
� Legenda o trzech hostiach �

W dwóch poznañskich œwi¹tyniach mo¿emy zobaczyæ malarskie przedstawienia le-

gendy o trzech hostiach. Pierwszym wyobra¿eniem przywo³uj¹cym tê legendê s¹ freski

w koœciele pw. Bo¿ego Cia³a. Drugim – polichromie Adama Swacha, cenionego mala-

rza franciszkañskiego, w m³odszym o 300 lat koœciele pw. Najœwiêtszej Krwi Pana Jezusa.

Przedstawiana tam legenda o trzech hostiach nigdy nie zosta³a potwierdzona. W ci¹gu

dziejów dodawano do niej rozmaite detale, daty, rzekome miejsca poszczególnych zda-

rzeñ. Ostateczna wersja przedstawia siê nastêpuj¹co: 15 sierpnia 1399 roku pewna

mieszczka poznañska mia³a wynieœæ trzy hostie z koœcio³a dominikañskiego i sprzedaæ je

¯ydom. Ci mieli sprofanowaæ hostie w piwnicach kamienicy Œwidwów-Szamotulskich

(gdzie dzisiaj znajduje siê koœció³ pw. Najœwiêtszej Krwi Pana Jezusa), a nastêpnie porzu-

ciæ je na podpoznañskich ³¹kach. Porzucone hostie unios³y siê w powietrze, co zauwa¿y³

pewien pastuszek, który nastêpnie zawiadomi³ duchownych. Wkrótce do miejsca, gdzie

znaleziono hostie, zaczêli przybywaæ pielgrzymi z ca³ej Polski.

Wspó³czesne badania historyczne (m.in. prof. Tomasz Jasiñski, prof. Jacek Wiesio-

³owski, prof. Anna Wolff-Powêska, prof. Hanna Zaremska) nie potwierdzaj¹ tej historii

w takim kszta³cie, w jakim przedstawia j¹ przekaz ludowy. Przeciwnie, pokazuj¹, ¿e po-

znañska legenda jest kompilacj¹ innych antysemickich opowieœci, przekazywanych

w ró¿nych krajach Europy (w Niemczech, Belgii, Francji, W³oszech).

Czy coœ z tych opowieœci mog³o byæ prawd¹? Œredniowieczne Ÿród³a potwierdzaj¹ jedy-

nie, ¿e na prze³omie XIV i XV wieku na b³oniach pod miastem znaleziono hostiê i ¿e

w tym miejscu powsta³a najpierw kaplica, a potem – ufundowany w 1403 roku przez

W³adys³awa Jagie³³ê – koœció³ pw. Bo¿ego Cia³a oraz klasztor karmelitów trzewiczko-

wych. We wspomnianych Ÿród³ach nie ma ani s³owa o profanacji, ani tym bardziej

o udziale ¯ydów w tych wydarzeniach. Legendê o profanacji przynieœli tutaj prawdopo-

dobnie – ju¿ po zbudowaniu sanktuarium – pielgrzymi lub sami karmelici trzewiczko-

wi. Oni to zaczêli j¹ dostosowywaæ do poznañskich realiów, wskazuj¹c daty i miejsca,

w których mia³yby rozegraæ siê poszczególne wydarzenia. Na prze³omie XVI i XVII wieku

– a zatem w 200 lat po powstaniu sanktuarium Bo¿ego Cia³a – przygasaj¹c¹ legendê

o¿ywili swymi publikacjami Tomasz Rerus oraz popularny wówczas pisarz Tomasz Treter.

Wkrótce rozpoczêto starania, by kamienicê Œwidwów-Szamotulskich przekszta³ciæ w ko-

œció³. Powsta³ on na pocz¹tku XVIII wieku i otrzyma³ wezwanie Najœwiêtszej Krwi Pana

Jezusa. Poznañska legenda o trzech hostiach przetrwa³a w ludowej tradycji do XX wieku.

Wspó³czesne badania nie pozwalaj¹ traktowaæ jej jako prawdy historycznej.

Wraz z og³oszeniem soborowej Deklaracji o stosunku Koœcio³a do religii niechrzeœcijañ-

skich (1965) zosta³ zapocz¹tkowany proces odkrywania wzajemnych religijnych

relacji Koœcio³a i judaizmu. W deklaracji tej czytamy miêdzy innymi: „Koœció³, który

potêpia wszelkie przeœladowania, przeciw jakimkolwiek ludziom zwrócone, pomn¹c

na wspólne z ¯ydami dziedzictwo, op³akuje – nie z pobudek politycznych, ale pod wp³y-

wem religijnej mi³oœci ewangelicznej – akty nienawiœci, przeœladowania, przejawy anty-

semityzmu, które kiedykolwiek i przez kogokolwiek kierowane by³y przeciw ¯ydom”.

PóŸniejsze nauczanie papie¿y Jana Paw³a II i Benedykta XVI podkreœla jednoznacznie

wyj¹tkowoœæ relacji miêdzy ¯ydami a chrzeœcijanami oraz ich wspólne dziedzictwo du-

chowe. „Religia ¿ydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistoœci¹ zewnêtrzn¹ – mówi³

Jan Pawe³ II – lecz czymœ wewnêtrznym”. W takie nauczanie wpisuj¹ siê te¿ wspó³cze-

sne relacje miêdzy Koœcio³em Poznañskim i miejscow¹ Gmin¹ ¯ydowsk¹.


