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 To najbardziej znana legenda świętokrzyska, którą określamy jako założycielską. 

Opowiada o początkach opactwa benedyktynów na Św. Krzyżu i całego regionu. Tłumaczy 

odrębność i tożsamość całego regionu zależną od dziejów opactwa. Jako jedna z nielicznych 

legend świętokrzyskich ma dobrze potwierdzone podłoże źródłowe, sięgające autentycznej 

średniowiecznej  tradycji, utrwalonej w średniowiecznych przekazach rocznikarskich.  

 Zanotowano ją po raz pierwszy w Roczniku świętokrzyskim nowym - Annales sancti 

Crucis (inaczej Roczniku mansjonarzy krakowskich), jednym z najciekawszych polskich 

zabytków kronikarskich, który powstał w końcu XIV w. Za twórcę kroniki wskazuje się 

notariusza kancelarii królewskiej w Krakowie Mikołaja Trąbę, pochodzący z Sandomierza 

spowiednik Władysława Jagiełły, któremu wydatnie miał pomagać inny pracownik kancelarii 

Jan Socha. Rocznik świętokrzyski nowy swą nazwę zawdzięcza pierwszemu wydawcy w 1866 

r. Wiemy jednak, że jedną z kopii Roczników faktycznie posiadała w swoich zbiorach słynna 

biblioteka opactwa łysogórskiego, jedna z największych bibliotek Polski średniowiecznej (do 

dziś zachowana znajduje się w Bibliotece XX Czartoryskich w Krakowie sygn. 1315). Rocznik 

świętokrzyski nowy to najważniejsze średniowieczne dzieło kronikarskie z tak wylewnym 

przekazem Legendy o św. Emeryku. Sama zaś Legenda to podanie „założycielskie”, 

średniowieczna wizja, interpretacja genezy szczególnego daru ofiarowanego opactwu 

benedyktynów na Łyścu - relikwii pięciu partycji Drzewa Męki Pańskiej oraz genezy fundacji 

klasztoru. Dar relikwii zmienił bowiem oblicze opactwa i uczynił zeń locum sacrum, miejsce 

pielgrzymie, najstarsze w Królestwie Polskim sanktuarium o znaczeniu ogólnopolskim, miejsce 

adoracji najświętszych, najcenniejszych relikwii chrystusowych ziem polskich, miejsce 

odwiedzane od 800 lat, według tradycji Długoszowej od ponad 1000 lat przez polskich 

monarchów i możnych tego świata. Dar dawał mnichom powód do dumy, nobilitował, budził 

szacunek i wreszcie stał się kamieniem węgielnym świętokrzyskiej tożsamości.  

 Oto fragment tej kroniki:  „[…] Ów Stefan król spłodził był syna zwanego Emeryk. Po 

10 latach zawarł przymierze z królem Polski Mieszkiem, [którego gwarancję] stanowiło 

małżeństwo Emeryka [syna Stefana] z córką Mieszka, na które Emeryk zgodził się zmuszony 

[do tego małżeństwa] przez ojca oraz możnych. Po przybyciu do Gniezna i Poznania Emeryk 

połączył się węzłem małżeńskim z żoną, i następnie żył z nią w dziewictwie aż do śmierci. Gdy 

zaś wracał z Polski na Węgry zajechali razem z królem Mieszkiem do Kielc, aby zapolować na 



jelenie. Następnego dnia Emeryk, pod natchnieniem Ducha Świętego oraz wpływem anielskiej 

wizji, udał się osobiście na Łysą Górę i podarował kościołowi braci św. Benedykta święty 

Krzyż, który nosił w pektorale [na piersi]”. 

 Genezę legendy należy wiązać z ambicjami klasztoru, umocnienia więzi z dworem 

królewskim Władysława Jagiełły, który planował włączyć opactwo łysogórskie działania 

misyjne na Wschodzie, a z sanktuarium świętokrzyskiego uczynić rodzinne miejsce pątnicze  

o ogólnopolskim zasięgu. Choć badania najnowsze (Marka Derwicha) wykazały, że fundacja 

klasztoru łysogórskiego dokonała się w latach 1135-1137, a fundatorami byli książę Bolesław 

Krzywousty oraz komes Wojsław z rodu Powałów-Ogończyków, a pierwsi mnisi przybyli z 

Tyńca, legenda o Emeryku (zm. 1031 r.), królewiczu węgierskim, synu Stefana I, przesuwa 

moment fundacji opactwa na I poł. XI w. Legenda o św. Emeryku odpowiadała zatem 

zapotrzebowaniu samych mnichów, którzy chcieli w ten sposób umocnić swój prestiż starego 

opactwa sięgającego niemal początków Państwa Polskiego oraz przychylić się do oczekiwań 

pielgrzymów, którzy domagali się opowieści o cudownych okolicznościach sprowadzenia 

relikwii. Na narracje legendy wpłynęły także ówczesne kontakty polsko-węgierskie oraz 

rozwój kultu świętych władców Węgier, Stefana, Emeryka i Władysława.  

 Legenda przekazuje węgierski ślad metryki relikwii Krzyża Świętego, które 

sprowadzone zostały, jak się przypuszcza ok. 1306  przez księcia Władysława Łokietka, 

właśnie z Węgier. Nie wiemy jednak, w jaki sposób książę wszedł w jej posiadanie.  

Być może  był to dar złożony wcześniej przez Stefana V w 1270 roku dla księcia 

krakowsko-sandomierskiego Bolesława Wstydliwego dla umocnienia zawartego pokoju 

między monarchami, jak zapisano: „na krzyż z drzewa Pana” (super crucem de ligno Domini). 

Według węgierskiego historyka Tekli Dőmőtőr i polskiego Marka Derwicha, władcy węgierscy 

mieli w tym okresie zwyczaj czynienia podarunków obcym monarchom w postaci relikwii z 

Bizancjum.   

 Pewne jest, że nie tylko opiewany w Legendzie o św. Emeryku dar relikwii Krzyża 

Świętego, lecz także kształt relikwiarza (pektorału, stauroteki) w formie podwójnego 

patriarchalnego krzyża jest węgierskiego, albowiem andegaweńskiego pochodzenia. Ten 

podwójny krzyża andegaweński jest dziś także trwałą ikoniczną pamiątką węgierskiego daru i 

stanowi do dziś główny element herbu dynastycznego Jagiellonów, godła narodowego Litwy i 

wreszcie herbu województwa, które nie bez przyczyny nosi nazwę „świętokrzyskie” oraz 

powiatu kieleckiego, a nawet herbu pobliskiej Nowej Słupi, dawnego miasta pielgrzymiego 

łysogórskich benedyktynów.  



Węgierską metrykę wykazuje także kształt stauroteki (relikwiarz) z krzyżem 

podwójnym, tzw. andegaweńskim, który do dziś jest symbolem opactwa i elementem heraldyki 

regionalnej oraz herbu województwa świętokrzyskiego. Uzyskanie pięciu partycji relikwii 

Krzyża Świętego wyniosło Łysiec, nazywany od tego czasu Św. Krzyżem, do roli 

najważniejszego i najstarszego sanktuarium na ziemiach polskich. W takim pielgrzymim 

klimacie Łysiec staje się prawdziwą małopolską Mekką, która przyciąga biednych i bogatych, 

poddanych i panujących. Prawdziwy przełom nastąpił jednak dzięki specjalnej kurateli króla 

Władysława II Jagiełły, który upodobał sobie klasztor łysogórski w sposób szczególny. Wiele 

przesłanek wskazuje na to, że wielkie zasługi w pozyskaniu dworu Jagiełły dla spraw 

świętokrzyskich położył ówczesny opat łysogórski Mikołaj Drozdek zw. Mniszkiem. Mikołaj 

był jednym z kapelanów przygotowujących Jagiełłę do chrztu. Władysław Jagiełło w zamian 

całe życie odwdzięczał się opactwu hojnością swoich darów. W latach 1393-1394 ufundował 

m.in. polichromię w stylu ruskim wykonaną przez specjalnie sprowadzonych sześciu malarzy 

ruskich. Niestety malowidła zniszczył pożar w 1777 r. Szczególną cześć żywił do relikwii 

Krzyża Świętego, które na podobieństwo prawosławnych ikon otoczył największą nabożną 

atencją jako palladium Królestwa Polskiego, tarczę chroniącą monarchę, dynastię Jagiellonów 

i całe państwo. 

Najbardziej spektakularnym świadectwem tej świętokrzyskiej adoracji Jagiełły była 

wizyta na Łyścu 19.06.1410 r. w drodze na pole bitwy pod Grunwaldem, czyli na niespełna 

miesiąc przed wielką batalią z Krzyżakami, z pobożną intencją wymodlenia zwycięstwa. Na 

Łyścu bywał wielokrotnie (co najmniej 10 razy) jako pielgrzym wraz ze swoim orszakiem. W 

rzeczywistości Jagiełło mógł bywać na Łyścu znacznie częściej, skoro według „Liber 

beneficiorum”, król  „nie wybierał się w żadną podróż zanim pieszo nie odwiedził tego 

miejsca”. Można się domyślać, że adoracja Krzyża z  podobnych intencji wpisywała się w 

nierzadką również w pobożności Zachodu ochronną symbolikę znaku krzyża w ogólności, 

symbolikę jaką przypisywano np. karawace.  

