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L egenda  o Ż o łnierzu  P o lsk im .

Idzie żołnierz borem-lasem. Szata na nim ob
ca i obcy sztandar w  dłoni. Broniąc tego 
sztandaru, ranę w  boku nabył chwalebnie. 

Rana krwią broczy, a słońce ją ogrzewa.
—  „Naści rano, ogrzewek! —  mówi żoł

nierz, na ranę ukosem poglądając.—  Raduj się, 
że, z nicości wydobyta, na świat przyszłaś i 
słońce Boże swem ślepiem krwawem ujrzałaś!"

Raduje się rana, słysząc te słowa, a żoł- 
njerz, radością jej aż do bólu przejęty, śmierci 
spodziewać się poczyna.

Przyklęka tedy śród boru-lasu i do Pana 
Boga tak powiada:

—  „Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech! 
Święć się imię Twoje w mej wiosce spalonej! 
Oto się zbliża godzina śmierci mojej, a nagłe 
zwątpienie ogarnia mego ducha! Lękam się spo
czynku, który mię czeka w mogile. Nawykłem 
do czuwania i nie chcę zasnąć na wieki. Zży
łem się z cierpieniem mojem i nie chcę z niem 
żadnej rozłąki. Kocham ziemię, która mię z ro 
dziła, i nie chcę jej opuszczać. Wspomóż mię, 
Panie, w  chwili, gdy będę musiał krok mój 
żołnierski w krainę pozgonną skierować, abym 
się nie zachwiał i nie zatrwożył w  sobie, ja 
kom się me zatrwożył, krew własną za w ro 
gów przelewając. “

Zaledwie żołnierz tych słów dokończył, 
posłyszał w borze tętent konia. Zaledwie spoj
rzał w stronę tętentu, a już z zieleni leśnej w y 
łon ił się rycerz konny. Poznał żołnierz odrazu, 
że to nikt inny, jeno sam Święty Jerzy, bo go 
nieraz w kościele na obrazie w idywał.

—  Jechał rycerz Pański na białym rum a

ku, w zbroi srebrzystej, z czerwonym krzyżem 
na tarczy. B ielił się rumak w słońcu, srebrzyła 
się zbroja, a krzyż purpurowiał. Tak bieląc się 
i srebrzyściejąc i purpurowiejąc, zrównał s/ę 
św. Jerzy z żołnierzem.

—  „Niech będzie pochwalony!"— rzekł żo ł
nierz, salutując ze względu na wyższą rangę 
rycerza Pańskiego.

—  „Na wieki w ieków !"— odpowiedział Świę
ty i z konia na ziemię zeskoczył.

—  „W idzę, żeś żołnierz, jeno nie wiem —  
jaki?“ — rzekł, przyglądając się obcej szacie i ob
cemu sztandarowi.

—  „Polski!“ — odparł żołnierz, potrząsając 
buńczucznie sztandarem, i wyprostował się dum
nie.

— „A  ja —  Chrystusowy!" —  rzekł Święty 
i też się dumnie wyprostował.

—  „W ielk ie są czyny twoje, rycerzu Pań
ski!— rzekł żołnierz. — Ani mi się równać z to
bą, ani się bohaterstwem własnem pochełpić“ .

—  „Zwyciężyłem smoka, który ludzi nie
w innych pożerał —  odpowiedział święty Jerzy, 
dawny swój żywot wspominając. —  Zburzyłem 
do szczętu świątynie pogańskie, gdzie czczono bo
gów fałszywych. Żadna męka, żadne cierpienie 
nie zmusiło mię do odstępstwa. Do ostatka dni 
moich na ziemi broniłem ojczyzny mej, która 
jest w nfebie!u

Opuścił żołnierz głowę na piersi i rzekł:

— „Ojczyzny mojej bronić mi nie kazano. 
Kazano mi natomiast spalić chatę własną, że 
wrogom moim na przeszkodzie stanęła".
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— „I spaliłeś?"—spytał św. Jerzy.
—  „W edle rozkazu! —  odpowiedział żo ł

nierz. — Kazano mi jeszcze żonę moją i dzieci 
na głód i śmierć ze wsi rodzimej w obczyznę 
wygnać".

—  „I wygnałeś?“

— „W ed le rozkazu!— powtórzył żołnierz.— 
Kazano mi jeszcze braci moich własnych kulą 
i bagnetem niszczyć bez żalu“ .

—  „I niszczyłeś?"

—  „W edle rozkazu —  potwierdził znowu 
żołnierz. —  Dzielnie broniłem sztandaru wroga 
mego i w jego obronie otrzymałem ranę, z któ
rej krew oto upływa. Za wrogów moich krew 
tę przelałem".

Spojrzał św. Jerzy na ranę i zamyślił się 
na chwilę.

—  „Skąd-że teraz i dokąd idziesz?"— spy
tał po krótkiej zadumie.

—  „Od ludzi do Boga"— rzekł żołnierz.

