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1. Młodość i nawrócenie 
Roku Pańskiego 1115, gdy Kościołem katolickim kierował 

papież Paschalis1, a cesarzem był Henryk Młodszy2, żył w mieś-

cie Xanten3 Norbert, potomek francusko-niemieckiej rodziny. Był 

klerykiem, to znaczy miał święcenia subdiakonatu i był już  

w średnim wieku4. Natura hojnie go obdarzyła: wyróżniał się wy-

kształceniem, wiedzą i wymową, a dzięki swoim zaletom był lu-

biany przez wszystkich, którzy go znali. Jego ojciec, Herebert  

z zamku Gennep w Ketelwald5 i jego matka Jadwiga6 przeznaczy-

li go do stanu duchownego, ponieważ po pewnym widzeniu, które 

mieli we śnie, liczyli, że zostanie kimś wielkim. Gdy więc żył na 

cesarskim dworze i przy kościele w Kolonii, cieszył się niemałym 

uznaniem; korzystał z dóbr i wygód życia świeckiego, niewiele 

przejmując się pobożnością, a bardziej kierując się przyjemnością.  

Już dość długo takie życie prowadził, gdy zdarzyło się pew-

nego dnia, że w towarzystwie tylko jednego sługi, odziany w wy-

kwintne jedwabne szaty, udał się potajemnie do miejscowości 

Frethen7. W czasie wędrówki zaskoczyła go ciemna chmura 

grzmiąca i błyskająca piorunami, a w okolicy nigdzie nie było da-

chu, gdzie by można się schronić. Nagle, tuż przed wystraszonym 

Norbertem i jego towarzyszem, uderzył w ziemię piorun ze strasz-

liwą siłą. Ziemia otwarła się głęboko na parę łokci i wydobył się  

z niej okropny fetor, którym przesiąkły ich ubrania. Norbert spadł 

z konia na ziemię. Zdawało mu się, że słyszy jakiś oskarżający 

                                                           
1  Paschlis II. (1099-1118) 
2  Henryk V. (1106-1125) 
3  Okręg Moers. 
4  Rok 1085 uchodzi za najpóźniejszy możliwy rok urodzenia Norberta. 
5  Gennep koło Ketelwald. Herebert uchodzi za spokrewnionego z domem cesarskim. 
6  Podobno pochodziła z rodziny książąt Lotharyngi. 
7  Zazwyczaj utożsamiany z opactwem kanoników Vreden w Westwalii. 
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głos. Pod wpływem tego głosu ocknął się i dokonało się w nim 

nawrócenie, a gotowy podjąć pokutę recytował słowa psalmu: 

„Odstąp od złego i czyń dobro“8. Z tym postanowieniem zaraz ru-

szył w powrotną drogę. A że już z bojaźni Pańskiej przyjął ducha 

zbawienia, natychmiast po powrocie do domu, założył pod swoje 

szaty pokutną włosiennicę i aby zadośćuczynić za swoje dawne 

życie, wstąpił do klasztoru Siegburg pod opiekę pobożnego opata 

Kuno9. Pod jego znakomitym kierownictwem wzrastał w bojaźni  

i miłości Pańskiej. 

2. Święcenia, pobyt w Siegburgu i Xanten 
Gdy przyszły dni wyznaczone na przyjmowanie kandydatów 

do święceń, udał się Norbert, ciągle jeszcze subdiakon, do arcy-

biskupa Kolonii Fryderyka, prosząc o udzielenie w jednym dniu 

święceń diakonatu i kapłańskich. Arcybiskup spytał go o przyczy-

nę takiego pośpiechu, ponieważ prawo kościelne na to nie zezwa-

la. Norbert upadł mu do stóp, ze łzami wyznał swoje grzechy, pro-

sił o przebaczenie i wyjawił, że powziął mocne postanowienie na-

wrócenia i pokuty. Arcybiskup przemyślał to bardzo dokładnie  

i udzielił mu, ze względu na okoliczności wyjątkowej dyspensy, 

mimo że sprzeciwiało się to zasadom i tradycji, aby w jednym dniu 

udzielać święceń diakonatu i kapłaństwa, jeżeli nie ma ku temu 

jednoznacznych powodów. Gdy nadeszła godzina święceń i Nor-

bert miał przyjąć święte szaty, zamienił swoje świeckie odzienie 

na podobne do stroju zakonnego, na to założył święte szaty i w tym 

samym dniu10 został wyświęcony na diakona i na kapłana. Tak 

                                                           
8  Ps 37,27. 
9  Kuno - opat Siegburga (1105-1126), później biskup Ratyzbony (1126-1132) 
10  17 kwietnia 1115 
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 spełniło się jego głębokie pragnienie. Potem wrócił do klasztoru  
w Siegburgu i tam przez czterdzieści dni pełnił służbę Bożą i swo-
je kapłańskie obowiązki.  

Następnie udał się do Xanten. Tam odprawiając regularnie 
Mszę św. nauczał i napominał zebrany lud. A gdy zbierało się 
duchowieństwo na kapitule, dawał również jemu zbawienne na-
pomnienia, odważnie oskarżając, zaklinając, korygując błędy  
z całą cierpliwością i uczoną mądrością. A że czynił to wielo-
krotnie, nie podobało się to niektórym i musiał się z tym pogo-
dzić, że był przez nich wyśmiewany. Doznał wielu różnych 
złośliwości, raz nawet pewien człowiek niskiego stanu napluł mu 
w twarz. Jednak zmilczał tę zniewagę, opanował się i otarł sobie 
twarz, bo wolał, pomny na swe grzechy, raczej przed Bogiem z 
płaczem szukać przebaczenia niż zemsty na człowieku.  

Nieco później, nadwerężony postami i nocnym czuwaniem 
odprawiał w krypcie Mszę św. Już po konsekracji Ciała i Krwi 
Pańskiej, duży pająk wpadł mu do kielicha. Gdy to Norbert ujrzał, 
zląkł się bardzo, życie i śmierć stanęły mu przed oczyma. Aby 
jednak z konsekrowanej Ofiary nic nie przepadło, wziął raczej ca-
łe niebezpieczeństwo na siebie i wypił kielich do dna. W przeko-
naniu, że w wkrótce umrze, pozostał po Mszy św. przy ołtarzu  
i modląc się polecił Panu swą ostatnią godzinę. Nagle poczuł 
drażnienie w nosie, kichnął raptownie i cały pająk wyleciał na 
zewnątrz. Zdarzenie to ukazuje zaufanie Norberta do Boga i Bożą 
nad nim opiekę. 

3. Norbert jako pustelnik koło Xanten 
Tak wzrastał z dnia na dzień w dobru i odwiedzał raz klasz-

tor Siegburg, to znowu klasztor kanoników Rath11, a często też 

                                                           
11  Klasztor Rath, niedaleko od Aachen dzisiaj Kerkrade w Holandii.  
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pustelnika Liudolfa. Człowiek ten prowadził życie duchowe nad-

zwyczajnej świętości i wstrzemięźliwości, był miłośnikiem ubós-

twa i nieustraszonym głosicielem prawdy, bardzo znanym w tam-

tym czasie. Również on i jego współbracia musieli znosić wiele 

przemocy i gróźb ze strony zepsutego duchowieństwa, którego 

wady stale piętnował. Oprócz tego interesował się Norbert życiem 

i obyczajami wszystkich kanoników regularnych, mnichów i pus-

telników. Za ich przykładem dążył do rzeczy wyższych.  

Potem wrócił na dwa lata w rodzinne strony i zamieszkał na 

przedmieściu Xanten, na wzgórzu Fürstenberg12 przy kościele bę-

dącym jego własnością. Tutaj żył jako pustelnik, poświęcał się 

modlitwie, czytaniu i pobożnej medytacji. Ciało swoje umartwiał 

postami, nocnymi czuwaniami, a na świętym ołtarzu codziennie 

sprawował drogocenną Ofiarę13. Nocami odmawiał sobie snu, 

gdyż czuwania nocne, jak mówił, są z wielu względów owocne, 

jakkolwiek przezwyciężenie ciała jest bardzo trudne i pełne po-

kus.  

Zdarzyło się, że pewnej nocy czuwał modląc się do Boga, 

aby kierował i wspierał jego postanowienie, jednak zmęczony 

zasnął oparłszy podbródek na ręce. Zaraz poczuł, że stary wróg 

już przyszedł i wyśmiewa się z niego: „Ha, ha, jak ty chcesz wy-

pełnić wszystkie swoje postanowienia, gdy jednej tylko nocy nie 

potrafisz wytrzymać?” Kapłan jednak odpowiedział mu: „Kto mo-

że wierzyć twoim groźbom, gdy ty, jak świadczy Prawda, jesteś 

kłamcą od początku i ojcem kłamstwa?” Na te słowa zły duch 

kompletnie zmieszany oddalił się od niego. 

                                                           
12  Por. An. Praem 24(1948). 
13  Ps 66,15. 



 11

4. Obrona własnego stylu życia, rozdanie 
majątku 

Ze względu na swój sposób życia wystawiony był na pośmie-
wisko wielu. Zdarzyło się, że przybył do Fritzlar na synod pro-
wadzony przez legata Stolicy Apostolskiej Kuno14 z licznym udzia-
łem arcybiskupów, biskupów, opatów, duchowieństwa i ludu wierne-
go.15 Tutaj zazdrośni o jego pozycję zarzucali mu: „Jakim prawem 
głosi kazania, i jakim prawem udaje mnicha, gdy ciągle jeszcze 
żyje ze swojego majątku i nie wstąpił do żadnego klasztoru; jakim 
prawem on jako duchowny świecki nosi owcze czy kozie skóry.” 
Norbert odpowiedział: „Gdy ktoś oskarża mnie z powodu głosze-
nia kazań, to odpowiadam, że napisane jest w Piśmie Świętym: 
Kto nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, ten wybawi duszę 
jego od śmierci i zakryje liczne grzechy.16 Prawo do głoszenia da-
ne jest nam przez sakrament kapłaństwa, gdyż powiedziane jest: 
Przyjmij urząd i bądź głosicielem słowa Bożego! Gdy jednak jes-
tem oskarżany z powodu życia jako osoba duchowna, to jest napi-
sane: Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża 
się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach, i w za-
chowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata.17 Jeże-
li chodzi o mój strój, to pierwszy pasterz kościoła nas uczy, że 
Bóg nie ma upodobania w drogocennej szacie. Dlatego czytamy  
o Janie Chrzcicielu, że miał odzienie z sierści wielbłądziej18,  
a o świętej Cecylii, że kozią włosiennicę nosiła19. Również Stwór-
ca człowieka nie dał Adamowi na początku świata purpurowej 

                                                           
14  Biskup Palestriny (1107 albo 1111-1123). 
15  16 lipca 1118. 
16  Jak 5,20. 
17  Jak 1,27 
18  Mt 3,4; Mk 1,6 
19  O tym można też czytać w żywocie św. Cecylii. 
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szaty, ale dał mu odzienie ze skóry.” Powiedziawszy to na swoje 

usprawiedliwienie, oddalił się Norbert stamtąd. A widząc, że  

u mieszkańców tej okolicy ani słowem, ani czynami nic zdzia-

łać nie zdoła i że go ciągnie w obce strony, podarował w trzecim 

roku po swoich święceniach wspomniany kościół Fürstenberg 

klasztorowi Siegburg, żądając w zamian, aby mnisi nieustannie 

pełnili tam służbę Bożą. Następnie biskupowi kolońskiemu Fryde-

rykowi złożył wszystkie urzędy i dochody jakie posiadał. Potem 

swoje domy i wszystko co posiadał jako spadkobierca po ojcu, 

czy po innych, razem ze wszystkim co do tego należało sprzedał, 

a pieniądze rozdał ubogim. Zachował tylko swoje kapłańskie sza-

ty i trochę srebra o wartości około 10 marek. W ten sposób w to-

warzystwie dwóch braci rozpoczął w imię Boże swoją pielgrzymkę. 

5. Spotkanie z papieżem Gelazjuszem 
Gdy przybyli do zamku Hoym20 nad rzeką Mass, rozdał resz-

tę srebra biednym i zostawiwszy wszystkie swoje ziemskie dobra, 

tylko w wełnianej koszuli i płaszczu, boso, pomimo srogiej zimy, 

wędrował wraz ze swoimi dwoma towarzyszami do Saint-Gilles21. 

Tutaj spotkał papieża Gelazjusza22, następcę zmarłego w między-

czasie Paschalisa. Od niego otrzymał przebaczenie winy, że 

wbrew przepisom prawa w jednym dniu otrzymał święcenia dia-

konatu i kapłaństwa. Papież, zauważywszy jego mądrość i gorli-

wość w sprawie Bożej, chciał zatrzymać go przy sobie. Norbert z 

całą pokorą wyznał mu swoje zamiary i ten pozwolił mu odejść. 

Od Gelazjusza otrzymał również pozwolenie na nieograniczone 

kaznodziejstwo. Papież poświadczył mu to pisemnie.  
                                                           
20  Położenie nie jest dzisiaj znane. 
21  W południowej Francji Arrond. Nimes. 
22  Gelazjusz II (1118-1119) Spotkanie przypadło na listopad 1118 roku. 
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Otrzymawszy to pozwolenie wyruszył w drogę powrotną  

z Saint-Gilles. Wędrując przez śniegi i lody, dotarł do Orleanu. 

Tutaj przyłączył się do niego pewien subdiakon. Tak więc z trze-

ma towarzyszami w sobotę23 przed Niedzielą Palmową dotarł do 

Valenciennes24. Tamże następnego dnia wygłosił mowę do ludu  

i za łaską Bożą został bardzo dobrze przyjęty. Nie chciał jednak 

zgodzić się na ich prośbę, aby zatrzymać się na pewien czas i od-

począć. Jednakże choroba jego towarzyszy sprawiła, że wbrew 

swojej woli tam się zatrzymał. Jakkolwiek Norbert troszczył się  

o swoich towarzyszy, zmarli oni w tym mieście jeszcze w oktawie 

Wielkanocy śmiercią szczęśliwą w Panu. Dwaj świeccy spoczy-

wają na przedmieściu Valenciennes w kościele św. Piotra przy 

rynku po lewej stronie patrząc na zachód. Subdiakon został nato-

miast mnichem; jego grób znajduje się w kościele Najśw. Marii 

Panny w tym samym mieście. 

6. Pobyt w Valencienns, spotkanie z Hugo 
Zdarzyło się, że w środę25 przed Wielkim Czwartkiem biskup 

Burchard z Cambrai, czcigodny mąż, będąc w podróży zatrzymał 

się w Valencienns. Jako że Norbert, znał go już wcześniej, udał się 

do niego z wizytą. Przyszedł do bramy domu, w którym biskup 

nocował, został wpuszczony przez jakiegoś kleryka i po krótkiej 

rozmowie biskup rozpoznał gościa. Zdziwił się wielce stary zna-

jomy, widząc Norberta mimo silnego chłodu boso i w zgrzebnym 

odzieniu i rzucił mu się na szyję wołając: „Norbercie, kto mógłby 

się tego po tobie spodziewać!” Kleryk, który go wpuścił, zdziwił się 

widząc taki wybuch uczuć i chciał się dowiedzieć, co to znaczy. 
                                                           
23  22 marca 1119. 
24  W północnej Francji, Arrond. Lille. 
25  26 marca 1119. 
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Biskup zaś mu powiedział: „Ten, którego widzisz, razem ze mną 

wychowywał się na dworze królewskim, ten szlachcic tak był za-

możny, że odrzucił moje biskupstwo, gdy mu je zaproponowa-

no.”26 Kleryk słysząc to rozpłakał się również, po części dlatego, 

że widział łzy swojego pana, a po części, bo sam poczuł się po-

ciągnięty takim sposobem życia. Potajemnie więc próbował się 

dowiedzieć dokąd Norbert dalej zamierzał wędrować. Jednak 

wkrótce ciężka choroba zatrzymała Norberta w mieście. Biskup z 

serca pomagał mu w czasie tej choroby i kazał służbie codziennie 

odwiedzać chorego.  

Gdy Norbert już wyzdrowiał, przyszedł wspomniany wcześ-

niej kleryk i przyrzekł, że przyłączy się do niego oraz będzie to-

warzyszem jego wędrówek. Norbert podziękował Bogu i myślał, 

że młodzieniec zaraz z nim wyruszy. Jednak gdy kleryk wyjaśnił, 

że najpierw chce uregulować sprawy majątkowe, zaskoczony 

Norbert odparł: „O bracie, jeżeli to jest z Boga, to jakoś prze-

trwa.” Młodzieniec przyrzekł wrócić. Odszedł, zadysponował 

swoimi rzeczami, wkrótce potem powrócił i od tego czasu szedł 

już z Mężem Bożym. Kleryk ten nazywał się Hugo.27  

Uszczęśliwiony jego towarzystwem wędrował Norbert przez 

wioski, miasta i zamki, głosił kazania, pojednywał zwaśnionych  

i przemieniał zastarzałe nienawiści w pokój. Nic od nikogo nie 

żądał, a gdy coś mu podarowano, dawał to biednym i trędowatym. 