Relikwiarz łysogórski i podwójny krzyż wrył się w pamięć króla Władysława Jagiełły 

na stałe jako obiekt prywatnej pobożności monarchy. Relikwiarz nie tylko mógł być, jak się 

przypuszcza, używany przez Jagiełłę jako pacyfikał koronacyjny w 1386 r. oraz ostatniej żony 

Zofii Holszańskiej z 1424 r., lecz stał się także elementem rodzinnego znaku na tarczy 

dzierżonej przez rycerza rodowej Pogoni. Widnieje także w herbie narodowym Litwy. Jest 

również prawdopodobne, że Jagiełło wypożyczył relikwiarz na misję koronacyjną na Litwę w 

1386 r., a w orszaku królewskim towarzyszył mu, być może, sam Mikołaj Drozdek, były opat 

łysogórski.   
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 Legenda o Halinie Krępiance jest dalekim echem autentycznych wydarzeń związanych 

z drugim najazdem tatarskim w 1259 r. i zdobyciem przez oddziały mongolskie Sandomierza 

w pierwszych dniach grudnia tego roku. Jedna z wersji legend sandomierskich oparta jest na 

losach dowódcy obrony miasta Piotra z Krępy (być może miejscowego kasztelana, którego 

hipotetycznie identyfikuje się jako protoplastę rodu Dębnów, od którego  wywodziła się 

rodzina Oleśnickich). Dzielny i pobożny sandomierski obrońca chcąc paktować ze wschodnim 

najeźdźcą wybrał się do obozu tatarskiego, co zakończyło się tragicznie dla Sandomierzan. 

 Opis najazdu tatarskiego i zdobycia Sandomierza znamy na podstawie kilku 

współczesnych źródeł, przede wszystkim najpełniejszego opisu zawartego w ruskiej „Kronice 

wołyńsko-halickiej”, której autor brał udział, jak się sądzi, w najeździe, ponadto w „Kronice 

wielkopolskiej” oraz w „Roczniku świętokrzyskim nowym”, „Rocznikach” Jana Długosza 

oraz „Pieśni Sandomierzanina”.     

 „Kronika wołyńsko-halicka” opisuje to wydarzenie w wylewnej relacji. Sandomierz był 

oblegany bardzo długo przy pomocy machiny oblężniczej, co miało trwać cztery dni. Główny 

atak skierowany był na wzgórze miejskie. Latopis ruski utrwalił podanie o bohaterstwie 

pewnego Lacha, który miał samotnie rzucić się na Tatarów zdobywających wały, jednak 

poniósł śmierć, co wywołać miało wśród obrońców panikę.  Paniczna ucieczka Sandomierzan 

do twierdzy, czyli, jak sądzimy, ufortyfikowanego Wzgórza Zamkowego, zakończyła się 

tragicznie. Most bowiem łączący dwa warowne wzgórza był zbyt wątły i wąski. Ucieczka 

mostem zakończyła się rzezią spadających z niego Sandomierzan, których ciała oraz 

spalonych w murach kolegiaty św. Jakuba zapełniły wijące się w dole sandomierskie wąwozy. 

Widok spadających ciał załamał obrońców i zmusił do poddania miasta, kapitulacji zamku  

i zagłady mieszkańców, którzy schronili się w jego murach.  

 Choć czyn bitewny Piotra z Krępy był różnie oceniany w wymienionych źródłach, od 

zdrady do ofiary podstępu, ostatecznie został zaliczony do grona 48 Męczenników 

sandomierskich na czele z przeorem miejscowych dominikanów Sadokiem, którzy mieli być 

wymordowani po zdobyciu miasta. Rzeź mieszkańców świeckich i duchownych opisał 

wspomniany „Rocznik świętokrzyski nowy” oraz „Kronika wołyńsko-halicka”, która 

przekazała potomnym obraz wielkiej tragedii mieszkańców. „I był płacz wielki i szloch. 

Mężowie opłakiwali żony swoje, matki zaś opłakiwały dzieci swoje, brat brata i nie było 



nikogo, kto by zmiłował się nad nimi, gniew bowiem Boży rozpostarł się nad nimi. 

Wygnawszy tedy ich z grodu, posadzili ich Tatarzy na błoniu nad Wisłą. I siedzieli dwa dni 

na błoniu. Wtedy zaczęli zabijać ich wszystkich, męską płeć i żeńską i nie ostał się z nich ani 

jeden”. 

 Z legendą o Piotrze Krępie i Męczennikach sandomierskich związany jest trzeci wątek 

o Halinie Krępiance, która miała być ocaloną z rzezi z 1259 r. córką Piotra. Podczas kolejnego 

trzeciego najazdu tatarskiego w 1287 r. miała pomścić śmierć ojca. Namówiła podstępnie 

Tatarów do zdobycia miasta wprowadzając ich do podziemi, które następnie sandomierzanie 

zasypali uśmiercając Tatarów wraz z Haliną, która w ten sposób poświęciła swoje życie. Za 

najstarszą wersję tego legendarnego wątku, który przeciwnie do omówionych wcześniej, nie 

ma podłoża w źródłach średniowiecznych, uważa się opowiadanie oparte na ustnej tradycji w 

książce J. N. Chądzyńskiego „Wspomnienia sandomierskie i opis miasta Sandomierza” z 1850 

r. W genezie tej legendy dostrzega się dziś kilka przejątków opartych na wędrownych 

motywach antycznego pochodzenia o wciągnięciu  wroga  do pułapki przez niewiastę, 

biblijnych o Judycie z Betuli. Za najbardziej bliski uważa się opowiadanie zaczerpnięte  

z biografii biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego pióra Kalimacha, w którym 

opowiada się o omówionym wyżej bohaterskim aczkolwiek ryzykownym czynie Piotra 

 z Krępy w fabule bardzo zbliżonej do bohaterskiego poświęcenia Haliny Krępianki. Piotr w 

wersji Kalimacha „Postanowił mianowicie z oddziałem swych największych zuchów 

przedrzeć się przez środek placówek wroga (...) i albo w głównym namiocie pozabijać 

wodzów, albo zginąć bohatersko w obronie ojczyzny i wiary”. Literackie praźródła tej legendy 

nie są jednak pewne. Pewne jest, że w podaniu o Halinie przewija się romantyczny klimat 

uniesień i poświęceń dla idei, dla wartości rodzinnych i patriotycznych.  
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 Legenda o Pielgrzymie powstała na kanwie podań o pochodzeniu zagadkowej figury 

kamiennej tzw. „pielgrzyma” lub „św. Emeryka”, jaka stoi u podnóża Łyśca w Nowej Słupi. 

Mimo wielu prób analizy jej pochodzenia, nadal nie ma pewnej odpowiedzi na pytanie, kogo 

przedstawia, z jakiego czasu pochodzi i w jakiej intencji ją wystawiono? Pewne jest, że została 

wykonana z tzw. piaskowca kunowskiego pochodzącego z doliny rzeki Kamiennej między 

Brodami Iłżeckimi a Ćmielowem, co można połączyć z działalnością kunowskich cechów 

kamieniarskich. Jej twórca wywodził się najprawdopodobniej z grona miejscowych 

małomiasteczkowych lub wiejskich artystów, choć prezentuje ona wyobrażenie nietypowe 

 i niespotykane w rzeźbie ludowej. Na temat figury nie dysponujemy także żadnymi źródłami 

pisanymi aż do XIX w. Najstarszą wzmianką jest najprawdopodobniej fragment wierszowanej 

łacińskiej historii Łysej Góry opublikowanej w Krakowie w 1729 r., gdzie mowa jest  

o kamiennej figurze (Statuam Lapideam). Wzmianka ta może potwierdzać, że figura pochodzi 

z XVIII w. Wszystkie pozostałe pytania o jej genezę pozostają w sferze hipotez.  

 Legendy o pielgrzymie wykazują związek z ludowymi wierzeniami o przemianie ludzi 

i innych istot żywych w kamień, co uważano za najwyższą karę za przestępstwa przeciwko 

życiu, normom społecznym i religijnym. Jedną z takich wersji Legendy o Pielgrzymie zapisał 

F. M. Sobieszczański w  1851 r. Powiada ona, że jest figura pokutnicy z Opatowa, która 

ślubowała pójść na klęczkach do świętokrzyskiego kościoła, ale z powodu utraty sił dotarła 

tylko do tego miejsca. Udała się o poradę do księży, którzy kazali jej wypłacić znaczną sumę 

kościołowi oraz na drodze ekspiacji wystawić pamiątkową figurę kamienną. Św. Emeryk jako 

postać utrwalona w posągu pojawił się po raz pierwszy nieco wcześniej w 1825 r. pod piórem 

kolejnego z ówczesnych zbieraczy „starożytności” Kazimierza Władysława Wójcickiego.  

