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Na każdym etapie edukacji historycznej: w szkole podstawowej, ponadpodstawowej, a nawet na studiach
dzieje naszej cywilizacji od zdobycia Rzymu przez barbarzyńców w 476 r. ukazywane są z perspektywy Zachodu. O istnieniu Bizancjum na lekcjach historii przypominają nam – paradoksalnie – Arabowie i Turcy. Przepełniona podstawa programowa nie tylko nie pozwala nauczycielom na zwrócenie należytej uwagi na dzieje
cesarstwa rzymskiego na Wschodzie aż do jego upadku w 1453 r., lecz także marginalizuje znaczenie wpływów
bizantyńskich na zarówno zachodnio-, jak i wschodnioeuropejską, w tym polską, kulturę. Wierzymy, że zebrane
w tym numerze artykuły pozwolą nauczycielom włączać wątki dotyczące Bizancjum do lekcji poświęconych
europejskiemu średniowieczu, ukazując je w możliwie pełnym świetle.
Szczególnej uwadze polecamy również artykuł Karoliny Biedki o Brytyjce, która niespełnioną miłość do
Ignacego Jana Paderewskiego przelała na Polaków i Polskę u progu i po odzyskaniu przez nią niepodległości.
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(Dla)czego warto uczyć
o Bizancjum w polskiej szkole?
Andrzej Kompa
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amo tytułowe pytanie jest nieledwie krępujące.
W wielkich syntezach historii cesarstwo wschodnie zajmuje poczesne miejsce. Jeszcze kilka dekad
temu, choć w naszej refleksji historycznej i w edukacji powszechnej było, owszem, niedostatecznie
reprezentowane, nie trzeba by pewnie udowadniać, że
Bizancjum, wielka i immanentna część Europy, musi
być odpowiednio odzwierciedlona w naszej świadomości historycznej. Czas jednak płynie i potoczne oraz
naukowe myślenie o dziejach się zmienia. Jeśliby dzisiaj
przyjrzeć się powszechnym polskim przeświadczeniom
na temat Bizancjum, uderzają trzy rzeczy.
Po pierwsze, dawne skojarzenia z Bizancjum wygasły. Zarówno w drugiej połowie XIX w., jak i w międzywojniu dla znacznej części polskiej elity politycznej,
intelektualnej i artystycznej bizantyńskość jednoznacznie wiązała się z caratem, z Rosją i Rusią w ogólności. Oddziaływała XIX-wieczna propaganda państwowa
cesarstwa rosyjskiego, a literatura, religijność i wyraz
artystyczny, tak pod wieloma względami odmienne od
naszego rodzimego, kojarzyły się bardzo mocno. Dziś
nie da się już, poza bardzo izolowanymi nawiązaniami,
wychwycić takiej asocjacji.

Cesarstwo Bizantyńskie ok. 1025 r.

Po drugie, Bizancjum stało się obelgą w dyskursie
publicznym, i to ponad politycznymi podziałami. Negatywne stereotypy bizantyńskie są w kulturze europejskiej stare. Impulsu dodawały im zarówno wypowiedzi
mędrców francuskiego oświecenia, wpływowe pisarstwo Edwarda Gibbona, orientalizm, jak i ujęcia historiograficzne sprzed bujnego rozkwitu bizantynistyki.
Cesarstwo konstantynopolitańskie jawiło się jako złote, kolorowe, ale zdegenerowane. Jałowość intelektualna i artystyczna, przerost biurokracji, niezdolność
do reformy, pusta a przesadna pobożność, logomachie
i walki religijne, spiętrzenie intryg, niehumanitarność,
trucizna i przekupstwo jako główna metoda działania,
wyzysk, pompatyczność władzy na wzór orientalnych
satrapii, beztroskie marnotrawienie funduszów, tysiącletni uwiąd aż do ostatecznego zniszczenia. Wszystkie
te cechy w różnej intensywności składają się na ahistoryczny, krzywdzący i wciąż tak popularny stereotyp.
Wątpię, by polscy politycy, artyści, publicyści i samorządowcy zdawali sobie sprawę, skąd się biorą i co
miały w ówczesnym zachodnioeuropejskim klimacie
intelektualnym wyrażać te zarzuty. Powtarzają je na
dalekim etapie pośredniości, ale czynią to chętnie. Aktualnie prowadzone przeze mnie badania pokazują, że
w dzisiejszej Polsce nawet osoby niepotrafiące ulokować na mapie ani Bizancjum, ani Konstantynopola, co

„bizantyjski” czy „bizantyński”?
Choć nasz słowiański język i jego fonetyka
nieco lepiej znoszą wersję „bizantyjski” (por. ros.
wizantijskij), to alternatywa jest poprawniejsza.
Po białorusku, bułgarsku, rosyjsku, serbsku czy
ukraińsku Bizancjum to zawsze Wizantija, w rodzaju żeńskim. Tymczasem polszczyzna przyjmuje
tu rodzaj nijaki i dobrze nam znany łaciński sufiks -cjum (łac. -tium). Stąd analogicznie Lacjum
→ latyński, Bizancjum → bizantyński. Obie wersje
dopuszczają słowniki PWN, ale Komisja Bizantynologiczna (obecnie przy Polskim Towarzystwie
Historycznym) od lat 70. XX w. popularyzuje wersję bizantyńską (choć pojedynczy uczeni nadal
preferują wersję odmienną).

Bizancjum w szkole

Wpływy na mapie świata

Cesarstwo bizantyńskie było wieloetnicznym, wieloreligijnym i ponadregionalnym tworem politycznym
i kulturowym, obejmującym znaczne terytoria Europy,
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Wstąpiło w rolę
klasycznego cesarstwa rzymskiego, BĘDĄC cesarstwem rzymskim i nigdy od takiej tożsamości politycznej, aż do upadku w 1453/1461 r., nie odstępując. Odciskało piętno polityczne i kulturowe na wszystkie swoje,
nawet utracone, terytoria i na sąsiadów znajdujących się
w orbicie wpływów. Dobrym przykładem są np. Gruzja,
Abchazja, Armenia, ale też Nubia, Bułgaria, Węgry,
Chorwacja. Jak pouczająco pokazują zabytki architektoniczne i epigraficzne Sardynii z wieków VII–IX, wpływ
cywilizacyjny Bizancjum, wyrażający się w tytułach
wielmożów, języku inskrypcji, sposobie budowania
kościołów, mógł trwać przez wiele dekad czy nawet
100–200 lat po tym, gdy dane terytorium wypadło spod
politycznej jurysdykcji Konstantynopola i nie było już
możliwe utrzymywanie stałych kontaktów między nim
a bizantyńskim centrum władzy.

5

Chrześcijańskie imperium

Wczesne Bizancjum jest ze swym zachodnim bliźniakiem pierwszym trwałym imperium chrześcijańskim. Wzmiankowanie Armenii i Etiopii (Aksum) jako
pierwszych trwale ochrzczonych władztw jest oczywiście słuszne, roli cesarstwa zachodniego i jego państw
sukcesyjnych nie da się zanegować, ale to wschodni
Rzym obejmował jurysdykcją zarówno Ziemię Świętą,
jak i większość biskupstw i metropolii. To na terenie Bizancjum odbywały się pierwsze sobory Kościoła niepodzielonego, tu działali czytani i na Wschodzie, i na
Zachodzie ojcowie Kościoła, wpływowi teologowie pokroju Bazylego z Cezarei, Grzegorza z Nyssy, Grzegorza
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Te trzy powody same w sobie wystarczą do naukowej
i edukacyjnej apologii państwa znad Bosforu. Trzeba
jednak dodać jeszcze jeden element. Zarówno obecna
podstawa programowa nauczania historii, jak i duża
część napisanych w ostatnim dziesięcioleciu podręczników szkolnych traktuje Bizancjum jako marginalia
Europy.
Więcej uwagi cesarstwo uzyskuje jedynie w okresie
wczesnym, w tym szczególnie za Justyniana I (527–
565) w związku z jego niemal udanym, ale summa summarum efemerycznym planem odtworzenia cesarstwa
jako obejmującego wszystkie terytoria cesarskiego
Rzymu. Fakt, że Bizancjum i przedtem, i potem BYŁO
cały czas Rzymem, a także to, że chwilowe odbicie Italii
nie spowodowało przeniesienia centrum władzy z Nowego do Starego Rzymu, najczęściej podczas lekcji zupełnie umyka. W rezultacie Bizancjum pojawia się jako
chwilowe imperium, a nie podmiot w geopolitycznej
łamigłówce Starego Świata ważny i wpływowy przez
niemal tysiąc lat. Potem cesarstwo pojawia się jeszcze
wzmiankowo w kontekście ikonoklazmu, krucjat i schizmy wschodniej, ale zachodocentryczne ujęcie dwóch
ostatnich procesów historycznych czyni z Konstanty-

nopola bohatera drugiego planu i nie pozwala wyjaśnić
jego roli.
Największym błędem jest to, że w doświadczeniu
edukacji historycznej wielu młodych Polaków Bizancjum pojawia się przez jedną jednostkę lekcyjną szkoły średniej, i to wraz z cywilizacją arabską. Tego, że
Mahomet, Arabowie i kalifat Umajjadów i Abbasydów
zasługują na osobną lekcję nawet na najbardziej podstawowym poziomie nauczania historycznego, argumentować nie trzeba. Ich wpływ i dalszy rozwój polityczny,
religijny i kulturowy Arabów i islamu widoczny jest aż
do dziś, obejmuje znaczne połacie świata i Europy, polski uczeń musi taką wiedzę posiąść, by rozumieć rzeczywistość nie tylko przeszłą, lecz także dzisiejszą. Tym
niemniej na osobną lekcję nawet na poziomie dziejowej
edukacji podstawowej zasługuje także Bizancjum – bo
także i ono, choć już w sensie politycznym nie istnieje,
wywierało i wywiera wpływ na historię. Wieloaspektowy, bezpośredni i pośredni, polityczny, religijny
i kulturowy. Nie omija on terytoriów dawnej i dzisiejszej Rzeczypospolitej. Zatem, powtórzmy: (dla)czego
warto uczyć o Bizancjum w polskiej szkole?

klucz do epoki

najmniej w biernym słownictwie stosują słowo „bizantyński” jako przymiotnik pejoratywny, a zarówno na poziomie ogólnokrajowym, jak i lokalnym (prasa regionalna i gminna) słowo to używane w tym kontekście jest
od mniej więcej 20 lat z narastającą częstością, znacznie
częściej niż w innych krajach europejskich.
Po trzecie wreszcie, polska alternatywna i skrajna
prawica wróciła do stosowania określenia „cywilizacja
bizantyńska” w takim znaczeniu, w jakim stosował ją
przed wojną Feliks Koneczny. Swoisty a niezrozumiały renesans myśli historiozoficznej Konecznego lokuje
Bizancjum poza Europą, tworzony był przez historyka
znającego łacinę, ale nieznającego greki, korzystającego
z historiografii bizantyńskiej w sposób śladowy i przepojonego negatywnymi stereotypami na temat Bizancjum, Żydów, Rusi.

klucz do epoki

z Nazjanzu, Jan Chryzostoma, Jana z Damaszku. To na
terenie cesarstwa wschodniorzymskiego (Egipt, Syria,
Palestyna) narodził się monastycyzm.
Oczywiście chrześcijaństwo kwitło także w cesarstwie zachodnim, w Italii, Afryce Północnej, na Półwyspie Iberyjskim, oczywiście rola biskupa Rzymu z następującymi stuleciami zwiększała się nie bez udziału
geopolityki, sprawiającej, że papiestwo podlegało zachodnim politycznym wpływom, ale rola Konstantynopola nie może być odsunięta na bok. Chrześcijaństwo
uczynił religio licita Konstantyn Wielki, ojciec-założyciel Konstantynopola, Nowego Rzymu, a religią państwową ustanowił je Teodozjusz Wielki, władca przeważająco w Konstantynopolu rezydujący.

Wzmacnianie tożsamości
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Trwała działalność misyjna Bizancjum w okresie
wczesnym i średnim rzutowała na poszerzanie się jego
pola wpływu na dalsze obszary (Cyryl i Metody i ich
rola dziejowa w tworzeniu się kultury Słowiańszczyzny), a polemiki religijne z ortodoksją wspieraną przez
władców Bizancjum i patriarchat konstantynopolitański
warunkowały rzeźbienie się własnej tożsamości wielu
grup etnicznych i religijnych. Rzecz dotyczy np. tzw.
niechalcedońskich Kościołów wschodnich i społeczności Ormian, Koptów, Asyryjczyków itd. Tak wzmacniana tożsamość pomogła wymienionym etnosom
przetrwać przeciwności – a w konsekwencji dotrwać
do dziś. Z naszej perspektywy tylko teoretycznie są to
odleglejsze, zdawałoby się egzotyczniejsze peryferie –
wystarczy podać przykład Ormian w Rzeczypospolitej
przedrozbiorowej i obecność Ormian (także prawosławnych Gruzinów) albo Egipcjan w dzisiejszej
Polsce, by unaocznić, że i ten wątek może okazać się
pożyteczny, nie tylko w kontekście bliskowschodnim.

Miasto Konstantyna
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Nowy Rzym nad Bosforem, Konstantynopol, pozostawał przez kilka stuleci największym modelowym

Mozaika przedstawiająca Bazylego Wielkiego

miastem, stolicą świata, a przynajmniej dużej jego części. Przedmiot zachwytu pielgrzymów, wysłanników
i podróżników robił piorunujące wrażenie na Waregach, Rusinach, Słowianach z Bałkanów, Arabach, krzyżowcach z Zachodu.
Klasyczna metropolia (i dodajmy: miasto przeformułowane, zbudowane na nowo przez fundatora,
Konstantyna Wielkiego) przeniesiona jako żyjący organizm miejski w średniowiecze była modelem centrum władzy i miasta stołecznego dla wielu sąsiadujących ludów, niedoścignionym wzorcem, obiektem
pożądania. Choć nie osiągnęła nigdy liczby ludności
równej pierwowzorowi (maksymalną liczbę mieszkańców w czasach Justynianowego rozkwitu szacuje
się na 600 000), mieściła największy kościół świata
chrześcijańskiego (do wybudowania renesansowej
Bazyliki św. Piotra w Rzymie), arterie z placami i portkami, kilkadziesiąt kościołów, przeszło 150 cystern,
biblioteki, portyki. Spełniała każdą funkcję miejską
i stanowiła scenerię wielu wydarzeń ważnych w skali
i Bizancjum, i świata.
Choć źródeł do dziejów bizantyńskiego Konstantynopola mamy bardzo wiele, a i w dzisiejszym Stambule
znajduje się ogromna liczba zabytków tamtej przeszłości,
wciąż za mało należnego miejsca oddajemy w lekcjach bizantyńskich Królowej Miast (albo Miastu Królującemu,
jak pisali ówcześni greccy intelektualiści). Warto to zmieniać tym bardziej, że i polskojęzyczna literatura dotycząca tematu jest pokaźna. Wątków do wybrania jest bardzo
wiele – można posłużyć się motywem miasta tworzonego
we wszystkich swych funkcjach przez przybyszów (bo
przecież niewielka tylko część przodków konstantynopolitańczyków była obywatelami przedkonstantyńskiej
polis Bizancjum), można pokazać topografię zamieszek
i buntów, przedstawić uczniom reagowanie miejskiej społeczności na epidemie, trzęsienia ziemi i zagrożenia. Można otworzyć drzwi do niezwykłego miasta, idąc śladami
procesji kościelnych czy adventus, uroczystego wjazdu
cesarskiego od Złotej Bramy w Murach Teodozjańskich

Święci Cyryl i Metody na obrazie Zachariego Zografa (1848)

Justynian na mozaice w kościele San Vitale w Rawennie

klucz do epoki
Rekonstrukcja Konstantynopola z lotu ptaka – na pierwszym planie Wielki Pałac i Hipodrom, dalej ulica Mese (środkowa) oraz fora

Mapa Konstantynopola florenckiego
kartografia Cristofora Buondelmontiego z 1422 r. – najstarsza zachowana
mapa miasta, jedyna sprzed zdobyciem
go przez Turków w 1453/1461 r.

do Wielkiego Pałacu. Można też pokazać topografię biedy
i dostatku albo wielokulturowość miasta i stołecznego,
i portowego. A to tylko niektóre wątki, którymi można
zainteresować uczniów.

Źródła wiedzy

Wpływ na zmiany kulturowe w Europie

Kwestia ta wiąże się z poprzednią. Ostatnią bodaj
za swego istnienia kulturową przysługę całemu kontynentowi oddało Bizancjum w przeddzień upadku, gdy
kilku intelektualistów bizantyńskich znalazło schronie-

7

Twórczość artystyczna

Sztuka bizantyńska, promieniująca na rozległe obszary Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, stanowiła jakość
nową i trwałą. Więcej na jej temat pisze w osobnym
artykule Piotr Ł. Grotowski, tu warto tylko podkreślić,
że była siłą rzeczy niezwykle różnorodna. Wbrew
temu, co pokazuje dzisiejszy stan jej zachowania, nie
ograniczała się jedynie do obsługi religii i ukazywania
rzeczywistości nadprzyrodzonej, a będąc pod wieloma
względami artystycznie i technicznie w swoim czasie
niedoścignioną, docierała – w prezentach dyplomatycznych bądź aktach grabieży (IV krucjata, 1204 r.) –
w najodleglejsze zakątki Europy.
Innowacyjna zarówno w architekturze świeckiej, jak
i sakralnej, malarstwie, jak i sztuce przedmiotów zbytku
(w tym tych najbardziej luksusowych), twórczość artystyczna Bizancjum, sięgająca dalej niż wpływy polityczne władzy cesarskiej, stanowi immanentną część
kultury europejskiej, a niezależnie od tego dostarczyła
też znacznej inspiracji sztuce arabskiej, tureckiej, od
sztuki Umajjadów po meczety stambulskie Sinana. Nie
powinna być traktowana jako odległa, ale właśnie przez
rozległość europejskich wpływów jako warta omówienia albo chociaż wspomnienia.

