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dotyczące Salve Regina i Dominikanów

….

… - Ale co taki gwałt ? Obiad stygnie?
- Tak, a potem chcemy iść na „Salve Regina”.
- Co to znów za „Salve Regina”?
- Nie wiesz? To znaczy po łacinie „witaj, królowo”, to taka pieśń do Matki Boskiej.
-To wiem, ale co to jest u was, w tym dziwacznym Sandomierzu?- To takie wzgórze, właściwie 
kopiec. Zresztą zobaczysz. I chodźmy już jeść bo to dość daleko.
……

Nie minęła godzina, gdy cała paczka , nawet z Jackiem i Urszulką, wędrowała polnymi 
miedzami i dróżkami na „Salve Regina”.
…-Wygląda, jakby był usypany – zauważył Jerzy.
….Cała gromadka usadowiła się na trawie. Wacek znów zaczął :
..Pagórek ten (Baska nie śmiej się) istnieje tu od niepamiętnych czasów. Może i został usypany,
kto wie?...Oczywiście jest tu o tym legenda – bo o czym w Sandomierzu nie ma legendy? A 
było to tak : W klasztorze dominikańskim, którego przeorem był wtedy Sadok – modliło się 
raz 49 braci. Zasiedli wszyscy w refrektarzu i śpiewali wspólnie psalmy...Jak chciał obyczaj – 
najmłodszy z nich miał odczytać żywot świętego, którego imię wypadało na ów dzień. Mnich 
otworzył księgę i przeczytał przeznaczoną na dzień ten naukę- gdy nagle z przerażeniem wbił 
oczy w biały margines na dole księgi. Ukazały się przed nim ogniste wyrazy : „Dziś w 
Sandomierzu męka Sadoka , a z nim 49 braci...”. Przeczytał te słowa głośno, a mnisi padli na 
kolana i zaczęli śpiewać pieśń do Matki Boskiej „Salve Regina”. Tymczasem w mieście wrzała 
bitwa. Nagły zagon Tatarów...wpadł do miasta, pokonał mieszkańców i mordując pokonanych
parł naprzód. ..Pękły z trzaskiem bramy klasztorne, wpadli do komnaty, w której byli mnisi i 
wszyscy padli pod nożami i szablami Tatarów. Ginęli z pieśnią „Salve Regina” na ustach. 
Ciała ich właśnie pochowano tutaj i usypano ten kopiec na ich cześć. Odtąd podobno co 
pewien czas ukazują się tu ogniste słowa „Salve Regina”.
...Te słowa „Salve Regina”, które tu widzicie wypalili konfederaci barscy. Oczywiście 
zginęłyby one dawno, ale uczniowie seminarium duchownego urządzają tu co roku wycieczkę 
i tradycyjnie wypalają je na nowo….
…-Więc tu leżą prochy 50 męczenników. Biedny ten Sandomierz, tyle napadów i rzezi 
przeszedł- rzekła Alinka.
- Tak. Długosz pisze w swoich kronikach, że po takiej jednej rzezi tatarskiej krew od zamku 
płynęła do Wisły strumieniami i aż rzeka się na czerwono zabarwiła. I znowu legenda : Kiedy 
król Zygmunt chciał stawiać w Krakowie jakiś kościół- zapragnął do niego relikwii z Rzymu i 
posłał z tym posłów...Ojciec Święty kazał posłom wrócić i przywieść mu kosz ziemi z 
cmentarza sandomierskiego. Kiedy z tym koszem przed nim stanęli- rzekł : „Powiedzcie 
królowi, że ma święte relikwie i w swoim kraju, Patrzcie, Wziął garść ziemi z kosza i ścisnął ją
w dłoni : pociekła z niej krew. „Oto wasza relikwia- krew męczenników – rzekł papież.”
….- Więc jutro idziemy do lochów – odezwała się jedna z postaci na oknie głosem Zbyszka.- 
Wiesz, wierzyć mi się nie chce w te wszystkie nadzwyczajności : lochy, legendy, napady 
Tatarów, może i duchy…
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