 Ludowe reinterpretacje doszukiwały się w kamiennej postaci skamieniałego 

pielgrzyma, pątnika, zbóju pokutującym. Najbardziej zbliżone do najpopularniejszej wersji 

Legendy są zaś opowieści o kamiennym posągu świętego z rynku w Nowej Słupi, który posuwa 

się w stronę klasztoru aż do końca świata, o św. Emeryku, który skamieniał w drodze do 

klasztoru oraz wszystkie wątki o powolnym przesuwaniu się skamieniałej postaci w ramach 

wiecznej pokuty. Inne identyfikowały kamienne wyobrażenie z historycznymi postaciami:  

z królem Władysławem II Jagiełłą, która ma upamiętniać jego pierwszą wizytę na Łyścu, przed 

chrztem w drodze do Krakowa i świętokradcze wskazanie ręką relikwiarza, opisaną w 

najstarszej zachowanej kronice klasztornej Powieść rzeczy istey. Cud, jakiego miał monarcha 

doświadczyć podczas okazywania relikwii Krzyża Świętego, miał zdecydować o konwersji 

Jagiełły na chrześcijaństwo. Kronika klasztorna zdarzenie to opisuje w następujących słowach.  



 „Gdy wszedł [Jagiełło - przyp. K. B] do kościoła jako człowiek w wierze nienauczony, 

gdyż widział, iż krześcijani wielką poczesność czynili Krzyżowi ś., jął się pytać, co by to było, 

komu takowa cześć była czyniona. Odpowiedzieli jemu panięta, iż to jest drzewo, na którym 

zawieszony cierpiał P. Jezus, a rodzaj człowieczy swą gorżką męką a śmiercią z mocy 

diabelskiej odkupił. Tam on śmiele a bez żadnej poczciwości przystąpiwszy chciał ono wziąć 

z ręku kapłanowi mówiąc rzeczą swą: - Szto to jest? – Natychmiast jemu ręka uschnęła, a tak 

on wielką boleść cierpiąc począł wołać: - Wierzę ja, iż P. Jezus Chrystus na tym drzewie 

ukrzyżowan. – A jak skoro złotą bryłę ofiarował na oprawianie drzewa świętego, natychmiast 

zdrowiu pierwszemu był przywrócony i okrzcił się na wiarę, roku od bożego narodzenia 

dziewiątego po tysiącu po trzech set i osiemdziesiąt lat. A był potem z niego dobry krześcijanin. 

Z czego Pan Bóg niechaj będzie pochwalony na wieki wieków. Amen”. 

 Inne mówią o postaci pustelnika Wacława Jazłowieckiego herbu Habdank,  

o uzdrowionym w XVII w. magnacie spod Radomia, o nawróconym i uzdrowionym Tatarze, 

co przywodzi na pamięć napad tatarski na klasztor zimą 1259/1260 r. lub litewski z 1370 r. 

 W swojej formie artystycznej figurę tzw. Pielgrzyma próbowano łączyć   

z wielofiguralną kompozycją ze scen adoracji Krzyża Świętego lub z epitafiami i rzeźbą 

nagrobną, np. Mikołaja Ligęzy z kościoła Bernardynów w Rzeszowie z I poł. XVII w., rodziny 

Firlejów (ok. 1600 r.) z kościoła w Bejscach i wielu innych. Wysunięto zatem hipotezę, że 

figura tzw. „pielgrzyma” może reprezentować rzeźbę cmentarną, jakie znamy z I poł. XVII w. 

i mogła pojawić się w Nowej Słupi jako element starego, porządkowanego cmentarza lub 

otoczenia jakiegoś kościoła.  

 

 Literatura: 
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 Legenda o Zbóju Madeju 

Opracował prof. zw. dr hab. Krzysztof Bracha 

 

 Legenda o Madeju jest trawestacją starej europejskiej tradycji podaniowej sięgającej 

średniowiecza o źródłach romańsko-celtyckich. Znana jest w całej Europie w świetle ok. 250 

wariantów. Imię Madej powstało z przekształcenia łacińskiego Amadeus. Według badaczy na 

obszarze Małopolski uformowała się redakcja centralna podania, rozpowszechniona w całej 

Europie Środkowej. Badacz legendy Julian Krzyżanowski wyodrębnił w niej cztery wątki 

składniowe: ojciec sprzedaje syna diabłu, młody kleryk dociera do chaty zbója w podróży po 

cyrograf, maczuga jako pałka zbója zakwita oraz rozgrzeszenie zbója.  

 W legendzie odnajdujemy  wątki pochodzenia apokryficznego: epizod z matką Madeja 

pochodzi z wersji apokryficznej o ucieczce Świętej Rodziny do Egiptu oraz zamknięcie 

pokutnika w piwnicy, który pochodzi z bajki ludowej o Grzegorzu.  Motyw ucieczki do Egiptu 

pojawił się w polskiej literaturze w XV w. jako tłumaczenie z łaciny, w polskiej wersji znanej 

pt.: „Sprawa Chędoga w Męce Pana Chrystusowego”, przejęty także w „Rozmyślaniach 

Przemyskich” w tamtejszym rozdziale „O zboycach, którzy się byli jęli Jozefa i z Maryją, i z 

Dziecięciem”. Motyw kwitnącej maczugi jest także pochodzenia apokryficznego. Pochodzi z 

apokryfów O Locie i św. Józefie. W znanym apokryfie Ewangelii Ps. Mateusza znajduje się 

opowieść o wyborze Józefa na męża Maryi. Józef trzyma w reku laskę, która zakwita jako 

znak Boskiej woli. Kwitnący kij, laska powtarza się w wielu opowieściach hagiograficznych 

o ludowym podłożu, np. o św. św. Bonifacym, Hubercie, Janie, Konradzie, Krzysztofie  

i Wojciechu.  

 Wersja świętokrzyska różni się od innych redakcji jedynie lokalizacją świętokrzyską w 

Puszczy świętokrzyskiej, na Św. Krzyżu oraz na Łysicy. Dodaje także postać mistrza 

Twardowskiego.   
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 Legenda o Zbóju Kaku 

Opracował prof. zw. dr hab. Krzysztof Bracha 

 

 Legenda o zbóju Kaku powstała na kanwie typowych dla rejonów górzystych, lesistych, 

niedostępnych opowieści o niebezpiecznych dla kupców i podróżników terenach ziem 

polskich i szerzej europejskich. Teren Łysogór idealnie wpisywał się zatem w podobny topos 

podaniowy jako szczególnie dotknięty plagą zbójców. Niektórzy historycy doszukują się  

w genezie tych zbójeckich podań wydarzeń historycznych o słabej podstawie źródłowej.  

Motyw zbója świętokrzyskiego miał się pojawić w związku z tragicznym losem znanego 

 z jednej z wersji autorstwa Jana Nepomucena Chądzyńskiego z 1856 r. legendy o powstaniu 

Kielc Mieszka, syna Bolesława II Szczodrego, który w podróży z Węgier do kraju, zbłąkał się 

w świętokrzyskich lasach, zasnął i we śnie miał widzenie, że został otruty przez nieznanego 

rycerza ale cudownie uzdrowił go św. Wojciech podając wodę z miejscowego źródła rzeki 

Silnicy, a na pamiątkę po przebudzeniu wystawił w tym miejscu kościół pod jego wezwaniem. 

W istocie Mieszko został otruty w 1089 r. zapewne z inspiracji wojewody Sieciecha oraz  

powołanego na stolec książęcy Władysława Hermana. Obawiano się bowiem, że będzie mścił 

się za krzywdy ojca wygnanego z kraju na Węgry po zamordowaniu bpa krakowskiego 

Stanisława ze Szczepanowa. Herman w ekspiacji za zamordowanie Mieszka miał nadać w 

rejonie Gór świętokrzyskich włości biskupom krakowskim i biskupom włocławskim. Ów 

tajemniczy rycerz - rabuś byłby zatem protoplastą późniejszych podań o zbójach 

świętokrzyskich.  

 Zbój Kak pojawia się jednak bardzo późno w 1937 roku na łamach regionalnego pisma 

„Radostowa” w opowiadaniu Wojciecha Grzegorzyka ze wsi Kakonin, zapisane przez 

Władysława Poleskiego. Podanie krążyła zapewne znacznie wcześniej w obiegu ustnym wśród 

lokalnej społeczności wiejskiej. Grzegorczyk opowiadał o czasach, kiedy nie istniały jeszcze 

wsie Bieliny, Kakonina, Porąbki. Mieli chodzić na rozbój w pobliże Chęcin, Kij i Małogoszczy 

dwaj zbóje Kak i Madej. Ujęci jednak zostali wywiezieni do Krakowa i straceni.  Ta wersja 

legendy tłumaczy powstanie wsi Bielin i Porąbek, gdyż przesłuchiwany Kak miał wyznać, ze 

ukrył skarby na Łysicy, pilnowane przez diabła. Prowadzony pod pręgierz zaśpiewał: „Oj 

lipko, lipko pod Kakoninem, kto ciebie nońdzie, ostanie panem, a dziecka jego do śmierci 

robić nie bedo”. Jeden ze świadków wrócił w rejon Łysicy, znalazł skarb i założył rodzinę w 

pobliżu dawnego szałasu Kaka.   

 Druga wersja legendy pochodzi  od Józefa Ozgi Michalskiego i opowiada o napadzie 

Kaka na karocę i uprowadzenie podróżującej w niej pięknej czarnookiej dziewczyny, 

siostrzenicy biskupa krakowskiego na Łysicę. Ludzie biskupa wytropili jednak oboje. 

Dziewczyna zginęła w nierównej walce, a Kak wywieziony do Krakowa został stracony.  