Odmienność średniowiecza

Cesarstwo konstantynopolitańskie wypracowało wiele specyficznych rozwiązań politycznych,
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Bez wielkiej pracy bizantyńskich ludzi pióra
i kopistów nasz dostęp do dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza literackiego, greckiej kultury klasycznej,
byłby nieporównanie uboższy. Elity cesarstwa nie tylko
opierały się na Biblii, ale w praktyce edukacji wciąż czytały Homera. Nawet jeżeli realia się zmieniły, im dalej
od starożytności, przepisywano dzieła kontekstowo
nieraz bardzo już odległe od ówczesnych realiów albo
traktujące o rzeczach nieakceptowanych z perspektywy
ówczesnej chrześcijańskiej ortodoksji. Biblioteka patriarchy Focjusza (IX w.), zbiór niejednorodnych (czasem jednoakapitowych a czasem wielostronnicowych)
streszczeń i recenzji dzieł wielu gatunków, dedykowany
bratu i poniekąd poświadczający nie tylko subiektywne
zainteresowania czytelnicze, ale też sposób rozumienia
i oceny wartości ksiąg, daje dowód tego, jak wiele dzieł
nie zachowało się do dziś. Wielu zresztą dzieł klasycznych nie mielibyśmy dzisiaj, gdyby nie ich wykorzystywanie i przepisywanie w Bizancjum. Wyraża się w tym
ciągłość literatury greckiej, ale waga wielu z dzieł wykracza znacznie poza nią samą, stanowiąc część ogólnego kanonu literatury.

nie we Włoszech, przywożąc na miejsce swoje umiejętności nauczycielskie (uczyli gramatyki i literatury
greckiej) i bezcenne biblioteki. Przybywali zresztą do
Italii już od pewnego czasu, zapraszani przez mecenasów-polityków i uczonych Florencji, Rzymu, Padwy czy
Ferrary. Obecność na miejscu Manuela Chryzolorasa,
Demetriusza Chalkokondylesa, Teodora Gazesa czy
kardynała Bessariona dodała nowego bodźca i niepomiernie poszerzyła horyzonty włoskiego odrodzenia, dostarczyła dzieł w nowych, kompetentnych tłumaczeniach, otworzyła nowy rozdział słownikarstwa,
pokazała światu łacińskiemu Platona.

klucz do epoki
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społecznych i kulturowych, odmiennych od pozostałych prowincji europejskiego średniowiecza. Mimo
istnienia, niekiedy wpływowej i zagrażającej władzy,
elity możnowładczej, nigdy nie wypracowano struktur
feudalizmu, które byłyby analogiczne do zachodnioeuropejskiej wersji.
W społeczeństwie kultywowano licznego rodzaju
powiązania symboliczne, wywodzone z prawa rzymskiego, kultury chrześcijańskiej i lokalnych wzorów
– jak adopcja, rodzicielstwo chrzestne, przewodnictwo duchowe czy zbratanie (adelphopoiesis), łączące dwóch dorosłych mężczyzn rodzajem rytuału
religijnego, zawierane w różnych kontekstach duchowych czy nawet politycznych (ten ostatni rodzaj więzi
doczekał się dopiero ostatnio pełnego rozpoznania
dzięki monografii Claudii Rapp, Brother-making in late
antiquity and Byzantium). Wyjątkowo interesująca jest
utrzymująca się jeszcze od czasów przedbizantyńskich
(Dioklecjan i początki dominatu) aż do okresu dynastii
Komnenów (XII w.) rola eunuchów dworskich w Konstantynopolu, z których część była niezwykle wpływowa (Chryzafiusz w V w. czy Jan Orfanotrofos w XI w.,
przykłady można by mnożyć), ale większość pełniła
poślednie funkcje, za to niemal w każdej sekcji dworu.
To ciekawe, że w arcychrześcijańskim Bizancjum nie
odmawiano eunuchom, samotnym i bezpłodnym mężczyznom, wychowywanym z reguły poza tradycyjnymi
rodzinami, prawa do adopcji dzieci. Historycy ówcześni traktowali ich jednak często nieżyczliwie i z uprzedzeniem, i z rzadka tylko doczekiwali się apologii na
piśmie.
Przykładów odrębności kulturowej tej części Europy od Zachodu znaleźć można znacznie więcej, i warto
to czynić, by wizja średniowiecza, którą przekazujemy,
nie była przesadnie okcydentalistyczna.
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Model i struktury władzy

Monarchia konstantynopolitańska zajmuje swoje
własne miejsce w dziejach ustrojów Europy i świata. To nad Bosforem klasyczny rzymski diadem przekształcił się w koronę i to tu po raz pierwszy biskup
miejsca włożył koronę na głowę władcy (V w.). Pozycja
ustrojowa monarchy bazowała na klasycznym rzymskim Auguście, podlegała modyfikacjom – ale nigdy
nie uległa podważeniu. Bizancjum było cesarstwem
od pierwszego do ostatniego dnia swego istnienia,
a różnice w sposobie zarządu państwem wyrażały się
w kilku fundamentalnych i wielu pomniejszych, ewolucyjnych reformach struktur urzędniczych. Lekcja
w szkole średniej nie daje na to czasu, ale ze względu na
uporczywość stereotypowego spojrzenia na biurokrację bizantyńską warto chociaż napomykać albo pokazać
na przykładzie, że system nie był ani nieadekwatny
w stosunku do wyzwań, ani nadmiernie przerośnięty, ani niewydajny. Kilkakrotnie musiał reagować na
dramatyczne zmiany obszaru i konieczności odmiennego zarządzania, i wychodził z tych konieczności z niezmienioną sprawnością.

Corpus Iuris Civilis – pierwsze drukowane wydanie z 1583 r. przygotowane przez
francuskiego prawnika Dionizego Godefroya

Rozmiary korupcji bizantyńskiej także nie były
aż tak duże, jak sądzono; dawniejsze poglądy na ten
temat zrewidowano. Warto też podkreślić, że cesarstwo wypracowało wzorcowy model kancelaryjny.
Aż do VII/VIII w. wpływał on na kurię papieską, a na
obu z nich wzorowana była kancelaria karolińska, za
którą poszły liczne monarchie europejskie.

Legislacja

Prawo bizantyńskie to kontynuacja prawa rzymskiego. Ten aspekt dziejów Bizancjum podręczniki
szkolne z reguły podkreślają adekwatnie. To przecież
we wschodniej części cesarstwa rzymskiego już od III w.
tworzono prywatne zbiory konstytucji cesarskich, to
tu powstał w V w. Kodeks Teodozjusza, a w pierwszych
latach panowania Justyniana Wielkiego komisja pracująca z inspiracji i nie bez udziału cesarza przygotowała
trzyczęściowy, fundamentalny dla historii i przyszłych
dziejów prawa Corpus Iuris Civilis, złożony z Kodeksu
(pełnego zbioru konstytucji od II do VI w.), Instytucji
(zwięzłego podręcznika dla prawników) i Digestów (olbrzymiego wypisu z rzymskich autorytetów prawnych).
Podobnie monumentalnego zbioru praw Bizancjum
doczekało się jeszcze raz, w postaci Bazylik z końca
IX w., pisanych już po grecku (język ten wyparł łacinę
z tekstów prawnych już za Justyniana I), zbierających
zarówno tamte starsze prawa, jak i ponad 350 lat późniejszego prawodawstwa. Druga z kolekcji prawnych
miała znaczny wpływ na wschodnie płuco Europy, ale
korpus justyniański zyskał z czasem fundamentalne

Pierwsza szkoła wyższa

Miejsce Konstantynopola w historii europejskiej
edukacji jest stanowczo zbyt mało znane. Początków
uniwersytetów upatruje się w drugim milenium naszej
ery, w Bolonii i Paryżu, a tymczasem to w stolicy Bizancjum, na mocy dwóch konstytucji Teodozjusza II z lutego i marca 425 r. powstała państwowa szkoła wyższa,
którą mutatis mutandis można nazywać uniwersytetem. To nie ona przyczyniła się swym przykładem do
powstania uniwersytetów zachodnich, nie miała wydziałowej struktury, nie wydawała dyplomów i stopni
naukowych, nie wybierała sobie rektora. Tym niemniej
powstała – i to jako szkoła świecka – z polecenia władcy, przy czym w jednym akcie prawnym opisywano różne aspekty jej funkcjonowania, od liczby profesorów po
lokalizację i organizację miejsca. Jednolita była procedura najmowania i zwalniania nauczycieli, jedno miejsce (zrazu konstantynopolitański Kapitol), częściowo
program kształcenia (dla prawników – zreformowany
potem przez Justyniana w 533 r.; jest nam mniej więcej
znany). Na miejscu kształcono w zakresie gramatyki
i retoryki łacińskiej i greckiej, zatrudniano także filozofa i nauczycieli prawa. Szkoła działała co najmniej
do końca VI w., jej następczynie (choć czy bezpośrednie
kontynuatorki?) kreowali w IX w. wpływowy cezar Bardas i w XI w. cesarz Konstantyn IX Monomach.

Kontakty ze światem

Bizantyński bumerang

Powodów, dla których warto poświęcać Bizancjum
więcej uwagi w polskiej szkole, jest oczywiście więcej.
Warto zwrócić uwagę na jeszcze tylko jeden z nich –

Bizancjum – podstawowa literatura:
]] Herrin J., Bizancjum. Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium, przekł. N. Radomski, Warszawa 2010 (żywo napisane, dobre jako pierwsza lektura).
]] Sarris P., Bardzo krótkie wprowadzenie do Bizancjum, przekł. A. Kompa, Łódź 2020 (najkrótszy zarys).
]] Świat Bizancjum, t. 1–3, red. C. Morrisson (t. 1), J.-C. Cheynet (t. 2–3), przekł. A. Graboń,
Kraków 2007–2011 (gruntowna praca wieloautorska, traktująca nie tylko o historii
politycznej; lekturę utrudnia wadliwe tłumaczenie).
]] Bizancjum, t. 1, ok. 500–1024, t. 2, 1024–1492, red. J. Shepard, przekł. J. Kozłowska,
R. Piotrowski, Warszawa 2015.
]] Dzieje Bizancjum. Zaginione cesarstwo, red. A. Kompa, L. Będkowski. „Pomocnik Historyczny Polityki” 2019, nr 1 (zbiór kilkudziesięciu popularnych artykułów autorstwa
34 polskich bizantynistów; bogato ilustrowany i oparty na najnowszej wiedzy; szczególnie przydatny dla uczniów szkół średnich).
]] Gregory T.E., Historia Bizancjum, przekł. J. Hunia, Kraków 2008 (opracowanie autorskie,
syntetyczne).
]] Haldon J.F., Bizancjum. Zarys dziejów, przekł. Z. Simbierowicz, Warszawa 2006 (krótkie
wprowadzenie autorskie).
]] Mango C., Bizancjum, przekł. M. Dąbrowska, Gdańsk 1997 (zbiór esejów problemowych, wart lektury).
]] Browning R., Cesarstwo Bizantyńskie, przekł. G. Żurek, Warszawa 1997.
]] Ostrogorskij G., Dzieje Bizancjum, przekł. H. Evert-Kappesowa et al., 2Warszawa 2008
(w wielu miejscach przestarzałe, ale wciąż klasyczne opracowanie, mądry wykład historii
politycznej – odzwierciedla stan wiedzy z pierwszej połowy XX w.).
]] Baynes N.H., Moss S.L.B., Bizancjum. Wstęp do cywilizacji wschodniorzymskiej, przekł.
E. Zwolski, Warszawa 1964 (pozycja klasyczna, nieco przestarzała).
]] Zakrzewski K., Historia Bizancjum, Kraków 2007 i nast. wyd. (reedycje przedwojennego
fragmentu Wielkiej Historii Powszechnej).
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Cesarstwo, czy to jako wielkie imperium, czy średniej
wielkości partner, czy kurczący się pod naporem Turków
podmiot regionalny, zawsze utrzymywało intensywne
kontakty z otoczeniem. Fascynujące, i niepozbawione
znaczenia w dzisiejszym kontekście, jest np. przeanalizowanie kontaktów bizantyńskich z Arabami – to historia stuleci konfliktu, ale też kontaktów i wymiany
kulturowej. Wpływ kulturowy wychodzący na zachód
i północ dał Europie np. cyrylicę, organy, jedwab, mozaiki, widelec, cenne ikony i relikwie. Kontakty polityczne z Polską były sporadyczne (choć zapewne od czasów Bolesława Chrobrego), ale pozostały nam po nich,
nawet pozyskane niebezpośrednio, pamiątki nie byle
jakie – enkolpia, cenne ikony (włącznie z Matką Boską
Częstochowską), malarstwo bizantyńsko-ruskie doby
jagiellońskiej (z klejnotami w rodzaju lubelskiej kaplicy
św. Trójcy i wawelskiej kaplicy Świętokrzyskiej).

Bizancjum wraca. Ostatnio odbiło się szerszym echem
także i u nas, gdy patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej I, primus inter pares prawosławia – ale
przecież w prostej linii następca patriarchów z czasów
cesarskich – nadał osobnym dokumentem (tomos) autokefalię kościołowi Ukrainy w 2019 r.
Także w ostatnich miesiącach powróciło, gdy z woli
prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana dwa muzea,
będące klejnotami kultury bizantyńskiej, a niegdyś kościołami konstantynopolitańskimi – katedra patriarsza
św. Mądrości Bożej (Hagia Sofia) i kościół Zbawiciela
na Chorze (za Osmanów meczet Kariye Camii) zostały
ponownie zamienione w meczety, ze wszystkimi negatywnymi implikacjami. To krok wstecz, bo już od czasów Kemala Atatürka oba obiekty służyły naukowcom
i zwiedzającym jako renomowane muzea, a w ostatnich
dekadach także jako pomniki dziedzictwa kulturowego UNESCO. Sprawa odbiła się bardzo szerokim echem,
wywołała turbulencje polityczne i wzrost negatywnych,
często nacjonalistycznych i fundamentalistycznych
emocji i w Turcji, Grecji i gdzie indziej. Dla bizantynistyki była trzęsieniem ziemi; dość powiedzieć, że odbywany od międzywojnia kongres światowy został przeniesiony ze Stambułu z 2021 r. do Wenecji i Padwy na
2022 r., i to po strumieniu listów otwartych, stanowisk
pisemnych i wymianie korespondencji, których spokojny tok działania ogólnoświatowej AIEB nie zaznawał
bodaj od konfliktu cypryjskiego z połowy lat 70. XX w.
Bizancjum będzie do nas wracało i w kontekstach
pozapolitycznych. Musi mieć swoje miejsce, by uczniowie umieli potem prawidłowo interpretować pewne
kody kulturowe bliższe i częstsze, niż zwykło się sądzić.
Dlatego warto nie pomijać go i nie rugować z Europy ani
w naszych myślach o historii, zwłaszcza w historycznej
formacji polskiej młodzieży.
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znaczenie dla nauki prawnej Europy Zachodniej.
Odnaleziony po wiekach zapomnienia, komentowany
przez bolońskich glosatorów, stał się wzorem dla wielu rodzących się z czasem prawodawstw europejskich.
Jeśli jednym z symbolicznych trzech fundamentów cywilizacji europejskiej jest prawo Rzymian – to dzięki
Bizancjum.
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Spuścizna artystyczna Bizancjum
i jej znaczenie dla kultury polskiej
Piotr Ł. Grotowski

Wymiar uniwersalny
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Zespół zjawisk artystycznych nazywanych współcześnie sztuką bizantyńską wyrasta z hellenistycznej
grecko-rzymskiej tradycji artystycznej cesarstwa
rzymskiego. Ponieważ trudno wskazać wyraźne cezury
konstytuujące styl i formę dzieł uchodzących za bizantyńskie, problemów nastręcza już sama periodyzacja.
Przyjmowana często, zwłaszcza przez naukę anglosaską, data dedykacji (324) lub konsekracji Konstantynopola (330) wydaje się niewłaściwa, gdyż zasadniczo nie
wpłynęła ona na wytworzenie się nowych form artystycznych ani środków przekazu wizualnego.
Istotniejszym przełomem wydaje się edykt tolerancyjny Konstantyna (313) i wynikłe z niego „wyprowadzenie” katakumbowej sztuki chrześcijańskiej na
powierzchnię. Dzięki temu zyskała ona nowy, oficjalny
wymiar. Skromne w swej formie prywatne fundacje,
obejmujące przede wszystkim malarstwo i rzemiosło
artystyczne, zostały wsparte państwowym mecenatem, za którego sprawą zaczęły powstawać nowe
świątynie, wykorzystujące rozwiązania konstrukcyjne
rzymskich bazylik foralnych (kościoły św. Jana na Lateranie i św. Piotra na Watykanie, bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie i Bożego Narodzenia w Betlejem),
ale także antyczny model centralnego grobowca-mauzoleum (Rotunda Anastasis w Jerozolimie). Nie wiemy,
czy w okresie konstantyńskim wnętrza kościołów zdobiono mozaikami i freskami, lecz ślady tej praktyki
odnajdujemy już przed końcem IV w. (mozaiki w konchach kaplicy San Aquilino przy kościele św. Wawrzyńca
w Mediolanie; znany jedynie z opisu Grzegorza z Nyssy
cykl scen z życia św. Teodora w jego kościele-martyrium
w Euchaicie).
Wszystkie te rozwiązania zadecydowały o obliczu
sztuki europejskiej w ciągu następnych tysiącleci.
Zostały one odziedziczone przez spadkobierców cesarstwa rzymskiego na Zachodzie, lecz przede wszystkim
stały się częścią dziedzictwa cesarstwa wschodniorzymskiego, rozwijającego się po podziale w 395 r. na
obszarze greckojęzycznych prowincji Imperium.
To właśnie Bizancjum przypadło w udziale zadanie
przechowania osiągnięć sztuki i inżynierii antycznej
oraz ich twórczego rozwinięcia. Podczas gdy na Zachodzie sztuka ulegała coraz wyraźniejszej barbaryzacji, a starożytny Rzym popadał w ruinę, w Konstantynopolu władcy nadal rezydowali w Wielkim Pałacu

Konstantynopol, porfirowa kolumna Konstantyna Wielkiego na forum jego imienia
(324– 330), fot. P.Ł. Grotowski

Konstantyna, wzdłuż głównej osi urbanistycznej miasta (ἡ Μέση) budowano kolejne fora, na których aż po
czasy Herakliusza (610–640) wznoszono antyczne
kolumny honoryfikacyjne. Miasto zdobiły ściągnięte
przez Konstantyna z różnych stron imperium posągi
(m.in. Trójnóg Delficki, Zeus Olimpijski Fidiasza, Afrodyta Knidyjska Praksytelesa), z których wiele przetrwało do czasu najazdu krzyżowców w 1204 r. Budując
w latach 558–562 stanowiący najdoskonalszy przykład
rozwinięcia rzymskiej myśli inżynieryjnej most na Sangariosie (tur. Beşköprü), Justynian nakazał jego zachodni kraniec ozdobić łukiem triumfalnym z inskrypcją głoszącą chwałę cesarza.
Kultywując tradycje artystyczne antyku oraz pieczołowicie przechowując dzieła mistrzów starożytności, Bizancjum stało się katalizatorem odrodzenia nurtów
klasycznych w sztuce Europy Zachodniej. Uciekający
przed prześladowaniami ikonoklastów (726/30–843)
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greccy artyści dali impuls tzw. renesansowi karolińskiemu, a sam Karol wznosząc swą kaplicę pałacową
w Akwizgranie (786–805), wzorował się na justynianowym kościele San Vitale (po 540) w Rawennie. Przyjazd na dwór Ottona II greckiej księżniczki Teofano Skleriny i jej późniejsza regencja zaowocowały na Zachodzie
kolejną falą bizantyńskich dzieł sztuki i artystów, którzy
wpłynęli na kształtowanie się sztuki salickiej (tzw. renesans ottoński). Wśród badaczy trwają spory, w jakim
stopniu rękopis z utrzymanymi w duchu neoplatonizmu
traktatami teologicznymi Pseudo-Dionizego Areopagity,
przesłany przez cesarza Michała II w 827 r. podparyskiemu opactwu Saint Denis, 300 lat później zainspirował tamtejszego opata Sugeriusza do stworzenia nowego stylu w architekturze – gotyku.
Z czasem zdobywający coraz silniejszą pozycję ekonomiczną łaciński Zachód sam przejął rolę inspiratora
kontaktów. W XII w. bizantyńscy mozaicyści zdobili katedry normańskiej Sycylii i kościoły Wenecji,
krain niegdyś podporządkowanych władzy greckiego
bazyleusa. Wyrafinowany dworski styl epoki późnych
Komnenów (1152–1204) inspirował twórców wczesnej
plastyki gotyckiej, a italobizantyńscy malarze ikon dali
początek protorenesansowemu malarstwu Cimabuego
i Giotta.
Nie zawsze jednak owe kontakty artystyczne zachodziły w przyjaznej atmosferze. Roger II Sycylijski,
zdobywając w roku 1147 Korynt, przesiedlił do swego

Cypr, Kiti koło Larnaki, kościół Panagii wzniesionej przez Anioły, mozaika w stylu
nowego realizmu w apsydzie (VI–VII w.), fot. P.Ł. Grotowski

królestwa pojmanych tam przędzalników i farbiarzy, łamiąc w ten sposób bizantyński monopol jedwabny.
W wyniku rabunku Konstantynopola (14–16 IV 1204 r.)
dokonanego po zdobyciu miasta przez rycerzy IV krucjaty na zachód popłynął szeroki strumień relikwii,
precjozów i dzieł sztuki. We wzniesionej przez króla
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Konstantynopol, mozaika w stylu nowego realizmu ze sceną Ofiarowania w Świątyni (VI–VII w.) odnaleziona w kompleksie klasztoru Panagii Kyriotissy (obecnie meczet Kalenderhane), obecnie w Muzeum Archeologicznym w Stambule, fot. P.Ł. Grotowski
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Francji Ludwika IX Świętego specjalnie w tym celu paryskiej Sainte-Chapelle (1248) znalazł się Mandylion –
cudowny wizerunek Chrystusa zrabowany z kościoła
Matki Boskiej w Faros, a także przechowywane niegdyś
wraz z nim narzędzia męki Chrystusa odkupione od
łacińskiego cesarza Baldwina II (wszystkie one uległy
zniszczeniu w roku 1793 z wyjątkiem korony cierniowej znajdującej się obecnie w paryskiej katedrze
Notre-Dame).
W XV w. włoscy humaniści, Krzysztof Buondelmonti, Cyriak z Ankony i inni podróżowali na Wschód, by
tam zapoznawać się zabytkami kultury antycznej. Bez
antycznej skarbnicy Bizancjum Europa nie mogłaby
rozwijać swego dorobku artystycznego w taki sposób,
jak miało to miejsce.

