
HISTORIA RELIKWII DRZEWA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 

w bazylice dominikańskiej w Lublinie 

Święta Helena /248-328/, matka cesarza Konstantyna Wielkiego, 

odbyła w roku 324 pielgrzymkę do Ziemi Świętej. W pustym zbiorniku 

na wodę, tuż obok Golgoty, znalazła kilka drewnianych krzyży, na-

rzędzi wykonywanych tu egzekucji. Jeden z tych krzyży wykazywał 

cudowną moc uzdrawiania chorych. Uznano, że to ten, na którym 

ukrzyżowano Chrystusa. 

Drzewo Krzyża Świętego podzielono na poszczególne relikwie, 

w tym trzy najznaczniejsze: jedna została w Jerozolimie, drugą 

przekazano do Konstantynopola, trzecią do Rzymu. Cesarzowa Helena 

i jej syn Konstantyn ufundowali wiele kościołów w Konstantynopolu 

i na pewno jeszcze inne drobniejsze cząstki Krzyża Świętego 

trafiły do tego miasta. 

Włodzimierz /955-1015/, wielki książę kijowski, postanowił 

zerwać z pogaństwem i rozesłał emisariuszy, aby zbadali trzy 

wielkie religie monoteistyczne. Jego posłów powitano w Konstanty-

nopolu z wielkimi honorami, cesarz Bazyli II przyjął ich na audien-

cji, pokazano im bazylikę Hagia Sophia. Zapewne pokazano im - a być 

może i obiecano - relikwie Krzyża. W roku 988 Włodzimierz Wielki 

przyjął chrzest z rąk księży bizantyjskich i w nagrodę otrzymał 

obiecaną relikwię. 

W 1386 roku Jagiełło i Witold przyjęli chrzest rzymsko-

-katolicki w Krakowie. Jagiełło poślubił królową Jadwigę i zasiadł 

na tronie polskim. Rok później ruszył z Krakowa na Litwę, by ją 

ochrzcić. Towarzyszyli mu franciszkanie z misją ochrzczenia 

Litwinów oraz krakowscy dominikanie, którzy mieli nawrócić na 

prawdziwą wiarę księstwo kijowskie. Oba zakony były od dawna 

skonfliktowane i ostro ze sobą rywalizowały, toteż starannie 

zadbano o to, aby nie wywyższać jednego zakonu kosztem drugiego. 

Orszak królewski ciągnął przez Lublin i Łuck. W Łucku nastąpiło 

rozstanie: król i franciszkanie skierowali się na północ traktem 

wileńskim, dominikanie pod wodzą ojca Andrzeja ruszyli na Kijów. 

Litwa została ochrzczona, w Wilnie ustanowiono biskupstwo, 

a pierwszym biskupem wileńskim został Andrzej Wosiła herbu 



Jastrzębiec, franciszkanin. Dominikanie dotarli do Kijowa w roku 

1387, ale zastali tu sytuację mniej korzystną. Od dawna nie była 

to już stolica potężnej Rusi Kijowskiej. Kijów był głównym miastem 

słabego i zubożałego księstwa, uzależnionego od litewskiego monar-

chy. Dominikanin Andrzej mógł się spodziewać, że skoro suweren 

Witold przyjął katolicyzm, to i wasal powinien pójść jego śladem. 

Stało się jednak inaczej i na wpół legendarny przekaz, jakoby 

Andrzej otrzymał relikwię Krzyża w 1387 roku w darze od księcia 

kijowskiego•Iwana, - okazuje się nieścisły. 

Księciem kijowskim w roku 1387 był Włodzimierz Olgierdowicz 

/a więc nie Iwan/. Włodzimierz ani myślał o nawróceniu się na 

katolicyzm, bo był gorliwym wyznawcą prawosławia i takim pozostał 

aż do śmierci. Został wypędzony z Kijowa w roku 1395, a następcą jego 

został Iwan Skirgiełło. W tym przypadku imię się zgadza, ale należy 

wątpić, czy z dzikim, okrutnym i wiecznie pijanym Skirgiełłą można 

było cokolwiek załatwić. Tym bardziej, że znienawidzonego Skirgiełłę 

wkrótce otruto /1397/. Po jego śmierci Witold osadził w Kijowie 

swego szwagra i wiernego stronnika, Iwana /Jana/ Algimuntowicza. 