W genezie legendy próbuje się dostrzegać wydarzenia historyczne, które doprowadziły do 

fundacji kościoła w Bielinach, zbudowanego i ufundowanego wraz z biskupem krakowskim 

Jakubem Zadzikiem według informacji zapisanej na znanej inskrypcji kościoła bielińskiego  

z 1657 r.  przez Krzysztofa Jóźwika. Inskrypcja wspomina także o zamordowaniu podczas 

najazdu Rakoczego miejscowego proboszcza Jana Słopeckiego. Kilka elementów jest w istocie 

zbieżnych. Pewne jest, że legenda o zbóju Kaku  powstała na kanwie wielu opowieści o 

miejscowych rabusiach, rycerzach rozbójnikach, np. o żyjącym w XV w. podkomorzym Piotrze 

Szafrańcu, grasującym w okolicach Włoszczowy i Oleszna, o którym wspominał Jan Długosz 

w „Rocznikach” lub o Grocie ze Słupcy i jego synie Łukaszu Słupeckim (zm. 1471 r., 

pochowany w Sandomierzu w kościele św. Jakuba) i zwykłych szubrawców na przestrzeni 

wieków, których znamy długi pełen nazwisk poczet. Długą listę otwiera zbójujący pod 

Szydłowem Szydło, pod Świętym Krzyżem Kak, Madej i Kasper Ozga, z Chybic Jagiełło, 

Zakuta – Zarzycki, Piotr Szafraniec, przedstawiciele rodu Jastrzębców oraz Barbara 

Rusinowska, Bogusławski z Witosławic i z czasów „potopu szwedzkiego” herszt Pozner oraz 

wielu innych. Zamykają bliżsi czasom współczesnym: bracia Piorunowie, Kolbusowie, chłop 

Patałacha z pomocnikiem Sikorą, węgierski Żyd Tewel i jego pomocnik z Cisowa Łembek, 

Orłowski, Józef Jedynak, Jan Ostrowski, Maciek Rokita, ród koniokradów Kokoszy z Kozłowa 

koło Małogoszczy, żyjący w drugiej połowie XIX wieku rabuś Antoni Malarski, ponadto bandy 

Kozuni, Czecha Sakry, Siwka, dezerterów z czasów I wojny światowej. Jerzy Fijałkowski 

wymienił ponadto: Dzika spod Głupiego Kamienia, Witucha spod Jędrzejowa, Mirkę Ozgę  

i jego syna Jaśka Skalnego z Bielin, Grota Słupeckiego z Konar, Łukasza Słupeckiego ze 

Słupczy, Brożka z Szydłowca, bandę z Gruszczyna, Józefa Łysaka z Nowego Miasta, Józefa 

Gołębiowskiego z Przysuchy, Józwę z Sieradowic, siłacza Waligóry, Muchę, Mazura  

i Mentryki z Baraniej Góry, złodzieja Zbigniewa Zwrlicza ze Lwowa, Mariana „magistra”  

z Kielc, Piorunowie z Daleszyc, Pierzyna z Sukowa, Ryży Franek z Niestachowa, „Dziadek”  

z Mokrego koło Mnina, „Cielęcina” z Nowej Słupi, Franek „Kuternoga” z Gródka pod 

Sędziszowem. 

 Lista nad wyraz obfita, aby stała się wystarczającym budulcem do pięknej opowieści  

i tradycji podaniowej o Kaku. 
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 Legendy o Zamku w Chęcinach 

Opracował prof. zw. dr hab. Krzysztof Bracha 

 

 Legenda o skarbach królowej Bony na zamku w Chęcinach ma tylko częściowo 

historyczne podłoże. Faktycznie Bona nigdy nie była w Chęcinach. Legenda powstała 

najprawdopodobniej z jednego powodu. Bona była uposażona zgodnie z literą oprawy ślubnej 

częścią dochodów chęcińskiego starostwa grodowego. Pobyt jej w Chęcinach w drodze 

powrotnej w 1556 r. do Włoch wraz z kosztownościami nie jest potwierdzony w źródłach 

pisanych. Jej kosztowności nie mogły być zatem przechowywane na zamku w Chęcinach ale stały 

się powodem jej czarnej legendy. 

 Podobnie drugi cykl podań chęcińskich o podziemnym korytarzu łączącym zamek i kościół 

parafialny św. św. Bartłomieja i Jadwigi, jaki miał być wybudowany na rozkaz biskupa 

krakowskiego Muskatę przez mistrza Marcina przy wydatnej pomocy diabłów jest także 

wytworem miejscowej fantazji. Gdy powstał zamek chęciński, kościół parafialny jeszcze nie 

istniał, ufundowany przed 1325 r., ukończony za króla Kazimierza Wielkiego. Jeśli zaś chodzi  

o zamek, to jeśli ostatnie badania archeologiczne i odkrycie reliktów cylindrycznej wieży na 

zamku górnym, która ma wyznaczać najstarszą fazę budowy zamku z przeł. XIII/XIV w. zostaną 

ostatecznie potwierdzone, zamek w Chęcinach powstał z inicjatywy czeskiego króla Wacława II 

jako element infrastruktury obronnej dla ochrony wydobycia w okolicach Chęcin cennych 

kruszców, rud ołowiu i srebra. 

 Pojawiająca się w legendzie postać biskupa Muskaty także nie jest przypadkowa. 

Wacław II dokonał w Polsce reformy pieniądza z wykorzystaniem rud srebra i zaczął bić grosze 

praskie, które stały się monetą rozrachunkową w Polsce wraz z nieco mniej wartościowym 

groszem polskim. Głównym zaś wykonawcą tej inwestycji mógł być bp krakowski Muskata, 

dotychczas uważany za fundatora zamku. Pojawiła się nawet ostatnio sugestia, że ambitny 

Muskata, który jako bp krakowski był także namiestnikiem króla czeskiego Wacława, myślał  

o budowie własnego władztwa terytorialnego wokół Chęcin na wzór nysko-otmuchowskiej włości 

biskupa wrocławskiego Tomasza II. Pewne jest, że ambitny bp krakowski Muskata musiał prędzej 

czy później wpaść w konflikt z monarchą jednoczącym polskie dzielnice, i który nie mógł 

tolerować czeskiego namiestnika ani jego planów władczych, szczególnie, że 'kąsek' chęciński był 

zbyt cenny dla odradzającego się państwa polskiego.  Ta początkowa samotna wieża miała nie 

tylko swój utylitarny ochronny charakter strażnicy, lecz była także wizualnym symbolem domeny 

królewskiej. Zamek wreszcie jak ziarno rzucone na dorodną (srebrną!) glebę przyczynił się do 

kariery powstałej nieco wcześniej osady miejskiej i jej pełnej stabilizacji. Podkreślana ostatnio 

czesko-górnicza koncepcja genezy Chęcin i zamku wymaga oczywiście jeszcze dalszych studiów 

i dopracowania ale nie jest niemożliwa i została przychylnie przyjęta. Zamek został 



wzmiankowany po raz pierwszy właśnie w przywileju Władysława Łokietka dla biskupa 

krakowskiego Jana Muskaty z 1306 r. jako Chancin castrum nostrum ducale . 

Przywilej dla Muskaty, wystawiony przez księcia w trakcie zmagań o panowanie nad 

Małopolską po upadku czeskiego panowania, oznaczał chwilową akceptację politycznej 

suwerenności biskupa, który - korzystając wcześniej z przychylności czeskiego władcy Wacława 

II - przyczynił się znacząco do rozbudowy dziedzicznych dóbr biskupich w rejonie Gór 

Świętokrzyskich. U schyłku czeskich rządów Muskata pełnił funkcję starosty (od roku 1304 lub 

1303 do momentu zupełnego rozkładu panowania Przemyślidów). Książę zgodził się wtedy 

między innymi na utrzymanie przez biskupa Muskatę zamku Chęciny wraz z jedenastoma 

okolicznymi wsiami. Już jednak 6 czerwca 1306 r. na wiecu w Wiślicy książę Łokietek anulował 

wielki przywilej Muskaty i zastąpił go dokumentem ograniczającym swobody biskupa.  Następnie 

władca rozpoczął zwycięską kampanię mającą na celu zajęcie zamków znajdujących się pod 

kontrolą Muskaty. O walkach między oddziałami biskupimi i książęcymi w rejonie Chęcin 

informuje bezpośrednio dokument wystawiony przez Łokietka 22 września 1307 r. w obozie 

wojskowym pod zamkiem: in castris ante castrum Chanczin.  

Odzyskany z rąk Muskaty zamek stał się następnie jedną z ulubionych rezydencji 

książęcych i ważnym ośrodkiem życia politycznego.  

 Ów tajemniczy korytarz wytwór podaniowej wyobraźni mógł powstać na kanwie 

wydarzenia, które miało miejsce w 1838 r. przy kościele św. Bartłomieja, między ścianą 

południową kaplicy Trzech Króli a murem cmentarnym, jak wyjaśniają archeolodzy.  

W opisywanym miejscu nastąpiło tąpnięcie, które odsłoniło fragment dawnego wyrobiska 

górniczego (klufty) przecinającego cmentarz i kościół. W penetracji i zabezpieczeniu zapadliska 

uczestniczył inżynier górniczy Kossecki, który zarejestrował także od strony północnej  

i południowej od murów cmentarnych identyfikując je jako ślady dawnych szybów górniczych. 