—  „A  ja od Boga —  do ludzi — odpowie
dział św. Jerzy.— Idę do nich z pokarmem, bo 
wiem, że głód im dokucza, a wojna niszczy ich 
mienie".

—  „Posilny niesiesz im pokarm?"

—  „Posilny— rzekł rycerz Pański i w yją ł 
ze złotej torby, co mu u boku wisiała, dwa jed
nakie puhary, kute w srebrze i srebrnemi po
krywami szczelnie u góry osłonięte. —  Jeden 
z nich pełen po brzegi krwi Pańskiej, która 
strapionych pokrzepi. Drugi zasię— pusty. Nie 
wiem jeszcze, czem go napełnić? Czy rosą nie
bieską, czy światłością Bożą?"

—  „Nie wiem i ja, co niezbędniejsze— czy 
rosa, czy światłość?—  zastanowił się żołnierz.— 
W iem  jeno, że trzeba ludzi pokrzepić jaknaj- 
prędzej, bo znużenie i ciemność ich ogar
nia".

Zadumał się św. Jerzy, aż mu od tej za
dumy jasność nad czołem, niby zorza, zakwit
ła, dłonią, słońcem przejrzyściejącą, wskazał 
ranę w boku żołnierza i głosem śpiewnym rzekł 
nawpół do siebie, a nawpół do Boga, którego 
pełno było w lesie i ponad lasem:

—  „Szkoda tej krwi żołnierskiej, w  dobrej 
sprawie, bo w obronie wrogów przelanej, aby

tak na marne spływała i ginęła w ziemi be 
śladu i bez zastosowania godnego! Napełnię tą 
krwią wnętrze wtórego puhara i, gdy do nieba 
powrócę, u stóp Twoich, Chryste, złożę go 
w darze".

Postawił św. Jerzy puhar, pełny krwi Pań
skiej, na trawie, a drugi —  pusty ku ranie żoł
nierskiej przychylił i trzymał póty, póki krwią 
po brzegi nie wezbrał.

Wówczas obok pierwszego puhara na tra
wie go utwierdził i rzekł:

—  „Pozwól, żołnierzu, że ci rąbkiem mej 
szaty ranę przewiążę".

I przewiązał św. Jerzy ranę żołnierzowi.
—  „Już mi czas w  drogę!"— zawołał wresz

cie i podniósł z ziemi obydwa puhary, aby je 
w  torbie złotej pochować.

Atoli wstrzymał się nagle i, zmieszany 
wielce, uchylił jednej i drugiej pokrywy i ją ł 
się kolejno przyglądać icli zawartości.

—  „Co pocznę teraz, nieroztropny i nie
rozważny! —  zawołał, oczy ku niebu wznosząc 
w pokorze.— Anim się spodziewał, iż się stanie 
to, co się stało!.. Nie mogę oto, żołnierzu Po l
ski, krwi twojej od krwi Pańskiej odróżnić! 
A  przeto i lęk mię chwyta i wstyd mię poże
ra, mnie— rycerza Chrystusowego! Jedna i dru
ga krew za wrogów przelana! Jedna do dru
giej tak podobna, że ani wiem, ani zgaduję, 
którą z nich mam ludzi strapionych pokrze
pić? A i puhary na domiar są tak jednakowe, 
że napróżno bym usiłował po puharach poznać 
ich zawartość! Jakże ja teraz przed obliczem 
Pana mego stanę i z nierozwagi się mojej wy- 
tłomaczę?“

—  „Spiesz do ludzi, bo czas drogi!— szep
nął żołnierz głosem słabnącym. — Śmierć moja 
nie za górami, nie za lasami... Nim do nieba 
powrócisz, pierwszy przed obliczem Boga stanę 
i sam Mu pomyłkę twoją, rycerzu Pański, wy- 
tłomaczę?"

A potem dodał żołnierz, konając:
—  „Daj ludziom pić z obydwu puha- 

rów... W ielkie bowiem było pragnienie krwi 
na ziemi... Może i moja krew choć cząstkę te
go pragnienia ugasi".

Dosiadł św. Jerzy rumaka i pocwałował 
w głąb lasu.
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Skonał żołnierz wśród ciszy i zieleni leś
nej, zasłuchany w tętent uwego rumaka.

Skonał i pełen jeszcze mozolnych dreszczy 
konania, stanął przed obliczem Jezusa.

Przestwornie było w  niebiosach, i cudo
wnie, i radośnie, i tak jasno, że zbolałe i do 
smutku nawykłe ślepie żołnierskie jęły się mru
żyć na ową jasność niepojętą.

Jezus siedział na obłoku białym w tem 
znieruchomieniu, po którem oczy poznają od- 
razu wszechobecność Jego postaci... Niebo na
okół roiło się od pieszych i konnych aniołów. 
Słychać było w niebiosach szum skrzydeł a- 
nielskich i szmer ich oddechów.

Stanął żołnierz przed obliczem Jezusa 
i, sam nie wiedząc, co czyni, pod wpływem 
swych nawyknień żołnierskich salutował przed 
Nim.