Wymiar innowacyjny
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Oczywiście postrzeganie sztuki bizantyńskiej jedynie
przez pryzmat jej antycznych korzeni byłoby fałszywym
uproszczeniem, w dodatku niezwykle niesprawiedliwym i krzywdzącym rzesze wybitnych twórców działających przez ponad tysiąclecie w tym najważniejszym
środowisku artystycznym średniowiecznej Europy. Wyraźne zmiany środków wyrazu nastąpiły już w VI stuleciu. Okres panowania Justyniana I (527–565) zaowocował szeregiem nowatorskich rozwiązań z zakresu
architektury sakralnej. Obok kościołów wznoszonych

Łuck, Muzeum Ikony Wołyńskiej, ikona Matki Boskiej Chełmskiej (Bizancjum, XII w.).
Za: http://press-centr.com/ua/news/Pomolitisya-Bohomateri-u-Rivne-privezutKholmsku-chudotvornu-ikonu-

tradycyjnie na planie bazylikowym (np. kościół klasztoru na Synaju, bazylika Matki Boskiej – Nea w Jerozolimie) rozpowszechniony został w tym czasie typ bazyliki kopułowej (Hagia Eirene w Konstantynopolu,
a prawdopodobnie również bazylika B w Filippi i katedra św. Tytusa w Gortynie na Krecie) oraz świątynie
na planie oktagonalnym (kościoły św.św. Sergiusza
i Bakchusa w Konstantynopolu, św. Jana w Hebdomonie, św. Michała w Anaplus i wspomniany San Vitale
w Rawennie).
Do bardziej ambitnych rozwiązań konstrukcyjnych
należały kryte pięcioma kopułami kościoły na planie
krzyża greckiego (św.św. Apostołów w Konstantynopolu i św. Jana w Efezie), a najbardziej niezwykłą formę
przyjęła stołeczna katedra Mądrości Bożej (532–537)
odbudowana po pożarze w trakcie powstania Nika przez
cesarskich architektów Antemiusza z Tralles i Izydora
z Miletu. Zastosowany w niej unikalny system przenoszenia sił nacisku z kopuły o rozpiętości stu stóp bizantyńskich (31,24 m) za pomocą dwóch półkopuł i czterech
narożnych konch na stanowiące główny element nośny
cztery wielkie filary pozwolił na stworzenie niezwykle
przestronnego, jasnego wnętrza o kubaturze, jakiej
nie dorównywała przez następne tysiąc lat żadna budowla sakralna. Oparty na rozważaniach teoretycznych
Herona z Aleksandrii (I w. n.e.) układ wnętrza oraz jego
skomplikowana, szkieletowa konstrukcja sprawiły, że do
XIX w., mimo usilnych prób, architekci nie byli w stanie powtórzyć tego wymykającego się wszelkim typologiom, jedynego w swoim rodzaju rozwiązania.
Epoka Justyniana przyniosła również zmiany w malarstwie. W połowie VI stulecia artyści zaczęli odchodzić od posługującego się modelunkiem światłocienio-

Sandomierz, kolegiata (obecnie katedra) pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny,
Liturgia niebiańska, fresk szkoły serbskiej na sklepieniu prezbiterium, fundacja Władysława Jagiełły (między 1042 a 1416 r.); fot. P.Ł. Grotowski
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Radruż, cerkiew Św. Paraskewy, fundacja starosty Jana Płazy (ok. 1599?), widok od pn. zach.; fot. P.Ł. Grotowski

się do ich żądań i w roku 726 nakazał usunąć powszechnie czczony wizerunek Chrystusa na pałacowej bramie
Chalke, a 17 stycznia 730 r. usunął Germana ze stanowiska patriarchy, oficjalnie wprowadzając zakaz oddawania czci ikonom (gr. ikonoklazm od εἰκών – obraz
i κλάσμω – niszczę).
Restrykcje nie dotyczyły sztuki figuratywnej w całości i nadal na monetach ukazywano podobizny panujących, a ściany kościołów zdobiono indyferentnymi religijnie wyobrażeniami zwierząt, ptaków i roślin. Pomimo
zakazu tworzenia wyobrażeń religijnych okres ten okazał się niezwykle istotny ze względu na sformułowanie
teoretycznych zasad funkcjonowania sakralnej sztuki przedstawieniowej. Posiłkując się logicznymi pismami starożytności – przede wszystkim Organonem Arystotelesa – zgromadzeni na VII Soborze Powszechnym
w azjatyckiej Nikei (787) biskupi, a następnie twórcy
podstaw teologii obrazu patriarcha Nicefor I (806–814)
i Teodor Studyta († 826) orzekli odmienność natury
(οὐσία) obrazu od osoby na nim przedstawionej. Jednocześnie oficjalnie zaakceptowali pojawiające się już
wcześniej w pismach greckich teologów uzasadnienie
kultu obrazów w Kościele. Wedle niego widzialna cześć
(προσκύνησις) oddawana wizerunkowi stanowi jedynie
manifestację prawdziwej niedostrzegalnej dla oka czci
(λατρεία) oddawanej za pośrednictwem ikony ukazanemu na niej Bogu lub świętemu.
Choć ustalenia teologiczne stanowią najważniejsze
osiągnięcie okresu ikonoklazmu, to w architekturze
przyniósł on rozwinięcie koncepcji świątyni krzyżowo-kopułowej, która za sprawą niezwykle klarownej
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wym antycznego iluzjonizmu na rzecz wyraźnej linii
konturu, płaskiej plamy barwnej oraz neutralnego –
zazwyczaj złotego tła. W ten sposób malarz odbierał
widzowi możliwość własnej interpretacji, zamieniał
obraz w jednoznaczny desygnat osoby lub pojęcia,
dodatkowo opatrzony inskrypcją z imieniem dla uniknięcia jakichkolwiek niejasności. Styl ów, nazywany
współcześnie nowym realizmem, przerwał w plastyce bizantyńskiej do czasu ikonoklazmu, wpływając na
negatywną ocenę wczesnośredniowiecznego malarstwa
greckiego przez nowożytnych estetyków nierozumiejących przesłanek kierujących greckimi artystami.
W drugiej połowie VI w. obserwujemy również gwałtowny wzrost popularności malarstwa ikonowego.
Zjawisku temu towarzyszył proces zmierzający poprzez
sakralizowanie obrazu do przypisania mu cech czyniącej cuda relikwii, a nawet do utożsamiania go z ukazaną postacią (np. ikona Matki Boskiej z Sozopola). Owo
przekonanie wzmacniały legendy o wizerunkach „nie
ludzką ręką uczynionych” (gr. ἀχειροποίητα) w rodzaju opowieści o odbitym na tkaninie obliczu Chrystusa
(obraz z Kamuliany, mandylion). Wzrost religijności
ludowej podsycanej przez ośrodki klasztorne, krzewiące zarazem kult obrazów wśród wiernych, zaniepokoił
grecki episkopat. Na początku VIII w. małoazjatyccy biskupi Jan z Nakolei i Tomasz z Klaudiopola zwrócili się
do patriarchy Konstantynopola Germana I (715–730)
z prośbą o podjęcie kroków zmierzających do ukrócenia
procederu uznanego przez nich za bałwochwalczy, a nie
znalazłszy u niego zrozumienia, swój postulat skierowali do cesarza Leona III (7171–741). Władca przychylił

klucz do epoki
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symboliki pitagorejskiej (krzyż jako znak zbawienia
wpisany w kwadrat korpusu nawowego symbolizującego Ziemię, nakrytą kopułą odzwierciedlającą swym
kształtem Niebo) stała się powielanym powszechnie
typem budowli sakralnej, obecnym w prawosławiu
także współcześnie. Wraz z zakończeniem kontrowersji obrazoburstwa podjęto akcję ponownego pokrywania wnętrz kościołów przedstawieniami świętych,
w ciągu następnego stulecia stopniowo wypracowując
program malarski wpisujący się w ową symbolikę obejmującą wyobrażenie Chrystusa wśród chórów anielskich w kopule, proroków w tamburze, ewangelistów
w pendentywach oraz ilustracje najważniejszych wydarzeń ewangelicznych (δωδεκάορτον) na sklepieniach
i w górnych partiach ścian.
Rozwiązania te, wraz z chrystianizacją Bułgarii
(864), a następnie Rusi (988) i innych krajów słowiańskich rozprzestrzeniły się w całej Europie Wschodniej,
decydując o artystycznym obliczu prawosławnej oikumene. Również w kolejnych stuleciach sztuka Bizancjum
i gusty cesarskiego dworu były wyznacznikiem obowiązującego stylu w stolicach słowiańskich książąt,
utrwalając jej więzy kulturowe i sprawiając, że pojęcie
sztuki bizantyńskiej możemy rozciągnąć po dzieła powstające w Nowogrodzie i Włodzimierzu nad Klaźmą.

Zapomniana spuścizna

Polska od swego zarania z racji położenia geograficznego znalazła się w orbicie oddziaływania sztuki
bizantyńskiej przede wszystkim za pośrednictwem
naszych ruskich sąsiadów. Ślady kontaktów już
w okresie kształtowania się państwowości potwierdzają drobne znaleziska archeologiczne pochodzące
z X–XI w.: srebrny, złocony krzyż – enkolpion odkryty
w roku 1962 w wykopie przy kościele grodowym na Ostrowie Lednickim, wykonana z krwawnika bizantyńska
gemma – żmijownik znaleziona w roku 1897 w Przemyślu przez dzieci bawiące się w piasku wydobytym z dna
Sanu, a także pochodząca z kijowskiego warsztatu złota
zausznica, na którą natrafiono w 2000 r. w trakcie prac
na dziedzińcu wawelskim. Do skarbca katedry w Kamieniu Pomorskim w nieznanych okolicznościach trafiła
kamea ukazująca Konstantyna Wielkiego jako Heliosa
w egidzie (zaginiona wraz z resztą tamtejszych zbiorów
podczas ofensywy Armii Czerwonej w marcu 1945 r.).
Oczywiście wszystkie tego rodzaju obiekty należy traktować jako incydentalne importy, których kontekstu
historycznego zazwyczaj nie jesteśmy w stanie precyzyjnie zrekonstruować.
Pewne domysły możemy natomiast snuć na temat
pochodzenia bizantyńskich dzieł sztuki w skarbcach polskich kościołów. Z osobą Henryka Sandomierskiego (1146–1166) albo Jaksy z Miechowa hipotetycznie łączy się zaginioną w 1939 r. staurotekę
łęczycką z XI w. Przechowywana w krakowskim klasztorze Klarysek mozaikowa ikona Matki Boskiej Hagiosoritissy z przełomu XII i XIII w. jest tradycyjnie wiązana
z żoną Kolomana Halickiego, błogosławioną Salomeą

Białoruś, Małomożejków (obecnie Murowanka w obwodzie grodzieńskim), cerkiew
pw. Narodzenia Matki Boskiej (1524–1542), widok od pd.-zach.; fot. P.Ł. Grotowski

(1211/1212–1268), choć do Polski mogła ona trafić
już za sprawą jej matki, córki księcia drohobyskiego Ingwara Jarosławowicza i żony Leszka Białego, Grzymisławy Rurykowiczówny (ok. 1185–1258). Kolejna ikona
w skarbcu tego samego klasztoru odnaleziona w roku
2000 pod ośmioma warstwami przemalowań ukazuje
Marię z Dzieciątkiem w typie Eleusy. Temperowy obraz
mógł powstać w połowie XIII w., choć późniejsze przemalówki utrzymane w stylu renesansu paleologowskiego wskazują, że do Polski trafił nie wcześniej niż
w XIV stuleciu, co wyklucza osobę innej związanej z zakonem klarysek księżniczki, świętej Kingi (1234–1292),
po matce – Marii Laskarinie – wnuczki nikejskiego cesarza Teodora I (1175–1222) jako ofiarodawczyni ikony.
Należy wreszcie pamiętać o wyrosłym częściowo
w granicach współczesnej Polski XIII-wiecznym królestwie Daniela I Halickiego (1201–1264). O mecenacie
tego władcy i szerokich kontaktach artystycznych obejmujących obok Kijowa i podległych Mongołom księstw
ruskich także Polskę, Węgry i Niemcy świadczą zarówno
zapisy w Kronice halicko-wołyńskiej, jak i odkrycia archeologiczne na Wysokiej Górce w Chełmie (pozostałości
pałacu, a w sąsiedztwie także katedry), w Czermnie
(dawny Czerwień; skarby srebrne) i Drohiczynie (liczne znaleziska tzw. plomb drohiczyńskich potwierdzające
istnienie portu i komory celnej w zakolu Bugu u stóp
góry zamkowej). Spisana w XVII w. przez unickiego biskupa Chełma Jakuba Suszę Legenda wiąże założenie
miasta ze sprowadzeniem przez Daniela cudownej ikony Matki Boskiej Chełmskiej. Choć hierarcha przypisuje ją Łukaszowi Ewangeliście, a sprowadzenie na Ruś
przypisuje Włodzimierzowi I (958–1015), to w istocie
obraz powstał w XII w. w greckim warsztacie, a zatem
do księstwa Halicko-Wołyńskiego mógł trafić wprost
z Konstantynopola. W okresie nowożytnym chełmską
ikonę otaczano szczególną czcią. Jan Kazimierz zabrał ją
ze sobą pod Beresteczko (1651), a po triumfie przez rok
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Jawora w powiecie Turczańskim (Ukraina), ikona Wielkiego Deesis (poł. XIV w.) z cerkwi Św. Mikołaja, obecnie w Muzeum Narodowym we Lwowie; fot. P.Ł. Grotowski