Kossecki zwrócił także uwagę na zapadliska, widoczne już na ilustracjach od XVI do XVIII w. 

pomiędzy zamkiem a kościołem oraz w stronę miasta ku północy. Odkrycie reliktów 

rozgałęzionej sztolni pod kościołem parafialnym, której linia biegła w kierunku zamku, 

przedostało się do świadomości mieszkańców i stało się kanwą legend o tajemniczych lochach 

łączących zamek z kościołem.  
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 Legenda o powstaniu Kielc 

Opracował prof. zw. dr hab. Krzysztof Bracha 

 

 Legenda o początkach Kielc powstała najprawdopodobniej na kanwie dyskusji o 

zagadkowej nazwie miasta i próbach wyjaśnienia jej etymologii.  

 Bodaj po raz pierwszy próbował wyjaśnić nazwę miasta Adama Naruszewicza w 1804 

r. na marginesie przetłumaczonych pism Tacyta w komentarzu do wymienianych przez 

antycznych pisarzy plemion Naharwalów oraz pogańskich kultów na Św. Krzyżu. Fragment 

ten brzmi następująco: „Kielce teraźniejsze, niedalekie łysej góry, miały dawniej swój powiat 

districtus, tractus Kelcensis. Można zaiste upatrzyć wielkie podobieństwo między Kelcami, a 

Keltami czyli Celtami, których religia bez wszelkiej wątpliwości zaszła z Germanami aż do 

Naharwalów, ostatnich prawie z narodów germańskich udziału Swewów, ku Wiśle od Elby 

rozciągnionych. Ślad imienia Celtów tak być mógł w Kielcach nie zatarty, jak Calisium 

Ptolemeusza w Kaliszu naszym, Isula Pliniusza w Wiśle, powiat Scytów Halizonow, znany za 

Herodota, w Haliczu teraźniejszym, z Poratą rzeką, dzisiejszym Prutem i wielu innych nazwach 

starożytnych, które szczęściem jakimś uszły zębów czasu, a nawałnicy przechodów tylu 

narodów barbarzyńskich”.  

 Za taką wykładnią podążali inni autorzy w XIX w. W 1829 r. ukazał się w „Pamiętniku 

sandomierskim” Opis historyczno-statystyczny miasta Kielc przypisywany Tomaszowi 

Ujazdowskiemu, który także nawiązywał do celtyckiej koncepcji pochodzenia nazwy miasta. 

Ujazdowski wywodził nazwę miasta jak następuje: „Niektórzy utrzymują, że miasto to od góry 

skalistej w kształcie kolca z pośrodka miasta niegdyś sterczącej, obok której Getko [!] kościół 

wystawił, nazwane Kolec. Inni jeszcze wyprowadzają od Kieł albo Kielec a z tego z czasem 

Kielce. W rękopismach z XIV i XV wieku a następnie w drukach dawniejszych czyta się 

Kielce”. Wątek wiążący nazwę Kielc od kła powtarzali następnie kolejni autorzy Michał 

Baliński, Tymoteusz Lipiński, Konstanty F. Prawdzic Kaliciński, Franciszek Maksymilian 

Sobieszczański, Jan Nepomucen Chądzyński, Aleksander Janowski, Sylwester Kowalczewski.  

 W 1827 r. Łukasz Gołębiowski wprowadził dodatkowy wątek do legendy kieleckiej 

przejęty z podania o św. Emeryku: „Gdzie dziś Kielce, Bolesław Chrobry obozował i Ś. 

Emeryka węgierskiego królewicza, przybyłego do Polski, okazale przyjmował”. Z kolei  J. N. 

Chądzyński umieścił w podobnej i rozbudowanej fabularnie narracji postać księcia Mieszka. 

W jego wersji czytamy: „Jak wieść powszechna niesie, książę Mieczysław syn Bolesława 

Śmiałego, po odprowadzeniu do Węgier ojca za zabójstwo Ś. Stanisława wyklętego: wracając 



do stryja Władysława Hermana w Płocku przebywającego; wpośród gór lasami okrytych 

zbłąkał się, i znużony podróżą, wśród nielicznego orszaku, pod modrzewiowemi [!] drzewami, 

nad małym strumieniem wody zasnął. We śnie miał widzenie, że jakiś nieprzyjazny mu rycerz, 

nie mogąc go w otwartym boju pokonać, zaprawionym trucizną otruł napojem; lecz Ś. 

Wojciech podaną ze źródła zasilił i uzdrowił go wodą. Po przebudzeniu się, Mieczysław na tem 

[!]  miejscu postanowił zbudować kościół, z tych samych modrzewiów [!], pod konarami 

których zasypiał, na cześć Ś. Wojciecha: jakoż to roku 1084 do skutku przywiódł, a strumień 

Silnicą nazwał”. Z kolei w 1875 r. pojawił się po raz pierwszy wątek wiążący Mieszka z kłami 

oraz genezę Silnicy: „Drugie podanie mówi, że gdy św. Wojciech przybył księciu z pomocą, a 

wody nigdzie nie było, pastorałem biskupim uderzył w ziemię i ten strumień [czyli Silnica – 

przyp. mój] wytrysnął”.  

 Trudno dociec, które z wymienionych motywów mają realne podłoże historyczne. 

Geneza miasta oraz jego nazwa ginie w mrokach dziejów słabo oświetlonych w źródłach 

pisanych.  Istnieje ponad 40 różnych hipotez językoznawczych o etymologii Kielc, miasta 

powstałego w XI w. jako osada wokół pierwotnego kościoła św. Wojciecha, które byt utrwaliła 

fundacja kolegiaty przez bpa krakowskiego Gedeona w 1171 r. Wątki cudownych zdarzeń w i 

spotkań w trakcie polowań, wspólne w  genezie wielu miast polskich i europejskich są 

najprawdopodobniej jedynie toposem literackim, być może trawestacją legend 

hagiograficznych np. o spotkaniu św. Idziego z łanią.     
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 Powstanie Gołoborza 

Opracował prof. zw. dr hab. Krzysztof Bracha 

 

 Legenda o powstaniu gołoborzy  ma swoje podłoże w historycznych relacjach, w 

których wygląd Łyśca, góry innej, odmiennej od wszystkich innych, budził fascynację, lęk  

i podziw  nad pięknem natury niepojętej, groźnej i unikatowej.    

Łysa Góra (Łysiec) drugi co do wielkości po Łysicy szczyt pasma świętokrzyskiego od 

dawna fascynował i pobudzał  ludzką wyobraźnię.  Spośród wszystkich  świadectw  

przywoływanych przez zwolenników pogańskiej przeszłości  Łyśca, to właśnie niezwykłe 

warunki naturalne i szerzej  inność, gołoborze, łyse polany,  tonący w chmurach szczyt 

najbardziej przemawiają za taką hipotezą mniej zaś enigmatyczne i nieklarowne wczesne 

świadectwa pisane lub wciąż budzące dyskusje zabytki materialne na czele ze słynnym wałem 

kamiennym otaczającym szczytowe plateau Łyśca. Wspomniane świadectwa pisane 

potwierdzają taką opinię, a fascynacja naturą Łyśca stanowi nawet pewną stałą w różnorodnych 

opisach szczytu począwszy od czasów średniowiecznych do współczesnych świadectw w 

literaturze, sztuce i w materiale folklorystycznym. Prawdziwa kariera literacka Łyśca zaczyna 

się od dwóch znanych wzmianek w „Rocznikach” Jana Długosza. Przytoczmy najważniejszy 

fragment z „Roczników”, który w części zwanej chorografia stanowi geograficzny opis Łyśca.  

„Kalwarię ponad wszystkie góry ze względu na jej rozgłos i sławę stawiam i księciem innych 

gór ją mianuję, jako też jest. (...) W ziemi sandomierskiej w pobliżu miasta Opatowa wznosi 

się góra Kalwaria, skrzepła z prawie zawsze tu panującego zimna i otoczona częstymi mgłami, 

deszczami i śniegami, mając w wielu miejscach pieniące się źródła. Ongiś była bardzo 

rozsławiona z Cyklopów (jeżeli da się wiarę dawnemu ludowemu podaniu), o czym zresztą 

świadczą bardzo znaczne kupy kamieni ze zrujnowanego zamku, który miano stawiać na górze. 

Dzisiaj zaś [jest to] siedziba klasztoru zakonników reguły świętego Benedykta. Niepewne jest, 

który z Cyklopów i w jakim czasie wzniósł tak potężne zamczysko, mające tak bardzo długie 

ściany i tak wielkie, jak na ów wiek, głazy tak olbrzymim wysiłkiem. Olbrzymiego skupiska 

głazów tej potwornej budowli i potężnych zwalisk ruin nie mogły zakryć ani ciernie, ani kolące 

zielska, ani gęste tu drzewa i mchy”.  

