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WOKÓ£ WIZERUNKU I DZIA£ALNOCI B£. CZES£AWA
Istniej¹ trzy podstawowe opisy postaci b³. Czes³awa w historiografii. Dwa wczeniejsze w wersji oficjum dominikañskiego1 i podobnej treciowo narracji Abrahama Bzowskiego2 oraz póniejszy, opracowany przez Jacka Woronieckiego3.
Wed³ug opisów wczeniejszych b³. Czes³aw to pochodz¹cy z polskiego l¹ska,
szlachetnie urodzony, najpierw kap³an Kocio³a krakowskiego, póniej cz³onek
i wspó³organizator zakonu znanego jako Polska Prowincja Dominikanów. Wed³ug
tradycji odznacza³ siê wielk¹ gorliwoci¹ w zachowywaniu surowych przepisów
regu³y i konstytucji. Stanowi³o to inspiracjê i fundament jego kaznodziejstwa, które
okaza³o siê wyj¹tkowo skuteczne w nawracaniu na prawdziwe chrzecijañstwo.
Znakiem aprobaty niebios dla tej pracy by³y liczne cuda. Sporód nich w sposób
szczególny zaznaczy³ siê ten z czasów obrony Wroc³awia przed Tatarami. Po mierci
Czes³aw doznaje szczêliwoci wiecznej i stamt¹d nie przestaje opiekowaæ siê swoimi czcicielami. Zarówno Officium, jak i Tutelaris sygnalizuj¹, ale nie okrelaj¹
bli¿ej jego olbrzymich sukcesów misjonarskich na rozleg³ych terenach Europy4.
Jacek Woroniecki wobec braku bezporednich róde³ przedstawia Czes³awa na
podstawie udokumentowanych danych o instytucji, do której on nale¿a³. Okrelony konstytucyjnie urz¹d prowincjalski, pe³niony w okrelonym czasie, domylnie
³¹czy z konkretnymi wydarzeniami, które mia³y wtedy miejsce i w których nie powinno by³o zabrakn¹æ prowincja³a.
Obydwie koncepcje przedstawienia Czes³awa znalaz³y wielu naladowców. W pobli¿u Officium i Tutelaris, ze wzglêdu na chronologiê, ale tak¿e na treæ, mo¿na
1

Officium b. Ceslai confessoris Ordinis Praedicatorum, Vratislaviae 1602, reimp. 1703, zob.
przyp. 2.
2 Tutelaris Silesiae seu de vita rebusque praeclare gestis Beati Ceslai Odrovansii Ordinis Praedicatorum, commentarius F. Abraham Bzovii, S.T.D. ejusdem Ordinis Praedicatorum; ex fragmentis
variarum antiquitatum, praesertim vero Wratislaviensis Monasterii S. Adalberti, summa fide collectus et anno MDCCIII a Fr. Floriano, Wratislaviensi Sacrae Theologiae Magistro O. P. denuo editus.
Accedit officium B. Ceslai vetustissimum. Tertio edidit Joannes Nep. Ceslaus de Montbach S.T.U.I.Dr.
Ecclesiae Wratislaviensis Cathedralis Canonicus etc., Wratislaviae MDCCCLXII.
3 J. Wo r o n i e c k i OP, B³ogos³awiony Czes³aw dominikanin (1175(?)1242), Opole 1947.
4 Zob. M.L. N i e d z i e l a OP, Postaæ b³. Czes³awa w historiografii (wiêty Jacek Odrow¹¿ i dominikanie na l¹sku, red. A. Barciak, Katowice 2008, s. 267285).
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umieciæ narracje Jeana de Rechaca5, nastêpnie Dominika Frydrychowicza6 oraz
jednego z ksiê¿y wroc³awskich, nazywanego Anonimem l¹skim7. Metoda Woronieckiego znalaz³a odbicie wród wielu historyków zw³aszcza nowszej generacji,
pisz¹cych o polskich dominikanach8.
