
kiedy szlachetny pan dzierzko, wojewoda sandomierski,
uczuł w roku pańskim 1200, że już rychło zamknie oczy ży-
ciem zmordowane, taką dał wolę ostatnią: kobieta moja nie-
chaj w habit pójdzie po mej śmierci, jak to mi była przysięgła.
najlepiej do mniszek norbertańskich w busku. jeśli tak uczy-
ni, dostanie dziesięć wsi, jeśliby zaś za mąż wtóry raz poszła,
dać tylko jedną wieś, gdy we wdowieństwie zostanie, dwie
wsie. Gdyby atoli do innego jakiego klasztoru wstąpiła, nie
dać jej, oprócz kiecki jednej, nic!

srogie były te kodycyle testamentu pana dzierzka woje-
wody i nie wiedzieć, co żona uczyniła.Gdyby atoli dłużej był
pożył, może by ich wcale czynić nie potrzebował. bo teraz
kobiety same w habit biegły! nawet wbrew woli mężow-
skiej. i nie do samych norbertanów tylko. córy wielmożów,
z cudzego kraju wracające, opowiadały o przeróżnych no-
wych zgromadzeniach niewieścich, prawiły o zbrodniach
szalejących na bożym świecie i o cudach, które się działy
w klasztorach.mówiły też wiele o szatanie,który znowu bo-
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gu najwyższemu bój wypowiedział i pod imieniem anty-
chrysta ruszył na zagładę świata. na piastowskich tronach
dzielnicowych zbrodni działo się pod dostatkiem, nieraz też
szatani kraj wiślański nawiedzali, jawiąc się pod postacią
czarnych rumaków na pogrzebie wielkiego grzesznika. ato-
li klasztorów było wciąż mało, a o cudach wcale nie słysza-
no. tym ci większą ochotą rozgorzały białogłowy, słysząc
wciąż o nowych habitach, w których boga chwalą cudzo-
ziemskie panie, i o przedziwnych modlitwach, płynących
pod niebiosy z gardziołków zakonnic.

ustalił się rychło obyczaj modny a dziwny. Oto jęły nie-
wiasty śluby potrójne składać: czystości panieńskiej, mał-
żeńskiej i wdowiej. Przyszła ta moda z krajów frankońskich,
przez biskupów wielce zachwalana. łożnice małżeńskie pu-
ste stanęły. niewiasty mężów precz pędziły. a jeśli nie pę-
dziły, to przedsię mówiły, że pędzą, i dziewczyńską kosę
na czoło wdziewały.

dziewczętom rozkazano do klasztoru iść,na rycerza oczu
wcale nie podnosić. ten klasztor niech jej ojcowie z posagu
wystawią, jeśliby zaś przeciwili się, sami habit wdziać muszą
(rozkaz świętego tomasza z akwinu). mężowie gniewem
zawrzeli na ten obyczaj niewieści, lecz przemóc go nie mo-
gą, bowiem on z incytamentu ducha świętego szedł.

najpierwsza jadwiga, księżna śląska, kazała mężowi
klasztor budować. Od łożnicy oddzielony, słuchać musiał
henryk brodaty. aby budowa prędzej poszła, kazał zbój-
ców z więzień puścić do pomocy, a cystersom zalecił naj-
droższe machiny sprowadzić z Germanii.rychło też stanęło
pod dachem białokamiennym zamczysko.

dla czterdziestu dziewic było tam miejsca dosyć i tyleż
przyjechało z bambergu, gdzie księżna brała naukę za mło-
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du. z gorejącą świecą w dłoni biskup lubuski powitał je
u progów. habity miały śniade z kukułami, szkaplerze bru-
natne. Gdy zaś ich przeorysza Pietrusia obejrzała zamczy-
sko, dziwiąc się zgotowanym dostatkom, spytał ją książę
brodaty, czego jeszcze przedsięwzięciu braknie. Odrzekła:
„trzeba nic!”. i tak począł się klasztor w trzebnicy (1202),
skąd wkrótce pomknąć miała w świat szeroki wieść rados-
na o cudach świętej jadwigi.

Posłyszawszy o łasce, jaką cieszą się w niebie cysterki
trzebnickie, dwaj drapieżce sprośni umyślili zaraz tak samo
u siebie uczynić. a mieli za co przepraszać Pana boga.Wła-
dysław Odonicz, Plwaczem zwany dla częstego spluwania,
czuł krew na swych rękach, którymi niedawno w Gąsawie
pod Żninem dusił leszka białego i z tej przyczyny fundo-
wał cysterki w Ołoboku (1213). drugi zaś, Przemysław, pie-
ścił w swej łożnicy dziewicę z klasztoru porwaną. nie sam
wprawdzie ją brał, lecz obwieś inny, jeszcze plugawszy, ro-
gatką zwany (który na oczach babki swej, świętej jadwigi,
uwiózł mniszkę z trzebnicy), ale zawsze gryzło sumienie
Przemysława. Przeto i on posadził cysterki u siebie nad
Wartą we wsi Owińskach (1250).