Nie troszczył się o nic, gdyż był przekonany, że otrzyma z łaski 

Bożej wszystko, co do życia potrzebne. A że uważał się za piel-

grzyma i obcego na ziemi, nie kierowała nim żadna ambicja, bo 

całą swoją nadzieję złożył w niebie. Dla niego, który wszystko 
                                                           
26  To biskupstwo oferował Norbertowi książę Henryk V. w 1113 r. 
27  Chodzi o Hugo z Fosse, późniejszego opata Premontre. 
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opuścił ze względu na Chrystusa, byłoby niewłaściwym, gdyby 

oczekiwał jakiejś marnej zapłaty. Tak rosły: ogólny podziw i mi-

łość do niego. Gdziekolwiek udawał się ze swoim towarzyszem i 

zbliżał się do wsi lub przysiółków, opuszczali pasterze swoje trzo-

dy biegli przed nim, i ogłaszali ludziom jego przybycie. Tak więc 

lud tłumnie schodził się do niego i przy Mszy św. słuchał słów na-

pomnienia: o pokucie, którą trzeba czynić i o nadziei wiecznego 

zbawienia, które jest obiecane wszystkim wzywającym imienia 

Pańskiego. Cieszono się jego obecnością, a szczególnie szczęśli-

wym czuł się ten, który mógł go przyjąć w swoim domu. Zdziwie-

nie budził jego nowy styl życia, bo żył na ziemi a nic ziemskiego 

nie chciał mieć. Za wskazaniem Ewangelii nie brał ze sobą ani 

torby, ani butów, ani drugiej szaty28. Wystarczało mu parę książek 

i szaty liturgiczne. Woda była jego codziennym napojem, chyba 

że, przez duchowieństwo zaproszony, dostosowywał się czasami 

do jego zwyczajów. Nierzadko, gdy był proszony o słowo napom-

nienia, pomiędzy tymi, którzy chcieli się czegoś nauczyć, byli 

także tacy, którzy chcieli mu tylko przeszkadzać. On jednak nie 

dawał się wciągać w ich intrygi i dalej z całą surowością głosił 

dzieła Boże, był cierpliwy w czuwaniach i postach, pilny w pracy, 

przyjemny w słuchaniu, budujący w kontaktach z innymi, dobro-

tliwy dla prostych a surowy dla wrogów Kościoła. Tak też cieszył 

się w owym czasie szczególną przychylnością ludu. 

7. Pojednanie skłóconych w Fosse 
Gdy raz przechodził przez okolicę zwaną Fosse29 zbiegło się 

wiele duchowieństwa i świeckich, którzy podziwiali jego niezwy-

                                                           
28  Mt 10,10. 
29  W Belgii Arrond. Namur. To były rodzinne strony Hugo. 
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kły styl życia, szczególnie dlatego, że znali jego towarzyszy.  

A ponieważ zrozumieli, że jest sługą pokoju i zgody, prosili go 

usilnie, aby pozostał u nich choć krótki czas. W ich bowiem oko-

licy, tak opowiadali, panuje śmiertelna wrogość, która pociągnęła 

już za sobą 60 ofiar i pomimo wszystkich zabiegów, podejmowa-

nych przez duchowieństwo i świeckich, ciągle jeszcze trwa. Gdy 

właśnie tę prośbę mu przedstawiali, przyszedł, nie bez Bożego 

prowadzenia, człowiek, którego brat właśnie w tym tygodniu,  

z powodu tej starej nienawiści został zamordowany. Stojący obok 

ludzie zobaczywszy go, powiedzieli: „To jest jeden z tych, o któ-

rych mówimy!” Na to przywołał go Mąż Boży do siebie, uścisnął 

go i powiedział: „Mój przyjacielu, ja obcy i wybierający się już  

w dalszą drogę, proszę cię o ten dar, abyś przebaczył mordercom 

twojego brata; otrzymasz za to nagrodę od Boga.” Ten natych-

miast rozpłakał się i z Bożej łaski przebaczył wrogowi. Ponadto 

przysłużył się Mężowi Bożemu, bo wskazał mu jak można by 

pojednać zwaśnionych i od podstaw odbudować pokój. Następ-

nego dnia spotkały się skłócone strony koło wioski zwanej Mous-

tier30. Przybyły tam również wielkie tłumy, po części aby widzieć 

Męża Bożego, po części aby być świadkami tak wytęsknionego 

pojednania. Norbert trwał w zamkniętej izbie na modlitwie do 

około trzeciej godziny. Gdy jednak lud już się niecierpliwił, a je-

go towarzysz z należnym szacunkiem mu to oznajmił, odpowie-

dział, że Bogu trzeba służyć nie według własnej woli, ale zgodnie 

z jego wolą. Wkrótce wyszedł jednak na zewnątrz i najpierw z ca-

łym skupieniem odprawił Mszę św. ku czci Najświętszej Maryi 

Panny a następnie Mszę św. żałobną za tych zmarłych, których 

                                                           
30  W Belgii Arrond. Namur. 
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śmierć stała się przyczyną waśni. Lud, który najpierw rozszedł się 

w zniecierpliwieniu, wrócił teraz z powrotem. Mąż Boży zwrócił 

się do obecnych następującymi słowami: „Bracia, gdy nasz Pan 

Jezus Chrystus rozsyłał uczniów, aby głosili kazania, polecił im 

między innymi, ażeby za każdym razem wszedłszy do domu, naj-

pierw powiedzieli: Pokój temu domowi! Jeżeli mieszka w nim syn 

pokoju, wasz pokój spocznie na nim31. My natomiast, którzy nie  

z własnej zasługi, ale tylko z obfitości łaski staliśmy się następca-

mi uczniów, głosimy wam ten sam pokój; niech nikt go swoim 

niedowiarstwem nie lekceważy, gdyż ten doczesny pokój pozwala 

nam wejść do wiecznego. Na pewno nie jest wam obcy cel nasze-

go tutaj spotkania; nie ode mnie, ani nie przeze mnie, który sam 

tutaj pielgrzymem i obcym przechodniem jestem, ale z Bożej woli 

i mocy, musi się to dzieło tutaj dokonać. Waszą jest zatem sprawą 

w pokorze przyjąć wolę Bożą całkowicie i bez zastrzeżeń.” Na to 

odpowiedzieli wszyscy jednym głosem: „Przez ciebie niech naka-

że nam Pan, co mu się podoba. My się temu nie sprzeciwimy, co 

Pan przez twoje polecenia nam w tej sprawie czynić każe.” Tak 

więc obie strony weszły oddzielnie do kruchty, między nimi po-

stawiono relikwie i wkrótce wszyscy wyrzekli się nienawiści, za-

panowała zgoda, a pokój został umocniony świętą przysięgą. 

8. Pojednanie skłóconych w Gemblous 
Wyruszywszy następnego dnia o świcie udał się do położo-

nej w pobliżu miejscowości Gemblous32, aby tam głosić kazania. 

Przyjęto go z wielką czcią, gdyż słyszano, że jest głosicielem sło-

wa Bożego i zwiastunem pokoju. Również w tej okolicy toczyli 

                                                           
31  Mt 10,12n. 
32  W Belgii Arrond. Namur. 
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między sobą walkę dwaj książęta a przez napady i podpalenia 

spustoszyli prawie wszystko. Gdy Mąż Boży to usłyszał, poruszy-

ło go narzekanie ludzi. Odwiedził po kolei obydwu książąt i tak 

powiedział pierwszemu: „Jesteś wielki i potężny i powinieneś 

wiedzieć, że jest mi dana moc Boża. Dlatego posłuchaj, nie ze 

względu na mnie, ale ze względu na Niego, tego co ja, jego sługa, 

ci mówię, gdyż posłany jestem dla twojego dobra i dla dobra wie-

lu. Posłuchaj więc biednego pielgrzyma, przyjmij nakazy twojego 

Pana i Boga, abyś został przez Niego przyjęty. Przebacz temu, kto 

ci szkodę wyrządził, aby i tobie było przebaczone, aby stąd pocie-

cha biednym, a tobie przebaczenie grzechów było dane.” Książę, 

wysłuchawszy tego, spojrzał na marne odzienie swojego gościa 

oraz na jego poważną twarz i poruszony do głębi jego słowami 

powiedział: „Niech stanie się tak, jak mówisz; nie byłoby dobrze 

sprzeciwiać się twoim żądaniom.” Gdy więc tu osiągnął oczeki-

wany skutek, poszedł Norbert do drugiego księcia. Jego serce by-

ło jednak twarde. Z posępnego spojrzenia i butnej mowy, poznał 

Norbert zaraz, że nie jest on dzieckiem pokoju. Przerwał więc 

swoją mowę i powiedział do brata, który z nim był: „Ten czło-

wiek stracił zmysły; ale nie potrwa długo, a upadnie nagle i bę-

dzie wydany swoim wrogom, którzy go pojmają, zwiążą i znisz-

czą.” Powiedziawszy to odszedł. Jego słowa wypełniły się jeszcze 

w tym samym tygodniu. Książę wpadł w ręce swoich wrogów  

i został wtrącony do więzienia. Norbert ruszył dalej w drogę i do-

tarł do następnej wsi Couroy. A ponieważ wieść o nim rozeszła 

się już wszędzie, ściągnął tam lud z całej okolicy. Po Mszy św. 

jak zwykle mówił o pokoju i zgodzie. Pokornie napominał zwaś-

nionych, aby odstąpili od nienawiści i sporów. Jeden z nich nie 
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chciał jednak pomimo wielu próśb przystać na pokój, tylko wy-

biegł, wskoczył na konia i próbował uciec. Ale koń, chociaż go 

mocno ostrogami uderzał, nie chciał w ogóle ruszyć z miejsca. 

Zbiegli się ludzie do niego, jedni dziwili się, inni wyśmiewali go, 

a jeszcze inni płakali. Całkiem zmieszany wrócił do kościoła,  

a padłszy na kolana prosił o przebaczenie i tak, jak go przedtem 

proszono, przyjął chętnie wszystkie warunki pokoju. Tak też 

została mu odpuszczona obraza Męża Bożego. 

Tego samego roku33 odszedł z tego świata pobożny papież 

Gelazjusz, od którego Norbert otrzymał pozwolenie na głoszenie 

kazań. Jego następcą został Kalikstus, biskup Vienny, mąż poboż-

ny, święty i ze czcią wspominany. Jak wiadomo został on wybra-

ny w Cluny34 i otrzymał po jednogłośnej decyzji najwyższy urząd 

oraz najwyższą godność Kościoła. Tutaj mianowicie35 przybył 

wyżej wymieniony Papież Gelazjusz, aby z pewną częścią kar-

dynałów odwiedzić Kościół-matkę w jej członkach. Wiele o nich 

słyszał będąc przez wiele lat kanclerzem jeszcze za papieża Pas-

chalisa. Nic nie uszło wtedy jego uwagi. Jego następca, Kalikstus, 

zwołał Synod do Raims36. Tam potwierdził objęcie władzy i umo-

cnił pozycję Kościoła przez to, że potwierdził to, co dobre, a nie-

porządek usunął lub mocą swojej władzy usunąć polecił. 

9. Norbert pod opieką biskupa Bartłomieja  
w Laon 

Gdy Norbert dowiedział się, że tron Stolicy Apostolskiej zo-

stał na nowo obsadzony, udał się jesienią boso do tegoż synodu, 

                                                           
33  Dnia 28 albo 29 stycznia 1119. 
34  Dnia 2. lutego 1119. 
35  Do Cluny. 
36  Dnia 20 października 1119. 
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gdzie został serdecznie przyjęty przez zebranych biskupów i opa-

tów. Ci poprosili go, aby sobie nieco odpoczął i złagodził swoją 

surową pokutę. On jednak omówił tylko z papieżem swoją pozy-

cję i prosił o odnowienie dokumentu papieskiego, który otrzymał 

od jego poprzednika Gelazjusza. Kalikstus uczynił zadość jego 

prośbie. Ponadto papież polecił biskupowi Bartłomiejowi z Laon37 

wziąć Norberta pod swoją opiekę. Biskup ten był bowiem spo-

krewniony z matką Norberta i miał w mieście i w diecezji kilku 

krewnych, którzy z serca zatroskani byli o zdrowie Męża Bożego. 

Ci prosili biskupa, aby przekazał Norberta na pewien czas pod do-

brą opiekę nawet wbrew jego woli. Tak więc, po zakończeniu sy-

nodu Mąż Boży udał się z nim do Laon, aby tam spędzić zimę. 

Został bowiem sam, pozbawiony pociechy swojego towarzysza. 

Dotychczas towarzyszył mu Hugo w swoich rodzinnych stronach,  

w okolicy Fosse. Nie zmieniając odzienia, to znaczy dalej w świe-

ckiej odzieży, jak ją przedtem nosił, odwiedzał razem z nim wszy-

stkie dobrze sobie znane miejscowości. Po tym synodzie wrócił 

jednak do Cambrai z biskupem Burchardem, który był jego przy-

jacielem i pełnił tam funkcję ordynariusza, aby uregulować zobo-

wiązania i sprawy osobiste. Tak Hugo opuścił Norberta, swojego 

towarzysza oraz mistrza i dopiero po dwóch latach wrócił znów 

do niego. 

W tym czasie rozwinęła się w Laon nauka magistra Ansel-

ma38 i jego brata Rodolfa. Mąż Boży postanowił u nich posłuchać 

wykładu Psalmu „Błogosławieni, których droga nieskalana”39. 

Dowiedział się o tym ojciec Drogo, wtedy przeor w Sankt Nica-
                                                           
37  1113-1151, zmarł w 1157. 
38  Anselm zmarł już w roku 1117; był nauczycielem Piotra Abelarda i przedstawicielem teologii 

bardzo racjonalistycznej.  
39  Psalm 119. 



 24

sius w Reims, który był przyjacielem i kolegą szkolnym Norberta. 

Pełen oburzenia napisał mu tenże Drogo: „Czego ja muszę się  

o tobie nasłuchać?! Wykształcony i wychowany w szkole Ducha 

Świętego, który nigdy nie przestaje nauczać, chcesz opuścić tę 

szkołę i iść do szkoły światowej? Ciebie poślubiła Boska Mądrość 

a teraz pociągnęła i zniewoliła cię świecka filozofia. Może jednak 

powiesz: przez tę do tamtej, przez wiedzę chcę dotrzeć do mądro-

ści. Na to powiem ci jednak: Twój dom jest od początku niewłaś-

ciwie postawiony tak, że jeżeli najpierw Lea wejdzie, to potem 

przyjdzie Rahel40. Ten sam Duch Święty, który z pasterza owiec 

śpiewaka uczynił i, bez nauczyciela gramatyki, z dnia na dzień 

psalmistę, wyrwał cię z pychy światowej i z dnia na dzień uczynił 

głosicielem Ewangelii. Wiedz, drogi przyjacielu i posłuchaj mnie 

jak swojego proroka: Jeżeli chcesz się obydwojga trzymać, stra-

cisz niewątpliwie obydwoje. Bo nie jest jeszcze tak źle zgrzeszyć 

przeciw człowiekowi, to jest ludzkie; co innego jest jednak zgrze-

szyć przeciwko Duchowi Świętemu.” Krótko mówiąc, rozsądne-

mu wystarczyło. Norbert zrezygnował natychmiast ze swego za-

miaru i wrócił do siebie i do tego, co Pan przyrzekł: On doprowa-

dzi was do całej prawdy41. 

Niewiele później przybył papież do Laon42. Kanonicy od św. 

Marcina, po zasięgnięciu u niego rady, jakby Norberta zatrzymać 

na dłużej w Laon, wybrali go za zachętą biskupa na swojego opata 

i zaraz prosili biskupa i papieża o potwierdzenie wyboru. Gdy No-

rbert o to zapytany musiał odpowiedzieć, z całą pokorą zwrócił 

się do papieża: „Czcigodny Ojcze, czy nie pamiętasz, do jakiego 

                                                           
40  Por. Rdz 29,15n. 
41  J 16,13. 
42  Listopad 1119. 
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zadania i pracy już dwa razy byłem przeznaczony, najpierw przez 

Twojego świętej pamięci poprzednika, a potem przez Ciebie, mia-

nowicie do głoszenia słowa Bożego? Aby jednak nie robić wraże-

nia, że pod jakimś tylko względem sam chcę być swoim panem, 

wyrażam moją zgodę, ale bez umniejszenia mojego postanowie-

nia; gdyż z niego nie mogę się zwolnić, jak tylko z wielką stratą 

dla mojej duszy. To moje postanowienie jest takie: nie pożądać 

obcego dobra, odebranego zaś nie domagać się ani na drodze po-

lubownej, ani sądowej; za poniesione bezprawie albo szkodę niko-

go nie wiązać banicją, a raczej - krótko mówiąc - postanowiłem  

z najlepszym rozeznaniem, z czystym sumieniem żyć według 

Ewangelii i nauki apostolskiej. Nie odrzucam trudnego urzędu, 

zakładając, że kanonicy tego kościoła gotowi są dostosować się 

do tej formy życia.” W momencie, gdy zostało im przedstawione, 

jak mają żyć według Ewangelii, jak mają być naśladowcami Jezu-

sa i pośmiewiskiem świata, jak dobrowolnie ubodzy, nieczuli na 

lekceważenie, obrazy i wyśmiewania, na głód pragnienie i zimno, 

jak mają być posłuszni przepisom i regułom ojców, odpowiedzieli 

do głębi przerażeni jego mową i jego spojrzeniem: „Nie chcemy, 

aby ten był nad nami; takiego mistrza nie znają obyczaje ani na-

sze, ani naszych przodków. To, co nasze będzie nam wzięte i nie 

dostaniemy tego z powrotem, będziemy szli do sądu i nic nie uzy-

skamy, wyrok zapadnie na naszą korzyść, a nikt nie będzie się nas 

bał. Niech nam wolno będzie nadal tak żyć, jak dotychczas żyliśmy. 