Niedopowiedzenia z Officium i z Tutelaris w du¿ej mierze uzupe³ni³ Jean de
Rechac przez wprowadzenie w pracy La vie du bien-hevreux Ceslas dOldrovans...9
dwóch adnotacji. Jedna jest stwierdzeniem autora o jednoci prowincji polskiej
i niemieckiej w latach 1221122810, druga  wprowadzeniem do ksi¹¿ki dokumentu
pod znamiennym tytu³em Kopia Bulli Papie¿a Grzegorza dziewi¹tego do Pomorzan i mieszkañców Pozdawilka znad Morza Ba³tyckiego, nawróconych przez B³.
Czes³awa i jego uczniów. Osnowa bulli jest wielkim peanem na czeæ braci kaznodziejów i koñczy siê jak dokument papieski: Dan w Rieti, 7. dnia id lipcowych,
w 5. roku naszego Pontyfikatu. I uwaga de Rechaca: regestu watykañskiego11.
Obie adnotacje wymagaj¹ nakrelenia szerszego kontekstu.
Mniej wiêcej od prze³omu XII i XIII w. rejon Morza Ba³tyckiego by³ brany pod
uwagê przez w³adze kocielne jako teren koniecznych akcji misyjnych12, prowadzonych na sposób znanych wypraw krzy¿owych. Religijne motywy wspó³gra³y
z istniej¹c¹ tutaj ekspansj¹ niemieck¹ i duñsk¹. W pocz¹tkach XIII w. zaczê³a siê
wyrana przewaga ekspansji niemieckiej.
W latach 12031204 Dominik Guzman, póniejszy za³o¿yciel zakonu dominikanów, bra³ udzia³ z ramienia króla Kastylii w poselstwie do Danii, aby doprowa5 Jean de Rechac (16041660), dominikanin, z polecenia w³adz kocielnych pe³ni³ funkcjê wychowawcy m³odzie¿y zakonnej. W latach 16371640 by³ przeorem w Rouen. Potem mieszka³ g³ównie w Pary¿u. Autor wielu publikacji z zakresu hagiografii pisanych w duchu swoich czasów. Najwy¿ej jest ceniona jego praca o wspó³czesnych mu dziejach klasztorów Francji i Holandii.
6 Dominicus Frydrychowicz OP, B[eatus] Ceslaus Odrowansius Poloniae, Bohemiae, Russiae,
Lituaniaeque post Sanctum Hyacinthum Prior Provincialis Secundus (S[anctus] Hyacinthus Odrovasius Principalis [...] Regni Poloniae Patronus [...], Cracoviae 1687).
7 [Jeden z ksiê¿y Wroc³awskich], ¯ywot b³ogos³awionego Czes³awa z rozmylaniami i modlitwami. Ksi¹¿eczka buduj¹ca dla jego wdziêcznych Rodaków i wszystkich Jego czcicieli przez [...],
Wroc³aw 1863.
8 Zob. np.: P. K i e l a r OP, wiêty Jacek  aposto³ Bo¿y ludów s³owiañskich (Dominikanie, Szkice z dziejów zakonu, Poznañ 1986, s. 333335); J. K ³ o c z o w s k i, Zakon dominikañski i pocz¹tki
wy¿szego szkolnictwa na ziemiach polskich (Dominikanie Gdañsk  Polska  Europa, red. D.A. Dekañski, A. Go³embnik, M. Grubka OP, GdañskPelplin 2003, s. 74).
9 J. de R e c h a c, La vie du bien-heureux Ceslas dOldrovans..., [w:] Les vies et actions memorables des saints bien-hevreux et autres illustres personnages de lordre des FF. Precheurs..., t. III,
Paris MDCL, s. 119141.
10 [...] lune que le B. Ceslas fut le second Provincial de Pouloigne; cest a dire de Pouloigne
separee de la Province dAllemaigne, avec qui elle fut iointe depuis l1221, iusques a lan 1228 
ibidem, s. 130.
11 Coppie de la Bulle du Pape Gregoire neuvieme aux Pomeraniens et Pozvalciens confins de la
mer Balthique, convertis par le B. Ceslas et ses Disciples. Dalej osnowa bulli po ³acinie i zakoñczenie: Datum Reate 7. Idus Iulij Pontificatus nostri anno 5. ex Regesto Vaticano, de R e c h a c, op. cit.,
s. 139140.
12 J. K ³ o c z o w s k i, Dominikanie polscy nad Ba³tykiem w XIII w. (Nasza Przesz³oæ 1957, t. 6,
s. 84).