Więcej jeszcze. klimunta z ruszczy córka jedna, a bar-
dzo niepiękna, zwała się Wisienna, i też była naznaczona
owym stygmatem wieku. nigdy o białogłowskiej podwice,
zawsze o ksieńskim pastorale marzyła. aliści habitu, jaki by
wdziać rada, dotąd w Polsce nie widziano. nie cysterski on
i nie norbertański, nie biały i nie szary. Wisienna z ruszczy
chce habitu czarnego, on bowiem jeden wydaje się ponad
wszystkie dostojny. córy królów, cesarzy kładą go po świe-
cie. karola Wielkiego żona w takim umarła. dostojny i naj-
starszy. Od siedmiu wieków istnieje założony przez świętą

35
O śniadych cysterkach i czarnych benedyktynkach

Wasyl01-3.qxp:Layout 1  9/19/13  10:54 AM  Page 35



scholastykę zakon krwi najwyższej, konwent pisarek i wi-
zjonerek, mechtyldy, hrotsvithy, hildegardy, dźwigający
na sobie najmocniejsze bierzma kultury duchowej w ad-
moncie i regensburgu! monasterium pańskie i wytworne,
którego przeorysze pastorał w dłoni dzierżą,w karocach po-
złocistych jeżdżą cesarza obierać,w księgach iluminowanych
piszą – benedyktynki.tym służby swoje ofiarowała Wisien-
na. Więc pan klimunt z ruszczy, pełniąc wolę jedynaczki,
wznosi opodal żup bocheńskich „nowy i mocny przytułe-
czek panieński”w staniątkach (1228). na górze musiał sta-
nąć koniecznie, albowiem powiedziano jest: Bernardus valles,
montes Benedictus amabat. W dolinkach niechaj siedzą cy-
sterki, na górach benedyktynki. atoli trudno było kamień
na górę sprowadzić i niesposób osuszyć bagniska nieprzy-
stępne tak ludziom, jak i bydlętom dla wielości płazów.
„Wtedy stała się rzecz wielce dziwna. W nocy, bez ludzkiej
pomocy nawet i widzenia, wszystko zostało sprowadzone
na górę. a potem przyleciało stado bocianie, które wybiera-
jąc i dusząc owe gady,odnosiły na puste miejsce, a oczyściw-
szy górę ową, odleciały”. na ów znak oczywisty (niechybnie
z niebios przez świętego benedykta dany) klemens z rusz-
czy duszą całą oddaje się przedsięwzięciu. tyleż co dunin
w strzelnie i co henryk w trzebnicy łoży, i jeszcze więcej.
braciszkowie cysterscy obmyślili mu kościół nowomodny.
nie w kształcie krzyża, lecz o trzech jednakiej miary nawach,
cały z cegły i ciosu, halowy, strzelisty. już stoi. a klasztor
niech będzie godny, bogaty. setką wsi szczyci się abbas cen-
tum villarum w tyńcu,Wisienna dostaje zwyż setki: sto dwa-
naście darowuje klemens klasztorowi swej córy.Od krakowa
po śląsk, vi aut clam, przemocą i sposobem bierze klemens
z Wierzbiętą różne ludzkie i książęce łany dla staniątek.Po-
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tem na wieżę zaciągnięto dzwony, a z karoc bogatych wysia-
dły po dalekiej podróży z orszakiem służebnic jakieś panny
czarne, leniwe i wyniosłe. Potem stryjaszek Wierzbięta ob-
jął prepozyturę klasztoru (ten im krzywdy nie zrobi). na-
reszcie biskup z krakowa przyjechał, by Wisiennę poślubić
Panu bogu wedle dostojnego obyczaju benedyktyńskiego.

Wziąwszy szaty białe i wieńce z kwiecia na głowę, czeka-
ły wszystkie panny ze świecami w ręku u progu kościoła,
gdzie biskup Ofiary świętej dokonywał.aż nagle usłyszą głos
diakona: „Panny roztropne lampę gotujcie, już oblubieniec
nadchodzi”. Wtedy weszły i krzyżem padły, zaś biskup śpie-
wał do diakona: „Żali godne są?”. Odpowiedział, że godne.
Wtedy biskup: „Przystąpcie!”. a one chórem: „idziemy ku
tobie”.Po czym znowu krzyżem padły.Więc biskup głośniej:
„Przybliżcie się!”.a one: „idziemy z całego serca!”.lecz prze-
cież zatrzymały się raz jeszcze. Więc biskup bardzo głośno:
„Przystąpcie, albowiem nauczę was bojaźni bożej!”.

na te słowa wstały panny z krzyża i poszły oblec się
czarno. Wisienna wzięła teraz dwie bułki chleba, złotą
i srebrną, i dwie baryłki wina, złotą i srebrną, które pasterzo-
wi dała. biskup zaś włożył jej na główkę krótko ostrzyżoną
velum czarne i kołpak sobolowy (znak krwi dostojnej), pier-
ścień złoty dał na palec, do rąk pastorał ksieński i brewiarz,
po czym rzekł słowa, których nigdy cysterkom ni norber-
tankom nie mówił: „Przyjmij siostro władzę śpiewu i wła-
dzę rozpoczynania pacierzy kapłańskich w kościele”. tego
dnia o północy pierwszy raz zagrały na jutrznię dzwony
klasztorne w staniątkach.