Bóg chce karać, ale nie zabijać.”43 W ten sposób Norbert był po-

słuszny i jednocześnie zwolniony z posłuszeństwa, nie wymawiając 

go samemu. W takiej sytuacji biskup poczuł się zobowiązany, 

                                                           
43  Por. 2 Kor 6,9. 
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doprowadzić swojego gościa wycieńczonego głodem i zimnem  

z powrotem do pełni sił. On sam natomiast był codziennie pokrze-

piany przez gościa duchowymi smakołykami wykładów słowa 

Bożego. Stąd też polubił go biskup szczególnie i nakłaniał go na 

wszelkie możliwe sposoby, aby został w jego diecezji. Codziennie 

obwoził go po okolicy i pokazywał mu wszystko licząc, że znaj-

dzie się jakiś kościół, który mu się spodoba albo jakieś odludzie, 

uprawiany albo nieuprawiany kawałek ziemi, gdzie zechciałby 

coś założyć i osiąść na stałe. W końcu uległ Norbert prośbom bi-

skupa oraz wielu osobistości duchownych i świeckich i wybrał 

sobie całkiem odludne miejsce od dawna nazywane Prémontré44. 

Na tym miejscu obiecał się osiedlić, gdy Bóg da mu kiedyś zebrać 

towarzyszy wokół siebie.  

Gdy minęła zima45 wyruszył znowu, aby głosić kazania i do-

tarł do Cambrai. Tutaj pozyskał młodego mężczyznę imieniem 

Evermod46 jako ucznia swojego świętego stylu życia. Evermod 

tak był przeniknięty duchem swojego mistrza, że Norbert - na wy-

padek śmierci - jemu powierzył miejsce swojego grobu z polece-

niem, aby nigdy stamtąd nie odchodził, chyba że z zamiarem po-

wrotu. Potem Norbert pozyskał jeszcze innych towarzyszy, którzy 

stworzyli fundament dla wielu późniejszych naśladowców Męża 

Bożego.  

Tym początkom świętego życia zakonnego nie brakowało też 

prześladowań ze strony starego wroga szatana. Ten obserwował 

każdego dokładnie: u jednego widział skłonność do pobożnej me-

dytacji, u innego dążenie do prawdy, u innego znowu chęć postów 

                                                           
44  Arrond. Laon. 
45  W roku 1120 
46  Św. Evermod, pierwszy biskup Ratzenburga (1154-1178). 
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i próbował każdemu przeszkodzić. Zdarzyło się pewnej nocy, gdy 

jeden z braci zakonników zatopił się w pobożnej medytacji i roz-

myślał o niewymownie chwalebnej Trójcy wtedy stary przeciwnik 

człowieka przystąpił do niego i rzekł: „O jak szczęśliwy jesteś, 

jak godny pochwały w twoich postanowieniach! Dobrze rozpo-

cząłeś i jesteś zdecydowany wytrwać we wszystkich trudnościach. 

Dlatego jesteś godzien widzieć Trójcę Świętą, za którą tak tęsk-

nisz z całego serca.” Po tych słowach ukazał się z trzema głowami 

i przekonywał, że jest Trójcą Świętą. Przestraszył się ów towa-

rzysz Norberta, odczekał jednak jeszcze chwilę; gdy jednak po-

czuł, że z tej zjawy wydziela się straszliwy odór, powiedział:  

„O ty biedaku, najmarniejszy ze wszystkich stworzeń. Byłeś naj-

wspanialszym odbiciem Boga i straciłeś poznanie prawdy przez 

twoją pychę. Jak możesz teraz złośliwie twierdzić nie tylko, że 

znasz Trójcę Świętą, ale że sam nią jesteś. Ty przecież nawet nie 

możesz chcieć jej poznać. Odejdź mówię ci, odejdź i nie próbuj 

mnie więcej dręczyć, bo nie dam się tobie zwieść.” Natychmiast 

opuścił go, ale później wrócił jeszcze raz do tego samego brata. 

Ten brat był naprawdę lojalny w posłuszeństwie, pobożny w mo-

dlitwie, a w postach tak wytrwały, że przez cały rok, w zimie i w 

lecie pościł i nikomu nie dał się namówić, poza niedzielą, na przy-

jęcie drugiego posiłku w ciągu dnia, a i tak jadł tylko niegotowane 

potrawy. Gdy tak wszyscy go podziwiali, to wszędzie głosili taką 

wstrzemięźliwość i opanowanie na chwałę Bożą, wtedy przystąpił 

szatan znowu do kuszenia. Przygotował na niego zasadzkę, aby 

skłonić go do upadku, gdyż był jeszcze młodym człowiekiem  

i mogło się zdarzyć, że ulegnie pokusie. W Środę Popielcową, 

gdy wszystkim pobożnym wiernym głoszony jest czterdziesto-
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dniowy post, dopadł go tak straszliwy głód, że powiedział: „abso-

lutnie nie mogę pościć i na pewno umrę, jeżeli zrezygnuję z sera  

i mleka.” Gdy mu odpowiedziano: „Nikomu, nawet świeckim, nie 

wolno w tym dniu posilić się dwa razy, ani spożyć choćby odrobi-

ny mleka czy sera”, odpowiedział pełen gniewu: „Czyżby Bóg 

chciał śmierci człowieka, nie pozwalając mu spożywać tego, co 

dla niego stworzył?” W końcu pozwolili mu bracia spożywać po-

trawy postne ile razy chce, aby tylko zrezygnował z mleka i sera. 

Gdy skończył się czterdziestodniowy post, Norbert, wróciwszy do 

swoich braci, poczuł zaraz jakieś dziwne wstrząsy i zawieruchę. 

Powiedział więc swoim towarzyszom, że jakaś straszna pokusa 

miała tu miejsce. A dowiedziawszy się dokładnie, co się zdarzyło, 

polecił przyprowadzić mu tego brata. Gdy go przyprowadzono,  

z trudem mógł się utrzymać na nogach, tak był otyły; a całkowicie 

opanowany duchem obżarstwa, mógł tylko martwymi oczyma 

patrzyć na swojego mistrza, którego przedtem tak bardzo kochał. 

Mąż Boży rozpoznał jednak, że to nie była jakaś zwykła choroba, 

tylko opanowała go szatańska pokusa i dlatego polecił surowo, 

aby nic nie dawano mu do jedzenia. Po kilku dniach takiego pos-

tu, gdy dano mu ćwiartkę chleba i kubek wody, było to dla niego 

jak smakołyk. Tak żył znowu dobrze i z umiarem, a za Bożą łaską 

wrócił do swoich dawnych pobożnych zwyczajów. 

10. Egzorcyzmy nad dwunastoletnią 
dziewczynką 

Nieco później wyruszył Norbert, aby pojednać kilku zwa-

śnionych. Wziął ze sobą swojego pierwszego towarzysza, który na 

pewien czas oddalił się od niego, i udał się z nim do Nivelles47. 
                                                           
47  W Belgii. 
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Tutaj było kilku, którzy kiedyś przyłączyli się do niego, potem 

jednak się odłączyli, bo za trudne dla nich były surowe polecenia  

i reguła Norberta. Ci nie chcieli go ani widzieć, ani słyszeć i jesz-

cze starali się lud od niego odwodzić. Wkrótce ich złośliwość wy-

szła jednak na jaw.  

Za Bożym natchnieniem jeden z mieszkańców płacząc i za-

wodząc przyprowadził do Męża Bożego swoją córkę, która już od 

roku była opętana przez diabła, aby ją uzdrowił. Jej cierpienie po-

ruszyło również Sługę Bożego, tak że założywszy albę i stułę od-

mówił nad dwunastoletnią dziewczynką egzorcyzmy. Gdy Nor-

bert nad jej głową czytał Ewangelię, zaśmiał się diabeł i powie-

dział: „Tę śpiewkę wiele razy słyszałem, dlatego nie opuszczę 

mojego mieszkania ani ze względu na ciebie, ani ze względu na 

innych. Dla kogo miałbym to zrobić?” Kiedy kapłan jeszcze wię-

cej egzorcyzmów odmawiał, diabeł powiedział: „Nic nie osiąg-

niesz, bo jeszcze nie wezwałeś chwalebnej krwi męczenników.” 

Wkrótce potem pokazał diabeł swoją wiedzę i ustami dziewczynki 

wyrecytował od początku do końca całą Pieśń nad Pieśniami, nas-

tępnie powtórzył to samo słowo w słowo po niemiecku, następnie 

po francusku, a potem znowu po niemiecku. Wszystko to ustami 

tej dziewczynki, tak jakby była zdrowa i nic innego nie robiła, tyl-

ko uczyła się psałterza. Gdy jednak kapłan dalej domagał się, aby 

diabeł opuścił stworzenie Boże, demon odpowiedział: „Jeżeli 

mnie wyrzucasz, to pozwól przynajmniej, abym wszedł w jednego 

z mnichów tutaj obecnych” i podał imię mnicha. Norbert zawołał 

jednak głośno do całego ludu: „Patrzcie, jak podstępny jest ten 

diabeł! Aby sługę Bożego pozbawić czci, chciałby go męczyć, 

jakby był jakimś grzesznikiem i zasługiwał na karę. Ale nie dziw-
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cie się, bo to właśnie jest jego metoda: wszystkim dobrym chce 

szkodzić i, jak tylko może, zepsuć ich opinię!” Po tych słowach 

Norbert podjął swoje dzieło jeszcze usilniej. Na to odparł diabeł: 

„Co robisz? Ani ze względu na ciebie, ani ze względu na kogo 

innego nie opuszczę jej dzisiaj. Gdy jednak usłyszysz mój krzyk, 

zaraz zbiegnie się do walki mnóstwo moich, to znaczy czarnych; 

zbiegną się wszyscy, zaraz zwalę na was te łuki i to sklepienie.” 

Na te słowa ludzie uciekli, kapłan jednak nie bał się i pozostał. 

Dziewczynka natomiast chwyciła jego stułę, aby mu okręcić 

dookoła szyi. Gdy obecni chcieli chwycić jej rękę, Norbert 

powiedział: „Nie! Zostawcie ją! Jeżeli otrzymała moc od Boga - 

niech czyni, co może.” Na to dziewczynka sama opuściła rękę. 

Gdy minęło już południe, pomyślał Norbert, że należałoby zanu-

rzyć dziewczynkę w wodzie święconej. Tak też uczyniono.  

A ponieważ miała piękne blond włosy, pomyślał Norbert, że dia-

beł właśnie z powodu tych włosów trzyma ją w niewoli. Dlatego 

polecił ostrzyc jej włosy. Rozwścieczony tym diabeł zaczął poni-

żać i przeklinać kapłana: „Ty obcy Francuzie, ty obcy Francuzie, 

co ci zrobiłem? Dlaczego nie zostawisz mnie w spokoju? Całe 

zło, całe nieszczęście niech spadnie na ciebie za to, że bez powo-

du mnie prześladujesz!” Tymczasem zapadł już wieczór, ojciec 

Norbert widział jednak, że diabeł nie opuścił jeszcze dziewczynki. 

Nieco zmartwiony polecił więc zwrócić dziewczynkę ojcu i na-

stępnego dnia przyprowadzić znowu na Mszę św. Sam natomiast 

zdjął stułę i albę. Diabeł widząc to zawołał szyderczo: „Ha, ha, 

ha! Teraz dobrze robisz. Ciągle jeszcze nie udało ci się dokonać 

tego, co Bóg chce.” Ojciec Norbert udał się na spoczynek i posta-

nowił nic nie jeść, dopóki nie uzdrowi dziewczynki. Tak spędził 
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dzień i noc bez jedzenia. Rano Kapłan Boży przygotował się do 

odprawiania Mszy św. Przyprowadzono również dziewczynkę  

i zeszło się wielu ludzi oczekujących z ciekawością na wynik 

sprawy. Norbert polecił dwóm braciom trzymać dziewczynkę bli-

sko ołtarza. Rozpoczęła się Msza św. Gdy zaś czytano Ewangelię 

nad głową dziewczynki, zaśmiał się diabeł znowu i powiedział, że 

tę gadaninę już wiele razy słyszał. Potem, gdy kapłan w czasie 

przemienienia podniósł Hostię do góry, diabeł zawołał: „Patrzcie, 

patrzcie, on trzyma swojego bożka w ręce!” Diabeł bowiem wyz-

naje to, czemu niewierni zaprzeczają. Kapłan wzdrygnął się, a że 

właśnie przy tej modlitwie otrzymał Ducha Prawdy, jeszcze od-

ważniej wystąpił przeciw diabłu. Ten zaś znalazłszy się w takiej 

opresji, zawołał: „Ach, pali mnie, pali mnie, ach, umieram, umie-

ram! Ja chcę wyjść, chcę wyjść, wypuście mnie!” I gdy bracia  

z całej siły trzymali dziewczynkę, uciekł duch nieczysty, zosta-

wiwszy cuchnące ślady. Tak opuścił ciało, które opętał. Dziew-

czynka natomiast uwolniona od swojego oprawcy, opadła osła-

biona i zaniesiono ją do domu jej ojca. Niewiele później posiliła 

się, wróciła najwyraźniej do sił i była całkiem zdrowa. Wydarzyło 

się to na oczach wszystkich i cały lud był świadkiem. Wszyscy 

uwielbiali Boga i wychwalali Norberta jako podobnego apostołom 

męża, na przekór tym, którzy mu wcześniej uwłaczali. 

11. Problem ważności Mszy św. odprawianej 
przez księży nie zachowujących celibatu 

Następujące wydarzenie nie powinno pozostać pominięte. 

Kiedy Norbert pewnego razu przebywał w Laon, aby spędzić zi-

mę u swoich wysoko postawionych krewnych, a jednocześnie na-

uczyć się francuskiego, który dotychczas był mu nieznany, zda-
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rzyło się, że pewna pobożna kobieta z miasta Soissons dowiedzia-

ła się o Mężu Bożym. Gorąco pragnęła z nim porozmawiać, więc 

sama przybyła do Laon jakby z pielgrzymką do sanktuarium. Po 

tym jak Norbert umocnił ją głoszonym słowem Bożym, wyżaliła 

mu się z ogromnym płaczem, że już tak długo żyje ze swoim mę-

żem i nie mają dzieci. Wolałaby raczej, jeżeli to możliwe, rozłą-

czyć się z mężem, niż żyć w świecie i w więzach małżeńskich bez 

potomstwa, dla którego przecież się połączyli. Kapłan odpowie-

dział jej: „Wkrótce porodzisz syna. Nie powinnaś go jednak zosta-

wić w świecie jako spadkobiercy, ale zaraz po urodzeniu poświę-

cić go Bogu. Później będziesz miała jeszcze więcej dzieci. Razem 

z nimi powinnaś siebie i to, co posiadasz, oddać w klasztorze Bogu 

na chwałę.” Kobieta uwierzyła mu i nadzieja ją nie zawiodła: poro-

dziła syna. A że według obietnicy poczęła koło św. Mikołaja, nada-

ła dziecku imię Mikołaj. Dziecko rosło i rozwijało się zdrowo.  

W tym czasie odbywał się sobór, na którym ogłoszono, że 

nie wolno uczestniczyć w Mszach św. odprawianych przez księży 

nie żyjących w celibacie. To stało się przyczyną różnych herezji, 

tak że wielu twierdziło nawet, że to, co żonaci księża na ołtarzu 

przemieniają, nie jest Ciałem Pańskim. Pewnego razu ta właśnie 

kobieta, na imię jej było Jadwiga, ze swoją rodzoną siostrą udała 

się w drogę, aby nawiedzić święte miejsca i w nich się modlić. 

Chłopca, który miał już pięć lat, wzięła ze sobą. Weszła do pew-

nego kościoła, nie aby słuchać Mszy św., tylko aby się pomodlić. 

Pewien ksiądz, właśnie z tych żonatych, stał przy ołtarzu i odpra-

wiał Mszę św. O przeogromna i niewysłowiona dobroci Boga!  

W czasie gdy matka roniąc łzy zanosiła swe modlitwy do Boga, 

otworzyły się oczom dziecka niebiańskie tajemnice. Chłopczyk, 
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stojąc między matką a ciotką przyglądał się księdzu, choć jeszcze 

dobrze nie umiał mówić, wyraźnie zawołał w zachwycie: „Mamo, 

Mamo, patrz na to dziecko, piękniejsze niż słońce, które ksiądz 

ma na ołtarzu i jak Boga adoruje!” Zdziwiona matka podniosła się 

z kolan i spytała: „Chłopcze, czy dziecko które widzisz, nie jest 

tym, który tam na krzyżu wisi?” Myślała bowiem, że dziecko 

ogląda krzyż. Chłopczyk jednak odrzekł: „Nie, na pewno nie, ale 

ten ksiądz trzyma w rękach przepiękne dziecko, właśnie owija je  

w płótno i przykrywa je.” Wtedy matka i jej siostra zobaczyły, jak 

ksiądz właśnie przykrywa kielich z Ciałem Pańskim. Z tego cudu, 

który widziały był potrójny pożytek dla duszy: wątpliwości niedo-

wiarków zostały rozwiane, wiara pobożnych wzmocniona, wierni, 

którzy o tym wydarzeniu się dowiedzą, będą zbudowani przykła-

dem Bożego objawienia. Od tego dnia aż do śmierci cierpiał Mi-

kołaj na choroby oczu. Żył natomiast tak długo, aż wypełniła się 

obietnica Męża Bożego: ojciec, matka, jego rodzeństwo i liczni 

krewni oddawszy cały majątek, wstąpili do klasztoru, a jego jako 

diakona poświęcili Bogu. 

