas Pius IX wypowiedział słynne słowa błogosławieństwa „dla 
całego Królestwa Polskiego, co dowodziło, że moralnie uznawał [on] jedność rozdartego 
pomiędzy trzech zaborców narodu polskiego”18.

Okazywana Polakom przez Piusa IX życzliwość sprawiła, że wkrótce po jego 
śmierci w roku 1878 w Krakowie pojawił się zamysł uczczenia go pomnikiem w kate
drze wawelskiej. Pomnik taki rzeczywiście powstał (dłuta znanego rzeźbiarza, Walere
go Gadomskiego, we współpracy z Michałem Korpalem), a ustawiono go ostatecznie 
w kościele św. św. Piotra i Pawła, gdzie dotąd zdobi tę świątynię. Tego wielkiego 
przyjaciela Polaków uczcili także nasi poeci. Co jednak znamienne, dla podkreślenia 
szczególnych jego zasług dla Polski i Polaków wykorzystali oni przywołaną tu starą 
legendę o świętej, przesiąkniętej krwią polskiej ziemi.

16 Ibidem, s. 145-146.
17 Por. K. Lis, Pius IX a  Polska w dobie powstania styczniowego, Lublin 1996, s. 21.
18 Ibidem, s. 27. Pełny tekst przemówienia Piusa IX w tłumaczeniu na język polski ukazał się drukiem

na łamach „Przeglądu Lwowskiego” z 15 czerwca 1877 roku. Por. O. Hołyński, Pamiątka polskiej piel
grzymki do Rzymu w maju 1877 r. z  powodu 50-letniego jubileuszu Ojca Św. Piusa IX, Lwów 1877; 
J.S. Pelczar, Pius IX  i  jego pontyfikat na tle dziejów Kościoła w XIX  wieku, t. III, Przemyśl 1908; NN., 
Najnowsze proroctwo Ojca Sw. Piusa IX  o Polsce, nadzwyczaj ważne z  dodatkiem kilku innych proroctw 
i  przepowiedni, Poznań 1877.
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W taki właśnie sposób pisał o tym papieżu Władysław Bełza, znany do dziś szero
kim rzeszom czytelników jako autor Katechizmu dziecka polskiego. W wierszu z 1877 
roku, pt. Proroctwo Piusa IX, opisaną niegdyś przez o. Jaroszewicza legendę stara się 
on wykorzystać dla nowych celów. Słynną wyprawę Polaków do Rzymu po relikwie 
umieszcza w czasach zygmuntowskich. Na dobrą sprawę poeta idzie w tym wypadku 
wiernie za o. Jaroszewiczem, który wszak dowodził, że to Pius V miał pierwszy mówić 
o uświęconej krwią męczenników ziemi polskiej. Pius V zasiadał na Stolicy Piotrowej 
w latach 1566-1672, tzn. w czasach, gdy Polska rzeczywiście przeżywała czasy roz
kwitu, gdy budowano w niej wiele nowych świątyń. Poeta pisze:

Bogato było w tej ziemi laszej,
Jak w pełnej miodu złotego czaszy.
Więc i pielgrzymi nieśli w  dniach owych 
Liczne klejnoty, złota, purpury,
Tam na Watykan, do tego, który
Sam zwie się sługą sług Chrystusowych19.

Bogaci w dobra doczesne Polacy proszą papieża o relikwie:

Brak nam relikwii do świątyń naszych,
Brak widomego łask bożych znaku,
Więc z dalekiego ciągniemy szlaku,
Błagać o dar ów dla dzieci laszych21.

Po wysłuchaniu tej prośby papież

...powstał i rzekł: „O dzieci!
Błogosławione słońce co świeci,
I śniegi, które niwy wam chłodzą,
I ziemia wasza błogosławiona,
I matek waszych i niewiast łona,
Co takich synów jako wy rodzą.

Dajcież mi świętą garść polskiej ziemi,
Niech j ą  przeżegnam dłońmi drżącymi”.
I wziął w  swe ręce garsteczkę małą 
I błogosławił z ojca szczerotą,
Aż z poświęconej ziemi się oto 
Kilka krwi kropel na dół polało.