Był on co prawda tylko namiestnikiem, a nie księciem, ale przysłu-

giwał mu tytuł księcia holszańskiego. Należy przyjąć jako wersję 

najbardziej prawdopodobną, że to od tego „księcia kijowskiego 

Iwana" ojciec Andrzej otrzymał relikwię Krzyża Świętego i że miało 

to miejsce w roku 1398. 

W 1399 roku Witold przedsięwziął wielką wyprawę przeciw Tatarom. 

Była to krucjata, w której oprócz wojsk litewsko-ruskich udział 

wzięły posiłki polskie, krzyżackie, a nawet tatarskie pod wodzą 

wypędzonego ze Złotej Ordy chana Tochtamysza. Bo bitwy doszło nad 

rzeką Worsklą. Wskutek nieudolnego dowodzenia czambuły Timura-

-Kutłuka /syna Tamerlana/ i Edygeja rozbiły w puch armię Witolda. 

Kijów okupił się Timurowi ogromną na owe czasy sumą 3000 rubli 

litewskich, wojska polskie obsadziły przeprawy przez Dniepr, ale 

zagony tatarskie zdołały złupić Kijowszczyznę i Wołyń. 

Załamały się wielkie plany Witolda na wschodzie. 

Nie powiodła się również działalność misyjna dominikanów. 

Ojciec Andrzej miał zapewne listy królewskie, a być może także 

stosowną bullę, może udało mu się ustanowić biskupstwo kijowskie, 

ale biskupstwo to pozostało wirtualne. Łatwiej było nawrócić 



pogańskich Litwinów, niż Rusinów od 400 lat twardo stojących 

przy prawosławiu. 

Ojciec Andrzej został pierwszym i ostatnim katolickim 

biskupem kijowskim. 

Około roku 1420 zrezygnowany biskup Andrzej opuścił Kijów, 

zabierając ze sobą drogocenną relikwię. Wracał do Krakowa tą samą 

drogą przez Łuck i Lublin. Tu zatrzymał się w klasztorze 00. Domi-

nikanów. Wyjechał do Krakowa, ale po drodze konie stanęły i nie 

chciały jechać dalej. Ruszyły raźno dopiero wtedy, gdy obrócono 

dyszel ku lublinowi. Był to widomy znak boży. Biskup Andrzej 

pogodził się z nim i osiadł na resztę życia w klasztorze domini-

kanów lubelskich, łrzy północnej ścianie kościoła ufundował nie-

wielką kaplicę, w której przechowywano relikwię. lod podłogą 

kaplicy pochowano biskupa po jego śmierci w 1434 roku. 

Wielki pożar Lublina w roku 1575 zrujnował kościół. Odbudowa 

i rozbudowa kompleksu dominikańskiegojaastąpiła w wieku XVI i XVII. 

Na miejscu dawnej kaplicy biskupa Andrzeja stanął przedsionek 

kaplicy Ossolińskiej. Relikwię tymczasowo przechowywano w skarbcu, 

a potem w kaplicy Firlejów. Miejscem trwałego przechowywania 

relikwii miała być nowo wzniesiona kaplica Tyszkiewiczów. W nowym 

ołtarzu /poprzedni spłonął w pożarze/ przewidziano od strony kapli-

cy specjalny schowek dla niej. W piwnicach kaplicy Tyszkiewiczow-

skiej wykuto w zachowanym fragmencie murów obronnych niszę 

i umieszczono w niej trumnę z doczesnymi szczątkami biskupa Andrze-

ja. Niszę wykuto tuż pod sklepieniem piwnicy jak najbliżej ołtarza. 

Spełniono w ten sposób życzenie biskupa, który nawet po śmierci 

nie chciał rozstawać się ze swoją relikwią. 

Niszę grobową z pochówkiem biskupa Andrzeja odkryto w latach 

1994/95 podczas prac badawczych i inwentaryzacyjnych bazyliki 

dominikańskiej. 
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Tło historyczne powyższej opowieści jest autentyczne, 

natomiast wątek biskupa Andrzeja jest hipotetyczny, 

jako że nie ma oparcia w uznanych źródłach historycznych. 

Jest jednak bardzo prawdopodobny, jeżeli przyjmiemy, 

że w legendzie o biskupie Andrzeju tkwi ziarno prawdy. 

Odkrycie jego pochówku nie pozostawia żadnych wątpli-

wości w tej kwestii. 