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dziæ do ma³¿eñstwa królewskiego syna z cór¹ szlachetnego rodu z marchii13. G³ówny
cel nie zosta³ osi¹gniêty z powodu przedwczesnej mierci kandydatów do zalubin. Nie znaczy to, ¿e wszystko z przedsiêwziêcia dyplomatycznego zosta³o zmarnowane. Dominik prze¿y³ wa¿ny okres nowych inspiracji. Dowiadczy³ i przekona³ siê, czym jest marchia i jej problemy wiatopogl¹dowe14. Chêæ podjêcia osobistej
misji wród ludów Pó³nocy wywo³a³a póniej w jego zakonie poczucie koniecznoci nawracania pogan w krajach skandynawskich, Prusach i Polsce.
22 XII 1216 r. papie¿ Honoriusz III zatwierdzi³ dzie³o Dominika pod nazw¹
Zakonu Kaznodziejów. Jego celem by³o g³oszenie Ewangelii oraz nawracanie heretyków i pogan. Podstaw¹ kaznodziejstwa mia³o byæ nieustanne studium oraz przyk³ad w³asnego ¿ycia w ubóstwie, bez¿ennoci i pos³uszeñstwie. Nowoci¹ by³a dyspozycyjnoæ zakonnika wobec w³adz centralnych za porednictwem prze³o¿onego
miejscowego.
Na drugiej kapitule zakonu15 zebranej w Bolonii w 1221 r. z blisko 30 klasztorów utworzono piêæ prowincji. Awansem, nie czekaj¹c na zaistnienie wszystkich
warunków, utworzono te¿ trzy nowe: angielsk¹, niemieck¹ i wêgiersk¹. Do tej ostatniej nale¿a³a osobowa grupa s³owiañska z Jackiem Odrow¹¿em na czele. Wyruszy³a z Bolonii po Zielonych wiêtach, do Krakowa dotar³a na Wszystkich wiêtych. D³ugotrwa³oæ podró¿y nale¿y t³umaczyæ podejmowaniem w drodze akcji
misyjnych lub, jak w wypadku Czes³awa, koniecznoci¹ zatrzymania siê w Pradze16.
W 1223 r. na usilne wezwanie papieskie dochodzi do wyprawy krzy¿owej na
Prusy, w której oprócz Leszka Bia³ego, Konrada Mazowieckiego i Henryka Brodatego bior¹ udzia³ wiêtope³k gdañski i Warcis³aw dymiñski, którzy kilka lat
póniej ¿yczliwie popr¹ dominikanów w swych ksiêstwach. Okres wypraw krzy¿owych uwa¿a siê za czas zasiedlania i umacniania dominikanów w Krakowie. Rok
1225 to  wzorowane na boloñskim  krakowskie rozes³anie dominikanów. W jego
wyniku, nie licz¹c Pragi, powstaj¹ nowe placówki we Wroc³awiu (1226), Kamieniu Pomorskim (1227), Gdañsku (1227), Sandomierzu (1226) i P³ocku (1234).
Kraków sta³ siê centrum dyspozycyjno-misyjnym w tej czêci Europy17, wspó³graj¹cym, a mo¿e wiadomie wpisanym w akcje wypraw krzy¿owych ukierunkowanych szczególnie na Prusy. W praktyce w chwili natê¿enia akcji wygl¹da³o to
prawdopodobnie tak: atak rycerstwa chrzecijañskiego rozbija³ wojowników pogañskich, a wtedy do akcji przystêpowali misjonarze. Zebranym  nieraz pod przymusem  g³oszono Ewangeliê i pouczano o koniecznoci chrztu. Opór móg³ byæ i chyba

13

Marchia, niem. Mark, st.-fr. marche oznacza teren przygraniczny. W cesarstwach frankoñskim i niemieckim XXII w. stanowi³a zorganizowany wojskowo okrêg pograniczny  margrabstwo.
Zadaniem marchii by³a ochrona cesarstwa przed najazdami, zak³adano je na szczególnie zagro¿onych
odcinkach granic.
14 Jordan z Saksonii b³., Ksi¹¿eczka o pocz¹tkach zakonu Kaznodziejów, prze³. M. Wylêga³a,
Warszawa 2008, s. 2426.