12. Odnalezienie relikwii św. Gereona, 
przyjęcie reguły św Augustyna,  
budowa klasztoru w Prémontré 

Również Kolonię odwiedził ojciec Norbert, gdzie chętnie go 

przyjęto, a o tyle chętniej słuchano jego kazań i pouczeń, że 

znano go jeszcze z jego młodych czasów, a teraz widziano tak 

cudownie przemienionym. Wielu poprzez jego słowo stało się 

naśladowcami Chrystusowego ubóstwa i przyłączyło się do niego. 

On sam miał już wtedy zamiar zbudować kościół i przyjąć do 

niego wszystkich, którzy się do niego przyłączyli. Z tego powodu 
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poprosił arcybiskupa Fryderyka i inne wyższe osobistości, aby 

mógł dostać relikwie świętych, bo przecież w Kolonii było ich od 

dawien dawna mnóstwo. Biskup zgodził się na to; również 

duchowieństwo  

i lud uznali tę prośbę za uzasadnioną. Norbert ogłosił swoim bra-

ciom post i pozostawił ten cenny dar do Bożej dyspozycji, aby 

sam Bóg wskazał patrona rodzącego się dzieła. Już tej samej nocy 

miał widzenie: Jedna z jedenastu tysięcy dziewic wskazała mu nie 

tylko imię jednej z dziewic, ale również miejsce grobu, które do-

tychczas nie było znane. Następnego dnia szukano relikwii we-

dług wskazań widzenia i znaleziono ciało zupełnie nienaruszone. 

Przy śpiewie hymnów, pieśni pochwalnych i dziękczynnych prze-

jął Norbert odnalezione relikwie. Przekazano mu również dwa du-

że relikwiarze z relikwiami innych dziewic, świętych męczenni-

ków Legionu Tebańskiego i obydwu świętych Ewaldów.  

Innego dnia poprosił przeora i kanoników od świętego Gere-

ona o przekazanie mu relikwii tego świętego. Pozwolono mu szu-

kać ich na terenie kościoła. Ucieszony Norbert swoim zwyczajem 

polecał tę sprawę przez całą noc Bogu. Rano natomiast nakazał 

kopać na środku klasztoru, gdzie nikt nie spodziewał się żadnego 

grobu. I znaleziono tam ciało bez głowy ale dobrze zachowane, 

które z wyraźną pieczołowitością było tam pochowane. Cenna 

płyta nagrobkowa była poziomo ukryta pod cienką warstwą mar-

murowej posadzki. Ciało odziane było w zielonkawą, zbutwiałą 

ze starości szatę. Na piersi, na paliuszu leżał drogocenny, złotem 

ozdabiany krzyż. Pod zielonkawą szatą było widać żołnierskie 

ubranie i żołnierskie buty. Dno trumny było pokryte ziemią 

nasiąkniętą krwią męczennika. Gdy kanonicy i lud, który zbiegł 
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się tłumnie, ujrzeli to, powiedzieli: „Patrzcie, nasz pan, święty 

Gereon, nasz czcigodny patron. My i nasi przodkowie szukaliśmy 

go tak długo, ale na skutek naszych win nie mogliśmy go zna-

leźć.” Głośno i radośnie dziękowali Bogu. |Norberta zaś wychwa-

lali jako miłego Bogu człowieka, bo przez niego ten wielki i cen-

ny skarb relikwii, za którym tak dawno tęskniono, został odnale-

ziony. Aby jednak nikt nie wątpił, że był to święty Gereon, należy 

wiedzieć, że został dany znak rozpoznawczy. O jego śmierci i mę-

czeństwie można było mianowicie czytać, że został ścięty, a jego 

głowę poganie wrzucili do studni między nawą a prezbiterium 

kościoła. Nad tą studnią wybudowano ołtarz ku jego czci, ale 

gdzie znajduje się reszta ciała, nikt nie wiedział. Święte relikwie 

zostały więc ze czcią wyjęte z grobu48. Część ich otrzymał Mąż 

Boży, reszta została przez kler i lud uroczyście z powrotem po-

grzebana.  

Niedługo później wziął Norbert relikwie, zebrał wspólnotę 

braci, zarówno świeckich jak i duchownych, których swoimi ka-

zaniami pociągnął do Boga i udał się w drogę powrotną. Wszędzie 

był przez zakonników w ich kościołach ze czcią podejmowany. 

Kiedy jednak pewna szlachcianka imieniem Ermesinde, księżna 

Namuru49, posłyszała o jego podróży, pośpieszyła ku niemu z go-

rącą prośbą, aby przejął kościół we Floreffe50 i obsadził go braćmi 

ze swej wspólnoty. Od dawna bowiem pragnęła, dla zbawienia 

dusz swoich przodków i swojej, osadzić przy tym kościele jakiś 

zakon. Norbert, widząc pobożny zapał kobiety, spełnił jej prośbę. 

Pozostawił tutaj jeden z relikwiarzy.  

                                                           
48  W nocy z 12 na 13 października 1121. 
49  Druga żona księcia Gottfrieda z Namuru. 
50  Belgia Arrond. Namur. 
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Zbliżały się już święta Bożego Narodzenia. Norbert udał się 

więc z pośpiechem do Prémontré. Miał wtedy, jako kandydatów 

na braci i na ojców, około trzydziestu nowicjuszy. Dołączył ich 

do tych, którzy już wcześniej byli i każdego dnia rano i wieczo-

rem karmił ich słowem zbawienia. Napominał pełną pociechy 

mową, aby nie odeszli od swoich niosących szczęście postano-

wień i od dobrowolnego ubóstwa. To, czego nauczał, pokazywał 

im przez swój przykład, tak jak orzeł pociąga swoje młode do 

latania. Jego napomnienia bowiem nie były z tego świata, ani nie 

powoływały się na coś ziemskiego, ale jakby na skrzydłach gołę-

bicy, tak unosił się prawie w ekstazie i tak porywał swoich 

słuchaczy do krainy spokoju, jak mówi prorok: „Gdybym miał 

skrzydła jak gołębica ...”51. Niektórzy zatem z jego naśladowców 

myśleli nawet, że wystarczy do zbawienia to, co z jego ust słyszą, 

że ani żaden porządek, ani żadna reguła nie są potrzebne. Norbert 

jednak, będąc mądrym i przewidującym, nie chciał, aby święty 

zasiew w przyszłości został wyrwany i zachwiał się fundament, 

który pragnął na skale osadzić. Nauczał więc z naciskiem braci, 

że bez konkretnego porządku, bez reguły, bez doświadczeń 

ojców, nie jest możliwe całkowite i dokładne przestrzeganie 

przykazań, Ewangelii i nauk Apostołów. Bracia szli za nim, jak 

owce w swojej prostocie idą za pasterzem, i ślubowali mu 

posłuszeństwo we wszystkim, co on im nakaże. Wielu 

duchownych, biskupów i opatów dawało mu bowiem różne rady; 

jeden zalecał mu regułę eremitów, inny tę anachoretów, inny 

znowu regułę cystersów. Norbert jednak, którego czyny i decyzje 

od nieba zależały, który swoje dzieło nie samemu sobie, ani nie 

ludziom zawierzył, tylko Temu, który jest początkiem wszystkich 
                                                           
51  Ps 55,7 
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rzeczy, przemyśliwał wszystko w swoim sercu. Aby jednak nie 

wyglądało, że lekceważy stan kanoniczy, do którego on sam i 

wielu jego towarzyszy od dzieciństwa należało, polecił w końcu 

przyjąć regułę, którą święty Augustyn dla swoich przeznaczył52. 

To apostolskie życie, mianowicie, które on sam podjął w swoim 

kaznodziejstwie, chciał dokładnie tak prowadzić, jak je jego 

zdaniem ten święty mąż w poapostolskich czasach uporządkował i 

odnowił. Pod tą regułą podpisali się bracia w dzień Bożego 

Narodzenia53 w Prémontré, każdy dobrowolnie i z osobna, jako 

obywatele wiecznie szczęśliwego miasta.  

W późniejszych czasach reguła ta była tłumaczona i interpre-

towana przez jednych tak, a przez drugich inaczej. Tak powstały 

różnice zdań, gdyż widziano, że wersja Norberta i zapiski innych 

kanoników nie zgadzają się ze sobą. To prowadziło u jednych do 

lękliwości, u drugich do zwątpienia, a u innych jeszcze do zobojęt-

nienia, bo nie byli jeszcze dobrze zakorzenionymi roślinami. 

Wtedy Mąż Boży powiedział: „Cóż was tak między sobą poróżni-

ło, cóż was tak niepokoi? Wszystkie drogi Pańskie są przecież 

miłosierdziem i prawdą! A jeżeli różne są drogi, czy muszą być 

sobie przeciwne? Jeżeli zwyczaj i okoliczności się zmieniają, czy 

może się coś zmienić w więzi wzajemnego szacunku, która na mi-

łości się opiera? Reguła mówi przecież: przede wszystkim ma być 

miłowany Bóg, a następnie - bliźni. Nie sama instytucja decyduje  

o królestwie Bożym, ale prawda i wypełnianie przykazań. Jeżeli 

więc postanowienia tej reguły jasne są co do miłości, pracy, 

wstrzemięźliwości w posiłkach, co do ubrania, milczenia, posłu-

szeństwa i prześcigania się we wzajemnej służbie i w czci dla 
                                                           
52  Por.: P. Lefevre, Les statutes de Premontre (1946). 
53  1121. 
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przełożonego, co jeszcze mogłoby być ponad to, co zakonnik po-

trzebowałby dla zbawienia duszy? A jeżeli dochodzi do sporów  

o kolor i o grubość odzieży, to niech ci, którzy uważają, że słusz-

nie krytykują, powiedzą, gdzie w regule, w Ewangelii albo u Apo 

stołów wyznaczony jest kolor albo grubość odzieży, a będzie się 

im wtedy wierzyć. Jedno jednak jest pewne, że świadkowie zmar 

twychwstania, jak można przeczytać54, ukazali się jako aniołowie 

w białych szatach, i że odzież pokutników, według przepisów i tra 

dycji Kościoła jest odzieżą wełnianą. Podobnie również w Starym 

Testamencie wychodzono do ludu w wełnianych szatach, w świą 

tyni natomiast noszono szaty lniane. Jako wskazująca na aniołów, 

pasuje więc odzież biała, a jako znak pokuty powinna być używa 

na odzież wełniana. W świątyni i przy świętych czynnościach na 

leży jednak używać szat lnianych.” Ci więc, którzy się zaraz na 

początku wokół Norberta zgromadzili, byli tak nastawieni, że na 

rzeczy materialne prawie nie zwracano uwagi. Całe ich myślenie 

skierowane było ku rzeczom duchowym: aby wypełniać Pismo 

Św., a Chrystusa mieć za przewodnika. Ojciec Norbert umacniał  

i zapewniał ich, że każdy kto przy nim zostać pragnie, nie zejdzie 

z prawej drogi, jeżeli jego naukę dopełni uczynkami zgodnie  

z Ewangelią, ze słowami Apostołów i z zasadami św. Augustyna, 

do których się zobowiązał. Dlatego ani nie wstydzili się swojego 

ubogiego odzienia, ani nie mieli najmniejszych problemów z po-

słuszeństwem. Jeżeli w czymś zawinili, kajali się padając na zie-

mię; nieprzyjaznych spojrzeń i ostrych słów unikali nawet wobec 

tych, co zawinili. Ojciec Norbert chciał bowiem, aby jego bracia 

umartwiali swoje ciało przez posty, trzymali je na wodzy przez 

                                                           
54  U wszystkich czterech Ewangelistów. 
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wszelkiego rodzaju upokorzenia i umacniali swego ducha. Jak już 

wspomniano, chciał on, aby jego bracia nosili wełnianą odzież  

i lnianą bieliznę, on sam jednak nosił stale szorstką włosiennicę.  

W świątyni jednak i przy każdym sprawowaniu sakramentów ze 

względu na czystość i na godność świętych czynności zalecał aby 

wkładano odzież lnianą. Z jego polecenia miało to być zachowane 

na zawsze. Często nakazywał zachowywać te trzy rzeczy: czys-

tość przy ołtarzu i przy świętych sakramentach; zwalczanie 

błędów i zaniedbań na kapitule i wszędzie oraz gościnność 

względem ubogich. Przy ołtarzu bowiem okazuje się wiarę i mi-

łość względem Boga; oczyszczanie sumienia - to troska o siebie 

samego; przyjmowanie zaś obcych i biednych - to miłość bliźnie-

go. Z całą stanowczością zapewniał, że żadna wspólnota nie po-

padnie w skrajną biedę, jeżeli te trzy rzeczy stale będzie mieć na 

uwadze. 

Pewnego razu55 Norbert wracał z Reims razem z kilku towa-

rzyszami i z dwunastoma nowicjuszami, którzy pod wpływem je-

go kazań postanowili opuścić świat i przyłączyć się do niego. Gdy 

tak szli milcząc i rozmyślając nad Bożymi tajemnicami, usłyszeli 

nagle głos z obłoku: „To jest wspólnota brata Norberta.” Na to in-

ny głos odpowiedział z boku: „Jeden z tych dwunastu nowicjuszy 

nie należy do wspólnoty.” Słyszeli to Norbert i ci, którzy mu to-

warzyszyli i rozmyślali nad tym w milczeniu, nic złego nie podej-

rzewając, ale jednak z niepokojem czekając, co się stanie. Ojciec 

Norbert, który najbardziej się zaniepokoił, gdyż wiedział, że to 

nie było bez znaczenia, jeżeli za Bożym przyzwoleniem takie gło-

sy słyszano, starał się przez żarliwą modlitwę zrozumieć, o co 
                                                           
55  To wydarzenie jest opisane w: Hermannus, Miracula s. Mariae Laudum. III Kap. (MGH. ss. 

XII,655) na październik 1119. 
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chodzi. Obserwował jednocześnie zachowanie się tych, których 

dotyczyły te głosy. Zauważył przy tym, że jeden z nich, Anglik, 

był mniej pokorny przy wyznawaniu grzechów, swobodniejszy  

w mowie, niezrównoważony w zachowaniu, oziębły w modlitwie 

i zaniedbywał się w posłuszeństwie. Powiedział do niego: „Bra-

cie, co nosisz w twoim sercu? Powiedz otwarcie, co się tam skry-

wa. Jeżeli szukasz Boga, to przed nim wszystko jest jawne, jak już 

powiedział Apostoł, że nic nie skryje się przed Jego okiem56. My 

szukamy prawdy i, na ile ludzka słabość nam pozwala, staramy 

się żyć w prawdzie. Nie ma kompromisu między prawdą a kłamst-

wem; nie ma nic wspólnego między wierzącymi a niewierzący-

mi.” Ten jednak potrząsnął głową i rzucił mu cynicznie: „Myślisz 

dobry ojcze, że chcę ci coś ukraść? Ty jesteś biedny, ale każdemu 

co ma, będzie jeszcze dodane, a temu, co nie ma, odbiorą nawet to 

co ma.57” To powiedział i tak też uczynił. Właśnie wtedy przyłą-

czył się do nich pewien nawrócony i ze wszystkim, co posiadał, 

przyniósł także trochę srebra. Srebro to leżało za ołtarzem ich je-

dynej, biednej kapliczki. Pewnej nocy Anglik poczekał na sto-

sowną chwilę, porwał srebro i zniknął. Tak to Bożym biedakom 

podstępnie powiększył jeszcze ubóstwo. Nie mieli nawet tyle, że-

by zapewnić sobie utrzymanie na jeden dzień.  