Obecnie można ją podziwiać w nowej barokowej oprawie w skarbcu paryskiej katedry Notre-Dame.
Innym niezwykle ważnym dla polskiej kultury dziełem sztuki stała się ikona Matki Boskiej Hodegetrii
przywieziona przez Władysława Opolczyka z Bełza
i przekazana w roku 1384 przez królową Jadwigę nowo
założonemu opactwu paulinów na Jasnej Górze. Niestety zniszczenie jasnogórskiego obrazu podczas napaści na klasztor 16 kwietnia 1430 r. i jego niefortunna
konserwacja przeprowadzona w technice tempery
przez italianizujących malarzy ruskich w Krakowie zatarły jego pierwotny charakter do tego stopnia, że obecnie o greckim pochodzeniu Czarnej Madonny możemy
sądzić jedynie na podstawie ogólnego schematu kompozycyjnego i cyprysowego podobrazia.
Niewątpliwie najdonioślejszym momentem dla bizantyńskiej spuścizny artystycznej w dziejach Polski
była unia krewska (1385), w wyniku której pod berłem królów polskich znalazła się większość prawosławnych ziem dawnej Rusi Kijowskiej (za wyjątkiem pogańskich do tej pory Auksztoty i Żmudzi) wraz
z własną wyrosłą z Bizancjum tradycją artystyczną. Sam
Władysław Jagiełło, syn księżniczki Twerskiej Julianny,
podkreślał ten fakt, ściągając z Rusi i Serbii malarzy
do wykonania fresków w polskich kościołach. Badacze nie są zgodni w opiniach, jaka myśl przyświecała
władcy wyborze prawosławnych artystów do realizacji
jego zleceń. W przypadku niezachowanych malowideł
w klasztorze benedyktynów na Łyścu (1393–1394)
mogło chodzić o ekspiację na najazd Olgierda i Kiejstuta
na opactwo w 1370 r. Powstałe w tym samym czasie
dekoracje sypialni królewskiej na Wawelu oraz freski w kaplicy św. Trójcy na zamku lubelskim (1418)
ze względu na prywatny charakter tych wnętrz można uznać za wyraz osobistych upodobań króla, o czym
wspomina Jan Długosz. Natomiast decyzja o pokryciu
bizantyńskimi malowidłami prezbiteriów kolegiat
w Wiślicy i Sandomierzu (pomiędzy 1402 a 1416)
oraz katedry gnieźnieńskiej (niezachowane) mogła
być podyktowana planami monarchy dotyczącymi unii
obu Kościołów. Wreszcie świadomość i dumę z własnego pochodzenia króla mogły podkreślać dekoracje
wznoszących się przy krakowskiej katedrze kaplic
Mariackiej (1420, freski zachowane w niewielkich fragmentach) i Trójcy Św. (1422, niezachowane) przeznaczonej na miejsce pochówku czwartej żony Jagiełły,
Zofii Holszańskiej. Do tej tradycji nawiązał również
ich syn, Władysław III Jagiellończyk, sprowadzając
w 1470 r. prawosławnych malarzy do wykonania fresków w tamtejszej kaplicy Świętokrzyskiej przeznaczonej na jego własne mauzoleum.
Wschodnich artystów objęli swym mecenatem
również prawosławni bojarzy przyjęci do stanu szlacheckiego aktem unii w Horodle (1413). Wojewoda
nowogrodzki Aleksander Chodkiewicz (1457–1549)
ufundował dla sprowadzonych z Góry Atos bazylianów
klasztor w Supraślu, w jego cerkwi noszącej wezwanie Zwiastowania Marii (1510), łącząc bizantyński
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wystawiał w Warszawie. W 1794 r. Tadeusz Kościuszko
odwiedził Chełm, by przed obrazem dziękować Bogurodzicy za zwycięstwo odniesione pod Racławicami.
Ewakuowana wraz z wojskami carskimi w 1915 r., była
chełmska ikona ukrywana przez cały okres komunizmu,
najpierw w Kijowie, a od 1944 r. na Wołyniu. Przekazana
w roku 1996 do Muzeum Ikony Wołyńskiej w Łucku,
jest obecnie wystawiona na stałej ekspozycji.
Po bezpotomnej śmierci Bolesława Jerzego II Trojdenowicza (1310–1340) na mocy umowy w Wyszehradzie jego ziemie odziedziczył Kazimierz Wielki
(1310–1370). Wraz z inkorporacją księstwa Halicko-Włodzimierskiego w skład monarchii Piastów po raz
pierwszy weszły tereny zamieszkałe w większości przez
wyznających prawosławie Rusinów. Już w 1340 r. król
przywiózł z wyprawy do Lwowa skarbiec książęcy zawierający liczne precjoza, w tym staurotekę, którą
w testamencie władca przekazał katedrze wawelskiej.
Możemy domniemywać, że była ona tożsama ze znanym
z późniejszych źródeł pacyfikałem koronacyjnym królów polskich. Srebrny, złocony relikwiarz wykonany na
polecenie cesarza Manuela I Komnena (1118–1180) był
wykorzystywany od czasów Jagiełły podczas obrzędu
namaszczenia nowego władcy. Jan Kazimierz po swojej abdykacji w roku 1669 wywiózł go do Paryża i przekazał swojej siostrze, Annie Gonzadze (1616–1684),
która z kolei w testamencie zapisała staurotekę benedyktyńskiemu opactwu Saint-Germain-des-Prés.
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układ krzyżowo-kopułowy z późnogotycką konstrukcją i ornamentyką charakterystyczną dla architektury
Mazowsza. Wnętrze wysadzonej przez Niemców latem
1944 r. inkastelowanej świątyni zdobiły freski (1534)
autorstwa zespołu malarzy serbskich kierowanego
przez mistrza Nektariusza. Późnogotycką szatę przyjęły również obronne świątynie wznoszone z inicjatywy księcia Konstantyna Ostrogskiego (1460–1530)
w Wilnie (1511–1522, przebudowana w 1785 r. w stylu
barokowym) i na zamku w Ostrogu (1521, przebudowana w stylu rosyjskim w 1886 r.). Zaznaczyć należy,
że ta ostatnia ufundowana została dla upamiętnienia
odniesionego przezeń zwycięstwa pod Orszą (1514).
Wprawdzie żadna z nich nie przetrwała w swej pierwotnej formie do naszych czasów, lecz o specyfice późnogotyckich cerkwi obronnych Wielkiego Księstwa
Litewskiego możemy wnioskować na podstawie zachowanych przykładów w Kodniu (ok. 1540, fundacja Pawła Sapiehy), a także znajdujących się dziś na
terenie Białorusi – w Małomożejkowie (1524–1542,
obecnie Murowanka) i Synkowiczach (ok. 1550).
Proces inkastelacji i gotycyzacji świątyń prawosławnych był jednak zjawiskiem szerszym i obejmował
także ziemie Korony, czego przykładem jest wznoszona
etapami pod koniec XV i w XVI w. cerkiew klasztoru
Św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej. W jej wnętrzu
przetrwały freski również z końca XV (sanktuarium)
i pierwszej ćwierci XVI w. (nawa), wykazujące, podobnie jak malowidła w pobliskim Ławrowie (XV/XVI w.;
obecnie obwód Lwowski), wpływy szkoły mołdawskiej. Obecność owych południowych impulsów artystycznych nie powinna nas dziwić, gdyż – mimo upadku
Konstantynopola – pobizantyńskie kręgi artystyczne Bałkanów pozostawały nadal atrakcyjne i miały do
zaoferowania usługi bieglejszych w swym rzemiośle
twórców niż wciąż jeszcze pozostające na peryferiach
świata prawosławnego środowisko moskiewskie. Podobną tendencje można zaobserwować również w czerwonoruskim malarstwie ikonowym.
To właśnie malowane w lokalnych warsztatach, zazwyczaj w technice temperowej, ikony przeznaczone
dla niewielkich, drewnianych cerkwi parafialnych,
stanowią najliczniejszą grupę dzieł sztuki świadczących
o wielokulturowej przeszłości Polski. Najstarsze z nich
pochodzą z XIV w. (np. fragmentarycznie zachowana
ikona Wielkiego Deesis ze wsi Jawora koło Turki oraz
dwie ikony ukazujące walkę św. Jerzego ze smokiem ze
Staniły i Krakowca, wszystkie obecnie we Lwowie), lecz
znakomita ich większość powstała dopiero w drugiej
połowie XV i w XVI w. Podobnie jak w przypadku architektury, także w malarstwie można zaobserwować
stopniowy proces okcydentalizacji, zachodzący przede wszystkim za sprawą zapożyczeń z grafiki niemieckiej i holenderskiej. Najcenniejsze obiekty z obszaru
Rusi Czerwonej eksponowane są w muzeach Sanoka
(Muzeum Okręgowe oraz Muzeum Budownictwa Ludowego), Przemyśla (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej i Muzeum Archidiecezjalne), Krakowa (Muzeum

Rychwałd (obecnie Owczary) w powiecie gorlickim, ikona Mandylionu (koniec XV w.)
z cerkwi Opieki Matki Boskiej (Pokrow), obecnie w Dziale Sztuki Cerkiewnej Mu
zeum-Zamku w Łańcucie; fot. P.Ł. Grotowsk

Narodowe), Nowego Sącza (Muzeum Okręgowe) i Łańcuta (Dział Sztuki Cerkiewnej na tamtejszym zamku).
Natomiast najstarsze ikony z Wołynia i Chełmszczyzny,
zgromadzone przez władze carskie w Lublinie, zostały
w 1915 r. ewakuowane do Kijowa i dziś przechowywane
są Ławrze Pieczerskiej.
Niezwykle cenną spuściznę dawnych stuleci,
a zarazem przykład mistrzostwa ciesielskiego stanowią wreszcie wspomniane cerkwie, rozsiane wzdłuż
wschodnich granic Polski, w Karpatach, za sprawą
osadnictwa bojkowskiego i łemkowskiego na prawie
wołoskim w XV i XVI w. budowane aż po okolice Krynicy
i Muszyny. Niszczone w okresie międzywojennym w ramach tzw. akcji rewindykacyjnej (1938), a następnie –
w znacznie większym stopniu – w wyniku Akcji „Wisła”
(1947) i w całym okresie komunizmu programowo dążącego do zatarcia pamięci o prawosławnym komponencie historii Polski, były zabezpieczane i ratowane
przez nieliczne grono konserwatorów niewyrażających
zgody na takie barbarzyństwo. Te ocalałe, są dziś świadectwem wspólnej przeszłości Polaków, Ukraińców
i Białorusinów, a przypominanie młodemu pokoleniu
o spuściźnie sztuki bizantyńskiej winno przyczynić się
do budowania więzi i dobrych stosunków sąsiedzkich
z narodami, które niegdyś tworzyły wraz z nami wspólne państwo.

Wybrana literatura:
]] Brykowski R., Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej,
Warszawa 1995.
]] Freski supraskie, red. A. Ruta, Białystok 2019.
]] Gronek A., Opuszczone dziedzictwo: o malowidłach w cerkwi św. Onufrego w Posadzie
Rybotyckiej, Kraków 2015.
]] Gumińska B., Galeria Sztuki Cerkiewna dawnej Rzeczypospolitej, Kraków 2008.
]] Kruk M.P., Ikony-obrazy w świątyniach rzymsko-katolickich dawnej Rzeczypospolitej, Kraków 2011.
]] Różycka-Bryzek A., Bizantyńsko-ruskie malowidła w kaplicy zamku lubelskiego, Warszawa
1983 (reedycja: Lublin 2000).
]] Różycka-Bryzek A., Niezachowane malowidła, „graeco opere” z czasów Władysława Jagiełły, „Analecta Cracoviensia” 1987, nr 19.
]] Smorąg-Różycka M., Bizantyńsko-ruskie miniatury Kodeksu Gertrudy: o kontekstach ideowych i artystycznych sztuki Rusi Kijowskiej XI wieku, Kraków 2003.
]] Średniowieczny zespół rezydencjonalny na Górze Katedralnej w Chełmie, red. A. Buko,
Warszawa 2019.
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agia Sofia (Kościół Mądrości Bożej, Świętej Mądrości, Wielki Kościół) w Konstantynopolu, stolicy
cesarstwa bizantyńskiego, zwany też, niepoprawnie, kościołem św. Zofii, to miejsce szczególnego
znaczenia w dziejach cesarstwa bizantyńskiego, a współcześnie dla świata chrześcijańskiego. Pełnił
funkcję kościoła katedralnego Nowego Rzymu, a od czasów powstania patriarchatu konstantynopolitańskiego
(451) stał się jego centralną świątynią. W niej przeprowadzane były koronacje cesarskie, a władcy imperium
uczestniczyli w rozlicznych nabożeństwach. Był sceną
istotnych wydarzeń, nierzadko dramatycznych. W powiązaniu z cesarskim pałacem i hipodromem stanowił
niewątpliwie nie tylko serce czy też duszę Konstantynopola, lecz także całego Imperium.

Burzliwe losy kościoła

Pierwsza konstantynopolitańska świątynia nosząca nazwę Hagia Sofia wiązana jest z Konstantynem
Wielkim (306–337), założycielem Konstantynopola,
i Konstancjuszem II (337–361), jego synem. Za czasów tego drugiego miała zostać konsekrowana przez
biskupa Eudoksjusza w 360 r. Została spalona w 404 r.,
za panowania cesarza Arkadiusza (395–408) w czasie
rozruchów związanych z usunięciem ze stanowiska Jana
Chryzostoma, biskupa Konstantynopola, popularnego
wśród stołecznego ludu, który nieopatrznie wszedł
w konflikt z cesarskim dworem, a szczególnie cesarzową Eudoksją, żoną Arkadiusza.
Odbudowa świątyni rozpoczęła się wkrótce po pożarze, a ukończona została za Teodozjusza II (408–450)
w roku 415. Dnia 10 października tegoż roku odbyła się
jej ponowna konsekracja. Zarówno pierwsza, jak i druga Hagia Sofia miały kształt bazyliki. Teodozjański kościół istniał blisko 12 dekad i został zniszczony w czasie
dramatycznych wydarzeń, które rozegrały się w styczniu

532 r. i określane są mianem powstania Nika. Wówczas
to niewiele brakowało, a cesarz Justynian I (527–565)
utraciłby władzę na rzecz Hypacjusza, siostrzeńca panującego w latach 491–518 cesarza Anastazjusza. Prokopiusz z Cezarei, świadek wydarzeń, tak je opisał:
„Niegdyś pospólstwo i wszelkie szumowiny Bizancjum zbuntowały się przeciw cesarzowi Justynianowi i wzniecili powstanie zwane Nika […]. To, że było
ono wymierzone nie tylko w cesarza, ale owi grzeszni
niegodziwcy, jakimi z pewnością byli, podnieśli broń
przeciw samemu Bogu, najlepiej pokazał fakt, iż ośmielili się spalić kościół chrześcijan (zwany przez Bizantyńczyków Mądrością – przydomkiem uznanym przez
nich za najodpowiedniejszy dla Boga jako wezwanie
Jego przybytku). A Bóg pozwolił im na to świętokradztwo, bo przewidział, jak pięknie owa świątynia zostanie przebudowana w przyszłości”1.

Prokopiusz napisał te słowa już po tym, kiedy Hagia
Sofia została odbudowana, stąd mógł sobie pozwolić na
szokujące stwierdzenie o sensie zniszczenia Teodozjańskiej Hagii Sofii. Powstanie Nika zakończyło się krwawą
jatką, do której doszło w hipodromie, a w której śmierć
znaleźć miało przynajmniej kilkanaście tysięcy ludzi.
Wkrótce potem, jeszcze w 532 r. rozpoczęła się budowa kolejnej świątyni Mądrości Bożej. Niektórzy uważają, że w ten sposób Justynian chciał przebłagać Boga
za przelaną krew swoich poddanych. Inni sądzą, że skorzystał z okazji, by zrealizować swój plan ufundowania
kościoła, który przewyższyłby wszystkie już istniejące,
szczególnie zaś świątynię św. Polieukta. Ta ostatnia została wybudowana z inicjatywy Anicji Juliany, konstantynopolitańskiej arystokratki, w której żyłach płynęła
cesarska. Inskrypcja fundacyjna św. Polieukta głosiła:
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„Oto samotnie przezwyciężyła czas
i przewyższyła mądrością przesławnego Solomona,
wznosząc świątynię, przybytek Boga, której blasku
i misternego piękna nie dość przez wieki podziwiać”2.

1
Prokopiusz z Cezarei, O budowlach, przekł. i wstęp P.Ł. Grotowski,
Warszawa 2006, s. 83–84.
2
Antologia palatyńska, I, 10, 47–48, przekł. P. Ł. Grotowski, [w:]
Prokopiusz z Cezarei, dz.cyt., s. 272.
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Justynian, człowiek niskiego pochodzenia, parweniusz,
miał zazdrościć Anicji jej cesarskich koneksji rodzinnych,
bogactwa, jak i wspaniałej świątyni. Potwierdzeniem tej
ostatniej konstatacji może być epizod związany z inauguracją kościoła Hagia Sofia z grudnia 537 r., kiedy to na
widok wspaniałego jego wnętrza Justynian miał wypowiedzieć często potem powtarzane, następujące słowa:
„Przewyższyłem cię Solomonie”. Mając w pamięci słowa inskrypcji znajdującej się w kościele św. Polieukta,

Hagia Sophia

klucz do epoki

Hagia Sofia – „wielki” kościół
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Pozostałości po kościele Teodozjańskim

można sądzić, że w głowie wielkiego cesarza kołatała
wówczas myśl, że nie tylko przewyższył żydowskiego
króla, lecz także kobietę, która kazała wyryć powyżej
przytoczony tekst w ufundowanej przez siebie świątyni.

Rozmach i bogactwo zdobień
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Bez względu na to, co kierowało Justynianem przy podejmowaniu decyzji o odbudowie Hagii Sofii, to z pewnością nadał temu przedsięwzięciu wielkiego rozmachu, angażując weń wielkie środki finansowe i tysiące
ludzi. Prace przy jej budowie trwały pięć lat. Przygotowanie planu budowli i kierowanie pracami powierzył
Antemiuszowi z Tralles i Izydorowi Starszemu z Miletu,
nie tyle, czy też nie tylko budowniczym, co uczonym,
teoretykom i wizjonerom. Sprawdzili się oni już wcześniej, m.in. przy budowie kościoła św.św. Sergiusza i Bakchusa, zwanego obecnie małą Hagią Sofią.
Wedle ich śmiałej i nowatorskiej koncepcji świątynia miała być swego rodzaju hybrydą kościoła centralno-kopułowego z bazylikowym. Zbliżona była do
trójnawowej bazyliki z wyraźnie wyróżnioną nawą
główną. Centralnie umieszczona kopuła wsparta została na czterech filarach, „dźwigających arkady; na ich
szczytach oraz na pendentywach, pozwalających na
przejście od formy kwadratu do koła”3. Kopuła miała
kształt eliptyczny. Jej średnica na osi wschód–zachód
wynosiła ok. 31 m, na osi północ–południe 33 m. Od zewnątrz budowli filary wzmocnione były przyporami. Od
strony wschodniej i zachodniej kopułę wspierały dwie
półkopuły o średnicy 33 m.
Pierwotna kopuła świątyni nie wytrzymała próby
czasu. Trzęsienia ziemi, a szczególnie wstrząsy z grudnia 557 r. mocno ją nadwątliły. Jej wschodnia część zawaliła się 7 maja 558 r. Kopuła odbudowana została pod
kierownictwem Izydora Młodszego, bratanka Izydora
z Miletu. Podwyższono ją o siedem metrów, podniesiono
również przypory zewnętrzne, a wewnątrz wzmocniono ją czterdziestoma gurtami. Przy okazji odbudowy
kopuła otrzymała więcej, bo 40 okien (pierwotnie było
ich 32). Kopuła wznosiła się na wysokość ponad 55 m.
Poważny remont przeżyła na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych X w., a pracami kierował
armeński architekt Trdat (Tirydates).
Pierwotnie wnętrze kopuły ozdobiono mozaiką
przedstawiającą krzyż na złotym tle, po odbudowie zastąpiono ją wizerunkiem Chrystusa. Nawę główną od
3
4

naw bocznych z emporami (galeriami, znajdującymi się
na piętrze) oddzielały rzędy kolumn połączonych arkadami. Pod półkopułami, w części wschodniej i zachodniej, kolumny ustawione w półokręgu tworzyły eksedry.
W nawach bocznych zastosowano sklepienia krzyżowe. Kościół był zorientowany na osi wschód–zachód.
Od wschodniej strony znajdowała się absyda ołtarzowa,
od wewnątrz półokrągła, na zewnątrz wieloboczna. Po
przeciwnej znajdowało się główne wejście, poprzedzone
dwoma narteksami i atrium. Długość kościoła wynosiła
80,9 m, a szerokość 69,7 m. Przez wieki była Hagia Sofia
największą chrześcijańską świątynią.
Kościół został bogato ozdobiony. Do tego celu m.in.
użyto różnorodnych materiałów, poczynając od złota,
srebra, na różnokolorowych marmurach kończąc. Oddajmy głos Prokopiuszowi, piewcy urody świątyni:
„Kościół ten stał się zatem widowiskiem niezwykłej piękności, olśniewających tych, którzy go
ujrzeli, a zupełnie niewiarygodnym dla tych, którzy
tylko o nim słyszeli. Sięgając nieba, wznosi się ponad inne budowle… Szerokości i długości kościoła
nadano harmonijne proporcje… Wypełni go światło
słoneczne, a refleksy promieni odbijają się od marmuru. Można powiedzieć, że wnętrza nie oświetla
z zewnątrz słońce, ale jasność rodzi się w środku, tak
wielka obfitość światła zalewa całą świątynię. Ktokolwiek wchodzi tu na modlitwę, pojmuje natychmiast, że to dzieło powstało nie dzięki mocy i umiejętnościom człowieka, lecz za sprawą łaski Boga”4.

Mozaiki

Pierwotny wystrój świątyni uległ zmianie w okresie ikonoklastycznym. Mozaiki figuralne, które dzisiaj
można zobaczyć, pochodzą z okresu po ikonoklazmie.
Najstarszą z nich jest znajdująca się w absydzie mozaika
przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem, odsłonięta w 867 r. przez patriarchę Focjusza. Z przełomu IX
i X w. pochodzi mozaika umiejscowiona w tympanonie
na wejściem głównym, przedstawiająca cesarza Leona VI Mądrego (886–912), klęczącego przed Chrystusem Pantokratorem. Nad wejściem południowo-zachodnim znajdują się pochodzące z połowy X w.
wyobrażenia Konstantyna Wielkiego, założyciela
Konstantynopola, i Justyniana I, fundatora Hagii Sofii.
Z późniejszych czasów trzeba odnotować pochodzącą
z XI w. mozaikę ukazującą cesarzową Zoe i Konstantyna Monomacha, a z pierwszej połowy XII w. przedstawiającą cesarza Jana II Komnena i jego żonę Irenę,
obok znajduje się wizerunek ich syna Aleksego. Obie
znajdują się w południowej galerii. Nie wypada pominąć także pochodzącej najpewniej z lat sześćdziesiątych
XIII w. mozaiki (Deesis) ukazującej Chrystusa Pantokratora z Marią i Janem Chrzcicielem, a upamiętniającej kres panowania łacinników w Konstantynopolu.