15 Organ w³adzy ustawodawczej.
16 Wo r o n i e c k i, op. cit., s. 2325.
17 K ³ o c z o w s k i, Dominikanie..., s. 2, 14.
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by³ niebezpieczny. W atmosferze zmagañ i przekonañ mog³y rodziæ siê myli o inkwizycji.
Jeli wemiemy pod uwagê sytuacjê polityczno-religijn¹, rodz¹ siê pytania. Czy
bowiem dominikanie, zadomowieni w Krakowie od 1223 r., przez dwa lata do swojego rozes³ania w 1225 r. zdo³ali osi¹gn¹æ w oparciu o w³asne, tj. polskie czy s³owiañskie zasoby, stan personalny na tyle liczebny i operatywny, ¿eby stworzyæ sieæ
klasztorów przydatnych zarówno w duszpasterstwie normalnym, jak i w wyprawach
krzy¿owych? Czy pewnego opónienia w powstawaniu placówek dominikañskich
na wschodnich rubie¿ach cesarstwa18 nie nale¿y t³umaczyæ wysy³aniem zakonników z landów niemieckich z polecenia genera³a zakonu w rejon Ba³tyku na misje
koordynowane przez centrum krakowskie? Byæ mo¿e zniekszta³conym odbiciem
tej sytuacji jest stwierdzenie de Rechaca, niepotwierdzone w rodzimej historiografii, [...] ¿e Czes³aw jako drugi z kolei prowincja³ zarz¹dza³ polsk¹ Prowincj¹ po
jej oddzieleniu siê od prowincji niemieckiej, z któr¹ by³a po³¹czona od roku 1221
a¿ do roku 122819.
Zapis o jednoci dominikanów polskich i niemieckich na tym terenie i w tym
czasie nie jest wykluczony pod wzglêdem jednoci w podejmowaniu zadañ misyjnych. Rozró¿nienie administracyjne prowincji mog³o byæ procesem wtórnym. Takie przekonanie wzmacnia chocia¿by nastêpuj¹cy przypadek. Grupie s³owiañskiej
dominikanów, wychodz¹cych z Bolonii pod przewodnictwem Jacka Odrow¹¿a, przypisuje siê za³o¿enie klasztoru we Fryzaku, który póniej znajdzie siê na pierwszym
miejscu wród klasztorów prowincji niemieckiej. Znamiennym przyk³adem s¹siedzkiego wspomagania czy wrêcz przenikania siê ró¿nych nacji w misji krzy¿owej by³by
tu Henryk z Lipska, trzeci w kolejnoci prowincja³ Polskiej Prowincji Dominikanów, nastêpnie biskup na terenie Prus.
Wys³anie misjonarzy do pracy w akcji ogólnokocielnej, ale na tereny istniej¹cych czy organizuj¹cych siê diecezji, wymaga³o specjalnych upowa¿nieñ i poleceñ
Stolicy Apostolskiej. Wed³ug Anonima l¹skiego takie dokumenty od papie¿a Honoriusza III mieli otrzymaæ Czes³aw i Jacek tu¿ przed udaniem siê z Rzymu do Polski20. W archiwum dominikañskim znajduj¹ siê takie dwa polecenia, ale dopiero
Grzegorza IX (12271241), z lat 1227 i 1229. Ich adresatem jest arcybiskup gnienieñski i podlegli mu prze³o¿eni instytucji kocielnych. Powodem napisania poleceñ wed³ug papie¿a jest szerz¹ca siê niesprawiedliwoæ i s³abn¹ce mi³osierdzie wielu
oraz powo³anie przez Pana braci kaznodziejów, którzy powiêcili siê g³oszeniu
S³owa Bo¿ego, aby powci¹gn¹æ herezje, jak i inne miercionone zarazy wytêpiæ.
Wystawiony dokument nosi znamiê polecenia: ¿ebycie [...] braci wspomnianego
zakonu [...] przyjêli do pos³ugi kaznodziejskiej [...] starannie upominaj¹c powierzony wam lud, aby z ust ich pobo¿nie przyjmowa³ nasienie S³owa Bo¿ego i im siê
spowiada³. Inne polecenie jest jednoczenie ostrze¿eniem: abycie je¿eli jacy,
którzy mówi¹, ¿e nale¿¹ do zakonu rzekomych braci, g³osiæ bêd¹ kazania w wa18

Ibidem, s. 9.
