
Święty  Brendan

patron żeglarzy i podróżników



Jest jednym najbardziej czczonych i najpopular-

niejszych świętych Irlandii, Szkocji i Walii. Zaliczany

do grona tzw. 12 Apostołów Irlandii, jest jedną

najsłynniejszych postaci haliografii średniowiecza.

Otrzymał staranne wykształcenie pod okiem Ity

Irlandzkiej, zwanej “drugą świętą Brygidą”. Gdy miał

sześć lat, został wysłany do szkoły przyklasztornej

świętego Jarlatha w Tuam by kontynuować naukę.

Następnie kształcił się u wielkiego mistrza, świętego

Finiana. W 512 r. został wyświęcony na księdza przez

świetego Erca.

Święty Brendan (484-577)



Przez następne dwadzieścia lat żeglował do

wszystkich wysp otaczających Irlandię, Szkocję

i Walię a także do Bretani niosąc słowo Boże

i zakładając klasztory.

Zmarł około roku 577. Chcąc uniknąć sytuacji,

w której jego wyznawcy uczyniliby z jego ciała

relikwie, Brendan przed swoją śmiercią

zorganizował przeniesienie swego ciała do

założonego przez niego klasztoru w Clonfert, gdzie

został pochowany.



W średniowieczu kult św. Brendana był bardzo

rozpowszechniony. Katedra w Clonfert

(powstała w miejsce klasztoru, założonego

w 563 przez Brendana) nosi jego wezwanie i tu

też spoczywają jego relikwie. Istnieją także

miejsca nawiązujące nazwą do świętego: m.in.

miasto Szint-Brandan we Francji czy grupa

wysp Cargados Carajos, znanych jako Saint

Brandon Rocks lub Saint Brendan's.



Ze względu na swoje podróże w poszukiwaniu Ziemi

Obiecanej uzyskał przydomek „podróżnik”. Główne

dzieła poświęcone świętemu i jego legendzie to “Życie

Brendana” w kilku wersjach łacińskich i irlandzkich

(Vita Brendani/Betha Brenainn) i szerzej znana

“Żegluga świętego Brendana opata” (Navigatio sancti

Brendani abbatis). Na jej podstawie przypisuje mu się

podróże nie tylko do Irlandii, Walii Szkocji czy

Bretanii ale także na Azory, Wyspy Owcze, Islandię,

Grenlandię a nawet do Ameryki Północnej.



Podróże Brendana stanowią jedną z najbardziej niezwykłych i trwałych

europejskich legend. Ich opis przetłumaczono na wiele języków co miało spory

wpływ nie tylko na rozwój jego kultu, ale także na kształtowanie się pojęć

z dziedziny geografii. Badaczom trudno jest rozróżnić co w tych opisach jest

faktem, a co mitem.



Tim Severin, podróżnik i badacz oraz jego żona Dorothy, mediewistka, zwrócili

uwagę, że dzieło Navigatio Sancti Brendani Abbatis (Podróż świętego Brendana,

opata) różni się od typowych haliografii. Nie opisuje cudów, dokonanych przez

świętego, natomiast zawiera dokładne dane geograficzne.

Severinowie skłonili się ku tezie, głoszonej przez część badaczy, że Navigatio nie

jest wytworem fantazji, lecz opisem rzeczywistej podróży. Porównując opis

i warunki geograficzne (prądy morskie, przeważające wiatry, wyspy) Tim Severin

doszedł do wniosku, że Brendan mógł żeglować z Irlandii przez Islandię do

Ameryki Północnej, stawiając tym samym irlandzkich zakonników jako

odkrywców Ameryki w VI wieku.



Słabym punktem tej teorii było, zawarte jasno w Navigatio stwierdzenie, że

podróż odbyto w łodzi pokrytej skórą. Tymczasem, uważano, że skóra namoczona

na długo w wodzie, gnije i traci swoje właściwości mechaniczne. Aby dowieść, że

podróż taka jest możliwa, Tim Severin zbudował łódź podobną do używanej przez

św. Brendana i przepłynął w 1976-77 z Irlandii do Ameryki Północnej przez

Islandię.





Według innego badacza, Paula Chapmana,

Kolumb właśnie z “Żeglugi świętego Brendana

opata” dowiedział się, że najbardziej sprzyjające

prądy morskie i wiatry do podróży na zachód są

w okolicy Wysp Kanaryjskich, a do podróży na

wschód na trasie położonej bardziej na północ,

i tychże szlaków trzymał się podczas wszystkich

swoich czterech wypraw.



Wyniki przytoczonych badań wskazują, że święty Brendan był rzeczywiście

wielkim podróżnikiem i żeglarzem. Dlatego słusznie jest patronem żeglarzy

i podróżników.



W Polsce, święty Brendan był postacią nieznaną. Dlatego, Travelbit postanowił

przywołać jego pamięć. W dniu 16 maja 2019 (16 maja to dzień wspomnienia

liturgicznego tego Świętego) w kościele farnym, pod wezwaniem św. Stanisława

i św. Wojciecha w Rzeszowie, odbyło się poświęcenie obrazu świętego Brendana.

Obraz – namalowany przez Joannę Wałek, studentkę krakowskiej ASP - został

umieszczony na stałe na jednym z ołtarzy, tej najstarszej rzeszowskiej świątyni.



Rzeszów 16 maja 2019 

– uroczystość poświęcenia obrazu świętego Brendana