Nie ma wątpliwości, że przywołany fragment tekstu Długosza nie pretenduje do miana 

suchego, pozbawionego emocji, zmatematyzowanego opisu pewnej przestrzeni geograficznej, 

rejestrującego ściśle wszystkie elementy fizycznego krajobrazu. Przywołany opis przypomina  

raczej przykład sfabularyzowanego stosunku do przestrzeni fizycznej, jak nazywa to zjawisko 



nowsza literatura przedmiotu. Długosz podkreśla rzeczywiste i do dziś budzące refleksje 

elementy krajobrazu Łyśca: częste mgły, deszcze i śniegi, jakie zwykle przesłaniają widok 

szczytu sławnej góry, ponadto pieniące się źródła, ciernie, kolące zielska, gęste drzewa i mchy 

i wreszcie kupy kamieni, jakie piętrzą się na jednym z jego zboczy. Zauważmy jednak, że  

w opisie tym nad fascynacją pięknem otaczającej Łysiec natury dominuje raczej lęk  przed nią 

samą, strach przed tajemniczą i nieokiełznaną dzikością miejsca, przed jej pierwotnością. Pod 

piórem kronikarza, który znał Łysiec z autopsji, wyczuwa się  swoistą grę wrażeń, zachwyt  

i lęk  w jeden obraz stopione, gdzie fascynacja i urzeczenie naturą miesza się z lekką nutą 

nieufności i bojaźliwego zachwytu. Wszystko to przywołuje  obraz wyjątkowości  

i odmienności tego miejsca i wreszcie  swoistego hołdu, jaki składał autor  przed  tajemniczą 

grozą natury. To jednak nie wszystko. Fizyczny krajobraz Łyśca został przez kronikarza 

uzupełniony motywami wyobrażeniowymi o cyklopach, budowniczych zamku na szczycie. 

Kronikarz miał zapewne  na myśli  gołoborza, a być może, również relikty dawnego wału. 

Cyklopi, rodzaj gigantów istot znanych m.in. z mitologii greckiej i bliskich  olbrzymom  

z mitologii nordyckiej nie są bowiem ludźmi, lecz istotami boskimi lub co najmniej półbogami. 

W ten sposób kronikarz  wynosi opisywane miejsce do miana przestrzeni wyłączonej  

 o zamierzchłej przeszłości sięgającej starotestamentowych wydarzeń i będącej areną walk 

gigantów. Łysiec to zatem genius loci, gdzie ziemia nosi niezatarte  ślady  ingerencji  istot  

z innego układu kosmicznego i innego wymiaru czasowego, gdzie prawa naturalne i ziemski 

wymiar egzystencji zostały niegdyś zawieszone, gdzie przez bliskość  do nieba, dokonała się 

epifania a  ziemska przestrzeń zetknęła się z niebiańską w fizycznym, bolesnym dotyku 

„uświęcając” Łysiec na zawsze.  Nie jest w tym kontekście bez znaczenia, że cyklopi to nie 

tylko bohaterowie mitologii,  lecz ich istnienie w czasach starotestamentowych sięgających  

początków ludzkości i pierwszego pokolenia potomków Adama potwierdzał również autorytet 

Biblii (Rdz. 6,4; Jdt 16,6).  W ten sposób wprowadzone do opisu przez Długosza półbogowie, 

to nie tylko istoty mityczne, lecz w myśl wykładni biblijnej rzeczywiste.  Zauważmy, że  

w symbolice biblijnej kamień lub skała jest znakiem prapoczątków stworzenia, pierwotną 

materią, pierwotnym budulcem i symbolizuje samego Boga.  Sam kronikarz sugerował  w tym 

miejscu  pewną  ludową tradycję, skoro w kluczowym fragmencie opisu wyjaśniał, że Łysiec 

„ongiś był bardzo rozsławiony z Cyklopów, jeżeli da się wiarę dawnemu ludowemu podaniu”. 

Wybór cyklopów przez Długosza zgodny jest z  fabułą mityczną, gdzie wśród trzech grup 

cyklopów, „niebiańskich”, synów Uranosa i Gai oraz „sycylijskich”, znanych z „Odysei” 

towarzyszy Polifema, dawni mitografowie rozróżniali gatunek cyklopów   zwanych 

„budowniczymi”, którym  przypisywano właśnie wznoszenie wielkich budowli 



prehistorycznych, zbudowanych z kolosalnych nieobrobionych bloków łączonych bez 

zaprawy, których człowiek nie był zdolny  unieść. 

W każdym razie to  Długosz jako pierwszy nasunął płaszczyznę, rzec można,   

metafizycznego czy  mitologicznego  myślenia  o Łyścu i trudno jest fakt ten pominąć  

w kontekście późniejszych przekazów. Niezależnie bowiem od faktycznego podłoża 

opowiadania o cyklopach, mitycznego, biblijnego czy podaniowego, ów przekaz mógł zostać 

odczytany przez następców jako  przesłanka interpretacyjna, godna wiary, bo potwierdzona 

autorytetem Pisma Św., któremu nie tylko cyklopy, lecz również pojęcie świętości góry nie 

były obce. 

Po Długoszu nadszedł później czas na  kontynuatorów i reinterpretatorów Długoszowej 

wizji Łyśca. Bez wątpienia kolejnym krokiem była słynna kronika klasztorna „Powieść rzeczy 

istey” z I poł. XVI w., będąca tłumaczeniem kroniki klasztornej „Narratio fundationis 

monasterii Montis Calvi” wydanej drukiem w 1536 r., gdzie anonimowy autor wygotował 

zgrabną kompilację przy wykorzystaniu wątków z Kroniki Macieja z Miechowa. Interesujący 

nas fragment brzmi jak następuje. „Dąbrówka chcąc chwałę bożą w Polszcze rozmnożyć, 

iakoby młode szczepie, szukaiąc mieysca godnego ku budowaniu kościoła. Spodobało się iey 

mieysce iedno, Lysa gora wezwane od zamku Lysiec, który na niey był, ktory też tak zwano, 

iż się z daleka bielał. Na tym zamku pani iedna przedtym mieszkaiąca, podniowszy sie w pychę, 

iż była poraziła wielkiego Alexandra pod tą gorą, kazała sie za Boginią Dianą chwalić. Ale 

natychmiast za tho bluźnierstwo pomstę Bożą uznała, iż on zamek wszystek grom roztrącił onę 

też panią ze wszystkimi służebniki pothłumił, tak iż ieszcze po dzis dzień leżą na tym mieyscu 

wielkie gromady kamienia. Na tym też mieyscu był Kościół trzech bałwanów, ktore zwano 

Lada, Boda, Leli. Do których prości ludzie schadzali sie pierwszego dnia Maia, modłę im 

czynić y ofiarować. Tedy Dąbrówka przerzeczona pokaziwszy ich boźnice kazała zbudować 

kościoł y poswięcić ku czci y ku chwale wielebney świętey Troycy (...) potym klasztor wielki 

a sławny Krol Bolesław Chabry, na prośbę teyże Dąbrówki matki swey, ktorey był syn iedyny, 

roku szóstego po koronacyiey więtszym imieniem nadał y dostatkiem więtszym zmurował”.  

W  literackiej tradycji „Powieść rzeczy istey” odegrała rolę przełomową jako topos 

wiążący w jednoznaczny sposób Łysiec z miejscem dawnych kultów,  który staje się od tej pory 

stałym elementem w tradycji opactwa, kontynuowanym dalej w późniejszych kronikach  

klasztornych Krzysztofa Warszewickiego z 1599 r., Wojciecha Ruffina z 1605 r. oraz Marcina 

Kwiatkiewicza z 1690 r. czy Jana Jerzego  Jonstona z 1704-1707 r. i Jacka Jabłońskiego z 1737 

r. Do końca okresu nowożytnego dominuje obraz Łyśca jako miejsca kultu pogańskiego ale 



jeszcze nie miejsca sabatów czarownic, co dokonało się  pod koniec tego okresu, a ostatecznie  

dopiero w XIX w.   

Legenda o powstaniu gołoborzy pełna czarownic i diabłów, które chcąc zburzyć 

klasztor niosły płachtę pełną kamieni i przestraszone biciem dzwonów upuściły je 

przedwcześnie, to ludowa reinterpretacja wymienionych przekazów historycznych o wyglądzie 

Łyśca, które w ustnej tradycji przybrały taką formę.   
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 Sabaty-Czarownice Świętokrzyskie 

Opracował prof. zw. dr hab. Krzysztof Bracha 

 

 Utrwalony w legendach i podaniach wizerunek świętokrzyskiej Baby Jagi sięga 

głębokiej tradycji europejskiej. Jej pierwowzór pochodzi z przeniesionych na ziemie polskie 

w średniowieczu wyobrażeń z kręgu wierzeń antycznych, grecko-rzymskich-celtyckich oraz 

germańskich. Właśnie tam swoje korzenie ma wiara w latające w powietrznych przestworzach 

czarownice. Wyobrażenia te wywodzi się z kompleksu wierzeniowego złożonego  

z germańskich i nordyckich mitów o tzw. „dzikich łowach”, o Holdzie lub Perhcie, bóstw 

personifikacji dobrobytu i przeznaczenia, z grecko-rzymskich wyobrażeń o Dianie, bogini 

ludzkiego losu i szczęścia, z chrześcijańskiej Herodiady, z wyobrażeń o bałtyckich 

wilkołakach i z euroazjatyckiego szamanizmu oraz ze staroceltyckich kultów nocnych, 

dobrotliwych żeńskich bóstw chtonicznych: Epony, Hery i matron, a ponadto z dawnych 

legend o nocnych szkodliwych istotach demonicznych podobnych strzygom. Relikty wierzeń 

w te istoty z pogranicza świata zmarłych i żywych, stopione w jeden mitologem, stały się 

pierwowzorem późniejszych wyobrażeń o latających czarownicach i sabatach.  