De R e c h a c, op. cit., s. 130  tekst oryginalny zob. przyp. 10.
20 Zob. [Jeden z ksiê¿y Wroc³awskich], op. cit., s. 13.
19
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szych stronach, sk³aniaj¹c siê do gromadzenia pieniêdzy, przez co zdarzy siê, ¿e
znies³awi¹ zakon tych, którzy przyjêli ubóstwo, pochwycili ich jak oszustów i os¹dzili ich21. Wczeniejszy, bardziej zniszczony dokument, wydaje siê wiadczyæ,
¿e z Braæmi Kaznodziejami, w ich sakwach podró¿nych, d³u¿szy czas przemierza³
szlaki misyjne.
Istotniejszy wk³ad w rozwi¹zanie zagadkowych wzmianek o rozleg³ych terenach
dzia³alnoci Czes³awa daje cytowana w ujêciu de Rechaca Kopia Bulli Papie¿a
Grzegorza dziewi¹tego do Pomorzan i mieszkañców Pozdawilka22 znad Morza Ba³tyckiego, nawróconych przez B³. Czes³awa i jego uczniów.
Bulla papie¿a Grzegorza IX z 9 VII 1231 r. wed³ug de Rechaca mówi o nawróceniu Pozwalków i wymaga podleg³oci w kwestiach wiary ich aposto³om z Czes³awem na czele. Wskazywa³oby to, ¿e ci aposto³owie byli obecni w Pozwalku przynajmniej ju¿ od 1231 r. i mogli tam mieæ swój klasztor, a ich wymieniony z imienia
lider Czes³aw  w pierwszych latach swego dominikañskiego ¿ycia pracowa³ jako
misjonarz na Pomorzu Zachodnim. Tak przynajmniej uwa¿ano w po³owie XVII w.
w Pary¿u, gdzie ¿y³ de Rechac, i w Rzymie, gdzie bywa³ i przegl¹da³ papieskie
dokumenty. Tak sformu³owana teza nie traci swego znaczenia, mimo ¿e bulla papieska z 9 VII 1231 r. u innych wydawców ma inny tytu³23. Z innych opracowañ
wynika, ¿e zakonnicy z Pozwalku przeciwstawili siê w latach 12791282 próbom
oderwania ich klasztoru od prowincji polskiej i przy³¹czenia do niemieckiej24. Wród
powodów sporu nie mo¿na wykluczyæ zakorzenienia Pozwalka w tym wszystkim,
co 50 lat wczeniej wniós³ i ugruntowa³ Czes³aw ze swymi braæmi.
Lata prowincjalatu Czes³awa 12331236 wymaga³y jego obecnoci i anga¿owania siê tak¿e w Prusach Wschodnich. W ramach Polskiej Prowincji Dominikanów w 1233 r., nie bez wspó³pracy z Krzy¿akami, formowa³ siê klasztor
w Che³mnie jako baza wypadowa dla misyjnej wyprawy krzy¿owej pruskiej25. Zapewne w nastêpstwie wykonywanych zadañ i prowadzonej polityki Czes³awa
mistrz krzy¿acki podpisa³ 13 I 1238 r. dokument fundacyjny klasztoru dominikanów w Elbl¹gu.
W wietle tych faktów b³. Czes³aw jawi siê jako jeden z czo³owych mê¿ów stanu, pozostaj¹cy w centrum spraw kocielno-politycznych rozgrywaj¹cych siê na
Pomorzu i w Prusach w pierwszej po³owie XIII w. Skromn¹ dokumentacjê jego
21

Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów  Kraków, sygn. nr 1 i sygn. nr 2. Prze³. P. Pludra-¯uk.
22 To jest obecnego Pasewalku, starego s³owiañskiego grodu, za³o¿onego w 700 r. jako osada na
ziemi Wkrzan, ok. 30 km na zachód od ob. Szczecina. W Pozdawilku znajdowa³ siê klasztor nale¿¹cy do dominikanów polskich, potwierdzony jednak dopiero w dokumentach z drugiej po³owy XIII w.
bez ujawnienia czasu powstania ani to¿samoci fundatora. J. K ³ o c z o w s k i, Polska Prowincja Dominikañska w redniowieczu i Rzeczypospolitej obojga (wielu) narodów, Poznañ 2008, s. 112.