Gdy wokół ojca Norberta zebrało się więcej braci, trzeba 

było rozbudować miejsce, gdzie razem przebywali. Było ono 

jednak bardzo trudne do zagospodarowania, zupełnie nieupraw-

ne, pełne cierni i mokradeł. Nie było nic, co by zachęcało do po-

zostania: tylko kapliczka, koło niej mały sad i jeziorko zasilane  

w czasie deszczu wodami z potoków i z mokradeł - co jeszcze 
                                                           
56  Por. Hebr 4,13. 
57  Mt 13,12. 
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dzisiaj można zobaczyć. Gdy więc Mąż Boży przebywał tam ze 

swoją wspólnotą wyczekując na Bożą pociechę, jeden z nich po 

wspólnej modlitwie otrzymał od Boga widzenie. Zobaczył na jed-

nym miejscu tego zakątka naszego Pana Jezusa na Krzyżu, nad 

nim zaś siedem promieni przedziwnej jasności, a z czterech stron 

zbliżała się liczna rzesza pielgrzymów z torbami i laskami piel-

grzymimi, klękali przed Zbawicielem, adorowali go i całowali mu 

stopy, potem odwracali się i odchodzili. Gdy opowiedział to 

Mężowi Bożemu, ten odpowiedział tylko: „Bogu dzięki!” A gdy 

zrobili wykopy pod fundamenty i poświęcili to miejsce, zaprosił 

biskupa Bartłomieja z Laon i położono z poświęconych kamieni 

fundament kościoła. Między obecnymi był Tomasz z Coucy58, 

którego Norbert bardzo szanował, jego syn Engelrand, wiele szla-

chty, duchowni i świeccy oraz wiele ludu. Ludzie dziwili się i mó-

wili mi ędzy sobą: „Co sądzicie o tym człowieku, co on zamierza, 

czy on w ogóle nie ma rozumu? Myślicie, że to dzieło ma jakąś 

przyszłość, na takim odludziu założone, a fundamenty nie na 

twardym gruncie tylko na bagnie leżą?” Bagno było mianowicie  

w tym miejscu tak głębokie, że nie można go było wypełnić, choć 

bardzo dużo kamienia wsypano. Dzieło jednak nie chwiało się  

i nie zostało wykorzenione, bo to co Niebieski Ojciec zasiał, nie 

będzie wykorzenione. Część murarzy stanowili Niemcy - a część 

Francuzi. Pracowali na wyścigi: jedni z jednej strony kościoła,  

a drudzy z drugiej. Kościół rósł więc bardzo szybko, w ciągu 

dziewięciu miesięcy został ukończony i poświęcony przez 

biskupa Bartłomieja59. A że radość ze smutkiem się miesza,  

a szczęście z nieszczęściem, w tymże samym dniu poświęcenia 
                                                           
58  Coucy-Le-chateau (Arrond. Laon). 
59  4 maja 1122. 
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kościoła wydarzyło się nieszczęście. Gdy zebrany w kościele tłum 

ruszył, aby złożyć dary i obejść ołtarz, zrobił się tak wielki tłok 

koło ołtarza, że ołtarz zachwiał się i kamienna płyta pękła. Tak 

więc konsekracja stała się nieważna i cały trud poszedł na marne. 

Norbert był załamany tym wydarzeniem; nie dlatego, aby nie 

wierzył w Bożą opatrzność, ale obawiał się, że spowoduje to 

zwątpienie prostych ludzi. Gdy zaś znów nabrał siły i nadziei  

w Bogu, uzgodnił z biskupem nowy dzień poświęcenia kościoła, 

już bez tłumów, w oktawę60 po św. Marcinie. I tak została dopeł-

niona konsekracja kościoła. Biskup zaś ubolewał nad tym całe 

życie, że w przyszłości z tego powodu będzie konieczne jeszcze 

jedno odnowienie.  

13. Nękanie braci w Prémontré 
Po tych wydarzeniach, Norbert swoim zwyczajem ruszył 

znowu w drogę, aby głosić kazania. Pod jego nieobecność stary 

wróg nękał znowu braci w Prémontré. Niektórym braciom poka-

zywał się za dnia, otoczony swoimi sojusznikami, pod postacią 

ludzi, którzy jako ich śmiertelni wrogowie pozostali w świecie. 

Wystraszeni łomotem oręża i parskaniem koni, opierali się bracia 

jak tylko mogli, jedni chwytając za cepy i kamienie, inni ucieka-

jąc z rękami ukrytymi pod habitem. A walczono w ten sposób, że 

unikano ciosów i nie atakowano, że unikano zranień i nie raniono, 

że unikano śmierci i nie zabijano. Gdy zaś inni bracia przybiegali  

i pytali się tych, dlaczego się tak dziwnie zachowują, odpowiada-

li: „Czy nie widzicie, że jesteśmy otoczeni przez naszych wro-

gów, że prawie już giniemy w nierównej walce?” Wtedy poznali 

tamci, że ci tylko przez diabła są zwodzeni. Pokropili więc wodą 
                                                           
60  Tzn. 18 listopada. 
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święconą, a gdy uczynili znak krzyża, znikała zgraja złych du-

chów. Inni podążali natomiast za nimi wołając: „Przyjdźcie z po-

wrotem i brońcie się, w przeciwnym razie zginiecie marną śmier-

cią, gdy się nie odważycie wrócić!” Gdy bracia doszli do siebie, 

niektórzy zrozumieli, że padli ofiarą złudzenia i od tego czasu 

trzymali się mężnie i mężnie zwyciężali. Inni jednak nie wytrzy-

mywali obelżywych wyzwisk, tracili cierpliwość, gdy się przedłu-

żały i odchodzili trafieni końcem diabelskiego ogona. 

Jeszcze inny podstęp zastosował diabeł wobec braci. Tych 

mianowicie, u których już wcześniej miał jakiś schowek, napeł-

niał teraz tak wielką obłudą, że ci, którzy przedtem z trudem co-

kolwiek czytali, teraz nagle wypowiadali się o księgach i proro-

kowali dziwne rzeczy o przyszłości. Jeden z nich zapewniał, że 

rozumie proroctwo Daniela i mówił nawet, słuchając swego kłam-

liwego wodza, o miejscu w którym prorok o czterech, siedmiu  

i dziesięciu rogach, o królach i o antychryście pisze.61 Przez to 

zwrócił na siebie uwagą podatniejszych dusz, a o ile by mu się 

udało, to nawet czcigodnego opata Szymona od św. Mikołaja62 

chciał wprowadzić w błąd. Tak był bowiem bezczelny, że nawet 

w jego obecności odważył się wystąpić na kapitule z mową, roz-

począł ją zdaniem: „Bądźcie mężni i walczcie ze starym wężem”  

i w żaden sposób nie mógł dokończyć: „a otrzymacie wieczne kró-

lestwo.” W tym momencie jeden z kleryków, który był mu pomo-

cny w tych niecnych knowaniach, a który dotychczas mówił tylko 

o ziemskich sprawach, owładnięty nagle chorobą, odważył się 

teraz w swojej mowie przejść aż do niepoznawalnych rzeczy nie-

bieskich. Bracia przystąpili do niego, aby udzielić mu namaszcze-
                                                           
61  Dan 7n. 
62  W Laon; był on zaprzyjaźniony z Norbertem. 
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nia i słuchać, co mówi. A mówił ciekawe rzeczy o sobie samym  

a jeszcze ciekawsze - o tych, którzy go otaczali. O sobie samym, że 

jeszcze tego wieczoru albo z aniołami w niebie albo całkiem zdro-

wy z braćmi w chórze stać będzie. O innych zaś przepowiadał  

i prorokował: „Tego widziałem w czasie ostatniej mojej wizji po-

wołanego do wieczności, tego widziałem wyniesionego do chwały 

błogosławionych, dla tamtego widziałem już przygotowany tron 

błogosławieństwa, ten natomiast będzie biskupem, ten zaś będzie 

przewodnikiem i nauczycielem wielu kanoników, ten wytrwa  

w swoim dobrym postanowieniu, ten natomiast będzie słaby  

i odejdzie.” Po tych słowach zdawało się, że to jego ostatnie chwi-

le. Ale już godzinę później, gdy posłyszał znak na nieszpory, wstał 

zaraz i szybkim krokiem razem z innymi udał się do chóru. Gdy 

inni to zobaczyli, zawstydzili się, że sami dali się zwieść. Podobnie 

zły duch napełnił pychą innego brata. Jak tamten o proroctwie 

Daniela, tak ten twierdził, że rozumie dokładnie Apokalipsę św. 

Jana i może zgłębiać niebiańskie tajemnice. Powiedziano to 

przeorowi, a ten przekazał to całej wspólnocie. Przyszli więc słu-

chać tych nowin. A on, Reinald miał na imię, siedział, czerwony na 

twarzy, jakby był pijany, obok niego siedział płacząc rzewnie jego 

kolega Burchard. Zapytany, czemu tak rozpacza, odpowiedział: 

„Ojcowie i bracia, patrzcie, ten jest tak zazdrosny o mnie i chce 

mnie zabić. Przeszukajcie tylko jego łóżko, a znajdziecie narzędzie 

zbrodni.” Przeszukano więc celę i zarówno pod łóżkiem jednego 

jak i drugiego znaleziono narzędzia nienawiści: u jednego nadzwy-

czaj długi nóż, a u drugiego, pokaźny drąg. 

Gdy powiedziano o tym wspólnocie, przeor zwrócił się do 

tych dwóch: „Bracia, o gdybyście byli braćmi! Mi ędzy uczniami 
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Pana naszego Jezusa Chrystusa, których oświeca i poucza sam 

Duch Święty, nie ma zazdrości ani nienawiści. Duch Święty nie 

jest przecież duchem rozłamu tylko duchem jedności, nie jest du-

chem sporu tylko duchem pokoju. Patrzcie, już przez to widać  

z jakiego zaczerpnęliście źródła, bo jest zło a nie dobro, jest gorz-

kie a nie słodkie. Dlatego w imię naszego Pana nakazujemy wam 

milczenie, gdyż nie chcemy was przesłuchiwać, dopóki nie wróci 

nasz ojciec Norbert.” Tak więc bracia byli na przyszłość ostroż-

niejsi w podobnych sprawach. 

14. Uwalnianie opętanych 
Nieco później opanował zły duch pewnego młodzieńca, syna 

konwertyty i począł go strasznie męczyć. Zaskoczeni i zasmuceni 

tak częstymi atakami diabła, bracia związali opętanego i zamknęli 

go, aby się naradzić, co dalej z nim zrobić. Gdy przeor w czasie ci-

szy nocnej udał się do niego, zanim jeszcze otworzył drzwi, diabeł 

zaczął głośno krzyczeć: „Zaraz wejdzie do mnie, zaraz wejdzie do 

mnie, zaraz wejdzie do mnie ten magister z cepem pod płaszczem, 

niech będzie przeklęty! Zamknij drzwi! Zamknij drzwi szybko, 

aby tu nie wszedł!” Przeor jednak nie ustąpił, otworzył drzwi  

i wszedł. Stanął przed nim i zapytał go: „Proszę cię, powiedz, co 

ty tutaj właściwie opowiadasz?” Odpowiedział mu: „Pytasz, co 

mówię, czy pytasz, kim jest ten, który mówi? Nie powiem ci ani 

jednego, ani drugiego. Czyż nie jesteś magistrem, opiekunem tego 

człowieka, nauczycielem innych? Idź stąd, wynoś się stąd zaraz, 

bo jak nie, to cię poniżę i siłą wyrzucę!” Przeor był przekonany, 

że to zły duch, który dotychczas często się zjawiał, by zwodzić, 

tym razem przybył, by zabić. Dlatego powiedział: „Zaklinam cię 

przez Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który twoje knowanie 
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przezwyciężył na Krzyżu, a władzę, którą uzurpujesz sobie nad 

ludźmi, swoją mocą ci odebrał: nie próbuj ukrywać kim jesteś!” 

Ten odpowiedział: „Chcesz mnie w ten sposób pokonać?” Na to 

przeor: „Nie ja, ale Ten przymusi cię, który, jak powiedziałem, 

raz na zawsze cię zwyciężył.” Na to zakrzyknął diabeł: „O ja 

biedny, co mi zostało! Ja jestem tym, który był w dziewczynce  

z Nivelles, zanim przyszedł Norbert, ten twój nauczyciel, ten bia-

ły pies. Przeklęta niech będzie godzina jego narodzin!” Na te sło-

wa zwołał przeor wszystkich braci, ci zaś wzięli na siebie umart-

wienia, posty i modlitwy. Później przyszli do niego z wodą świę-

coną. Diabeł zobaczywszy to począł zgrzytać zębami i krzyczeć: 

„Niech wystąpią do walki, nas jest bardzo wielu, zmiażdżymy ich 

jak ziarna w młynie, całkiem ich zniszczymy!” Przeor odpowie-

dział mu na to: „Tak byś uczynił, gdybyś miał moc.” Ten zaś wy-

ciągnął ku niemu ręce i krzyknął: „My ślisz, że jesteś nauczycie-

lem innych?” A następnie wskazawszy na Krzyż dodał: „Ten jest 

nauczycielem, nie ty. Dla ciebie nie zrobimy nic; przez tego jed-

nak jestem męczony.” Demony mianowicie wyznają i boją się na-

szego Pana Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego, podczas gdy Żydzi 

i fałszywi chrześcijanie, wypierają się Go i wyśmiewają. Na to 

zdjęto opętanemu więzy, a nawet w kilku trudno go było utrzy-

mać. Jeden zaś z młodych kleryków, napełniony prawdziwą poko-

rą i posłuszeństwem, odważył się poprosić: „Niech będzie mi pod 

świętym posłuszeństwem nakazane, to utrzymam go nie rękami, 

ale więzami posłuszeństwa.” Otrzymawszy ten nakaz utrzymał go 

sam jeden, choć ten zatrząsł się na jego widok. A gdy inni się roz-

sunęli, poprowadził go do wody święconej. Zanurzono go w wo-

dzie święconej, a następnie odczytano egzorcyzmy i Ewangelię. 
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Bracia zaś modlili się klęcząc i umartwiając swoje ciała. W końcu 

diabeł pojawił się na języku tego człowieka jako czarne ziarno so-

czewicy i powiedział: „Patrzcie, to ja jestem! Ale ze względu na 

was nie opuszczę go dzisiaj.” Gdy zaś mu odpowiedziano: „Jesteś 

kłamcą i od początku żyjesz w kłamstwie, tobie w ogóle nie nale-

ży wierzyć”, uciekł diabeł zaraz, zostawiając okropne ślady. Ciało 

zaś, uwolnione od swojego dręczyciela, wpadło w chorobę  

i dopiero z czasem wróciło do zdrowia.  

Wtedy był na furcie pewien pobożny brat; miał rozdawać 

jałmużnę, przyjmować obcych i modlić się. W nocy spał na swo-

im posłaniu, które, tak jak u wszystkich innych braci, było wymo-

szczone liśćmi paproci. Gdy tak leżał - a jeszcze nie spał - przy-

szedł szatan i burcząc jak świnia, zaczął przewracać bratu to mar-

ne posłanie. Tak samo przyszedł następnej nocy i znowu następ-

nej. Gdy przyszedł po raz trzeci, brat furtian, który w międzycza-

sie zasięgnął rady u przeora, tak mu powiedział: „Biedny, najbied-

niejszy, kiedyś jako Lucyfer wstawałeś rano i rozkoszowałeś się 

wonią raju. Ale że to ci nie wystarczało, powiedziałeś: Chcę za-

mieszkać na północy, chcę być równy najwyższemu! Wtedy stra-

ciłeś to, czym byłeś, zamieniłeś światło na ciemność, szczęście na 

biedę, miejsce o pięknej woni, na śmierdzący chlew. Tak, zasłu-

żona zamiana, odpowiednia zmiana! A więc idź stąd, tu nie twoje 

miejsce. Idź do twoich śmierdzących świń i czekaj na wypełnienie 

się twojego wyroku”. Te słowa tak zmieszały diabła, że zaraz 

zniknął i już nigdy nie przychodził do tego brata w widzialnej po-

staci. W ten bowiem sposób demaskuje się i zawstydza złego du-

cha, gdy mu się o tych dobrach przypomina, które stracił. Podob-

nie boi się, gdy usłyszy o karach Sądu Ostatecznego. Stąd właśnie 
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stary zwyczaj Kościoła, że wszystkie egzorcyzmy kończą się 

słowami: „Nakazuję ci w imię Tego, który przyjdzie, aby sądzić 

żywych i umarłych, a świat w ogniu oczyści”.  

Tak to zły wróg na różne sposoby dokuczał braciom. A że 

przy prostodusznych braciach na nic nie zdały się jego zwodzenia, 

udał się pewnego razu do Utrechtu, gdzie przebywał ojciec Nor-

bert. Tutaj opętał pewnego człowieka, zarządcę u księcia. W tym 

mieście obchodzono właśnie coroczne święto, a Boży kapłan Nor-

bert odprawiał Mszę św. w głównym kościele w obecności wiel-

kiego tłumu wiernych. Tam z wielkim trudem trzymano opętane-

go, który straszliwie zgrzytał zębami. Po Mszy św. przyprowa-

dzono go do Norberta. Norbert, jeszcze ubrany w szaty mszalne,  

a przede wszystkim przepasany mocą Ducha Świętego, przystąpił 

więc do walki z tym groźnym przeciwnikiem, choć bracia prosili 

go, aby szanował swoje zdrowie, był już mianowicie wieczór,  

a wynik walki był bardzo niepewny. Nie wszystkie przypadki są 

bowiem uleczalne. Norbert oburzył się i odpowiedział: „Czyż nie 

wiecie, bracia, że przez zawiść diabła śmierć przyszła na ziemię  

i że on się nigdy dobrowolnie nie wycofa? Ten diabeł jest tylko 

dlatego taki uparty i natrętny, aby mnie zniewolić, aby podważyć 

słowo Boże, które głoszę i aby wyrwać je z serc słuchających. 