 Pierwotnie czarownice ukazywano jako kobiety latające na zwierzętach, niekiedy na 

żerdzi z płotu, którą dopiero później zastąpiła miotła. Starogermańskie słowo „hagazussa” - 

najstarsza forma nazwy „czarownicy” oznacza "starą kobietę latającą na żerdzi z płotu". 

Pierwotnie czarownice ukazywano jako kobiety latające na  dzikich zwierzętach, co 

odpowiadało tradycji antycznych mitów o  Dianie, bogini łowów czy germańskich walkirii 

zbierających z pól poległych wojowników do krainy zmarłych Walhalli. W taki sposób 

ukazują je najstarsze świadectwa ikonograficzne a mianowicie  wyobrażenia po wschodniej  

i zachodniej stronie  polichromii pierwszego północnego  sklepienia katedry w Schleswig - 

Holstein pochodzące z przełomu XIII/XIV w., gdzie jedna z walkirii leci na grzbiecie pantery 

lub lwicy a druga na miotle. Z kolei malowidła ścienne w kilku kościołów duńskich 

pochodzące z lat 1450-1542 wyobrażają czarownice lecące na grzbietach demonów-diabłów 

lub postaci zoomorficznych z nieodłącznymi rogami. Zasadnym pozostaje pytanie o cel takich 

przedstawień. Dla celów dydaktycznych miały być one wielkim obrazowym ostrzeżeniem 

wobec kobiet zwłaszcza starszych nieustannie podejrzewanych o szczególną skłonność do 

podejrzanych praktyk i szczególnie podatnych na knowania demonów. Baba Jaga oznacza 

wszak kobietę starą o odrażającej powierzchowności, Jaga zaś jędzę, czyli kobietę złą, 

niebezpieczną. Jednym z najbardziej wyrazistych przedstawień czarownic w ikonografii 



średniowiecznej są dwa sąsiednie na jednej umieszczone karcie wyobrażenia miniaturowe  

w poemacie Martin’a le Franc „Le champion des dames”  z 1440 r.  ze zbiorów Bibliotheque 

Nationale w Paryżu. Przedstawiają one dwie kobiety, którymi w intencji autora są żony 

waldensów ukazane jako czarownice latające jedna na miotle druga zaś na kiju lub żerdzi  

z płotu.  Obydwa swoiste środki komunikacji mają swoją oddzielną tradycję i symbolikę. 

Żerdź ma jednak starszą, jak się zdaje, metrykę. Starogermańskie słowo „hagazussa” - 

najstarsza forma nazwy „czarownica” oznacza „starą kobietę latającą na żerdzi z płotu”. 

Podobną semantykę odnajdujemy jeszcze w nomenklaturze jednego z nocnych germańskich 

duchów o nazwie w wersji starogermańskiej „zunritten” od der Zaun - płot, parkan i reiten - 

jeździć wierzchem. Koresponduje z tym jedno z rozporządzeń świeckich z Västgötaland 

(Szwecja) z ok. 1170 r., uważane jako łajanie pewnej kobiety, której zarzucano, że  

z rozwiązanymi włosami i w postaci trola jeździła na kołku dniem i nocą. Żerdź z płotu 

obarczona symboliką graniczną to częsty w folklorze krajów niemieckich atrybut zabiegów 

wieszczych i magicznych. Jednakże już staronordyckie słowo „gandr” jako ewentualna 

pożyczka lapońska  znaczyło kij, pręt, konar lub kołek, jako atrybut magiczny mający cechę 

depozytora nadzwyczajnych sił,  zwłaszcza zaś  zdolności  zsyłania chorób na inne ciała  lub 

przenoszenia istot na przykład  duszy szamana w postaci zwierzęcej lub w formie  owego 

kołka w inne miejsce. Jedna z sag opowiada o przelocie w zaświaty czyli o „gandreip”. Trzeba 

jednak pamiętać, że podróż na osobliwych zwierzętach w zaświaty był znany również  

w innych kręgach kulturowych i sięga antycznych wyobrażeń. Lot na kiju był znany już w 

starożytnym Akkadzie. 

 W dawnych wierzeniach miotle używanej do porządków domowych, przypisywano 

magiczną symbolikę o właściwościach oczyszczających i wypędzających (katarktycznych).  

Z magicznymi przymiotami utożsamiano również gatunki drzew, z których wykonywano 

miotły, a mianowicie rózgi brzozowe, bukowe, jodłowe, symbolizujące drzewo życia, 

płodność o odradzającą się przyrodę. Miotła lub kij jako środek transportu czarownic na sabat 

tak mocno zrosła się z  wizerunkiem czarownic, że w niektórzy demonolodzy utworzyli od 

słowa baculus (kij, laska) jedno z pogardliwych określeń czarownic a mianowicie bacularie, 

ponieważ jak wyjaśniono na marginesie tekstu Jordanesa de Bergamo „Quaestio de strigis”  

z ok. 1460 r., „a baculo feruntur virtute demonis” 

 Słowo „Baba” oznacza starą kobietę, „Jaga” - jędzę, wiedźmę, czyli kobietę  wiedzącą, 

obdarzoną wyjątkową wiedzą tajemną, ezoteryczną, zastrzeżoną dla wybranych, nabytą  

z biegiem długiego życia. Powierzchowność jej była przedstawiana jako odrażająca, ponieważ 

czarownice były ucieleśnieniem zła, kontaktów z diabłem i szkodliwej magii, a więc  



zaprzeczeniem dobra i piękna. Już w późnym średniowieczu zaczynają się pojawiać 

oskarżenia wobec kobiet o udział w takich praktykach, procesy o czary i polowania na 

czarownice, które trwały przez kilka kolejnych stuleci.  

W łysogórskiej tradycji ludowej postać Baby Jagi zaczęła się kształtować pod wpływem 

legend o pogańskiej przeszłości Łyśca, od XV/XVI w. nazywanej Łysą Górą. Punktem 

zwrotnym był tu wątek oparty na kronice klasztornej opactwa benedyktynów na Łyścu pt. 

„Powieść rzeczy istey” z I poł. XVI w. o czczonych jakoby na szczycie Łyśca w czasach 

pogańskich tajemniczych bóstwach słowiańskich Lada, Boda i Leli. Niemało do takich 

wyobrażeń  przyczyniły się również nowożytne podania o sabatach na „łysych górach”. Tzw. 

„łyse góry”, których w świecie nie brakuje, miały bowiem swoją oddzielną mitologię jako 

miejsca spotkań złych mocy. O „łyse góry” pytali często podsądnych nowożytni inkwizytorzy 

popularyzując w Europie ich czarną legendę. Bezpośrednim importem z krajów niemieckich 

mogły być nowożytne relacje rozrzucone w tamtejszych materiałach inkwizycyjnych. Przed 

trybunałami inkwizycji przetoczyła się wówczas  fala licznych procesów przeciwko kobietom 

posądzanym o udział w sabatach na szczytach gór zwieńczonych zwałowiskami skalnymi, 

bliźniaczo  podobnych do łysogórskich gołoborzy (blokkes berghe). Najsłynniejszą z takich 

otoczonych złą sławą gór na ziemiach niemieckich był właśnie Brocken (1142 m n.p.m.), 

najwyższy szczyt Gór Harcu, najstarszego pasma górskiego w Europie. Brocken ze względu na 

podobieństwo nazwy, surową i intrygująca naturę  oraz podobną folklorogenną symbolikę, 

można nazwać bliźniaczym szczytem Łyśca. Już w 1668 r. Johann Praetorius poświęcił jej 

specjalny traktat „Blockes Berges Verrichtung”. Dzieło to, co nie jest bez znaczenia,  znane 

było również w ówczesnej Polsce.  

Gołoborze, łyse polany, a więc niezwykłe warunki naturalne świętokrzyskiego Łyśca 

ułatwiały zapewne taką mitologizację. Zapoczątkował ją sam Jan Długosz, który w swoich 

monumentalnych „Rocznikach” związał genezę gołoborza z interwencją mitologicznych 

cyklopów. W ten sposób kronikarz wyniósł Łysiec do miana przestrzeni wyłączonej, będącej 

areną walk gigantów. Wpisany w strukturę czasu i przestrzeń biblijną, czyli w historię początku 

świata (giganci to wszak postaci potwierdzone autorytetem Biblii, Rdz. 6,4; Jdt 16,6), stał się 

Łysiec w interpretacji kronikarskiej miejscem wybranym, nobilitowanym, a nawet 

uświęconym. Długosz nie miał zresztą wątpliwości, że to najważniejsza góra Królestwa 

Polskiego, skoro określił ją mianem „księcia innych gór” (princeps montium).  

Najwcześniejsze świadectwa pisane na ten temat są jednak nikłe. Jedynie kamienny wał 

kultowy do dziś otaczający szczyt Łyśca może być śladem dawnego kultowego charakteru 

góry. 