23 Dokument ten znany jest te¿ z nastêpuj¹cego adresu: Fidelibus Pomezanie pontifex congratulatur de eorum conversione ad fidem, ipsisque fratres ord. Praedicatorum comendat (Monumenta
Historica Poloniae ab Augustino Theiner, t. I, 12171409, Romae 1860, nr 43, s. 21).
24 K ³ o c z o w s k i, Polska Prowincja.., s. 122125.
25 Zob. Wo r o n i e c k i, op. cit., s. 42.
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dokonañ mo¿na t³umaczyæ tocz¹cymi siê tam wojnami, a przede wszystkim wyniszczeniem plemion, które nawróci³ jako misjonarz. Na tym tle warto zwróciæ uwagê na jego figurê, która zachowa³a siê w kociele Dominikanów w Berlinie i stoi
do dzi w chórze zakonnym. Podobno budowniczy tamtejszego kocio³a mia³ na
imiê Czes³aw i dlatego ozdobi³ o³tarz figur¹ swego patrona. W takiej sytuacji problem mo¿na osadziæ jeszcze g³êbiej: je¿eli w teutoñskiej prowincji dominikanów
nadawano zakonnikom imiê Czes³aw, to nie jest to bez znaczenia.
B³ogos³awiony Czes³aw przez za³o¿ony przez siebie klasztor w. Wojciecha
i swoj¹ obecnoæ w miecie w czasie najazdu Tatarów jest wi¹zany przede wszystkim z Wroc³awiem. Wp³ynê³y na to tak¿e bli¿sze zwi¹zki l¹ska z Polsk¹ oraz silniejsza tu pozycja Kocio³a ni¿ na Pomorzu. Obrazy i figury b³. Czes³awa znajduj¹
siê w wielu obiektach sakralnych po³udniowej Polski, od l¹ska przez Ma³opolskê
po po³udniow¹ Lubelszczyznê. Byæ mo¿e widziano w nich obronê przed ci¹gle gron¹ Azj¹, byæ mo¿e tworzyli je i popularyzowali obecni tu dominikanie jako swoj¹
ikonê i pomnik swej chwa³y. Jednak wed³ug de Rechaca lady ¿ycia i dzia³alnoci
Czes³awa siêgaj¹ tak¿e na Pó³noc i na Zachód. W ich wietle jest Aposto³em Pozwalka, s³owiañskiego grodu, który wch³onê³a póniej Brandenburgia.
W ci¹gu wieków interesowa³a historyków nie tylko postaæ b³. Czes³awa, ale tak¿e
jego relikwie. Jean de Rechac poda³ ich opis, a w nim nastêpuj¹cy szczegó³ z czasów ekshumacji przeprowadzonej 29 III 1607 r.:
W jednej ze szczêk by³y jeszcze dwa zêby, a trzyma³y siê tak mocno, ¿e trzeba
by³o je wyrwaæ kleszczami26.
Nie zgadza siê on z danymi ods³oniêtymi przez konsorcjum naukowców wy¿szych uczelni Wroc³awia27. Byæ mo¿e sprawê trzeba wi¹zaæ z przekazem Anonima l¹skiego o zaginiêciu relikwii, nastêpnie odnalezieniu i stwierdzeniu ich autentycznoci przez w³adze kocielne28.
Przedstawiony temat pokazuje, ile wa¿nych tajemnic dla to¿samoci narodowej
Polaków i historii Pomorza mo¿e kryæ postaæ Czes³awa.
Najnowsza historiografia przedmiotu zajê³a siê rejestrowaniem wszelkich przejawów kultu Czes³awa i podejmowanych prób jego kanonizacji29. Jednak kult 
uwielbienie  funkcjonuje w sferze emocjonalnej, ta za nie zawsze mo¿e mieæ
wp³ywu na proces odtwarzania postaci czy przybli¿ania siê do rzeczywistego
przedmiotu kultu. Zw³aszcza gdy ca³e wieki oddzielaj¹ czcicieli od uwielbianej
postaci. Dopiero wydobycie i okrelenie rzeczywistych podstaw kultu mog³oby u³atwiæ przybli¿enie wizji postaci Czes³awa.