Gdy księżna hedvigis rozmiłowała się w regule cyster-
skiej, a Wisienna z ruszczy posiadła kołpak księski w sta-
niątkach, wtedy panna domicella eufemia, córka leszka,
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ukochała ze wszystkich swych sił patrona, którego świętym
dominikiem zowią (* 1170). kochała go za to, że kacerzom
członki ucina, i za to, że wykupywa z niewoli córy przez nie-
godnych ojców heretykom sprzedane. jeszcze za to, że w pi-
renejskim lesie panny pod pieczą osadził, rzekłszy im:
„bądźcie tak wierne bogu, jako pieski są człowiekowi”(Do-
mini canes). i za to wreszcie, że on pierwszy modlił się
do boga w sposób przedziwny, obracając w palcach drew-
niane paciorki różańca.

z miłości dla owego dominika cecilia caesarini pałac
swój w rzymie obróciła na klasztor, zaś księżniczka domi-
cella odprawiła z niczym pewnego księcia brunszwickiego,
który dopraszał się jej ręki i cnót. sama zaś wdziała na się
kapę tabaczkową, ślubując do końca żywota obracać w rącz-
kach paciorki różańcowe u dominikanek w raciborzu, któ-
re Przemysław, książę tameczny, fundował (123�). i gdyby
nie szatan, który siłą ognia strawił pergaminy klasztorne ra-
ciborskie, wiele nadzwyczajnych rzeczy głosić by można
o tej cudownej dziewicy.

tak rozpleniły się w pierwszej połowie Xiii wieku czwo-
rakiego rodu konwenty kobiece i było ich już razem zwyż
dwunastu norbertańskich, cysterskich,benedyktyńskich i do-
minikańskich. atoli zaledwie zdołały posiąść się mniszki
w swych domostwach bożych, ledwie jęły przyuczać siostry
lackie klasztornej reguły – gdy nagle łuna pożaru, niby jed-
na wić smolna, rozdarła na obłokach widnokrąg, a wszelki
człek żywy i chrześcijański pędził przedsię w obłędzie.
uchodził książę z dworzyszcza i teuton z magdeburskich
osiedli, biegł w lasy zdrowy z trędowatym pospołu, i wiła ro-
ześmiany z gospody, i klecha ze swą familią. Godzina sądu
boskiego, ostatecznego biła. biczownicy, siekący się wzajem
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po nagich, zropiałych plecach, zdwoili swą krwawą prakty-
kę w niechybnym już spodziewaniu antychrysta. Grozy,
straszniejszej od czarnego powietrza, nie umiało odżegnać
ni stare zaklęcie pogańskie, ni nowe egzorcyzmy w imię
chrystusa. i próżno papież obiecywał książętom korzyści ta-
kie same, jak gdyby o grób chrystusa walczyli. strach zabrał
siłę najmocniejszym kuszom w kasztelu, stępił miecze ryce-
rzy. Godzina sądu wybiła.szatan siadłszy okrakiem na tysią-
ce myszatych koniąt najechał Polskę: tatarzy!

a wtedy we wszystkich konwentach otwarła się krata,
dopiero co na wieki zamknięta, wypuszczając ksienię z za-
konnicami. stłoczone na brykach ładownych z relikwiami
świętych męczenników w ręku, panny ze staniątek, zwie-
rzyńca i strzelna uciekały przed antychrystem w lasy i pusz-
cze. święta jadwiga uciekła z mniszkami swymi z trzebnicy
do krosna, ów klemens, ojciec ksieni Wisienny, padł cięty
w czoło pod chmielnikiem i wiecznie odpoczywa w Panu.
kanoniczki i konwerski witowskie, wszystkie, okrom trzech,
znienacka napadnięte i na krzywych szabliskach rozniesione.
inne po odejściu ordy zdrowe z puszczy wróciły, lecz długo
odtąd nie miały zaznać spokoju; nad klasztorami, jako
nad krajem całym, zawisł zgryz ciężki: widmo czambułu
i tatarskiego tańca. z biskupiego przykazu zarządzono post
wieczysty (perpetuum ieiunium) w klasztorach, zdwojono
biczowania, egzorcyzmy i dobre uczynki, zaś majstrowie cy-
sterscy murem, fosą i ostrokołami otaczali liche budynki pa-
nien świątabliwych. i wszyscy w trwodze ku szlakom
pozierali, kiedy orda wróci.

Pośrodku owej trwogi i niemocy, skróś zgliszcz i stratowa-
nych sadyb nagły promień zachwycenia popadł w zbolałe du-
sze i paroksyzm nowej, radosnej ekstazy szarpnął sercami.
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z tajemnych pokładów duszy średniowiecza dobył się
ton przeczysty, najczystszy, upojny jako lai trubadurska, bar-
wisty niczym witraż gotyckiego tumu i nieziemsko cudny
jak krucjata dziecięca.

na zgliszczach słyszeć dał się mistyczny zaśpiew słowi-
ka z asyżu.
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