 Niezwykła popularność „Powieści rzeczy istey” w późniejszych czasach,  

z początkiem XX w. sprzedawanej w formie broszury na miejscowych jarmarkach, stała się 

zarzewiem miejscowej tradycji o związkach Łyśca z dawnymi kultami, a ostatecznie  

z miejscem spotkań czarownic. Mit ten powtarzany w podaniach ustnych utrwalił ostatecznie 

już w nowszych czasach w lokalnym środowisku ruch krajoznawczy oraz harcerski. Dodajmy, 

co bardzo istotne, że mówimy o okresie po kasacie klasztoru w 1819 r., czyli po opuszczeniu 

opactwa świętokrzyskiego przez benedyktynów. Wówczas właśnie postać Baby Jagi ubrano  

w ludowy strój regionalny z charakterystyczną pasiastą zapaską. Podania o świętokrzyskiej 

czarownicy przetrwały do dziś i nadal są w okolicznych legendach i w folklorze. Wizerunek 

Baby Jagi stał się także nieodłącznym i wciąż popularnym symbolem regionu.  
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 Źródło Św. Franciszka  

Opracował prof. zw. dr hab. Krzysztof Bracha 

 

 Legenda o źródle św. Franciszka jest dalekim echem opowieści przekazanej najpierw 

przez Jana Długosza w Rocznikach, a później w najstarszej kronice klasztornej benedyktynów 

z Łyśca Powieści rzeczy istey, które tłumaczą genezę rumowiska skalnego, czyli gołoborza.  

 Przytoczmy najważniejszy fragment z Roczników Długosza, który w części zwanej 

chorografia stanowi geograficzny opis Łyśca.  „Kalwarię ponad wszystkie góry ze względu na 

jej rozgłos i sławę stawiam i księciem innych gór ją mianuję, jako też jest. (...) W ziemi 

sandomierskiej w pobliżu miasta Opatowa wznosi się góra Kalwaria, skrzepła z prawie zawsze 

tu panującego zimna i otoczona częstymi mgłami, deszczami i śniegami, mając w wielu 

miejscach pieniące się źródła. Ongiś była bardzo rozsławiona z Cyklopów (jeżeli da się wiarę 

dawnemu ludowemu podaniu), o czym zresztą świadczą bardzo znaczne kupy kamieni ze 

zrujnowanego zamku, który miano stawiać na górze. Dzisiaj zaś [jest to] siedziba klasztoru 

zakonników reguły świętego Benedykta. Niepewne jest, który z Cyklopów i w jakim czasie 

wzniósł tak potężne zamczysko, mające tak bardzo długie ściany i tak wielkie, jak na ów wiek, 

głazy tak olbrzymim wysiłkiem. Olbrzymiego skupiska głazów tej potwornej budowli  

i potężnych zwalisk ruin nie mogły zakryć ani ciernie, ani kolące zielska, ani gęste tu drzewa 

i mchy”. 

Po Długoszu nadszedł czas na  kontynuatorów i reinterpretatorów Długoszowej wizji 

Łyśca. Bez wątpienia kolejnym krokiem była słynna kronika klasztorna „Powieść rzeczy istey” 

z I poł. XVI w., będąca tłumaczeniem kroniki klasztornej „Narratio fundationis monasterii 

Montis Calvi” wydanej drukiem w 1536 r., gdzie anonimowy autor wygotował zgrabną 

kompilację przy wykorzystaniu wątków z Kroniki Macieja z Miechowa.  Interesujący nas 

fragment brzmi jak następuje. „Dąbrówka chcąc chwałę bożą w Polszcze rozmnożyć, iakoby 

młode szczepie, szukaiąc mieysca godnego ku budowaniu kościoła. Spodobało się iey mieysce 

iedno, Lysa gora wezwane od zamku Lysiec, który na niey był, ktory też tak zwano, iż się z 

daleka bielał. Na tym zamku pani iedna przedtym mieszkaiąca, podniowszy sie w pychę, iż 

była poraziła wielkiego Alexandra pod tą gorą, kazała sie za Boginią Dianą chwalić. Ale 

natychmiast za tho bluźnierstwo pomstę Bożą uznała, iż on zamek wszystek grom roztrącił onę 

też panią ze wszystkimi służebniki pothłumił, tak iż ieszcze po dzis dzień leżą na tym mieyscu 

wielkie gromady kamienia. Na tym też mieyscu był Kościół trzech bałwanów, ktore zwano 

Lada, Boda, Leli. Do krtórych prości ludzie schadzali sie pierwszego dnia Maia, modłę im 

czynić y ofiarować. Tedy Dąbrówka przerzeczona pokaziwszy ich boźnice kazała zbudować 

kościoł y poswięcić ku czci y ku chwale wielebney świętey Troycy (...) potym klasztor wielki 



a sławny Krol Bolesław Chabry, na prośbę teyże Dąbrówki matki swey, ktorey był syn iedyny, 

roku szóstego po koronacyiey więtszym imieniem nadał y dostatkiem więtszym zmurował”.  

„Powieść rzeczy istey” to prawdziwy przełom w postrzeganiu Łyśca. Do niej bowiem 

będą się odwoływać późniejsi autorzy i z uporem powtarzać interesujący nas  wątek. Przekaz 

„Powieści” scala  kilka  motywów, przejątków z wcześniejszych kronik i buduje z nich zgrabne 

podanie. Ruiny dawnego zamku na szczycie, to przejątek z „Kroniki Wielkopolskiej”  

i z Długosza,  zwycięska bitwa  z Aleksandrem Wielkim, znana już  u Kadłubka i w  XV -

wiecznym Poczcie królów polskich, może pochodzić z tego  drugiego źródła, a kult na szczycie 

Łyśca trzech bałwanów o imionach Lada, Boda, Leli został przejęty z Kroniki Macieja  

z Miechowa, choć Ladę (Ładę) wymienił już Długosz a Leli (Ileli, Ylely) w sąsiedztwie Lady 

(Łado lub Lado) wzmiankują postanowienia  synodalne i kazania z XV w. m.in. anonimowe 

kazanie husyty polskiego oraz jedno z kazań z kolekcji przypisywanej Piotrowi z Miłosławia, 

co ciekawe łysogórskiej proweniencji.  

Wymienione w Legendzie o źródełku św. Franciszka dwie siostry Agata oraz Jadwiga, 

które żyły w pięknym zamku na szczycie Łyśca, to ludowe wcielenie wymienionej w Powieści 

rzeczy istey bogini Diany. Obie siostry reprezentowały przeciwstawne cechy pokorę, 

skromność oraz pychę i lubieżność, czyli cnoty i grzechy. Taki typ narracji przypomina dyskurs 

nauczania moralizatorskiego, być może echo pouczeń religijnych z kazań osiadłych w Św. 

Katarzynie w 1477 r. bernardynów. Od początku bowiem w katechezie chrześcijańskiej pod 

wpływem Dekalogu i autorytetu Pisma św. (Lm 21, 8; Prz 12, 28; Mt 7, 13-14) normy zachowań 

chrześcijańskich wykładano na drodze przeciwstawiania wad i cnót, ukazywano jasne i ciemne 

strony natury ludzkiej za pomocą konstrukcji tzw. dwóch dróg, życia i śmierci, lub posługiwano 

się uniwersalną symboliką światła przeciwstawianego ciemności. W tym przypadku katecheza  

już od wczesnego średniowiecza  korzystała z antycznych modeli w dziełach Prudencjusza czy 

Kasjana opisujących  walkę między cnotami i wadami lub terapię wad za pomocą cnót zgodną 

z zasadą medyczną „contraria contrariis sanantur” (przeciwne leczy przeciwne), przeniesioną 

na grunt chrześcijański, m.in. w pismach  Izydora z Sewilli i jego następców. Ufundowany 

 u podnóża Łysicy mały kościół św. Katarzyny był dziełem rycerza, starosty podolskiego 

Więcławka, dzierżawcy dóbr królewskich z czasów Władysław II Jagiełły, który według 

tradycji zakonnej w 1399 r. osiadł jako pustelnik wraz z innymi eremitami benedyktyńskimi, 

zastąpionymi później bernardynami. W 1477 r. po wcześniejszym opuszczeniu eremu przez 

benedyktynów, kościół przejęli bernardyni, czyli franciszkanie obserwanci, a biskup krakowski 

Jan Rzeszowski (1471-1488) wystawił nowy kościół i zabudowania klasztorne dla około 20 

zakonników. Pierwszym przełożonym bernardynów ze Św. Katarzyny był ojciec Andrzej Rey. 

Bernardyni obok św. Katarzyny czcili swojego patrona św. Franciszka z Asyżu i jemu właśnie 

poświęcili kapliczkę pw. św. Franciszka położona u podnóża Łysicy, która jak się przypuszcza 

służyła za miejsce odosobnionej cichej modlitwy. Obok niej wystawiono cztery cele 



pustelnicze. Z czasem istniejące obok kapliczki źródełko wody, używane zapewne pierwotnie 

przez bernardynów, do którego przylgnęła nazwa  „Źródła św. Franciszka” na pamiątkę kaplicy 

pod tym samym wezwaniem, obrosło wianuszkiem podań o cudownej mocy krystalicznie 

czystej wody.  I tak pozostało do dziś.  
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