„Oto wasz chryzmat, rzekł, a nim zbrojni,
W błogosławieństwie idźcie spokojni.
I garść tej ziemi krwią przesiąkniętej 
Złóżcie na świątyń waszych ołtarzu,
Bo ja  ju ż  nie mam w swym relikwiarzu,
Bardziej, nad ową, relikwii świętej”22.

Legenda ta staje się tłem dla drugiej części poematu, w którym Bełza opisuje 
pielgrzymkę rodaków do Rzymu w roku 1877. Oni także przybyli do Ojca Świętego

19 W. Bełza, Poezje, Lwów 1892, s. 65.
21 Ibidem , s. 66.
22 Ibidem , s. 66-67.
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z garścią polskiej ziemi krwią przesiąkniętej. Ci jednak nie przyszli po relikwie. 
Przyszli do Ojca Świętego z gorącą prośbą o litość dla umęczonego narodu polskie
go. I nie zawiedli się. Otrzymują od Piusa IX słowa otuchy i proroctwo przyszłego 
zwycięstwa:

A teraz, wierna Piotrowej nawie,
Polsko! po trzykroć cię błogosławię:
Na bliskie dziejów nowych zaranie,
Na twe rodziny i mienie twoje,
Na dni zwycięstwa, na krwawe znoje,
Po których przyjdzie zmartwychpowstanie!23

Inny poeta lwowski, Stanisław Rossowski, w wierszu pt. Relikwia odstępuje od 
osadzania legendy w konkretnych realiach historycznych, choć i on pisze o pielgrzy
mujących do Rzymu przedstawicielach panów i szlachty:

Łby podgolone do czuba,
Sumiaste wąsy i brody,
Tu delia pyszna, tam szuba 
Z kontuszem idą w zawody.
Napatrzeć się dość nie można 
Jak dzielna ta brać pobożna24.

Pielgrzymi polscy proszą papieża o relikwie dla nowego domu Bożego, papież zaś 
-  zgodnie z pierwotną wersją legendy -  prosi przybyłych o podanie mu czary z przy
niesioną przez nich polską ziemią:

I szczyptę czarnego miału 
W palcach ugniata pomału,
I nagle z tej czarnej ziemi,
Zgniecionej -  o, co za dziwa! -  
Kroplami jak  groch wielkimi 
Czerwona, wrąca krew spływa...

I rzecze papież: -  „Wam trzeba 
Relikwii jeszcze na wiano?
Przesiąkła skróś wasza gleba 
M ęczeńską krw ią nieskalaną;
Ona je j tyle wessała,
Że ju ż  relikw iąjest cała!”25.

Przywołane tu przykłady przekonują o jednym: że proces sakralizacji ziemi polskiej 
powiązany został w czasach narodowej niewoli z jakże wzruszającym, nieznanym 
innym narodom zwyczajem (woreczek rodzinnej ziemi na piersiach wygnańca czy

23 Ibidem, s. 69.
24 S. Rossowski, Relikwia [w:] idem, Chwile. Wybór poezji, Lwów 1923, s. 132.
25 Ibidem, s. 135. Należy tu odnotować, że śmierć Piusa IX w lutym 1878 roku odbiła się znaczącym 

echem na ziemiach polskich. Znana dramatopisarka historyczna, Anna Karwat, uczciła śmierć papieża 
wierszem, w którym podkreślała siłę charakteru Zmarłego ( Wśród tylu potęg starzec tylko biały / /  Śmiał 
opór stawić sile zwierza, / /  Choć siebie skrwawił cały, / /  Do śmierci jeszcze zmierza / /  Ratować wiernych! 
-  A. Karwat, Z  mojej teki. Utwory ulotne, Kraków 1907, s. 34).
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sybiraka!). Wsparty on był jednak także piękną legendą hagiograficzną. W ten sposób 
czarna ziemia ojczysta stała się bezcennym skarbem każdego polskiego patrioty. Pa
miętał o tym Wiktor Gomulicki, gdy w roku 1917, w krwawej epoce Wielkiej Wojny, 
zanosił do Boga wspaniałą poetycką modlitwę:

Podjąłem garstke polskiej, świętej ziemi,
Przesiąkłej krwią;
Pozdrowiłem j ą  słowy gorącymi,
Uczciłem łzą.
Potem, wzwyż niosąc, rzekłem: „Panie! Panie!
Żywym, nie zmarłym, daj odpoczywanie!”26.