Czy nie słyszeliście jeszcze z Ewangelii, że szatan przyjdzie, aby 

zabrać z serc ziarno słowa Bożego?63” To powiedziawszy kazał 

Norbert przyprowadzić opętanego przed ołtarz i rozpoczął egzor-

cyzmy, aby zmusić diabła do odejścia. Gdy jednak posypał na us-

ta opętanego nieco poświęconej soli, ten splunął kapłanowi z całej 

siły w twarz i powiedział: „Już chciałeś mnie w wodzie zanurzyć, 

                                                           
63  Łk 8,12. 
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abym był biczowany i prawie na śmierć zbity, ale na próżno się 

trudzisz. Twoje razy nic mi nie szkodzą, twoje groźby nie wystra-

szą mnie, śmierć nie jest dla mnie męką a więzy śmierci mnie nie 

skrępują.” Faktycznie miano zamiar zanurzyć opętanego w wo-

dzie święconej, ale nie mógł on tego słyszeć. Tak więc gdy du-

chowieństwo i lud stali wokół - niektórzy z ciekawości inni z po-

bożności - zaczął diabeł przez usta opętanego odkrywać grzechy  

i wady stojących wokół. Wszystko, co nie było przez spowiedź 

zakryte, wyszło przez jego usta na światło dzienne. Gdy to usły-

szano, rozbiegł się tłum i tylko niewielu zostało przy ojcu Norber-

cie. Gdy słońce już zaszło, przynaglili go zmęczeni już postami  

i czuwaniem poprzedniej nocy towarzysze, aby udał się do gos-

pody i wzmocnił ciało pokarmem i snem. Podczas gdy siedział 

przy kolacji razem z braćmi i kilku gośćmi, doniesiono mu, że 

chory siedzi spokojnie przed ołtarzem i prosi o przebaczenie za 

rzucone przez niego potwarze. Odpowiedzieli na to: „Bogu dzię-

ki!” Tej nocy i następnego dnia wydawało się, że jest już zdrowy. 

Między mieszkańcami miasta rozgorzał jednak wielki spór. Ojciec 

Norbert starał się przez cały dzień doprowadzić ich do zgody, aż 

wreszcie z Bożej łaski zapanował pokój między nimi. Wygoniony  

z ich serc szatan nie chciał się jednak poddać. Wrócił ponownie 

do tego biednego człowieka, a on znowu zaczął rzucać się i zgrzy-

tać zębami. Gdy zaś Boży Kapłan wrócił do kościoła powiedzieli 

obecni: „Wiesz już, że ten opętany z wczoraj znowu się rzuca? 

Jeżeli mu się zaraz nie pomoże, to sam się do grobu wpędzi.” Mąż 

Boży odpowiedział: „W tym momencie z powodu swoich grze-

chów nie może być w ogóle uwolniony od swego dręczyciela, nie 

bez winy bowiem dostał się w jego ręce.” - Ten człowiek był 
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zarządcą majątku. - „Zostawcie go. Gdy go tak diabeł parę dni 

pomęczy i gdy on sam naprawi wyrządzone szkody, to i wyzdro-

wieje.” I tak też się stało. Po trzech dniach straszliwego dręczenia, 

został przez Boże Miłosierdzie uwolniony i uzdrowiony, tak że 

zdrów na duszy i ciele wrócił do domu. 

15. Spotkania z książętami, pobyt w Rzymie  
i Würzburgu, powrót do Francji 

W owym czasie, gdy sława Norberta jak błyskawica rozesz-

ła się po całej okolicy, zstąpił na jednego z najmożniejszych 

książąt tej okolicy, Gottfrieda64, duch bojaźni Pańskiej. Przystą-

pił on do Norberta i zwierzył mu się z postanowienia opuszcze-

nia wszystkiego i przyjęcia ubóstwa. Był to zaś bogaty człowiek, 

potężny orężem, szczodrze obdarzony dobrami, posiadający 

mnóstwo służby. Zrezygnował z tego wszystkiego i przekazał 

Mężowi Bożemu do dyspozycji65. Uzgodniono przy tym, że 

zamek Kappenberg66 zostanie zamieniony w klasztor i poświę-

cony Bogu, aby tam, gdzie panował grzech, teraz przez Boże 

błogosławieństwo promieniowała cnota. Przeciw temu zaprote-

stowali jednak jego małżonka67 i młodszy brat68 a także poddani i 

zarządcy razem z księciem Fryderykiem69, jego teściem. Fryde-

ryk oświadczył, że ta pobożna fundacja pochodziłaby w dużej 

części z posagu jego córki. Po długich i trudnych sporach, nie 

bez Bożej łaski, małżonka wyraziła w końcu zgodę, a i brat 

postanowił się nawrócić. Tak więc z ich posiadłości zostały 

                                                           
64  Z Kappenbergu (zmarł w 1127 r.). 
65  W roku 1122. 
66  Obecnie w obrębie miasta Bad Oeynhausen (Okręg Minden). 
67  Jutta. 
68  Otto. 
69  Fryderyk Kłótliwy z Arnsbergu. 
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ufundowane trzy kościoły: Kappenberg, Ilbenstadt70 i Varlar71. 

Zostały one obsadzone braćmi i do dzisiaj kwitnie tam Boża 

chwała. Ponieważ jednak zamek Kappenberg panował nad West-

falią, uniesiony ambicją książę Fryderyk uznawał ciągle Kappen-

berg za posag swojej córki i groził braciom śmiercią, jeżeli na-

tychmiast nie opuszczą zamku. Wielokrotnie pojawiał się tam 

osobiście ze swoją świtą i groził ojcu Norbertowi, że gdy go 

znajdzie, to powiesi go razem z jego osłem na jednej belce, aby 

się okazało, kto więcej waży. Takiej pełnej pychy mowie sprzeci-

wiali się biskupi i przywodzili mu Sąd Boży przed oczy. Ojciec 

Norbert cieszył się już wtedy w Reinland wielkim szacunkiem  

i nie można było być obojętnym, gdy go obrażano. Będąc w tak 

przykrym położeniu bracia z Kappenbergu poprosili Męża Boże-

go o pomoc, donosząc mu jednocześnie o butnym zachowaniu 

księcia. Norbert, dowiedziawszy się o tym, zawierzył całkowicie 

Temu, który powiedział: „Miejcie odwagę, jam zwyciężył 

świat72” i oświadczył publicznie, że przybędzie na swoim ośle  

i stawi się do dyspozycji księcia. Chociaż droga była daleka, nie 

chciał zmieniać swojego postanowienia. Przekroczył Ren i nie-

uzbrojony wszedł na tereny księcia Fryderyka. A gdy już tam 

przebywał przyszła na księcia pomsta Boża. Książę zmarł nagle  

w czasie uczty73, a po jego śmierci w Kościele zapanował pokój. 

Wkrótce potem Norbert wrócił do Francji. Tam zwrócił się 

do niego pewien książę wywodzący się z jednego z najznaczniej-

szych rodów, Graf Theobald74, aby zasięgnąć rady w sprawach 

                                                           
70  Okręg Friedberg. 
71  Gmina Osterwick (Okręg Coesfeld). 
72  J 16,33. 
73  W roku 1124. 
74  Z Champage, poprzez swoją matkę wnuk Wilhelma Zdobywcy. 
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zbawienia. Norbert dowiedział się właśnie, że książę hojnie udzie-

lał jałmużny, fundował kościoły i klasztorów, a także był ojcem 

dla sierot, opiekunem wdów i obrońcą biednych. Z tego względu 

nie chciał Norbert niczego zmieniać w jego stylu życia, a poradził 

mu tylko, by trwał w swych pobożnych staraniach i założył rodzi-

nę, żeby jego spadkobierca z błogosławieństwem zarządzał kiedyś 

jego posiadłością. Tę poradę polecił Mąż Boży zachować w taje-

mnicy, gdyż wcześniej kazał pewnemu księciu z Westfalii, który 

rabował obce dobra, aby zrezygnował ze swoich posiadłości; te-

mu zaś francuskiemu księciu, który ze swojego majątku wspierał 

ubogich, polecił, aby zatrzymał swój majątek, ale tak, jakby nic 

nie posiadał. W tym czasie Mąż Boży postanowił udać się do 

Rzymu. W podróży do Regensburga towarzyszyli mu posłańcy 

księcia Theobalda. Bratem biskupa tego miasta75 był szlachetny  

i potężny książę Engelbert76. O rękę jego córki w imieniu księcia 

Theobalda ubiegali się jego posłańcy. Otrzymawszy obietnicę 

wrócili z tą dobrą nowiną do swojego pana. 

Norbert zaś kontynuował podróż, aż dotarł do Rzymu, gdzie 

został uroczyście przyjęty przez Papieża Honoriusza, od którego 

też otrzymał wszystko, o co zgodnie z prawem zabiegał.77 Po za-

łatwieniu swoich spraw udał się w drogę powrotną i dotarł do 

Würzburga. Już w drodze słyszał, zarówno on jak i jego towarzy-

sze, jak otwarcie mówiono, że zostanie biskupem Magdeburga. 

Gdy w Würzburgu odprawiał Mszę Wielkanocną78 i właśnie przy-

jął Ciało i Krew Pańską, podeszła do niego znana w mieście nie-

widoma. Norbert tchnął jej w oczy, a ona zaraz odzyskała wzrok. 
                                                           
75  Hartwich (1106-1126). 
76  Książę Treviso z Istrii (zmarł 1141). 
77  W szczególności Papież zatwierdził trzy klasztory ufundowane przez Gottfrieda z Kappenbergu. 
78  Dnia 11 kwietnia 1126. 
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Cały lud pełen zachwytu chwalił wielkie dzieła Boże. I stało się 

tak, że niektóre ze znanych osobistości miasta pod wpływem 

Męża Bożego wraz z rodzinami pokornie oddały się Bogu. Z ich 

posiadłości wybudowano kościół niedaleko miasta, nazwano go 

Zell79, a błyszczy on na chwałę Bożą aż po dziś. Ponieważ jednak 

Mąż Boży i jego towarzysze pomni na to, co słyszeli w drodze,  

i z uwagi na to, czego Norbert się obawiał, że będą go chcieli wy-

brać biskupem tego miasta, które właśnie było bez pasterza80, 

opuścili potajemnie miasto i z pośpiechem udali się w dalszą dro-

gę. Po powrocie do Prémnontré Norbert erygował kościół św. 

Marcina na przedmieściach Laon i kościół w Viviers81 w Soissons 

oraz osadził tam swoich braci. W tym samym dniu, gdy bracia 

Norberta uroczyście przejęli kościół w Viviers, stary wróg ubrany 

w odrażające czarne ubranie ukazał się rolnikowi, który właśnie 

orał na ugorze i powiedział: „Co robisz? Po co się tak męczysz? 

Zacznij mi służyć, a uczynię cię możnym.” Rolnik myślał, że to 

jakiś mnich i odpowiedział mu: „Co twoje, niech będzie twoje. 

My tutaj mamy Norberta za pana i on nas uczyni silnym duchem  

i ciałem.” Demon posłyszawszy to odburknął mu niezadowolony  

i zniknął mrucząc słowa: „Norbrec, Norbret!” tak jakby to imię 

sprawiło mu mękę. Rolnik rzucił zaś swoją motykę i zaczął biegać 

i krzyczeć jakby zwariował. Sąsiedzi, którzy obok pracowali, 

zbiegli się, a zobaczywszy co się dzieje, schwytali go i zwią-

zanego przyprowadzili  do kościoła w Viviers. Wieczorem przy 

był tam Norbert a z nim Anscolf archidiakon z Soissons, na 

którego terenie stał kościół, aby miejsce to zgodnie ze zwyczajem 

                                                           
79  Klasztor Oberzell, gmina Zell (Okręg Würzburg). 
80  Biskup Gebhard został niewiele wcześniej zdjęty i ekskomunikowany. 
81  Klasztor Valsery koło Coeuvres. 
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urzędowo przekazać Norbertowi; co też uczynił. Diabeł strasznie 

męczył rolnika, a zapytany o imię przedstawił się jako Olybrius, 

który znęcał się już nad świętą Małgorzatą. Na usilne prośby 

przyszedł Norbert do opętanego i pokropił go wodą święconą. Po-

tem natarł mu dziąsła święconą solą, opłukał je wodą święconą,  

a następnie polecił mu przez dziesięć dni nie spożywać żadnych 

potraw, które nie byłyby przygotowane na wodzie święconej i ze 

święconą solą. Mężczyzna odszedł uzdrowiony do domu, a nas-

tępnego ranka przyszedł do kościoła i dziękując Bogu opowie-

dział zebranym o wszystkim, co spotkało go na polu. 

16. Herezja Tanchelinusa 
W tym czasie pojawiła się w wielkim mieście Antwerpii bar-

dzo groźna herezja. Zatrzymał się tam pewien fałszywy nauczyciel, 

człowiek niezmiernie perfidny i podstępny imieniem Tanchelinus. 

Wybrał sobie to miejsce, aby zwodzić wiernych. Był to niegodziwy 

wróg wiary chrześcijańskiej i wszelkiej religii, gdyż posunął się tak 

daleko, że święte czynności biskupów i księży miał za nic i 

zaprzeczał temu, że przyjmowanie Ciała i Krwi Pańskiej jest 

pomocne do zbawienia. Wielu ludzi w tej okolicy wciągnął w tę 

herezję, tak że mu we wszystko wierzyli. Towarzyszyło mu 3000 

gotowych na wszystko zwolenników, a nikt nie odważył się mu 

przeciwstawić. Nosił pozłocistą odzież, a w jego lokach lśniło złoto. 

Obwieszony był wszelkimi możliwymi ozdobami. Wielkimi 

ucztami i zwodniczą mową zjednywał sobie coraz to nowych wy-

znawców. Zadziwiająca i przerażająca sprawa. Pili oni nawet wodę, 

w której się obmywał i nosili ją jako relikwie. Wplątywali się  

w różne inne odrażające praktyki, tak że nawet po jego śmierci82 
                                                           
82  Zginął w 1115 r. 
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trudno było wyniszczyć tę zarazę. W tym bowiem mieście żyła 

wspólnota dwunastu duchownych. Ci aby się bronić przed nacis-

kiem panującej herezji przekazali Norbertowi i jego braciom, za 

pośrednictwem biskupa, swój kościół i część dochodów83. Uczy-

nili to w nadziei, że przez zasługi tego ojca i jego braci śmiertelna 

zaraza będzie przezwyciężona, a tym, co błądzą w ciemności, da-

ne będzie światło prawdy. Norbert przyjął kościół, a wspomniani 

duchowni wybudowali sobie w mieście nowe miejsce modlitwy. 

Obydwa kościoły służą do dzisiaj na chwałę Bożą. Tak udało się, 

że pobożny kaznodzieja Norbert przez zasługi swoje i swoich 

braci sprowadził lud, zwiedziony przez tego szarlatana do herezji, 

z powrotem na drogę prawdy i sprawiedliwości. 

17. Norbert w Prémontré 
Obok innych zdarzeń nie powinno być pominięte następujące 

wydarzenie. Gdy Mąż Boży Norbert przebywał pewnej zimy w 

Prémontré i przy pewnej okazji wieczorem napominał braci, po-

czuli niektórzy pragnienie i przyniesiono wodę ze źródła. Gdy je-

dnak Norbert powiedział, że woda nie jest czysta, zapewniali, że 

wypłukali dokładnie naczynie i zaczerpnęli czystej wody. Norbert 

jednak zabronił komukolwiek kosztować tej wody. Na to bracia 

zapalili światło i przypatrzywszy się dokładnie zobaczyli na dnie 

naczynia wielkiego, wstrętnego robaka. Dziwili się wielce, bo  

o tej porze roku takie stworzenia się nie pojawiają, a naczynie by-

ło faktycznie czyste i woda prosto ze źródła. A że ojciec Norbert 

wyratował ich z tej szatańskiej zasadzki, poczęli chwalić Boga.  

                                                           
83  Chodzi o kościół św. Michała w Antwerpii. Przekazanie odbyło się w 1124, a więc interwencja 

Norberta w Antwerpii miała miejsce przed jego podróżą do Rzymu w 1126. 
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Na różne podstępne sposoby próbował stary wróg nieustan-

nie dokuczać któremuś z braci z Prémontré. Nawet wtedy, gdy 

bracia oddalali się, aby załatwić naturalną potrzebę, ukazywał im 

się w straszliwej postaci i na różne sposoby mamił ich i wygrażał. 

Jeden z braci zawziął się jednak w sobie i rzekł: „Jak długo mam 

jeszcze słuchać kłamstw i oszustw tego upartego wroga!” Powstał 

na równe nogi i zmusił demona do ucieczki. I rzeczywiście, szatan 

już go więcej nie zwodził. Innym razem dopadł diabeł innego  

z braci i trzymał drzwi tak, że nie mógł wyjść od początku matuti-

num aż do końca. Brat jednak w końcu zrobił znak krzyża, a wy-

szedłszy przez drzwi i niczego nie zobaczywszy przekonał się, że 

to diabeł go mamił. Od tej pory nie bał się już podobnych rzeczy. 

Nawet samego Ojca Norberta próbował diabeł kiedyś stra-

szyć. Gdy ten modlił się nocą w kościele, zbliżył się do niego dia-

beł pod postacią straszliwego niedźwiedzia i próbował go wystra-

szyć swoimi łapami i kłami. W pierwszym momencie zaskoczony 

Norbert wystraszył się nieco, ale wkrótce zorientował się, że to 

znowu diabelskie zwidy. Pomodlił się krótko, zebrał siły i odpo-

wiedział diabłu: „Na co czekasz ty krwiożercze zwierzę. Niczym 

są twoje łapy, kły i skołtunione futro, wszystko to zniknie jak 

cień, gdy tylko wzejdzie słońce. Ty sam kiedyś byłeś światłem, 

ale przez twoją pychę zamieniłeś się w ciemność. Nakazuję ci: 

Odejdź! Nie ma nic wspólnego między Chrystusem a Baalem, 

między światłem a ciemnością, między wiernymi a niewiernymi. 