A. Różycka-Bryzek, Hagia Sophia, [w:] Encyklopedia kultury bizantyńskiej, red. O. Jurewicz, Warszawa 2002, s. 193.
Prokopiusz z Cezarei, dz.cyt., s. 85.
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Brama Cesarska – główne wejście do świątyni

Kopuła

Konstantyn prezentujący model miasta

Świątynia muzułmańska

Nie dziwi, że Hagia Sofia ze względu na swoje znaczenie
w życiu religijnym i wyjątkowe piękno stała się obowiązkowym punktem na trasie pielgrzymów przybywających do Konstantynopola. Gwoli przykładu przywołać
można Stefana z Nowogrodu, który pod koniec lata czterdziestych XIV w. był w bizantyńskiej stolicy i zwiedził
i opisał świątynię, a swój jakże emocjonalny opis zakończył tymi oto słowy: „O świętej Mądrości Bożej rozum
ludzki nie może powiedzieć [wszystkiego] i wyliczyć…”5.

Losy świątyni Mądrości Bożej ściśle związane były
z losami Konstantynopola. Kres jej funkcjonowania jako
chrześcijańskiej świątyni przyniosło zdobycie bizantyńskiej stolicy przez Turków Osmańskich 29 maja
1453 r. W przeddzień wieczorem odbyło się ostatnie
nabożeństwo, podczas którego modlono się o ratunek.
Modlitwy jednak nie zostały wysłuchane. Po zdobyciu
Miasta Hagia Sofia z rozkazu sułtana Mehmeda II Zdobywcy została przekształcona w meczet. Z jednej strony
był to wyraz pychy zwycięzców i ich pogardy dla pokonanych, ale z drugiej docenienia wagi i znaczenia
świątyni – symbolu bizantyńskiej wielkości. Turcy nie
mogli jej pozostawić w chrześcijańskich rękach.
Świadomość, że Hagia Sofia mimo przekształcenia
w meczet, nie była dziełem tureckich budowniczych, nie
powstała dla chwały Allaha, mocno obecna była wśród
nowych panów Konstantynopola. Stąd próby przyćmienia jej wznoszonymi, w dawnej bizantyńskiej stolicy,
wielkimi i pięknymi świątyniami na czele z Błękitnym
Meczetem, sąsiadującym z bohaterką niniejszego tekstu. Zresztą przy ich budowie jakże często inspirowano
się świątynią Justyniana. Dziełom wybitnego architekta Osmanów, Sinana, tworzącego największe od VI w.
obiekty sakralne w mieście, nie brakowało ani piękna,
ani rozmachu, w ogólnym planie były atoli pomyślane
według wzoru, który dostarczał prastary już wówczas
pierwowzór: meczet Aya Sofya.
O nieprzemijającym znaczeniu Wielkiego Kościoła
świadczą ostatnie kroki tureckiego prezydenta Recepa
Tayyipa Erdoğana, który wykorzystał ją dla własnych,
partykularnych celów politycznych, doprowadzając do
ponownego przekształcenia w meczet (24 lipca 2020 r.
odbyły się w niej pierwsze modły piątkowe), po tym jak
od 1934 r., dzięki decyzji Mustafy Kemala Atatürka,
pełniła funkcję muzeum. O ile zrozumieć można postanowienie Mehmeda II, zdobywcy Konstantynopola,
o przekształceniu Mądrości Bożej w meczet, o tyle krok
współczesnego tureckiego przywódcy budzić może jedynie niesmak i niepokój.

Grabież i zniszczenia

Świątynia ze względu na swoje bogactwo była łakomym kąskiem dla tych wrogów Bizancjum, którym
udawało się zdobyć Konstantynopol siłą. Na szczęście
do sytuacji takiej doszło ledwie dwa razy (łacinnicy
w 1204 r. i Turcy Osmańscy w 1453 r.). Przywołajmy
relację Latopisu nowogrodzkiego pierwszego starszej redakcji, dotyczącą złupienia Mądrości Bożej w kwietniu
1204 r. przez uczestników IV krucjaty, co warte podkreślenia – chrześcijan:
„Nazajutrz zaś o wschodzie słońca weszli do Hagii
Sofii. Odarli wrota i porąbali [je], ambonę zaś, okutą
w całości srebrem i dwanaście filarów srebrnych,
a cztery – od kiotu oraz templon rozbili. [Zniszczyli]
dwanaście krzyży, które były nad ołtarzem, a między nimi szyszki jak drzewa wyższe od mężczyzny,
i przegrody ołtarzowe między filarami, a wszystko
srebrne. Cudowny święty stół odarli z drogich kamieni i olbrzymich pereł, a sam nie wiadomo gdzie
zapodziali. Zagrabili czterdzieści wielkich pucharów, które były przed ołtarzem, świeczniki i lampy
srebrne, których liczby nie możemy wypowiedzieć,
oraz bezcenne naczynia świąteczne. Ewangeliarz
ołtarzowy, czcigodne krzyże i bezcenne ikony – to
wszystko odarli. Pod świętym stołem znaleźli zaś
skrytkę z czterdziestoma kadziami czystego złota.
W skarbcu, w murach i w skeuofylakionie [zrabowali] nie wiedzieć ile złota i srebra, gdyż nie ma na
to liczby, i [tyleż] bezcennych naczyń”6.

5

Z.A. Brzozowska, Itinerarium Stefana z Nowogrodu z opisem konstantynopolitańskiego portu Kontoskalion (1348/1349). Przekład i opracowanie,
[w:] Miasto na skrzyżowaniu mórz i kontynentów. Wczesno- i średniobizantyński Konstantynopol jako miasto portowe, red. M.J. Leszka, K. Marinow,
Łódź 2016, s. 237.
6
Z.A. Brzozowska, I.N. Petrov, Latopis nowogrodzki pierwszy starszej redakcji i jego polski przekład, Łódź 2019, s. 89, 91.
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Kultura słowa w Bizancjum
Kirił Marinow

Miłośnicy Słowa

„Na początku było Słowo”. Wydawałoby się, trywialne odwołanie do powszechnie znanego wersu otwierającego prolog do Ewangelii wg św. Jana w przypadku Bizancjum nabiera szczególnego znaczenia i jest
w pełni uzasadnione.
Po pierwsze, dlatego że mieszkańcy Wschodniego
Rzymu przejęli od starożytnych Greków i Rzymian afirmację dla słowa, zarówno tego głoszonego, jak i pisanego. Sprzyjała temu ciągłość edukacyjna, która w cesarstwie nadal bazowała na wzorcach klasycznych,
wpajanych młodym adeptom szkolnym w ramach przechodzenia przez trivium i quadrivium, ze szczególnym
uwzględnieniem retoryki. W społeczeństwie bizantyńskim zawsze zresztą wysoko ceniono dobre wykształcenie. Niebagatelną rolę w trwaniu i upowszechnieniu
wzorców antycznych odgrywał język grecki, będący
lingua franca obszarów wschodniego basenu Morza
Śródziemnego. To prawda, że w cesarstwie zawsze posługiwano się, zarówno w mowie, jak i w piśmie, różnorodnymi językami, lecz żaden z nich nigdy nie dorównał
znaczeniu i roli, jaką odgrywała mowa Hellenów.
Po drugie, ponieważ cała bizantyńska ortodoksja,
istota wiary, wynikała z objawienia się Wcielonego
Słowa, czyli Chrystusa. To właśnie to Słowo stanowiło
alfę i omegę ich przekonań na temat otaczającego ich
świata, stabilny punkt odniesienia w obliczu zmieniających się okoliczności życia. Raz ustanowione nadało
im trwałą tożsamość, poczucie wybrania i zmierzania
do ostatecznej komunii z Najwyższym. Oto cesarz i jego
poddani stali się dziećmi Bożymi, a imperium stało się
ustanowionym przez Transcendencję domem prawdziwej czci dla Pana. W jaki sposób tę cześć i uwielbienie
należało kultywować? Oczywiście za pomocą słowa,
znów – ogłaszanego i spisywanego. Skąd jednak czerpać wzorce? I tak, przekaz biblijny stał się hipertekstem bizantyńskiej twórczości literackiej. Rzecz jasna,
wraz z atencją dla spuścizny antycznej. Symbioza tych
dwóch korzeni bizantyńskiej kultury słowa, ich powaga
i znaczenie sprawiły, że uczeni Bizantyńczycy nieustannie patrzyli w przeszłość, naśladując dawnych klasyków
słowa i adaptując ich sposoby wypowiedzi do komentowania i opisywania własnej teraźniejszości.

Fragment bizantyńskiego rękopisu Ewangelii św. Łukasza 1, 3–6, Biblioteka Narodowa w Paryżu, XI w.; Wikimedia Commons

Pochwała Świętego

Nie powinno być zaskoczeniem, że zdecydowana
większość bizantyńskiej spuścizny literackiej związana
była z szeroko pojętą działalnością Kościoła, podobnie
zresztą jak w kręgu średniowiecznej kultury łacińskiej.

Fragment fresku Chrystus ofiarowany i liturgia najwyższych kapłanów z przedstawieniem czterech świętych bizantyńskich – Jana Chryzostoma, Atanazjusza, Achillesa
i Mikołaja; tzw. strefa pierwsza w apsydzie kościoła pw. św. Jerzego w Kurbinowie
(dziś Północna Macedonia), koniec XII w.; fot. K. Marinow

wanie, zatem budowanie wywodu na temat poszczególnych dogmatów w stałej opozycji do tych z wcześniejszych przekonań, które uznawano za heretyckie.
Typowe dla łacińskiego świata summy teologiczne nie
zyskały szczególnej popularności w cesarstwie, a nawet
jeżeli powstawały, to przesiąknięte były owym polemicznym duchem.

Piękno wymowy i moc przekonywania

Ku pamięci

Historiografia (obok hymnografii) należy do najwybitniejszych gatunków literatury bizantyńskiej, stanowiąc też najznakomitszy przykład prozy napisanej
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Zamiłowanie do „dobrego” i „pięknego” przemawiania, odziedziczonego po starożytnych, Bizantyńczycy z pietyzmem kultywowali przez ponad tysiącletnią
historię imperium. W końcu byli przecież zarówno potomkami Greków, jak i Rzymianami.
Z zasady niewyszukanemu chrześcijańskiemu kaznodziejstwu drogę do wykorzystania prawideł klasycznej
retoryki otworzyła apologetyka i związane z nią przekonanie, że do otaczającego świata należy przemawiać
w sposób dlań zrozumiały i przezeń pożądany. Nie
mniejsze znaczenie w zaprzęgnięciu retoryki antycznej
w kościelnej homiletyce miało to, że wcześni ojcowie
Kościoła odbierali w pełni pogańskie wykształcenie,
bazowym elementem którego była właśnie sztuka przemawiania. Ostateczne wsparcie retoryka zyskała w biblijnej egzegezie i odwołaniu się do idei Logosu, odwiecznego Słowa Bożego, zmaterializowanego wśród
ludzi w osobie Chrystusa. Fakt ten nie tylko uzasadniał
umiejętność mówienia jako immanentną cechę człowieka, stworzonego na obraz samego Boga, lecz podkreślał
związek przemawiającego kaznodziei z samym Zbawicielem. W końcu wielu pogan nie chciało przyjąć „szaleństwa Ewangelii”, ze względu na jej intelektualną, jak
im się mogło wydawać, prostotę, więc głoszenie Słowa
Bożego wsparte zostało mądrością i zdolnością oratorską Świętych Ojców.
W retoryce okresu bizantyńskiego można wydzielić
kilka rodzajów utworów: cesarskie panegiryki, mowy
pogrzebowe, mowy pouczające lub „zwierciadła”,
opisy, te ostatnie poświęcone przyrodzie, miastom,
najczęściej zaś konkretnym zabytkom – np. Hagia
Sophia w Konstantynopolu. Innymi słowy, dominowała pochwała osoby, wydarzenia (święta) bądź zabytku,
przy czym zauważalny jest w zasadzie zanik typowej dla
antyku mowy politycznej (o statusie tej sądowej niewiele wiadomo), która w jakimś stopniu odrodziła się dopiero w XIV w. Większy nacisk kładło się na artyzm, styl
wypowiedzi niż na jej treść (konstatacja ta nie dotyczy
homiletyki), co nie oznacza, że ta ostatnia nie zawierała
rzetelnych informacji w poruszanej tematyce. Niektóre
dzieła stanowiły prawdziwy popis oratorskiego kunsztu, erudycji autora, który prowadził intelektualną
grę na skojarzenia (z historii lub literatury antycznej
bądź biblijnej) z wykształconym audytorium.
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Bez wątpienia najpopularniejszym i najliczniej reprezentowanym w zachowanych manuskryptach z epoki
gatunkiem literackim była hagiografia. Utwory zatytułowane najczęściej „żywot i działalność” jakiegoś
bohatera wiary miały za zadanie nie tyle przedstawiać
jego szczegółową biografię, ile uwypuklać przymioty
jego charakteru, propagując właściwe i godne naśladowania postawy życiowe oraz utwierdzając w społeczeństwie postać świętego jako idealnego wzorca
osobowego.
Dzieła te konstruowano według wyraźnie określonego schematu. We wstępie uzasadniano wagę podjętego
przez autora dzieła. Następnie informowano o pochodzeniu etnicznym lub społecznym bohatera opowieści,
imieniu nadanym mu przy narodzinach, zamiłowaniu
do Kościoła od najmłodszych lat, wykształceniu, odmowie życia w luksusie lub ucieczce przed zaaranżowanym
małżeństwem, wstąpieniu do klasztoru, opisywano jego
dokonania jako anachorety, przewidzenie przez niego
dnia własnej śmierci oraz pośmiertnych cudach dokonywanych na jego grobie.
Błędem byłoby jednak przyjęcie, że wszystkie bizantyńskie utwory hagiograficzne pozbawione były znamion oryginalności i realizmu. Szczególnie w przypadku, gdy autorem biografii świętego był jego uczeń
(a takie sytuacje wcale nie były odosobnione), przekaz
jego dostarczał sporo wiarygodnych danych na temat
losów samego bohatera, jak również realiów ówczesnego życia codziennego. Prócz samego żywotu, w gatunku
mieściły się takie formy wypowiedzi, jak enkomion lub
panegiryk, zatem mowy pochwalne, jak i pasje, czyli
opisy ostatecznej ofiary poniesionej w obronie wiary.
Krótkie teksty hagiograficzne grupowano w księgach
liturgicznych, z podziałem na każdy dzień kalendarza
kościelnego.
Autorzy bizantyńscy spełniali się również w rytmicznej poezji liturgicznej, czyli tzw. hymnografii,
przeznaczonej do śpiewania podczas nabożeństw. Bez
wątpienia wzorowano się na starotestamentowym
Psałterzu. Szczególnie uroczystą formą tej poezji były
akatysty (dosł. „nie na siedząco”), czyli wykonywane
zawsze w pozycji stojącej. Pośród nich wyróżniał się ten
napisany przez najwybitniejszego twórcę gatunku – Romana Pieśniarza (VI w.), dla uczczenia Bogurodzicy,
który stał się sławny później, po tym, jak miała ocalić
Konstantynopol przed agresją awarską (626 r.). Utwory
najświetniejszych hymnografów odznaczają się zarówno pięknem frazy, jak i głębią duchowych przeżyć.
Bizantyńczycy pozostawili po sobie również stosunkowo obfitą spuściznę teologiczną, zwłaszcza w dziedzinie dogmatyki, którą, co charakterystyczne, podejmowali nie tylko ludzie Kościoła, lecz także niektórzy
cesarze wschodniorzymscy. Fundamentem dla jej dalszego rozwoju był okres IV–VIII w., w którym powstawały dzieła autorów uznanych później za ojców Kościoła, autorytet których nie był podawany w wątpliwość
do końca istnienia imperium. Cechą charakterystyczną
bizantyńskiej teologii było jej polemiczne ukierunko-
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przez Wschodnich Rzymian. Bizantyńskie historiai
koncentrowały się na określonych, zazwyczaj niezbyt
długich, przedziałach czasowych odpowiadających panowaniu konkretnych władców, z reguły bliskich czasom, w których żyli sami dziejopisowie.
Ambitni i wykształceni autorzy starali się posługiwać
archaizującą greką wysokich lotów, wzorując się na
klasykach historiografii antycznej: Herodocie, Ksenofoncie, Polibiuszu oraz cieszącym się największą
powagą Tukidydesie. W odróżnieniu od zachodnioeuropejskiego średniowiecza większość bizantyńskich
historyków stanowili świeccy przedstawiciele elit.
Prawie każde stulecie miało swojego wybitnego historyka – w XII w. była nim Anna Komnena, kobieta, co
było wyjątkowe dla epoki, zwłaszcza jeżeli weźmiemy
pod uwagę to, że była autorką bardzo wysokich lotów,
która swoją opowieść o panowaniu ojca, Aleksego I,
nazwała Aleksjadą, ewidentnie wzorując się na Homerowej Iliadzie. Wyjątkowe miejsce w spisie historyków
bizantyńskich zajmuje Michał Psellos (XI w.), a to dlatego, że w swojej Kronice koncentrował się w większym
stopniu na psychologicznym portrecie opisywanych
przez siebie władców i swoich relacjach z nimi niż na
relacjonowaniu poszczególnych wydarzeń.
Specyficznym gatunkiem, który apogeum swojego rozwoju osiągnął w epoce wczesnobizantyńskiej,
była historiografia kościelna, zajmująca się dziejami
wspólnoty wierzących w Chrystusa.
Chrześcijaństwo wpłynęło na powstanie i rozwój uniwersalnej bądź powszechnej kroniki, czyli bizantyńskiej
chronografii, której autorzy rozpoczynali opowieść od
biblijnego opisu stworzenia, ciągnąć narrację przez dzieje Izraela i Kościoła, aż do czasów sobie współczesnych,
czyniąc w ten sposób z dziejów bizantyńskich naturalną kontynuację historii świętej. Warto podkreślić, że
bizantyńska chronografia wpłynęła na rozwój pokrewnego gatunku w historiografii zachodnioeuropejskiej.
Cechą wspólną bizantyńskiej historiografii, łączącą zarówno klasycznie rozumiane historię, jak i chronografię,
jest zauważalna ciągłość chronologiczna między częścią
autorów, tzn. podejmowanie wątku od momentu zakończenia go przez poprzednika.