26

Il y avoit encore deux dens a une des machoires, quelles y tenoient si fort, quil fallut avec
une tenaille les arracher  de R e c h a c, op. cit., s. 138.
27 Zob. zdjêcia 44, 45 i 46 w: Tutelaris Silesiae B³ogos³awiony Czes³aw we Wroc³awiu, red.
E. Klimek, Wroc³aw 2006, s. 5859.
28 [Jeden z ksiê¿y Wroc³awskich], op. cit., s. 4041.
29 Zob. B³ogos³awiony Czes³aw Patron Wroc³awia, red. M. Derwich, Wroc³awWarszawa 2006,
s. 91114, 115124.
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Brak konkretnej wiedzy o to¿samoci Czes³awa móg³ byæ jednym z powodów jego
nik³ej obecnoci w duszpasterstwie i przeci¹gania siê procesu jego kanonizacji.
De Rechac napisa³, ¿e Czes³aw i jego uczniowie nawrócili Pomorzan i mieszkañców Pozwalków na chrzecijañstwo przed 1231 r. A wiêc poda³ bardzo istotny szczegó³ z jego to¿samoci. Bior¹c pod uwagê wszystkie okolicznoci, de Rechac zawiadcza, ¿e Czes³aw jako lider dominikanów w wymienionym regionie by³
ca³kowicie oddany do dyspozycji Kocio³a zmagaj¹cego siê na obrze¿ach Ba³tyku
z pogañstwem i innymi b³êdami w wierze. W podejmowanych zadaniach misjonarskich odniós³ wielki sukces  nawróci³ mieszkañców osady czy miasta Pozwalk.
Nastêpstwem takiej postawy i takiej pracy by³y uznanie i pochwa³a Boga nagradzane cudami. Przyczyni³ siê do zyskania nowych terenów nad Ba³tykiem dla Kocio³a trac¹cego mo¿liwoæ g³oszenia Ewangelii na Bliskim Wschodzie. Przez to 
jako przyk³ad dla innych  zas³ugiwa³ na chwa³ê o³tarza. Lud Bo¿y zyskiwa³ nowego patrona orêduj¹cego z nieba, ale przedtem ws³awionego prac¹ dla zbawienia
innych.
ÜBER DAS ERSCHEINUNGSBILD UND HANDELN DES SEL. CESLAUS

In der polnischen Geschichtsschreibung wurde das Erscheinungsbild des sel. Ceslaus (Czes³aw)
durch Officium eines unbekannten Autors und Tutelaris Silesiae von Abraham Bzowski geprägt
(die beiden Werke waren voneinander abhängig). Danach wurde diese Sichtweise in einer Arbeit
von Jacek Woroniecki korrigiert. In den früheren Veröffentlichungen wurden die Quellen nicht
angegeben, in der späteren Arbeit wurde das Bild des Helden durch die Kenntnis der Institution,
der er angehörte, rekonstruiert. Die daraus entstandene Geschichtsschreibung verknüpft den sel.
Ceslaus hauptsächlich mit dem polnischen Staat und der polnischen Dominikanerprovinz.
Jean de Rechac, ein französischer Dominikanerhistoriker, veröffentlichte dagegen um die Mitte
des 17. Jh. einen Text, in dem er behauptet, Ceslaus habe als Missionar zusammen mit seinen
Brüdern in Westpommern die Bewohner von Pasewalk bekehrt und als Provinzial die Folgen der
Zusammenarbeit deutscher und polnischer Dominikaner gespürt. Diese Thesen sind ein Novum
für die polnische Geschichtsschreibung. Darüber hinaus steht ein Passus aus dem Werk von de
Rechac über die Exhumierung des Ceslaus (dabei erfolgt eine Aufzählung seiner Zähne im Schädel)
im Gegensatz zum Aussehen der Reliquie des Kopfes des Seligen, die 2006 einer genetischen
Untersuchung unterzogen wurde. Verschiedene Vorstellungen oder sogar abweichende Meinungen
weisen darauf hin, dass eine bessere Annäherung an die Wahrheit über den Patron von Breslau
noch einer weiteren Forschung bedarf.
Übersetzt von Roland Czarnecki