Uciekaj zaraz! Sam wiesz, że nikomu nie możesz zaszkodzić, gdy 

nie jest ci pozwolone.” Tych słów prawdy nie mógł znieść ten 

„ojciec kłamstwa” i zniknął.  
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Wreszcie nadszedł czas, gdy książę Teobald, o którym mowa 

była wcześniej, w asyście swoich przyjaciół zgodnie z umówionym 

miejscem i czasem miał się spotkać ze swoją narzeczoną, jej 

ojcem i z wieloma krewnymi. Był zaproszony również ojciec 

Norbert. Gdy narzeczona jednak z powodu choroby nie mogła się 

zjawić, podejrzewano różne inne rzeczy: może się rozmyśliła a 

może umyślnie wprowadziła w błąd. Proszono więc Norberta, aby 

udał się w podróż i zbadał dokładnie przyczynę opóźnienia. Nor-

bert przystał na tę prośbę i ruszył w drogę, aby doprowadzić do 

końca sprawę małżeństwa, w którą się zaangażował. Na pożegna-

nie wysłał braciom w Prémontré pieniądze, które otrzymał, aby 

liczbę 400 biednych, których żywiono w czasie głodu, podnieść  

o następnych 120 potrzebujących i z braterską miłością zaspokoić 

ich potrzeby. Norbert nie sądził już bowiem, aby jeszcze kiedyś 

na dłuższy czas wrócił do Prémontré. Chciał zostawić po sobie 

takie właśnie wspomnienie, biorąc sobie za przykład prawdziwe-

go Mistrza, który umiłował swoich aż do końca.84 

18. Objęcie biskupstwa w Magdeburgu 
W roku 1125 po Narodzeniu Pańskim Magdeburg, stolica Sa-

ksonii, stracił swojego pasterza.85 Po jego śmierci powstało przy 

wyborze nowego biskupa duże zamieszanie, bo było trzech zac-

nych kandydatów. A że nikt nie chciał zrezygnować ze swojego 

kandydata, przedłożono sprawę cesarzowi Lotharowi. W tym cza-

sie bawił u cesarza legat papieski kardynał Gerhard, który później 

po papieżu Honoriuszu przewodził Kościołowi jako papież Luc-

jusz86. Gdy więc wyborcy nie mogli się zdecydować na żadnego 
                                                           
84  J 13,1. 
85  Arcybiskup Rokker zmarł 19 (albo 20) grudnia 1125. 
86  Lucjusz II (1144-1145). 



 64

kandydata, cesarz wyznaczył na biskupa Magdeburga Norberta, 

który akurat wtedy przebywał na dworze głosząc Słowo Boże.87 

Doradził mu to arcybiskup Meinz Adalbero, który był primicariu-

szem Metzu.88 Zwołano więc wyborców i po długich dysputach, 

cesarz sam wyznaczył Norberta na arcybiskupa, a legat papieski, 

wspomniany wyżej kardynał, potwierdził mocą Stolicy Apostols-

kiej tę godną uznania decyzję cesarza. Niezwłocznie wysłano po-

słańców do Norberta, który akurat zbierał się do wyjazdu, i wśród 

głośnego uznania przyprowadzono go przed cesarza. Wszyscy zaś 

znaczni obywatele Magdeburga zawołali jednogłośnie: „Tego wy-

bieramy na naszego ojca i biskupa, tego przyjmujemy jako nasze-

go pasterza.” Jakkolwiek Norbert jak tylko mógł sprzeciwiał się 

temu, to w końcu, po niemałym trudzie przekonywania przez 

wszystkich obecnych, ukląkł przed cesarzem a pastorał biskupi 

dosłownie wciśnięto mu do ręki. Kardynał ze swojej strony skie-

rował do niego następujące słowa: „Z mocy Wszechmogącego 

Boga, świętych Apostołów Piotra i Pawła i papieża Honoriusza 

nakazuję ci: Nie sprzeciwiaj się Bożemu wołaniu! Otrzymałeś ta-

lent Słowa Bożego, aby go pomnażać, jako mądry i wierny sługa. 

Staraj się więc dobrze go spożytkować, aby gdy Pan przyjdzie 

rozliczać się ze swoimi sługami, mógł do ciebie powiedzieć: Do-

brze sługo dobry i wierny, okazałeś się w małym wierny, wielki 

majątek ci powierzę. Wejdź do radości twojego Pana.“89 W końcu 

poddał się Norbert wielorakim pouczeniom i apostolskiemu 

autorytetowi a wylewając strumienie łez przyjął jarzmo Pańskie. 

Tak więc, zwolniony przez cesarza, udał się do Saksonii, do po-

                                                           
87  Działo się to w Spirze w czerwcu 1126 r. 
88  Późniejszy arcybiskup Trieru (1131-1152). 
89  Mt 25,21 
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wierzonego mu miasta. Na jego powitanie wyległy tłumy wier-

nych. Wszyscy cieszyli się, że takiego świątobliwego męża mogą 

powitać jako pasterza swoich dusz. On zaś, ujrzawszy miasto, 

zdjął buty i boso dotarł do Magdeburga90. Po powitaniu w koś-

ciele udał się w towarzystwie wielu do pałacu biskupiego. Odzia-

ny w skromną narzutę nie wyglądał wcale na biskupa, tak że na-

wet odźwierny nie chciał go wpuścić. Gdy poczęto to wymawiać 

odźwiernemu, Norbert śmiejąc się tak mu rzekł: „Nie martw się! 

Ty znasz mnie lepiej i lepiej widzisz niż inni, którzy chcą mnie 

zmuszać do mieszkania w pałacach, na które ja, biedny i mały 

człowiek, nie powinienem być wyniesiony.” 

Potem, gdy udzielono mu święceń biskupich91 rozpoczął wier-

ne rządy nad powierzonym mu domem. Zwołał zarządców dóbr 

biskupich i przejrzał wraz z nimi dochody diecezji. Okazały się 

one tak niskie, że zaledwie mogły wystarczyć na cztery miesiące 

utrzymania kurii biskupiej. Chociaż Kościół magdeburski został 

przez władzę cesarską ufundowany i sowicie uposażony, to 

jednak, przez zaniedbania i nadmierne wydatki, utracił większość 

dóbr. Uporządkowanie doczesnych posiadłości, stało się, za Bo-

żym natchnieniem, zadaniem arcybiskupa Norberta. Musiał więc 

odebrać własność kościelną z rąk nieprawych właścicieli, czym 

przymnożył sobie wielu wrogów. Znienawidzili go wszyscy, 

którzy go przedtem tak chwalili. On jednak nie wahał się dla 

imienia Bożego znosić wszelkie zniewagi. Dlatego karcił i napo-

minał w porę czy nie w porę92 i starał się duchowo i materialnie 

odnowić swój Kościół. Między innymi udało mu się przejąć od 

                                                           
90  W niedzielę 18 lipca 1126. 
91  Przez biskupa Udo z Zeitz dnia 25 lipca 1126. 
92  Por. 2 Tm 4,2. 
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Norbert i jego bracia oddają się pod opiekę Matki Bożej 
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cesarza i kapituły kościół Świętej Bożej Rodzicielki Dziewicy 

Maryi93 i osadzić przy nim, jak dawno o tym marzył, braci swoje-

go zakonu. Oni to, za łaską Ducha Świętego, do dzisiaj sprawują 

tam nabożeństwa. 

W związku z nieustanną wrogością jego przeciwników doszło 

do następującego zdarzenia: w czasie uroczystego Wielkiego 

Czwartku, gdy spowiadał pokutników, zjawił się na furcie ktoś 

odziany jakby w płaszcz pokutnika i prosił furtiana o wpuszczenie 

go do spowiedzi. Gdy furtian to oznajmił, Mąż Boży odpowiedział: 

„Nie wpuszczaj go!” Obcy nie przestawał jednak kołatać, tak że go 

w końcu wpuszczono. Mąż Boży przyjrzał mu się uważnie  

z daleka i stanowczo powiedział: „Nie podchodź, stój w miejscu  

i nie ruszaj się!” Potem przywołał służbę i polecił im zdjąć obcemu 

płaszcz. Gdy zdjęto mu płaszcz zobaczono przypięty do pasa długi 

na półtorej stopy ostry nóż. Gdy go spytano, dlaczego przyszedł tak 

uzbrojony, padł jak zemdlony do stóp Norberta i przyznał się, że 

został wysłany, aby go zabić. Gdy zaś podał imiona tych, którzy go 

do tego namówili, zdziwili się wszyscy: byli to bliscy współpraco-

wnicy kurii biskupiej.94 Sprawiedliwy Mąż ze spokojem zaś odpo-

wiedział: „Nie ma w tym nic dziwnego, co stary wróg, który 

kiedyś Żydom podszepnął, aby wydali na śmierć naszego Pana 

Jezusa Chrystusa, tej nocy przygotował. Czuję się szczęśliwy, że 

mogę uczestniczyć w cierpieniach Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

szczególnie w tym dniu, w którym zrozpaczonym miłosierdzie jest 

dane, grzesznikom - przebaczenie a umarłym - życie.” Innym ra-

zem jeden z jego domowników próbował go zabić, gdy w nocy ra-

zem z klerykami wychodził na matutinum. Przez pomyłkę zadał 
                                                           
93  Kościół Mariacki w Magdeburgu został przekazany norbertanom w 1129 r. 
94  Jednym z głównych wrogów Norberta był Atticus, Archidiakon diecezji magdeburskiej. 
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jednak cios jednemu z kleryków. Gdy ten krzyknął z bólu, zama-

chowiec zorientował się, że się pomylił, i zawołał: „Nie wie-

działem, że to ty, myślałem, że to ten, którego chcę zabić.” Arcy-

biskup jakby widział przyszłość, liczył się z takim wypadkiem. 

Gdy więc inni rzucili się by łapać zamachowca, Mąż Boży powie-

dział: „Puśćcie go i nie odpłacajcie złem za złe! On tylko to uczy-

nił, co Pan Bóg dopuścił.” 

Przy tym wszystkim nie zapominał Norbert o swojej pierw-

szej wspólnocie przy kościele w Prémontré. Żeby zaś bracia, któ-

rych tam zebrał, nie popadli bez pasterza w niebezpieczeństwo, 

wysłał do nich posłańców i zezwolił im na wybór przełożonego. 

Jednocześnie zaproponował im pewnego wypróbowanego w po-

bożności kandydata. Na tę osobę zgodzili się bracia w Bogu miłej 

jednomyślności. Natomiast wybrany, który przebywał wówczas 

razem z Norbertem, dowiedział się o tym podczas nocnego 

widzenia w tym samym czasie, kiedy bracia go wybrali. Jak sam 

opowiedział, widział Ojca Norberta i siebie stojących przed Bos-

kim Majestatem, przy czym Norbert mówił: „Tego, Panie, którego 

mi powierzyłeś, przedstawiam Twojemu Majestatowi.” Gdy póź-

niej nadeszła wiadomość o jednomyślnym wyborze braci, Norbert 

w obecności wszystkich skierował do wybranego następujące sło-

wa: „Za wyborem braci masz być moim następcą w domu nasze-

go ubóstwa. Idź więc tam w imię Boże, ręka Boża będzie bowiem 

z tobą na zawsze.” Z tym też błogosławieństwem odszedł. Towa-

rzyszyło mu jeszcze dwóch braci. Jeden z nich był mianowany 

opatem w Antwerpii, a drugi opatem w Floreffe. Ten zaś wybrany 

udał się do Prémontré, gdzie był opatem i godnie zapisał się w hi-
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storii.95 Wkrótce potem ustanowił Norbert w kościołach w Lüt-

tich, Viviers i w kościele „Dobrej Nadziei“96 opatów spośród bra-

ci. Jednocześnie zarządził, że chce się z nimi raz do roku spoty-

kać, aby wykorzenić to, co zbędne, a wprowadzać to, co koniecz-

ne i tak uchronić zakon przed upadkiem. Od tego czasu wzrastała 

na całej ziemi aż po dzień dzisiejszy liczba braci zakonu założo-

nego przez czcigodnego ojca Norberta. 

19. Rekonsekracja katedry w Magdeburgu 
W owym czasie97 zamknął swoje oczy świątobliwy papież 

Honoriusz. Jego następcą został wybrany Innocenty.98 Nie mógł 

on jednak objąć Stolicy Apostolskiej ze względu na opór Pier-

leoniego99 i powstanie jego bratanka. Usunął się więc do Francji, 

gdzie został z należną czcią przyjęty. Tam też zebrali się arcy-

biskupi, biskupi, prałaci i wierni na sobór100, któremu przewod-

niczył Innocenty. Na tym soborze ekskomunikowano Pierleonie-

go, a potwierdzono wybór Innocentego. Arcybiskup Norbert był 

tam także obecny, troszcząc się o dobro całego Kościoła, a jedno-

cześnie otrzymał dla własnego Kościoła w wielu sprawach szcze-

gólną opiekę i przywileje papieskie. Wypełniwszy sumiennie 

swoje zadania, powrócił do siebie. 

Po powrocie101 dowiedział się o zdarzeniu, które wywołało 

spore zamieszanie. Na skutek pewnego zajścia w katedrze102 

                                                           
95  Był nim Hugo, jeden z pierwszych towarzyszy Norberta. Kierował on klasztorem w Premontre 

od 1129 aż do swojej śmierci w 1161. 
96  Opactwo Bon espoir (Bonne esperance) koło Binche w Belgii, prowincja Hainaut. 
97  Dnia 13 lutego 1130 r. 
98  Innocenty II (1130-1143). 
99  Antypapież Analekt II (1130-1138). 
100  Dnia 19 października 1131 r. 
101  Następujące wydarzenie miało miejsce w roku 1129, a nie po powrocie Norberta z Reims. 
102  Według kroniki magdeburskiej „katedra była sprofanowana przez grzech nieczysty”. 
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trzeba ją było, zgodnie z prawem kanonicznym, na nowo poświę-

cić. Władze miejskie i patrycjusze twierdzili, że jest to zbyteczne, 

gdyż konsekracji dokonanej mocą władzy królewskiej i biskupiej 

nie potrzeba powtarzać. Norbert jednak odmawiał sprawowania w 

katedrze świętych obrzędów dopóki nie będzie zdjęta z niej kląt-

wa. Wkrótce potem ogłosił to publicznie i oświadczył jednocześ-

nie, że nie może dopełnić tego, co w takich wypadkach nakazuje 

Stolica Apostolska. Następnej nocy udał się zatem do katedry 

osobiście w towarzystwie dwóch biskupów103, którzy u niego się 

zatrzymali, proboszcza katedralnego i dużej liczby braci i nałoży-

wszy święte szaty, z całą pobożnością podjął wszelkie czynności, 

zgodnie ze zwyczajem i przepisami rekonsekracji. Gdy dopełnili 

dzieła i byli jeszcze ubrani w szaty liturgiczne, doszedł ich z ze-

wnątrz dziki krzyk i hałas tłumu. Całe miasto wrzało ze wzburz-

enia wywołanego pogłoską, że arcybiskup obrabowuje katedrę  

i pod osłoną nocy chce uciec razem ze wszystkimi kosztownoś-

ciami. Dziki krzyk tłumu wystraszył wszystkich towarzyszących 

Norbertowi. On jednak chciał odważnie wyjść do zgromadzo-

nego ludu. Powstrzymano go jednak od tego tłumacząc, że pod-

burzony tłum nie da się w nocy tak łatwo uspokoić. Nakłoniono 

go, aby udał się do domu miejskiego, który jeszcze za czasów 

cesarza Ottona zbudowany był jako wieża kościelna, kościół  

zaś był niedokończony. Norbert i towarzyszące mu osoby, ciągle 

jeszcze odziane w szaty liturgiczne, zatrzymali się w niej. Tu  

też odprawili matutinum ku czci św. Pawła, którego święto 

właśnie się rozpoczynało104. Tak śpiewali na chwałę Bożą, pod-

czas gdy tłum, który ich oblegał, stawał się coraz głośniejszy.  
                                                           
103  Według kroniki magdeburskiej byli to Godebold z Meißen i Anselm z Havelbergu. 
104  Dnia 30 czerwca. 
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W tej trudnej godzinie niektórzy bracia odważnie patrzyli w przy-

szłość, inni zaś wątpili i narzekali: „Czyż po to poszliśmy za tym 

człowiekiem, aby z nim umrzeć w naszych grzechach?” Mąż 

Święty pocieszał ich, jak tylko mógł, mówiąc: „Nie bójcie się bra-

cia, do Boga należy to, co się stało, do Boga należy to, co się 

dzieje, Bóg sam dopuszcza, gdy dobre dzieło zwalczane jest przez 

jego wrogów.” Po tych słowach modlił się gorąco za nich, aby nie 

zawiedli, a ich słabość dodała jeszcze mocy jego modlitwie. Jak 

później wyznał, bał się wtedy nie tyle śmierci, ile tego, że niektó-

rzy bracia mogą zwątpić z rozpaczy. Przez całą noc rosły złowro-

gie tłumy a jednocześnie mnożyły się też modlitwy Bożego Ka-

płana i towarzyszy niedoli. Rankiem jedni przypuścili szturm na 

wieżę, inni zaś próbowali strzałami dosięgnąć biskupa i jego to-

warzyszy. Niektórym, którzy jak potem wyznali, przysięgli zabić 

Norberta, udało się w końcu wedrzeć się do wieży. Gdy Mąż Bo-

ży ujrzał ich szturmujących z obnażonymi mieczami, wyszedł im 

naprzeciw i żeby w ślepym gniewie nie zamordowali innych za-

wołał: „Szukacie konkretnego człowieka? Oto jestem. Oszczędź-

cie innych, oni na pewno nie zasłużyli na śmierć!” Gdy zaś ci zo-

baczyli go, ciągle jeszcze ubranego w czerwony ornat, upadli, jak-

by tknięci palcem Bożym, do jego stóp błagając o przebaczenie. 