Rękopis Aleksjady Anny Komneny (1083–1153), Biblioteka Laurenziana we Florencji, XII w.; Wikimedia Commons

Fragment zabudowy późnoantycznej i wczesnobizantyńskiej Sardyki; fot. K. Marinow
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Bizantyńska lista mailingowa

Popularne było również pisanie listów, które, co
oczywiste, spełniały funkcję podstawowego narzędzia
komunikacji między różnorodnymi przedstawicielami społeczeństwa. Sami ich autorzy często układali je
w zbiory, z zasady udostępniając szerszemu gronu odbiorców, by świadczyły o ich erudycji i stanowiły wzór
do naśladowania. Zgodnie z ówczesną manierą często
informacje, które chciano przekazać, nie podawano
wprost, lecz ubierano je w zawiłe sformułowania lub
oddawano za pomocą aluzji do znanych interlokutorom, jak przynajmniej zakładano, motywów lub postaci z tekstów antycznych bądź biblijnych. Na porządku dziennym była hiperbolizacja własnych odczuć
i przeżyć, jak to było np. w fascynującym sprawozdaniu

Michał Psellos (1018–1078/1097, z lewej) zwany „konsulem filozofów” ze swoim
uczniem cesarzem Michałem VII Dukasem (1071–1078), Góra Atos, klasztor Pantokratora, XII–XIII w.; Wikimedia Commons

Nikefora Gregorasa, wybitnego uczonego z pierwszej
połowy XIV w., z jego udziału w poselstwie cesarskim na
dwór serbski w 1327 r. W liście skierowanym do przyjaciela opisuje on nocne przedzieranie się przez zalesione

W świecie emocji

Dumanie po bizantyńsku

Nie łudźmy się, dla wielu wschodniorzymskich autorów pojęcie filozofii oznaczało, w pierwszym rzędzie,
przede wszystkim sumę prawd chrześcijańskich,
które zostały udostępnione ludziom drogą objawienia.
Nauka płynąca ze słów Chrystusa i Apostołów – oto
prawdziwa „filozofia”, jedyna godna tego miana. Ergo,
filozofia sensu stricto nie miała w Bizancjum roli samodzielnej, lecz przeplatała się, czy wręcz była podporządkowana teologii. Niewątpliwie filozofowie greccy
doby klasycznej, jak również neoplatonicy nowej ery,
dostarczyli autorom bizantyńskim koniecznego aparatu pojęciowego do rozwinięcia i doprecyzowania
poglądów teologicznych. Rozważania czysto filozoficzne koncentrowały się zazwyczaj na „wydawaniu”
oraz komentowaniu dzieł Platona i Arystotelesa,
najbardziej szanowanych autorów starogreckich. Niemniej atencja względem tych filozofów dotyczyła wykształconych elit, budząc niepokój czy wręcz awersję
m.in. szeregowych mnichów, o czym zaświadcza Michał
Psellos, twierdząc, że na samo wspomnienie imienia
Platona z przestrachem żegnali się oni znakiem krzyża.
Niewątpliwie bizantyńscy filozofowie przyczynili się do
zachowania dzieł starożytnych mistrzów, dzięki czemu
mogły one upowszechnić się w późnośredniowiecznej
i renesansowej Italii.
Bibliografia:
]] Beck H.-G., Das byzantinische Jahrtausend, München 1994.
]] Guillou A., La civilisation byzantine, Paris 1974.
]] Herrin J., Bizancjum. Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium, przekł. N. Radomski, Poznań 2009.
]] Jurewicz O., Historia literatury bizantyńskiej. Zarys, Wrocław 1984 (22007).
]] Mango C., Historia Bizancjum, przekł. M. Dąbrowska, Gdańsk 1997.
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Poezja świecka cesarstwa wschodniorzymskiego podejmowała bardzo zróżnicowane tematy: historyczne,
prawnicze, naukowe, religijne, troski codzienności itd.,
ale mimo tego bogactwa motywów trudno byłoby jej
dorównać oryginalnym osiągnięciom zachodnioeuropejskich trubadurów. Bywa uważana za przyciężkawą,
monotonną, pełną powtórzeń i służalczego tonu,
obliczonego na zyskanie łaski zamożnego mecenasa.
Pozbawiona luzu i radości życia, posępna w tonie,
koncentrująca się i po mistrzowsku przedstawiająca
śmierć, tragedię oraz kruchość ludzkiego losu.
Sąd to surowy i do pewnego stopnia krzywdzący.
Odnajdujemy w niej bowiem także inteligentne gry
słowne i skojarzeniowe, zdradzające m.in. tak charakterystyczne dla umysłowości bizantyńskiej zamiłowanie do filologii. Przykładem niech będzie charakterystyka postaci i działalności władcy bułgarskiego

Samuela I (X/XI w.) dokonana przez Jana Geometresa,
bizantyńskiego poety z tego samego okresu. Nawiązując do tego, że Bułgar był potomkiem kometesa (komesa), czyli lokalnego zarządcy terytorialnego, a do tego
łupił terytoria cesarskie, twórca stwierdził, że tak jak
w górze kometa oświeca niebo, tak w dole kometes (Samuel właśnie) pali Zachód, czyli bałkańskie prowincje
imperium.
W XII w. na krótko odżywa antyczny romans mający
zaświadczać o wysokich zdolnościach intelektualnych
i erudycji ówczesnych twórców. Niższych lotów, ale za to
poczytniejsze i bardziej nastawione na przeciętnego
odbiorcę romanse upowszechniły się w schyłkowym
okresie istnienia cesarstwa, głównie pod wpływem
zachodnioeuropejskim. Opisane w nich przygody zakochanej pary nie stronią od motywów baśniowych.
Napotykamy w nich, podobnie jak w literaturze mądrościowej czy ludowej, również wątki erotyczne. Pojawiają
się też interesujące utwory satyryczne. Stwierdzić jednak wypada, że bizantyńska proza miłosna (i nie tylko)
jest nielicznie reprezentowana. Natomiast epos bohaterski i dramat reprezentowane są dosłownie przez
pojedyncze utwory – Dijenisa Akritasa (XI/XII w.) oraz
Chrystusa cierpiącego (IV lub XI–XII w.).

klucz do epoki

góry Macedonii na podobieństwo greckiej tragedii (ze
służbą w roli chóru scenicznego), a swoje doświadczenia przyrównuje do przeżyć skazanego na tułaczkę
Odyseusza, podkreślając, że nie wie, czy zobaczy jeszcze
swoich najbliższych.
Nie oznacza to wszakże, że korespondencja Bizantyńczyków nie zawiera elementów realistycznych. Wręcz
przeciwnie – obfituje ona w dane ukazujące różnorodne
aspekty życia codziennego: kulinaria i dietę (tematy
bardzo ważne dla wschodnich Rzymian), warunki klimatyczne, szczególną atencję wobec życia stołecznego (satysfakcjonującego intelektualnie, w odróżnieniu
od przebywania na prowincji), relacje i więzi pomiędzy konkretnymi przedstawicielami społeczeństwa
bizantyńskiego, informacje dotyczące narodzin
i zgonów konkretnych ludzi itp.
I tak, Grzegorz Antiocheński, retor i oficjel nadworny z drugiej połowy XII stulecia, nie przebiera
w słowach, opisując w jednym ze swoich listów klimat
Sardyki (dziś. Sofii w Bułgarii) i strawę tamtejszych
mieszkańców. Według niego nieustannie panuje tam
surowa zima, a mróz jest tak dotkliwy, jak w Tartarze,
czyli piekle. Niebo non stop zasnute jest chmurami, stale
zalewając ziemię deszczem lub śniegiem. Chleb wyrabiany jest z trocin lub prosa, niedopieczony, pokryty sadzą i wypełniony pyłem. Wino jest kwaśne i obrzydliwe
w smaku, wrogie ludzkiemu żołądkowi, osolone zaś ryby
pełne są mułu i nim śmierdzą, a i świeży ser także niemiłosiernie capi. Ta ewidentnie przerysowana narracja,
która zawiera jednak szereg ważnych informacji, ulega
zmianie w jego kolejnej epistole, gdy bohater dociera
w swej podróży dalej na zachód Bałkanów. Napotykając na jeszcze trudniejsze warunki bytowania, Grzegorz
kaja się za swój niesprawiedliwy osąd ziem bułgarskich,
uznając, że Sardyka stała się teraz dla niego krainą godną pożądania. W świetle wskazanych przykładów nie
ulega wątpliwości, że świeccy i duchowni intelektualiści
bizantyńscy osiągnęli mistrzostwo w posługiwaniu się
tą literacką formą komunikacji.
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Bliskowschodnie wyprawy krzyżowe
– z perspektywy pokoleń i kultur
Anna Kowalska-Pietrzak

K

rucjaty, wojny krzyżowe to, najprościej rzecz ujmując, wojny przeciw wrogom chrześcijaństwa,
w obronie Kościoła i jego wyznawców, a także
w celu odzyskania własności chrześcijańskiej.
Wokół tej definicji narosło wśród badaczy wiele
kontrowersji. Najwęższa interpretacja głosi, że na miano
krucjat zasługują jedynie te, które odbywały się od czasu
mowy Urbana II w Clermont w 1095 r., nawołującej do
uwolnienia miejsc świętych z rąk muzułmanów, do upadku Akki w 1291 r. Ich celem była więc Ziemia Święta
i Jerozolima. Pozostałe wojny określane w ten sposób
są jedynie krucjatami zastępczymi. Inny ważny czynnik
definiujący wyprawę krzyżową, podkreślany przez część
historyków, to wiara, że jej uczestniczy realizują wolę
Bożą, a Bóg przebacza im grzechy. Wówczas nie jest ważna rola papiestwa. Tak samo jest w przypadku określania mianem jedynej prawdziwej krucjaty ruchu, którego
uczestnicy są prowadzeni przez wizje i inne znaki, jako
dzieci Boże. Papież i jego decyzje są natomiast ważne,
gdy to on ogłasza lub zatwierdza wojnę, jej uczestnicy
składają śluby, zyskują odpust, a ich rodziny i dobra
materialne zostają objęte opieką Kościoła. Według tego
spojrzenia istotne są uwarunkowania, w jakich do tego
dochodzi, a nie Jerozolima lub inne miejsce jako cel.
Zjawisko krucjat bliskowschodnich doskonale nadaje
się, aby na ich przykładzie przypominać o konieczności
analizowania wydarzeń historycznych z różnych perspektyw i dostrzegania uwarunkowań, które towarzyszyły tworzeniu ich interpretacji, a także zauważania
rozbieżności w ich ocenie w kolejnych epokach, tym
samym dostrzeganiu zmian poglądów badaczy i opinii
społecznej na ten sam fenomen. Dodatkowo warto przyjrzeć się wyprawom krzyżowym z różnych perspektyw,
ponieważ składają się na nie punkty widzenia przed-

stawicieli różnych kultur, w tym przypadku: chrześcijańskiej, której historiografia sięga korzeniami Kościoła
katolickiego, ortodoksyjnego i protestanckiego, a także
muzułmańskiej oraz żydowskiej. Jest to temat tym
bardziej godny refleksji, gdyż wzbudzał odmienne emocje, w zależności od kręgu kulturowego i środowiska.

Ocena krucjat poprzez wieki

Chrześcijaństwo jest religią, która powinna być kojarzona z pacyfizmem, jednak pokojowe nastawienie
z pierwszych faz jego istnienia uległo przekształceniu,
gdy Ewangelie wsparto cytatami ze Starego Testamentu, a Europa u schyłku cesarstwa rzymskiego i po jego
upadku zmagała się z najazdami pogańskich lub heretyckich ludów. Do XI w. wojny z współwyznawcami,
heretykami i niewiernymi były traktowane niemal tak
samo, a za zabicie człowieka w okresie działań wojennych, jeszcze w czasach Wilhelma Zdobywcy, obowiązywała pokuta.
Do zmiany stanowiska Kościoła, jak sądzi większość
badaczy, doprowadziły przekształcenia uwarunkowań
polityczno-społeczno-ekonomicznych. Idea wojny
przeciw innowiercom znana była już przed 1095 r.,
ale dopiero wtedy doszło do czynnego wykorzystania
tej myśli do walk na Bliskim Wschodzie. Kronikarze opisują wielki entuzjazm, któremu uległy tłumy. Jednak
już w okresie trwania krucjat odzywały się nieliczne
głosy krytyki. Słychać je było zwłaszcza po klęsce drugiej wyprawy, gdy kronikarze notowali, że rozpoczęła
się ona za sprawą fałszywych proroków, którzy błędną nauką zwiedli lud Boży. Zwiedli tak świeckich, jak
duchownych, od najmniejszych po głowy koronowane.
Tym samym narazili ich dusze i ciała. Przeciw krucjatom
i ruchom masowym wypowiadał się też anonimowy autor XII-wiecznego dramatu scenicznego, który popierał
nawet rozdział władzy duchownej i świeckiej.

Piotr z Amiens wskazuje krzyżowcom drogę do Jerozolimy, miniatura z Roman du Chevalier du Cygne (ok. 1270 r.), Biblioteka Narodowa w Paryżu

Inspiracja dla twórców i… polityków

Do świadomości elit trafiał jednak przede wszystkim
obraz kreślony przez artystów i twórców poczytnych
tekstów. Kenelm Digby w opublikowanym w latach 20.
XVII w. podręczniku rycerskości twierdził, że wszelkie
zarzuty stawiane krzyżowcom są przesadzone, a chrześcijanie-krzyżowcy, stanowiący kwiat rycerstwa, mieli
prawo bronić swej religii za wszelką cenę. Chwalono się
wówczas przodkami, którzy brali udział w krucjatach,
wpisywano to nawet w godła heraldyczne. Prezentowano przedmioty uznawane za pochodzące z czasów
wypraw krzyżowych.
Wyobraźnią ogółu wciąż rządził obraz krucjat zapisany jeszcze w XVI w. przez T. Tasso oraz w czasach
im współczesnych przez Waltera Scotta. Chociaż ten
ostatni nie był bezkrytycznym miłośnikiem wypraw
krzyżowych, co udowodnił w artykule opublikowanym
w Encyclopaedia Britannica (1818). Krucjaty inspirowały więc poetów i pisarzy, ale także malarzy i kompozytorów. Lombardczycy Verdiego (1843), których libretto powstało na podstawie poematu Lombardczycy
na pierwszej krucjacie, stali się swoistym manifestem
patriotyzmu włoskiego. Mieszkańcy Mediolanu uznali Austriaków okupujących Lombardię za Saracenów,
swoje miasto za Ziemię Świętą, a siebie za krzyżowców.
Wśród artystów zafascynowanych Wschodem był
też Chateaubriand, jeden z pierwszych pisarzy francuskiego romantyzmu, wynosząc z dzieciństwa bajkowy
obraz rycerstwa i wspomnienia o udziale swego przodka w krucjacie Ludwika IX, nie pozwalał na krytykę
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W okresie renesansu ruch krucjatowy postrzegano
z jednej strony jako średniowieczne barbarzyństwo
i przesąd, a z drugiej jako godny pochwały i pełen bohaterskich czynów. Poeta Torquato Tasso w Jerozolimie
wyzwolonej tworzył pieśni o miłości i czynach rycerskich
podczas pierwszej krucjaty. Natomiast Matthew Dresser,
z punktu widzenia luteranina i humanisty, komentował
Chronicon Hierosolymitanum Reinera Reinecka, pisząc
o papieskiej żądzy posiadania ziemskiej władzy i oszukiwaniu uczciwych ludzi, tj. krzyżowców, którzy kierując
się swą pobożnością, dali się zwieść papiestwu.
Kolejne stulecie widziało dyskusję o krucjatach pod
kątem rozważań religijnych. Jacques Bongars, pierwszy badacz, który znał wszystkie najważniejsze źródła
zachodnie dotyczące pierwszej krucjaty, cytowany przez
swych następców aż do XIX w., uznawał ruch krzyżowy za
intelektualną, religijną i moralną pomyłkę. Jednocześnie, jako Francuz, czuł jednak pewien rodzaj dumy z tego,
że przodkowie jego ziomków brali udział w tym fenomenie. Duchowny protestancki i historyk Thomas Fuller pisał o krucjatach jako o tragicznym rozlewie krwi oraz
o przedsięwzięciu najbardziej politycznym z możliwych,
pełnym oszustw, a za wszystko odpowiedzialne było papiestwo. Zupełnie odmienną opinię, co dziwić raczej nie
powinno, miał francuski jezuita Louis Maimbourg.
Wiek XVIII przyniósł rozwój zainteresowania
Wschodem. Wiodące umysły oświecenia krytykowały
jednak ruch krucjatowy. Wolter sądził, że były bezcelowe,
a samo Królestwo Jerozolimskie uważał za państwo prowadzone przez słabych i skorumpowanych przestępców,
którzy z pasją grabili i plądrowali. Denis Diderot głosił, że
krucjaty to idea niewarta nawet jednej kropli krwi, a David Hume, że to trwały pomnik ludzkiej głupoty. Jean
Jacques Rousseau pisał, że święta wojna nie może istnieć
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Upadek Jerozolimy przedstawiony na miniaturze z XIII w., Biblioteka Narodowa
w Paryżu

w chrześcijaństwie, a jeśli jest, to prowadzi ku pogaństwu. Edward Gibbon popierał ich opinie, uznając ruch za
barbarzyński, taki, który powstrzymywał dojrzewanie
Europy. William Robertson także je krytykował, ale dostrzegał w nich również element pozytywny, jak choćby
czynnik rozwoju włoskich miast i handlu.
Głos krytyki należał też do E.D. Clarke’a, który opublikował w 1812 r. swoją pracę na temat podróży, pisząc
nawet, że Saraceni okresu krucjat byli bardziej oświeceni niż rycerstwo z Zachodu. Jednak w XIX w. patrzono
na wyprawy krzyżowe zdecydowanie bardziej przychylnym okiem. Joseph-François Michaud, historyk francuski wierny monarchii, pisał o krucjatach (używając często wyrazu „heroiczny”) jako o ruchu, który był czasem
rewolucji wynikającej z przemian swojej epoki. Uznawał
go również za czas nowych idei, kształtowania zachodniego społeczeństwa i za jeden z najważniejszych okresów w historii. Jako o największej rewolucji w dziejach
ludzkości pisał o nich niemiecki historyk Heinrich K.L.
Von Sybel. Z kolei Anglik Charles Mills współczuł krzyżowcom jako zwiedzionym fanatykom i szlachetnym
poszukiwaczom przygód, potępiając jednocześnie ruch
jako charakteryzujący się nietolerancją i okrucieństwem. Natomiast wojny, według niego, utraciły wówczas
swój dawny wymiar, w którym ceniono honor i kurtuazję. Podobnie postrzegał przemiany zachodzące w religii,
która wyzbyła się swojej wyrozumiałości i łagodności.
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wizerunku dobrego krzyżowca. Do wypraw krzyżowych
i ich pozytywnego wymiaru nawiązywał w swoich powieściach brytyjski premier Benjamin Disraeli. Są one
teraz odczytywane w kontekście planów politycznych
Wielkiej Brytanii. W połowie XIX w. konsulaty zachodnioeuropejskie w Ziemi Świętej rywalizowały ze sobą,
biorąc jako podstawę swej palmy pierwszeństwa role
ich państw w okresie wypraw krzyżowych. O Francuzach pisano, że uznawali się oni za spadkobierców
krzyżowców, jedynych prawdziwych, bo ich przodkowie wyruszyli jako pierwsi. W Anglii w latach 40. XIX w.
sir William Hilary zaczął nawoływać do nowej krucjaty, tym razem krucjaty pokoju. Także hasła w okresie
wojny krymskiej nawiązywały do terminologii krucjat,
chociaż sprzymierzeńcami potomków krzyżowców byli
muzułmanie. Podróżujący po Ziemi Świętej, późniejszy król Edward VII miał obozować w 1862 r. w tym
samym miejscu, co Gotfryd z Bouillon, a przebywający
tam w 1898 r. cesarz Wilhelm, zachowywał się tak, jakby
czuł się dziedzicem idei krzyżowców.
Odniesienia do wojen krzyżowych głoszone były
także w czasie I wojny światowej. Zbiór mów Lloyda
George’a z okresu wojny został zatytułowany Wielka krucjata. Jeden z duchownych anglikańskich pisał,
że Odyn stoi naprzeciwko Chrystusa, a Berlin próbuje
zdobyć przewagę nad Betlejem, natomiast kampania
w Dardanelach to ostania krucjata, która wreszcie
uwolni Ziemię Świętą z rąk niewierny. Także uczestnicy walk o te tereny porównywali się niekiedy do krzyżowców, marzących o powtórzeniu czynów przodków.
Pomniki nawiązujące do wydarzeń wojennych także
podkreślały idee krzyżowe. Wątki krucjat nie ominęły
i samej konferencji wersalskiej, w czasie której, po
usłyszeniu listy francuskich żądań odnośnie do Syrii,
uzasadnianych sytuacją z czasów krucjat, emir Faysal
miał zapytać: „Czy mógłby mi pan uprzejmie przypomnieć, kto z nas wygrał krucjaty?”.
Odniesienia do terminologii krucjat były silne także
w czasie hiszpańskiej wojny domowej. Generał Franco
głosił krucjatę wyzwolenia, obrony przed komunizmem
i ateizmem, członkowie Brygad Międzynarodowych byli
krzyżowcami pokoju. W tytułach wielu wspomnień
z tamtego okresu znalazł się wyraz „krucjata”.
W czasie II wojny światowej kryptonim „Krzyżowiec”
uzyskała operacja pod Tobrukiem (1941). Do krucjaty
odwoływał się także gen. Dwight Eisenhower w rozkazie z 6 czerwca 1944 r. („Overlord”). Swojej relacji nadał
tytuł Krucjata w Europie.