Stwórca wysłuchał prośby poety. W roku 1918 podniosła się z gruzów wolna Polska. 
Ale Polakom nie było dane „odpoczywać”. Już w roku 1920 musieli stanąć do walki 
w obronie Ojczyzny. Dziesiątki tysięcy z nich na nowo złożyło w ofierze swoje życie. 
Tym razem w obronie przed nawałnicą bolszewicką. Potem przyszła kolejna wojna 
światowa. Kolejne pokolenie złożyło Ojczyźnie ofiarę najdroższą: ofiarę życia. Na nowo 
polska ziemia uświęcona została krwią tych, którzy jej bronili, którzy o nią walczyli.

Godzi się nam dziś pamiętać o tym, że polska ziemia od zarania dziejów została 
uświęcona krwią naszych przodków. Nie wolno zapominać, że garść tej ziemi była 
niegdyś dla tychże przodków najcenniejszym skarbem. Niech będzie nim także i dziś, 
w naszych, jakże trudnych czasach.

P e 3 ® M e

OpaH D;M m eK 3eM Ka, Pe^M K B eń bcm B a m a  3eMÆH...

B ^^oxy HapogHoro naeHa (1795-1918), He uMeao cMbicaa ucKaTb noabm y Ha KapTe EBponbi, 
caMbiM cympcTBeHHbiM BonpocoM gna noaaKoB aBaaaocb coxpaHeHue Ha^uaHąiïbHOH ugemrun- 
hoctu. npoöneMa 3aKnronaaacb b pagHKaabHon nepeMeHe MbimaeHua noaaKoB, b npeBpam;eHuu 
nonbCKoro gBopaHcmro Hapoga b Ha^uro, o6beguHaromyro Bce co^uąiïbHbIe caou o6m;ecTBa. ^Ta 
3ągana 6bma BbmonHeHa, o HëM cBugeTeabcTByeT Bo3po:*geHue noabm u b 1918 rogy . B ^Tux 
rpaHguo3Hbix ycuauax u3MeHuTb MbimaeHue noaaKoB cbirpam  pemaromyro poab u noabcKue 
no^rbi. Ohu pacnpocTpaHaau b o6m;ecTBe nyBCTBo nroÖBu k nonbCKon ucTopuu, a npe^ge Bcero, 
nroÖBu k nonbCKOH 3eMae, k nonbCKOMy goMy, u HaKoHem k nonbCKon penu . B ^TO BpeMa 
B auTepaType Bo3HuKaeT oneHb öoraTaa cuMBoauKa 3eMau. numyT o Hen KaK o noTepaHHoä 
ApKaguu, u KaK o 3eMae Morua u KpecToB, ocKBepHëHHon caMuMu noaaKaMu, a TaK^e, KaK 
o 3eMae Hu^eTH u roaoga . Boaee cym;ecTBeHHbiM ^^eMeHTOM B ïtoh cuMBoauKe oKa3aaca motub 
cBaTOH 3eMau. HMeHHo npoöneMaTuKe caKpąau3a^uu 3eMau B nonbcKon ^o^3uu nocBampH 
HbmemHun onepK, KoTopbiH c ogHoä cTopoHH npuBoguT cTapuHHbiH o6braaH öpaTb c coöoä 
MemoK pogHoä 3eMau noabcKuMu u3rHaHHuKaMu, c gpyroä * e , yKa3biBaeT Ha aereHgapHo-uc- 
TopunecKHe npegnocbmKH ïtoh Tpagu^uu. MHoroe cBugeTeabcTByeT o tom, hto uMeHHo B XIX  
BeKe bo3huk cBoeo6pa3HbiH apxeTun nonbcKoä cBaToä 3eMau, coxpaHuBmuäca go cux nop , KaK 
B nonbcKoä ^o^3uu, TaK u B noabcKoM Mem amTeTe.

26 W. Gomulicki, Podjąłem garstkę ziemi... (1917) [w:] idem, Poezje wybrane, Warszawa 1978, s. 136.