—  „Chryste Panie! —  rzekł wreszcie, bijąc 
się w piersi.— Zanim Ci własne grzechy wyznam, 
muszę pierwej wedle przyrzeczenia grzech, wsku
tek nierozwagi przez rycerza Twego popełniony, 
łaski Tw ej upraszając, wytłomaczyć"...

Uśmiechnął się Jezus i powiedział:

—  „W iem  ja o tem, co się rycerzowi me
mu zdarzyło... Nic bez mej woli nie dzieje się 
na świecie. A  wola moja objawić się może i 
w postaci dwóch puharów, których podobień
stwo wydało się tobie i rycerzowi mojemu źró
dłem nieporozumień. Oto św. Jerzy krwią tw o
ją, żołnierzu Polski, już nie jednego spragnio
nego pokrzepił14...

Uradował się żołnierz, te słowa słysząc, 
i z radości sztandarem wrażym w dłoni po
trząsnął.

I znów się Jezus uśmiechnął i spytał:

—  „Jakim-że to sztandarem potrząsasz tak 
zwycięsko?"

—  „Wraży, to sztandar! —  rzekł żołnierz.—  
broniłem  go mężnie i dzielnie, ażem ku chwale 
Tw ojej i ku zbawieniu mego wroga ranę w bok 
śmiertelną otrzym ał44.

—  „I ja mam ranę w boku" —  szepnął 
Chrystus, jaśniejąc co raz bardziej w  niebio

sach.
—  „Mamy obydwaj— potwierdził żołnierz,

w ranę Jezusową wpatrzony.— W ybacz mi, P a 
nie, że z obcym sztandarem w dłoni i w  ob
cej szacie do Ciebie przybywam Chciałem się 
po swojemu, jako należy przystroić, aby oczu 
Twoich widokiem  wrażych szatek w  dniu tak 
dla mnie uroczystym nie kalać... Aleś sam, w i
dać, chciał mnie oglądać tak, jako teraz przed 
obliczem Twoim  stoję... W ielkie były grzechy 
moje na ziemi i w ielkie były cierpienia moje... 
Wszakżem powiedział sobie: zniosę wszystko...
I ja zniosę i Ty  zniesiesz to, Panie! Zniesiemy 
obydwaj “ .

—  „Zniesiemy obydwaj"— powtórzył cicho 
Chrystus i wyciągnął dłonie ranne ku żołnie
rzowi i do piersi go swojej przycisnął obu
rącz.

—  „Zgrzeszyłeś, żołnierzu Polski, przeciw
ko nadziei, odmieniając słowa pacierza i pro
sząc w rozpaczy o to, abym ci w mogile spo
czynku ujął i abym cię nawet po śmierci nie 
zbawił ode złego. Aleś ty jeden —  jedyny w al
czył na ziemi za wrogów swoich i za nich krew 
przelewał. Odpuszczam ci przeto wszystkie w i
ny twoje, a jeśli w  swem sercu, pomimo roz
paczy, zachowałeś jeszcze jakiekolwiek życze
nie ziemskie, spełnię je w nagrodę za twe męki 
i rudy".

—  „Zachowałem ci ja jedno takie życze
nie —  szepnął żołnierz. — Oto mowę moją tłu
miono i deptano na ziemi. Wzbroniona mi była 
w chwili, gdy mi od niej śpiewno na duszy 
bywało. Zwól, Jezu Najsłodszy, aby ta mowa 
na Sądzie Ostatecznym zabrzmiała niewzbron- 
nie i rozgłośnie! Rozkaż, aby na owym Sądzie 
po polsku jeno przemawiano! Nie znam bo
wiem innej mowy, a chciałbym wówczas zro
zumieć dokładnie, co wrogowie moi powiedzą, 
a i sam wiele będę m iał Tobie w  onej godzi
nie do powiedzenia!"

I znowu uśmiechnął się Chrystus i rzekł:

—  „ Niech się stanie, jako pragniesz. 
Wszakże teraz, gdyś dopełnił ostatniego życze
nia ziemskiego, pozbądź reszty ziemskich po
myśleń! Urastaj w  ducha, żołnierzu Polski, i 
rozwesel się w  sobie i zapomnij o troskach 
wszelakich i dumnie i śmiało wznieś czoło ku
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Ojcu Niebieskiemu, który cię już oddawna usy- 
now ił!“

—  „W edle rozkazu!" —  rzekł żołnierz po
słusznie.

I zabrzmiały chóry anielskie i echem śpie
wów napełniły się niebiosy. A żołnierz uczuł 
nagle wieczność w sobie i naokół. I, dawnym

nałogiem zniewolony, salutował przed oną 
wiecznością, która go co chwila nawiedzała...

I tak, salutując niestrudzenie i wznosząc 
zwycięsko sztandar wraży ku Bogu, ją ł wycze
kiwać w niebiosach Sądu Ostatecznego.

J e r z y  Z ie m b o ł o w s k i .