Oczyma współczesnych historyków

Zawodowi badacze, oceniając w XX w. zjawisko średniowiecznych krucjat, notowali różne przemyślenia.
Niemiecki historyk Carl Erdmann widział w krucjatach
kulminację zjawisk, które można było obserwować już
w czasach ojców Kościoła. Historyk francuski René Grousset spojrzał na krucjaty z punktu widzenia średniowiecznego kolonializmu, w tym tworzenia kolonii francuskich.
Joshua Prawer, historyk izraelski, także pisał o Królestwie

Mapa pierwszej krucjaty (H.G. Wells, The Outline of History)

Jerozolimskim jako o tworzonym przez pierwsze kolonialne społeczeństwo europejskie. Amerykański historyk Kenneth Meyer Setton dostrzegał w ruchu zbieżność
idei wojny świętej i pielgrzymki. Sir Steven Runciman, autor trzytomowego dzieła, z którego całością lub częścią zapoznał się prawdopodobnie każdy student historii, pisał
o krucjatach jako o zjawisku pełnym nadziei i rozpadu,
wiary i głupoty, odwagi i chciwości. Największą zbrodnią w dziejach ludzkości określił zaś czwartą krucjatę.

Współczesne krucjaty

Dziś termin „krucjaty” jest używany najczęściej, gdy toczone są walki oraz kampanie polityczne i społeczne, które łączą dużą dawkę emocji i burzliwe dyskusje. Każda
ze stron ma wówczas odmienne cele, ale przede wszystkim idee. W najgroźniejszym wymiarze krucjaty, jako mit
i symbol, pojawiają się w XXI w. w walkach islamistów
z Zachodem. Są obecne w retoryce obu stron. Termin ten
wystąpił już w kilka dni po atakach wrześniowych 2001 r.
w przemówieniu prezydenta George’a W. Busha, który zapowiedział wojnę-krucjatę przeciw terrorystom.
Wątek nawiązujący do krucjat pojawia się także
w mediach zachodnich. Był on obecny w relacjach
z walk USA z Irakiem i Państwem Islamskim. Samo ISIS
zaczęło się posługiwać określeniami zaczerpniętymi
z epoki średniowiecza. Mianem ogólnym, oznaczającym wszystkich ich przeciwników spoza kręgu muzułmańskiego, stało się słowo „krzyżowcy”, a „krucjata”
oznacza działania Zachodu. Tym samym ci, którzy walczą z ISIS, są spadkobiercami dawnych krzyżowców.
Zabieg taki pozwala ISIS na jednoczenie społeczeństwa
wokół wspólnej idei, a swoje działania przedstawia ono
jedynie jako odpłatę za wcześniej doznane krzywdy. Retoryka stosowana na początku XXI w. przez media zachodnie została więc podchwycona i przejęta przez
muzułmanów, chociaż zachodni historycy i politolodzy

Oceny fenomenu krucjat zależały więc od uwarunkowań danego stulecia. Od XVI w. do dyskusji włączył
się głos przedstawicieli reformacji, którzy pisali o wydarzeniach z okresu średniowiecza przez pryzmat relacji z Kościołem katolickim, tym samym z papiestwem.
W XVII w. pojawiały się głosy, które widziały krucjaty
w pozytywnym świetle, i takie, które je potępiały.
W czasach oświecenia, wraz z nadejściem antyklerykal-

Baldwin I z Boulogne przyjmujący hołd od Armeńczyków w Edessie

Zdobycie Damietty przez krzyżowców w 1249 r.

nym i racjonalizmem, krucjaty były krytykowane na
niemal każdym gruncie, chociaż niektórzy dostrzegali
w nich ruch, dzięki któremu do Europy wkroczyły nowe
idee ze Wschodu.
Optyka XIX w., m.in. ze względu na funkcjonowanie
ruchów, tj. kolonializm, imperializm, nacjonalizm,
romantyzm, była już inna. Francuzi zaczęli patrzeć na
krucjaty jako na część swego dziedzictwa narodowego.
Wiktoriańskiej Anglii, posiadającej kolonie i prowadzącej zamorskie wojny, blisko było do idei średniowiecznych zamorskich wypraw. Wyprawy krzyżowe zyskały
wymiar pozytywny w opinii publicznej, jako idea walk
w dobrej sprawie i moralnie, i religijnie. Wiek XX stawiał
przede wszystkim na badanie faktów i pozyskiwanie
nowych informacji ze źródeł. W ostatnim stuleciu krucjaty budziły zapewne mniej emocji przy ich ocenianiu
niż stulecia poprzednie. Wydarzenia na początku XXI w.
sprawiły, że ponownie zaczęto odwoływać się do historycznych wypraw krzyżowych. Historycy zachodni zaś
starają się dowieść, że dawne krucjaty nie mogą mieć
żadnego przełożenia na działania w świecie współczesnym. Wszystko jest bowiem inne teraz niż było
dawnej, począwszy od uwarunkowań, a na ludzkiej
mentalności kończąc.

Lekcja o krucjatach

Bogactwo problematyki powoduje, że zagadnienie to
znakomicie nadaje się do pracy w grupie. Można stworzyć 2, 3 lub 4 zespoły, w zależności od proponowanej
koncepcji. Każda grupa zajmie się przygotowaniem materiałów z punktu widzenia innego kręgu kulturowego: 1. chrześcijański Zachód (Frankowie), 2. Bizancjum,
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ostrzegali przed ewentualnymi negatywnymi skutkami
przywoływania porównań z ruchem krzyżowym.
Interpretacje ruchu krucjatowego są więc wiązane
z obecną sytuacją międzynarodową. To jeden z dowodów, że nie tylko historia XX i XXI w. ma znaczenie dla
dziejów współczesnego świata, jak chcieliby to odczytywać niektórzy badacze i miłośnicy historii ostatnich
dwóch stuleci. Co więcej, znaczenie ma odczytywanie
owej średniowiecznej idei nie tylko w świecie zachodnim, ale przede wszystkim w świecie islamu. Ten ostatni wątek nabrał dodatkowego znaczenia po zamachach
11 września. Mediewista Jonathan Riley-Smith dostrzegł
niebezpieczeństwo patrzenia na wyprawy krzyżowe przez pryzmat interpretacji i opinii głoszonych we
wcześniejszych stuleciach. Uwypuklił fakt, że idea krucjat zachodnioeuropejskich jest wciąż żywa w opinii
islamu. Różnica między dawnym a nowym podbojem
polega, według muzułmanów, na tym, że teraz ruch ten
przebiega w bardziej wysublimowany sposób. Według
Christophera Tyermana wyprawy krzyżowe nie powinny
być postrzegane jako poprzedniczki współczesnych konfliktów, jak próbuje się to sugerować w niektórych mediach. Z kolei Marcus Bull zauważa, że niebezpieczeństwo
kryje się również w odczytywaniu intencji ludzi średniowiecza przez pryzmat dzisiejszej mentalności, patrzeniu
na czyny dawnych krzyżowców w fałszywym świetle.
Bezcenna i ponadczasowa wydaje się opinia, że jest zasadnicza różnica między tym, co naprawdę wydarzyło się
w historii, a tym, co ludzie chcieliby, aby się wydarzyło.
Historyk Wayne Bartlett zauważał, jako najważniejszy owoc okresu krucjat, nietolerancję rodzącą nietolerancję. Jeszcze inny ciekawy wątek to przemyślenia
Tomaza Mastnaka na temat, jak Kościół miłujący pokój
przeszedł drogę do głoszenia idei wojny i popierali ją
wszyscy, włącznie z mistykami i późniejszymi świętymi.
Ale pojawiły się też obserwacje (Th. Madden,
Ch. Tyerman, Th. Asbridge) idące w kierunku spojrzenia
na ruch krucjatowy nie tylko przez pryzmat żądzy podboju i rabunku, lecz także i przede wszystkim silnych
pobudek religijnych i wiary, że działania krucjatowe
były postrzegane przez samych krzyżowców jako rzeczywiście czynione dla dobra chrześcijaństwa i współgrające z wolą Bożą. Osobiste korzyści, tj. perspektywy
osiągnięcia Nieba czy odpuszczenia Czyśćca, zdobycia
świętych relikwii, również nie były bez znaczenia. Dodatkowo Ch. Tyerman uznaje też ruch krucjatowy za
jeden z najbardziej niezrozumianych przez historię fenomenów średniowiecza.
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3. muzułmanie, 4. Żydzi. Grupy powinny zwrócić uwagę
przynajmniej na następujące kwestie:
]] uwarunkowania polityczne, ekonomiczne i społeczne
wymienionych cywilizacji w okresie poprzedzającym
i w trakcie krucjat;
]] znaczenie Jerozolimy dla każdej z grup;
]] wpływ krucjat na poszczególne kręgi kulturowe;
]] różne perspektywy patrzenia na problem wypraw
krzyżowych;
]] krucjaty w literaturze i sztuce.
Zespoły powinny przygotować swój zakres materiału
posługując się źródłami, literaturą przedmiotu, stronami internetowymi, fragmentami filmów dokumentalnych, ilustracjami, nagraniami utworów muzycznych
z epoki krucjat, mapami przedstawiającymi czasy wypraw krzyżowych, schematami twierdz, bitew, miast.
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]] Kowalski J., Niezbędnik krzyżowca, Poznań 2007.
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]] Nicolle D., Pierwsza krucjata; tenże, Druga krucjata; tenże, Trzecia krucjata, Poznań 2010.
]] Partner P., Wojownicy Boga. Święte wojny chrześcijaństwa i islamu, Warszawa 2000.
]] Prawer J., Królestwo Jerozolimskie. Europejski kolonializm w średniowieczu, Oświęcim
2017.
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Filmy dokumentalne:
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]] The Crusades, 1–3, BBC 2012 (with Th. Asbridge).
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Terry Jones).
]] Wyprawy krzyżowe. Półksiężyc i krzyż, Dune Films/Lion Television, cz. 1–3, 2009.
Muzyka:
]] Glory of Byzantium, Lycourgos Angelopoulos, Divna Ljubojevic, 2006
]] Kowalski J., Niezbędnik krzyżowca, Poznań 2007.
]] Music of the Crusades, The Early Music Consort of London, David Munrow, 1970.

Współczesne
rozumienie
pojęcia
„sekularyzacja”
Paweł Beczek

Termin „sekularyzacja” (zeświecczenie, łac. saeculum,
saecularis – m. in. świat ziemski, stan świecki1) doczekało
się w literaturze wielu ujęć i interpretacji. Szeroki zakres
kulturowy omawianego zjawiska czyni zeń kategorię interdyscyplinarną, co przekłada się na mnogość definicji,
uwzględniających specyfikę danej gałęzi naukowej. Dość
wspomnieć, że sama socjologia wykształciła niezwykle bogaty zasób konceptualizacji, funkcjonujących pod szyldem
różnorakich teorii sekularyzacji2. Przedstawiona tu analiza
w żadnym stopniu nie rości sobie zatem pretensji do miana
wyczerpującej i dogłębnej. Stanowi raczej próbę orientacyjnej charakterystyki terminu, który może pojawić się na
lekcjach wiedzy o społeczeństwie – chociażby w kontekście
współczesnych trendów obyczajowych społeczeństw Europy Zachodniej.

Sekularyzacja i pojęcia bliskoznaczne

Encyklopedyczne i słownikowe definicje sekularyzacji
uwydatniają przede wszystkim jej społeczno-kulturowy
wymiar, czyli wyzwalanie się poszczególnych obszarów
życia (polityki, ekonomii, nauki, filozofii, kultury, oświaty)
spod wpływów religii oraz instytucji kościelnych3. Przejawem tej tendencji jest jednocześnie „spadek popularności
praktyk religijnych i wierzeń, słabnięcie religijnych znaczeń
i uzasadnień […] i/lub pojawienie się nowych form religijności”4. Owe społeczno-kulturowe rozumienie pojęcia
dominuje we współczesnej literaturze i w powszechnym
odbiorze. Należy jakkolwiek pamiętać, że pierwotne znaczenia terminu sekularyzacji miały kontekst eklezjalny
oraz prawno-polityczny. Pierwszy aspekt wyrażał się
w powrocie osoby duchownej do stanu świeckiego bądź
w przeniesieniu jej z klasztoru do grona kleru diecezjalne-

1

P. Mazanka, Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej, Warszawa 2003, s. 26–27.
2
K. Zielińska, Spory wokół teorii sekularyzacji, Kraków 2009,
passim.
3
Sekularyzacja, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 24, Warszawa
2004, k. 499; J. Mariański, Sekularyzacja [w:] Słownik katolickiej nauki
społecznej, red. W. Piwowarski, Warszawa 1993, s. 152; W. Kulbat,
Sekularyzacja [w:] Encyklopedia „Białych Plam”, t. 13, Radom 2004,
s. 137–138.
4
M. Grabowska, Sekularyzacja, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4,
Warszawa 2002, s. 21.

go, pracującego – w przeciwieństwie do zakonników klauzurowych – „w świecie”. Interpretacja prawno-polityczna
oznaczała z kolei wyjęcie danego terytorium czy instytucji
spod zwierzchności kościelnej na rzecz czynnika świeckiego,
np. państwa5.
Hasło sekularyzacji często współwystępuje z pojęciami
bliskoznacznymi, których precyzyjna dystynkcja nastręcza
badaczom niemało problemów. Na czoło wysuwa się tu
kategoria laicyzacji, na ogół utożsamiana z interesującym
nas terminem, choć w pewnych ujęciach – w zależności od
podejścia metodologicznego czy kontekstu kulturowego
– mająca wysubtelnioną semantykę. Wyróżnia się zatem
podział na laicyzację spontaniczną oraz sterowaną.
Pierwsza z nich, identyfikowana wprost z pojęciem sekularyzacji, oznacza samorzutne, oddolne „odreligijnienie”
życia społecznego i indywidualnego, m.in. jako następstwo procesów związanych z szeroko pojętą modernizacją
(urbanizacja, industrializacja, rozwój naukowo-techniczny
etc.). A contrario, laicyzacja sterowana zakłada aktywny
udział państwa lub innych instytucji politycznych w dziele
programowego, odgórnego eliminowania pierwiastków
religijnych z przestrzeni publicznej (rozdział Kościoła od
państwa)6. To drugie ujęcie postrzega się nieraz jako sens
stricte terminu7.
Na kulturowe uwarunkowanie w sposobie rozumienia
hasła laicyzacji zwraca uwagę Paweł Mazanka. I tak, we
Francji w latach 60. i 70. wzmiankowane pojęcie korelowało z kategorią sekularyzacji, z kolei w Anglii oznaczało

Tamże, s. 21; P. Mazanka, dz.cyt., s. 28; W. Kulbat, dz.cyt., s. 138; W. Majkowski, Od sekularyzacji do sekularyzmu, [w:] Człowiek i społeczeństwo
w dobie przemian, red. A. Wołk, Warszawa 2005, s. 119.
6
J. Mariański, Laicyzacja, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004, k. 384.
7
H. Seweryniak, Oblicza sekularyzacji, „Przegląd Powszechny” 1992, t. 2, nr 12, s. 362; K. Dobbelaere, Sekularyzacja. Trzy poziomy analizy,
Kraków 2008, s. 38.
8
P. Mazanka, dz.cyt., s. 30.
9
T. Jaroszewski, Laicyzacja, Warszawa 1966, s. 16-20.
10
P. Mazanka, dz.cyt., s. 56–69; J. Godlewski, Współczesne problemy laicyzacji, [w:] Polityka wyznaniowa. Tło – warunki – realizacja, red.
W. Mysłek, M.T. Staszewski, Warszawa 1975, s. 201–202.
11
P. Mazanka, dz.cyt., s. 66–73; J. Mariański, Sekularyzm, [w:] Słownik katolickiej…, s. 153; J. Mazur, Laicyzm, [w:] Encyklopedia katolicka,
t. 10, Lublin 2004, k. 387–388; V. Possenti, Religia i życie publiczne. Chrześcijaństwo w dobie ponowożytnej, Warszawa 2005, s. 163–169. Według
Pawła Mazanki z sekularyzmem mamy do czynienia wówczas, gdy proces sekularyzacji, rozumiany jako naturalny i normalny akt wyzwalania
się poszczególnych dziedzin życia spod wpływu Kościoła – zważywszy na skalę jego społecznego zaangażowania w przeszłości, przybiera nazbyt
daleko idącą postać. Innymi słowy, sekularyzm to za bardzo pogłębiona sekularyzacja.
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George Jacob Holyoake – twórca pojęcia „sekularyzm”