Otrzymawszy przebaczenie zaraz z wrogów przemienili się w ob-

rońców Norberta. Inni natomiast wdzierali się za nimi i myśląc, że 

biskup już nie żyje, chcieli zabić jednego z jego towarzyszy, który 

akurat podszedł. Uderzyli go mieczem tak, że upadł ledwo żywy. 

Zobaczywszy to Norbert przyskoczył zaraz i chciał raczej sam 

zginąć, niżby ktoś inny miał zginąć, a on przy życiu pozostać. 

Tenże sam napastnik nie zawahał się, aby tym samym skrwa-



 72

wionym mieczem uderzyć biskupa. Miecz jednak odskoczył i nie 

pozostawił żadnej rany. Krew jednak pozostawiła ślady na bisku-

piej mitrze, co do dzisiaj można oglądać. W tym samym czasie 

kilku, pozornie nie zaangażowanych w to całe zamieszanie, przy-

niosło z kościoła relikwie i postawiło je na środku. Przy czym 

twierdzili, że jest to przekleństwem dla kościoła, że pasterz jest 

prześladowany przez swoich wiernych. Była to jednak obłuda 

ukrywająca się pod pozorami przyjaźni. Chcieli oni bowiem, aby 

Norbert usunął braci z kościoła Mariackiego, gdzie, jak wyżej 

powiedziano, ich osadził. On zaś odmawiał tego zdecydowanie  

i tłumaczył, że jak długo żyje, nie może tej decyzji cofnąć, gdyż 

jest ona potwierdzona mocą cesarską i papieską. Gdy więc tak 

dyskutowano i czekano na rozwiązanie sprawy, przybył bur-

mistrz105, który o całej sprawie nic nie wiedział, wmieszał się w 

podniecony tłum, rozdzielił skłóconych i ustalił termin w którym 

każdy mógłby wnieść skargę na biskupa. Rozeszli się więc do 

swoich domów a Kapłan Boży wrócił do katedry, z powodu której 

powstało całe to zamieszanie, aby odprawić Mszę św. i złożyć 

Bogu niewysłowione dzięki. Gdy zaś przystąpił do ołtarza, kazał 

podejść obecnym mówiąc: „Patrzcie, wszystko, o czym mówiono, 

że jest zrabowane, stoi nienaruszone na swoim miejscu!” Tak 

więc odprawił Mszę św., podczas której sam czytał lekcję i Ewan-

gelię, bo jego towarzysze, wystraszeni tym całym zajściem, szyb-

ko udali się do domów. Po Mszy św. wrócił do pałacu biskupiego 

radosny i wdzięczny Panu, że wyzwolił go z tej opresji. 

                                                           
105  Henryk z Groitzsch. 
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20. Załagodzenie sporu w Magdeburgu 
Przeciwnicy nie dali jednak jeszcze za wygraną. Czuli się 

tylko jeszcze bardziej upokorzeni, bo Czcigodny Kapłan wyrwał 

im się z zasadzki. Postanowili więc w wyznaczonym terminie zja-

wić się po pijanemu, aby w razie oskarżenia wymawiać się nie-

świadomością. Ponadto postanowili, że kto się temu nie podpo-

rządkuje, temu ma być odebrana posiadłość. Doniesiono o tym 

sprawującym władzę, którzy wyraźnie cenili sobie biskupa, bo 

widzieli w nim człowieka sprawiedliwego i świętego. Oni też 

radzili mu usunąć się na pewien czas. Norbert odrzucił jednak tę 

propozycję i, z odwagą i spokojem, oczekiwał palmy męczeństwa. 

Gdy nadszedł dzień, na który było wyznaczone dochodzenie, na 

dany znak podniósł się w mieście niesamowity krzyk. Biskup 

spytał się co to oznacza i otrzymał odpowiedź, że podburzony 

tłum próbuje wygnać braci z kościoła Mariackiego. Uśmiechnął 

się na to i odpowiedział: „To jest niemożliwe, bo nikt nie może 

wyrwać tego, co Ojciec Niebieski zasadził.” Gdy jednak tłum 

zaczął się gromadzić, musiał ustąpić i udać się przygotowanym 

zaprzęgiem do opactwa św. Jana Chrzciciela na przedmieściu.106 

Tutaj wydał odpowiednie polecenia i udał się do zamku Geveken-

stein107, aby tam przeczekać całe to zamieszanie. Ponieważ jednak 

w zamku nie przyjęto go - jego wrogowie przybyli bowiem tu 

wcześniej i opanowali cały teren - udał się do klasztoru kanoni-

ków108, który znajdował się w pobliżu. Tutaj przebywał dłuższy 

czas modląc się do Boga, aby On sam pokierował jego dalszymi 

poczynaniami. Gdy tak przebywał wśród zakonników w duchu 

                                                           
106  Klasztor Bergen koło Magdeburga. 
107  Giebichenstein koło Halle. 
108  Prawdopodobnie Neuwerk kolo Halle. 
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pokory i uniżenia, udało się za pośrednictwem jego zaufanych,  

z Bożą pomocą załagodzić spór. Przeciwnicy byli gotowi przystać 

na każdą formę zadośćuczynienia. Norbert przyjął ich z całą ła-

godnością i zażądał od nich tylko, aby się pojednali z rycerzem, 

którego w czasie sporu poranili. Zrobili to chętnie, odbudowując 

jego dom i płacąc mu za zranienie 50 marek w srebrze. Również 

zamek, który Norbert przedtem zastał zamknięty, został teraz dla 

niego otwarty i przyjęto go tam uroczyście i ze wszystkimi hono-

rami. Cały lud chwalił Boga za wytrwałość biskupa, który  

z tych wszystkich niebezpieczeństw wyszedł bez szkody na ciele  

i na duszy. To wszystko działo się w trzecim roku jego biskupich 

rządów109. Po tych wydarzeniach sprawował jeszcze pięć lat urząd 

powierzony mu przez Boga. Wzrastał w pobożności i dobrych 

uczynkach, dbał o jedność Kościoła, zwalczał wszystkich, którzy 

siali zamieszanie i podziały, dobrym okazywał miłość, pocieszał 

samotnych, biednym wdowom i sierotom zapewniał utrzymanie, 

wspierał i rozszerzał życie zakonne. Uczył prawdziwej pobożno-

ści, na ile urząd i godność mu pozwalały dzielił radości małych  

i wielkich, stale miał przed oczyma Bożą dobroć i łaskę, a dzień  

w dzień składał Bogu w ofierze swoje myśli, swoją łagodność  

i dobroć. 

21. Wprowadzenie papieża Innocentego na 
tron rzymski 

W tym czasie panowała jeszcze ciągle ta straszna schizma. 

Innocenty, prawowity papież, przebywał to tu, to tam wśród 

swoich wiernych. Pierleoni natomiast dzięki wsparciu swoich 

krewnych nadal był na tronie rzymskim i wyprawiał w Rzymie 
                                                           
109  To znaczy w 1129 r. 
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rzeczy nie do opisania wbrew prawu i zwyczajom ojców. Z tej 

przyczyny cesarz Lothar, poradziwszy się książąt swego cesars-

twa, zarządził najazd na Rzym, aby Pierleoniego, który nie chciał 

się poddać władzy duchownej, w końcu świecką mocą strącić  

z tronu. Do tej wyprawy110 przyłączył się też Norbert, posłuszny 

poleceniu papieża Innocentego i cesarza, słaby już na ciele, ale 

nadal mocny duchem. Jak nieodzowny był on w tym przedsię-

wzięciu, miało się już wkrótce okazać. 

Papież właśnie przebywał w Viterbo, gdy cesarz zatrzymał 

się w miejscu, przez mieszkańców zwanym „św. Walenty“111. 

Przybyli do niego rzymscy posłowie od Pierleoniego i próbowali 

na wszelkie sposoby, przez prośby i obietnice finansowe nakło-

nić cesarza, aby przeszedł na ich stronę112. Gdy jednak nic nie 

osiągnęli, bo ojciec Norbert stale im się sprzeciwiał, domagali 

się oficjalnego przesłuchania i postępowania sądowego według 

prawa i sprawiedliwości. Tym żądaniem udało im się przeciąg-

nąć na swoją stronę kilku książąt i trochę wiernych. Dowiedzia-

wszy się o tym Norbert, zatroskany o pokój i godność Kościoła 

katolickiego, udał się natychmiast do papieża Innocentego, 

przedstawił mu, co dzieje się w obozie cesarskim i prosił go, aby 

bez zwłoki zatroszczył się o sprawy swoje i Kościoła. Zarzucano 

Norbertowi, że najwyższy pasterz nie może poddawać się ludz-

kim wyrokom ani stawać przed sądem. Papież Innocenty wie-

dział jednak jak zareagować w wolności i godności. Zapro-

ponował mianowicie cesarzowi Lotharowi, aby skazał go na 

dożywotnie więzienie, jeżeliby się nie stawił przed sąd cesarski  

                                                           
110  Król Lothar udał się do Włoch późnym latem 1132 r. 
111  Valentano koło jeziora Bolonse w prowincji Viterbo. 
112  Opisane tutaj zdarzenia znane są tylko z żywota św. Norberta (wersja A). 
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w wyznaczonym czasie i miejscu. Zatem podstęp żądnego wła-

dzy papieskiej Pierleoniego nie udał się, a Innocenty zdobywał 

wśród rozumnie myślących coraz większe poparcie. Tak więc 

ruszył Lothar ze swoim wojskiem w dalszą drogę i okrężnymi 

drogami przez Orte i Narni dotarł pod Rzym. Najpierw rozbił 

swój obóz na Monte Latronum, a potem, z dużą odwagą, w obrę-

bie murów miejskich na Aventynie koło Sancta Sabina i wprowa-

dził papieża Innocentego na stolicę papieską na Lateranie. Gdy 

później nadszedł dzień, w którym Papież Innocenty miał korono-

wać cesarza Lothara, powstało nagle w Rzymie wielkie zamiesza-

nie. Spodziewano się, że po uroczystej koronacji cesarza przez pa-

pieża Innocentego na pewno dojdzie do detronizacji Pierleoniego. 

Tak też się stało. Od tego czasu papież Innocenty zdobywał coraz 

więcej zwolenników. Pierleoni natomiast stale tracił na znaczeniu. 

Papież Innocenty razem z kardynałami, biskupami i całym ducho-

wieństwem przyjął więc uroczyście Lothara, który przybył w oto-

czeniu uzbrojonej eskorty, i ukoronował go na cesarza ku radości 

wszystkich zgromadzonych113. Po koronacji cesarz postawił pa-

pieżowi nie całkiem przemyślane żądanie, aby papież na chwałę 

cesarstwa i na umocnienie zawartego przymierza zezwolił mu na 

mianowanie biskupów, co oznaczałoby niezależność diecezji od 

papieża. Gdy już się zdawało, że papież chce się na to zgodzić  

i wśród licznie zgromadzonych biskupów nie znalazł się nikt, kto 

by zapobiegł temu błędowi, wystąpił Norbert w obecności cesarza 

oraz jego licznych żołnierzy i powiedział: „Co czynisz Ojcze? 

Komu wydajesz swoją owczarnię, aby została rozszarpana? 

Kościół, który przyjąłeś jako wolny, chcesz teraz uczynić nie-

                                                           
113  Dnia 4 czerwca 1133 r. 
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wolnikiem? Stolica Piotrowa domaga się też czynów piotrowych. 

Dla imienia Chrystusowego ślubowałem posłuszeństwo św. 

Piotrowi i tobie; jeżeli jednak uczynisz to, czego się od ciebie do-

magają, oto sprzeciwię się tobie w obliczu Kościoła.” Tymi sło-

wami zakończył Norbert swoją mowę i cesarz odstąpił od swojego 

żądania a papież od brzemiennej w skutkach zgody. 

Tenże Lothar był bowiem bogobojnym cesarzem, odważnym 

wodzem w czasie wojny, niepokonanym w walce, przewidującym 

w decyzjach, postrachem dla nieprzyjaciół Boga, przyjacielem 

sprawiedliwości i wrogiem nieprawości a jego moc widoczna była 

na Sycylii nie mniej niż w Saksonii. Jak długo żył, tak długo za 

Bożą łaską nienaruszenie trwało cesarstwo rzymskie, którym 

rządził. Szanował i lubił on też Męża Bożego Norberta, często 

korzystał z jego rad i codziennie karmił się słowem Bożym przez 

niego głoszonym.  

Pewnego razu zdarzyło się, że zachorował jeden z żołnierzy 

cesarskiego wojska i bardzo był męczony przez złego ducha. Ry-

cerze z płaczem przyprowadzili go do papieża, aby go uzdrowił. 

Papież nie mógł jednak znieść dzikiego zachowania się chorego, 

pozostawił go w kościele ojcu Norbertowi i tym, którzy z nim by-

li, a sam odszedł do swoich apartamentów. Norbert westchnął nad 

nim i powiedział do braci: „Przystąpmy z pokorą i skruszonym 

sercem do Pana, może zechce wejrzeć łaskawie na tego biednego  

i odnowić w nim dzieło rąk swoich.” Powiedziawszy to oddalił się 

nieco, aby modlić się w ciszy. Gdy tak od południa do wieczora 

płacząc modlił się do Pana, wyprosił w końcu uzdrowienie chore-

go. Pod wieczór zły duch opuścił chorego, nie szczędząc przy  

tym siarczystych złorzeczeń. Chory zaś osunął się na ręce to-
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warzysza i zasnął. Gdy po krótkim czasie obudził się, był już cał-

kiem zdrowy. Mąż Boży skłonił go do spowiedzi i przykazał mu, 

jako pokutę oraz dziękczynienie za uzdrowienie, przez dłuższy 

czas zrezygnować z lepszych potraw. Przy czym powiedział mu 

jasno, że jeżeli nie będzie się trzymał tej wstrzemięźliwości, ta sa-

ma męka, z której właśnie się wyrwał, zacznie się na nowo. W ten 

sposób oczyszczony i pojednany z Bogiem udał się z Mężem Bo-

żym do Pizy. Tam znowu nadarzyła się okazja do złego. Nie trzy-

mał się bowiem tego, co mu polecono, a wiedziony ciekawością 

włóczył się sam po mieście, odesławszy swoich towarzyszy. 

Wkrótce znowu zaczął być niemiłosiernie męczony, póki go 

Kapłan Boży, za przyczyną łaski Bożej, znowu nie wyzwolił. 

22. Choroba i śmierć Norberta 
Po tych wszystkich trudach siły zaczęły opuszczać Męża Bożego  

i tak już wycieńczonego surowym trybem życia i pokutą. Choroba 

zaczęła się szerzyć w jego ciele, już to przez trudy podróży, już to 

przez niezdrowe powietrze. I tak, nie bez wielkich trudności, wró-

cił z Włoch do swojego miasta Magdeburga. Tutaj leżał cztery 

miesiące złożony ciężką niemocą. W końcu, w ósmym roku swo-

jej posługi biskupiej, którą wiernie i sumiennie wypełniał, zmarł 

szczęśliwą śmiercią, do końca całkiem świadomy, błogosławiąc 

wszystkich obecnych. Nie mógł, jak powiedział Augustyn, źle 

umrzeć, bo przecież dobrze żył. A był to rok od Narodzenia Pań-

skiego 1134, w środę po Zesłaniu Ducha św., 6 czerwca, piątego 

roku pontyfikatu papieża Innocentego, dziewiątego roku 

panowania króla Lothara. 
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23. Spór o miejsce grobu 
Po śmierci arcybiskupa rozgorzał niemały spór między katedrą  

a kościołem Mariackim o to, gdzie Norbert ma być pochowany. 

Kanonicy katedralni wyjaśniali, że katedra jest najważniejszym 

kościołem miasta i dlatego wypada, aby w tym kościele prochy 

zmarłego odbierały cześć i aby tam oczekiwał na powtórne przy-

jście Chrystusa, gdzie miałby swoją siedzibę, gdyby jeszcze żył. 

Na te argumenty odpowiadali bracia z kościoła Mariackiego, że 

był nie tylko biskupem, ale też aż do śmierci ich szczególnym 

ojcem i przełożonym, i dlatego oni powinni otrzymać jego ciało. 

To jest nakaz miłości, pochować go między jego braćmi i synami, 

których wskrzesił do nowego życia przez posiew słowa Bożego. 

Aby zakończyć ten spór wysłano poselstwo do cesarza Lothara, 

żeby on rozstrzygnął, jak należy postąpić. Tymczasem ciało 

zmarłego przeprowadzano codziennie do innego klasztoru w 

mieście i odprawiano uroczyście wszystkie należne nabożeństwa. 

A pomimo letnich upałów ciało pozostawało nienaruszone. Po 

ośmiu dniach, gdy posłańcy wrócili od cesarza, ciało zgodnie z 

jego decyzją pochowano przed ołtarzem w kościele Mariackim. 

Kilka lat później przeniesiono grób do chóru. Tutaj czeka na dzień 

ostateczny, w nadziei szczęśliwego zmartwychwstania, którego 

pragnie każda ludzka dusza. 
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