pozbawienie osoby duchownej godności kapłańskiej bądź
przejęcie niektórych obszarów życia społecznego (sądownictwo czy edukacja) przez specjalistów bez wykształcenia
teologicznego8. Charakterystyczna była również interpretacja teoretyków marksistowskich, widzących w fenomenie
laicyzacji składową procesów: ograniczania wpływu instytucji kościelnych na życie publiczne (deklerykalizacja), desakralizacji szeroko pojętej kultury oraz upowszechniania
światopoglądu materialistycznego, co oznaczało faktyczną
ateizację społeczeństwa9.
Ze zjawiskiem sekularyzacji związane jest również pokrewne etymologicznie pojęcie sekularyzmu, występujące
nieraz pod mianem laicyzmu (per analogiam do zestawienia sekularyzacja/laicyzacja). Twórcą terminu „sekularyzm”
był Anglik George Jacob Holyoake, który w połowie XIX w.
założył w Londynie Centralne Towarzystwo Sekularystyczne – ruch społeczny celujący w polepszenie bytu materialnego mas robotniczych. Ekonomiczne ukierunkowanie
tej inicjatywy korespondowało z jego podbudową ideową,
czyli afirmacją rozumu i nauki jako źródeł prawdy czy zogniskowaniu uwagi tylko na kwestiach doczesnych, z pominięciem – uznanej za zbędną w akcji zwalczania nędzy
– sfery nadprzyrodzonej. Co ważne, Holyoake starał się nie
łączyć swojego ruchu z otwartym ateizmem, przekonując,
że pomijanie danego zagadnienia (w ty przypadku religii)
nie oznacza jego negacji. W założeniach działacza reforma
życia społecznego miała przyciągnąć ludzi o różnym światopoglądzie, w tym również wierzących10.
Współczesne rozumienie terminu „sekularyzm” pozbyło
się owego ekonomicznego i w miarę neutralnego wydźwięku. Obecnie pojęcie to definiuje się więc przede wszystkim
jako postawę życiową (mentalność, styl życia), w której
brak jakichkolwiek odniesień do Boga i religii, w myśl
łacińskiej formuły etsi Deus non daretur (żyć, „jakby Bóg
nie istniał”). Głównym i jedynym przedmiotem zainteresowania jednostki są sprawy świeckie, doczesne. Pomijanie
sfery nadprzyrodzonej może, aczkolwiek nie musi, wynikać
ze zdeklarowanego ateizmu. Często stanowi konsekwencję faktycznej, nieświadomej nieraz obojętności religijnej:
w tym ujęciu postawę sekularystyczną utożsamia się z kategorią materializmu/ateizmu praktycznego. W wymiarze
społecznym sekularyzm/laicyzm określa się również jako
zasadę postępowania, która organizuje szeroko pojętą
przestrzeń polityczną wyłącznie na podstawie zasad laickich, z pominięciem Boga i perspektywy metafizycznej.
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W ten sposób aksjologia życia publicznego zasadza się na
areligijnych, a nawet antyreligijnych fundamentach. Należy
zatem podkreślić, że o ile zjawisko sekularyzacji postrzega
się w charakterze społeczno-kulturowego procesu, o tyle
sekularyzm może być traktowany jako rodzaj ideologii11.
Problematyki zeświecczenia dotyczą również inne pojęcia bliskoznaczne, jak wzmiankowana wyżej desakralizacja
czy dechrystianizacja. Pierwsze z nich rozumie się jako
„utratę poczucia świętości (sacrum) szczególnych miejsc,
rzeczy i czynności, które związane są z kultem religijnym,
[…] eliminowanie elementów sakralnych z przekonań, postaw, struktur organizacyjnych, a niekiedy również z myślenia ludzi”12. Do przejawów tego zjawiska można zaliczyć
np. pozbawienie w protestantyzmie związku małżeńskiego
cechy sakramentu czy zawężanie własnego zaangażowania
w życie Kościoła jedynie do spraw społecznych z pominięciem sfery mistycznej. Z kolei hasło dechrystianizacji
związane jest z zanikaniem jednej, określonej tradycji religijnej, mianowicie chrześcijaństwa. W odniesieniu do Europy, ukształtowanej kulturowo w duchu nauki Chrystusowej,
fenomen sekularyzacji będzie w pewnym stopniu krzyżował
się z powyższą kategorią, wszak eliminacja akcentów religijnych z różnych obszarów życia koreluje w tym wypadku
de facto z wypieraniem pierwiastków chrześcijańskich13. Ze
współczesnych analiz wynika jednak, że zerwanie z chrystianizmem nie zawsze wiążę się z zanikiem religijności
w ogóle, ale może po prostu wypływać z przyjęcia nowego
światopoglądu.
Na uwagę zasługuje wreszcie umiejscowienie w przedstawionej mozaice terminologicznej wspomnianego parokrotnie fenomenu ateizmu. Pojęcie to, podobnie jak kluczowe dla artykułu hasło sekularyzacji, cechuje znaczna
złożoność i wielowymiarowość. W powszechnym rozumieniu kategorię ateizmu definiuje się jako negację istnienia
Boga. Bardziej rozbudowana analiza wyróżnia kilka postaci
omawianego problemu. Można więc mówić o aspekcie
filozoficznym, religijnym, psychologicznym czy socjologicznym, przy czym desygnatami tego ostatniego są m.in.
„zanik praktyk religijnych, laicyzacja i sekularyzacja życia,
indyferentyzm (obojętność na sprawy Boga i religii) […]”14.
Z zestawienia tego wynika, że między pojęciami „sekularyzacja/laicyzacja” i „ateizm” zachodzi pewne powiązanie.

12

Jak nietrudno zauważyć, centralną pozycję w wymienionych terminach zajmuje wieloznaczna kategoria „religii”.
W szczegółowych opracowaniach występuje ona w określonych konceptualizacjach. Wyróżnia się zatem dwa główne
typy jej definiowania: substancjalny oraz funkcjonalny.
Według pierwszej koncepcji religia może być postrzegana
jako „spójny system wierzeń i praktyk odnoszących się do
rzeczy nadnaturalnych, które łączą w jedną wspólnotę moralną tych wszystkich, którzy je podzielają”15. Interpretacje
substancjalne operują takimi hasłami, jak transcendencja,
sacrum, nadprzyrodzoność, duchowość, nieskończoność,
Absolut czy Bóg16. Można tu więc mówić o definicji sensu stricto bądź ekskluzywnej. Jej desygnatami będą przede wszystkim religie konwencjonalne/tradycyjne, m.in.
chrześcijaństwo17.
Ujęcie funkcjonalne wskazuje z kolei ex nomine na funkcje, które „religia” spełnia w wymiarze indywidualnym
(nadawanie sensu życiu, socjalizacja jednostki) lub społecznym (utrwalanie i legitymizacja istniejącego porządku
społecznego)18. Owe podejście wypełnia znamiona definicji
sensu largo (inkluzywnej), gdyż swoim zakresem obejmuje
nie tylko systemy teistyczne, lecz także różnego rodzaju
ideologie i światopoglądy (komunizm, nacjonalizm, racjonalizm, scjentyzm, ekologizm, ewolucjonizm), a nawet postawy życiowe (samorealizacja, familizm, emancypacja, autonomia jednostki)19. Dla przykładu można wyobrazić sobie
sytuację, gdzie życie danego człowieka ogniskuje się wokół
etosu rodziny czy sukcesu zawodowego, czyniąc z nich wartości sensotwórcze, czyli typowe dla funkcji religii20.
Przywołane rozróżnienie jest istotne w kontekście rozumienia pojęcia sekularyzacji. Zdaniem niektórych teoretyków (Karel Dobbelaere, Bryan Wilson, Peter Berger)
budowanie definicji terminu „religia” na podstawie kryterium funkcjonalnego sprawia, że staje się ona zbyt „rozciągliwa”, a przez to mało praktyczna. Sytuacja, w której
wiele popularnych współcześnie zjawisk społecznych, mających de facto świeckie oblicze – jak feminizm czy idea
samorealizacji – otrzymuje religijne zabarwienie, wyklucza
w ogóle możliwość mówienia o sekularyzacji postrzeganej jako słabnięcie roli religii. Zwolennicy nurtu funkcjonalnego – Talcott Parsons, Thomas Luckmann czy Milton

P. Mazanka, dz.cyt., s. 32; R. Łukaszyk, B. Snela, Desakralizacja, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1985, k. 1190–1191.
P. Mazanka, dz.cyt., s. 32. Bezpośrednio po II wojnie światowej powszechnie posługiwano się zresztą pojęciem dechrystianizacji, a nie
sekularyzacji. Również w literaturze przedmiotu, na oznaczenie przemian w religijności społeczeństwa polskiego XIX i XX w., używa się nieraz
owego pierwszego terminu. Zob. m.in. D. Olszewski, Zagadnienie dechrystianizacji polskiego społeczeństwa w XIX i XX wieku, [w:] Między Odrą
i Dnieprem – wyznania i narody, red. T. Stegner, Gdańsk 1997, s. 10–22; A. Gotowicz, Dechrystianizacja i antyklerykalizm społeczności robotniczej
Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku (przyczyny i charakterystyka zjawiska), „Nasza Przeszłość” 2011, nr 115–116, s. 383–427.
14
Z. Zdybicka, Ateizm, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 1, Lublin 2000, s. 372. Zob. też F. Bargieł, Niektóre źródła współczesnego
ateizmu, [w:] Ateizm oraz irreligia i sekularyzacja, red. F. Adamski, Kraków 2011, s. 275–276.
15
K. Dobbelaere, dz.cyt., s. 76.
16
J. Mariański, Religia i Kościół między tradycją i ponowoczesnością. Studium socjologiczne, Kraków 1997, s. 133.
17
K. Zielińska, dz.cyt., s. 108. Takie ujęcie koresponduje z konceptualizacją socjologa Bryana R. Wilsona, dla którego religie to takie „wierzenia,
zachowania i instytucje, które zwyczajowo są opisywane jako religijne”.
18
Tamże, s. 103–104.
19
K. Dobbelaere, dz.cyt., s. 73; K. Zielińska, dz.cyt., s. 88, 105; J. Mariański, Religia i Kościół…, s. 139.
20
K. Dobbelaere, dz.cyt., s. 79–81. Według amerykańskiego socjologa Roberta Bellaha inna funkcja przypisywana religii – integracja
społeczeństwa – może być realizowana przez tzw. religię obywatelską, czyli zespół symboli i rytuałów odwołujących się do historii oraz
fundamentalnych zasad politycznych danego państwa.
13
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Religia – jak to rozumieć?

WOS w teorii i praktyce

Księgarnia w podominikańskim kościele w holenderskim Maastricht

Pierwszy z nich łączy się z procesem dyferencjacji społecznej, czyli wyodrębnienia poszczególnych dziedzin
życia (polityka, prawo, ekonomia, szkolnictwo, kultura)
z ich własną – specjalistyczną i autonomiczną – aksjologią. Równolegle religia przestaje pełnić centralną pozycję
w siatce normatywnej wyłonionych podsystemów (w związku z czym traci na nie dotychczasowy wpływ), sama zostaje
także „zdegradowana” do roli jednego z nich23. Mamy tu
jednocześnie do czynienia – i to jest niejako druga strona
medalu fenomenu dyferencjacji – z nieco paradoksalnym
na pierwszy rzut oka zjawiskiem eklezjalizacji („ukościelnienia”). Kościół staje się bowiem instytucją swoistą i wydzieloną, pozbawiony „balastu” innych obszarów społecznych może skupić się na sobie samym, rozwijając własną
bazę doktrynalną oraz organizacyjno-strukturalną24.
Podstawowym wskaźnikiem powyższego wymiaru sekularyzacji jest zakres rozdziału państwa i polityki od Kościoła (istnienie cywilnego ustawodawstwa małżeńskiego,
świeckich zakładów dobroczynnych, szpitali oraz oświaty;
brak katechezy w programie szkół państwowych; legalizacja aborcji; nieobecność symboli religijnych w urzędach;
niewystępowanie imienia Boga w rocie przysięgi sądowej
itd.), a także kultury od religii, rozumiany jako „wyzwolenie” nauki, etyki czy sztuki z wyznaniowych inspiracji. Innymi słowy, społeczne ujęcie procesu zeświecczenia zakłada
sytuację, w której instytucje publiczne zajmują niezależną
pozycję względem – zepchniętej do sfery prywatnej – religii (prywatyzacja religii)25.
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Sekularyzacja wewnątrzreligijna

Parareligijny kult przywódców Korei Północnej

Yinger – bronią jednak swojego stanowiska i przyjmują
inne rozumienie pojęcia „sekularyzacja”, które interpretują
jako zmianę form religijnych w życiu człowieka, a nie
ich zanik21.

Sekularyzacja społeczna

21

Tamże, s. 74–76; K. Zielińska, dz.cyt., s. 105–106.
K. Dobbelaere, dz.cyt., passim; K. Zielińska, dz. cyt., s. 78.
23
K. Dobbelaere, dz.cyt., s. 36–38, 43; U. Altermatt, Katolicyzm a nowoczesny świat, Kraków 1995, s. 86; W. Majkowski, dz.cyt., s. 119.
24
Autorem koncepcji eklezjalizacji w powiązaniu z procesem dyferencjacji jest Franz Xaver Kaufmann. Zob. U. Altermatt, dz.cyt., s. 149–150.
25
Tamże, s. 148; L. Shiner, Pojęcie sekularyzacji w badaniach empirycznych, [w:] Ateizm oraz irreligia…, s. 200–203; K. Dobbelaere, dz.cyt.,
s. 85–87, 219; W. Majkowski, dz.cyt., s. 119. Zdaniem Roberta Wuthnowa indeksem zakresu separacji kultury od religii w danym kraju może być
liczba publikacji religijnych w stosunku do niereligijnych (znaczny odsetek wydań konfesyjnych wskazywałby wtedy na niewielkie zaawansowanie
procesu sekularyzacji społecznej). Zob. K. Zielińska, dz.cyt., s. 173.
26
Tamże, s. 92, 155, 174; L. Shiner, dz.cyt., s. 197–198; K. Dobbeleare, dz.cyt., s. 38–40, 44; U. Altermatt, dz.cyt., s. 537–538.
22
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Biorąc pod uwagę przytoczone na początku artykułu
definicje encyklopedyczne, możemy wydzielić – za belgijskim socjologiem Karelem Dobbelaerem – trzy poziomy
sekularyzacji: społeczny (wymiar makro), organizacyjny/
wewnątrzreligijny (wymiar mezo) oraz indywidualny (wymiar mikro)22.

Wymiar mezo analizowanego zjawiska odnosi się do
organizacji religijnych (Kościołów, denominacji i tzw. nowych ruchów religijnych), które – akomodując się do coraz
bardziej laickiej rzeczywistości społecznej – modyfikują
własne doktryny i obrzędy. Wyrazem tak pojętej sekularyzacji jest m.in.:
]] zmiana języka przekazu do wiernych (racjonalizacja
treści; unikanie retoryki „cudowności”; koncentrowanie
się na problematyce doczesnej, jak zdrowie psychiczne,
pomoc ubogim, prawa człowieka itd.),
]] dostosowanie systemu etycznego do ogólnie dominujących tendencji w społeczeństwie,
]] „odmagicznienie” liturgii przez ograniczanie sfery symbolicznej i misteryjnej,
]] podejmowanie przez instytucje religijne nowych, świeckich aktywności26.
Jako symptom zeświecczenia na poziomie mezo uważa
się nieraz także działania ekumeniczne, wymuszające na wyznaniach rezygnację z akcentowania własnej wyjątkowości

WOS w teorii i praktyce
Spotkanie członków ruchu New Age
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i specyfiki, a będące następstwem pluralizmu nowoczesnego świata27. Na osobne potraktowanie zasługuje natomiast
zagadnienie tzw. nowych ruchów religijnych, pod którym
to terminem kryją się takie zjawiska, jak New Age, sekty,
ruchy okultystyczne na czele ze spirytualizmem oraz astrologią, różnego rodzaju grupy charyzmatyczne i medytacyjne (włączając w to formy duchowości orientalnej), a także
niektóre odmiany fundamentalizmów. Dla niektórych teoretyków popularność wymienionych innowacji religijnych
zaprzecza tezie o postępującym zeświecczeniu Zachodu.
Inni badacze ten sam fakt postrzegają jednak zgoła odwrotnie: jako kolejny przejaw sekularyzacji na poziomie
organizacyjnym. Zwolennicy owego podejścia podkreślają,
że punkty odniesienia nowych ruchów religijnych wyrażają potrzebę adaptacji do zsekularyzowanej rzeczywistości.
Ich działalność często – choć nie zawsze – koncentruje się
na swoiście pojmowanej funkcji terapeutycznej: pomoc
w znalezieniu sensu życia w zmodernizowanym świecie czy
uwypuklanie znaczenia samorealizacji28. Na czoło wysuwa
się więc retoryka „psychologa”, a nie „kapłana”. W tym kontekście termin zeświecczenia organizacyjnego interpretuje
się zatem na podstawie procesu zmiany/transformacji
religijnej, objawiającym się w postaci nowych form religii29.
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Sekularyzacja indywidualna

Trzeci, indywidualny wymiar fenomenu sekularyzacji dotyczy – najogólniej rzecz biorąc – przeobrażeń życia religijnego jednostek. Obejmują one m.in. takie zjawiska, jak:
]] „odkościelnienie” i indywidualizacja religijności (brak
identyfikacji z jakąkolwiek organizacją religijną/Kościołem; tzw. bricolage30, definiowany jako przyjmowanie
27

jedynie wybranych norm wyznaniowych, a odrzucanie
innych lub tworzenie „własnych” zasad wiary przez mieszanie elementów różnych światopoglądów, czyli swoisty synkretyzm),
]] niski wskaźnik uczestnictwa w nabożeństwach,
]] niewielki zakres wiedzy na temat wiary,
]] niewiara,
]] praktykowanie lub akceptacja zachowań niezgodnych
z założeniami danej religii (np. w przypadku katolików
stosunek do antykoncepcji),
]] całkowity zanik religii w świadomości człowieka31.
Zaprezentowana systematyzacja ma typowo teoretyczny
charakter. Oznacza to, że nie powinniśmy badać poszczególnych szczebli analizowanego procesu w oderwaniu od
siebie. Pomiędzy nimi występują wszak pewne powiązania i implikacje. Szczególnie jaskrawo unaocznia się to
w przypadku relacji wymiaru makro i mezo: laicyzujący
się świat oddziaływa na przemiany wewnątrzreligijne. Za
przykład mogą posłużyć ustępstwa doktrynalne niektórych
denominacji protestanckich w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w sprawie udzielania ślubów parom homoseksualnym. Z kolei przejawem wpływu sekularyzacji społecznej
na indywidualną jest tzw. kompartmentalizacja, czyli sekularyzacja mentalna. Mamy z nią do czynienia wówczas,
gdy człowiek internalizuje przekonania o potrzebie rozdzielenia systemu prawnego, politycznego, edukacyjnego,
medycznego i naukowego od religii32. Powyższe zależności
potwierdzają tylko złożoność problematyki zeświecczenia,
którą można rozpatrywać z punktu widzenia socjologii, prawa, teologii czy psychologii.
Zdjęcia: Wikimedia Commons

K. Zielińska, dz.cyt., s. 128–129.
K. Dobbelaere, dz.cyt., s.166–168; J. Mariański, Religia i Kościół…, s. 165–169; U. Altermatt, dz.cyt., s. 535–536; K. Zielińska, dz.cyt.,
s. 223–227.
29
Tamże, s. 107, 155–156, 225–226.
30
Technika artystyczna, która polega na tworzeniu dzieła z wykorzystaniem różnych przypadkowych elementów.
31
Tamże, s. 78, 94–95, 171–172, 187; K. Dobbelaere, dz.cyt., s. 34, 225–232; L. Shiner, dz.cyt., s. 195–196; W. Majkowski, dz.cyt., s. 119.
32
K. Dobbelaere, dz.cyt., s. 220–224.
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czyli o lekcjach historii w przestrzeni publicznej
Marek Białokur

N

Definicja

W Wielkim słowniku języka polskiego czytamy, że
rocznica to „przypadający dokładnie rok lub więcej lat
1
2
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Polskie spory o rocznice

W tym miejscu wróćmy na chwilę do wydarzeń
z 2019 r., wśród których w Polsce na czoło wysuwały się
upamiętnienia obrad Okrągłego Stołu oraz wyborów
czerwcowych. I właśnie rocznicowy spór o 4 czerwca
1989 r. i jego konsekwencje wybrzmiał wówczas szczególnie głośno. Jego wymownym przykładem był jeden
z czerwcowych numerów opiniotwórczego tygodnika
„Plus Minus”, który redakcja poświęciła Hiperinflacji
rocznic. W jednym z artykułów jego autor Michał Szułdrzyński odniósł się do interesującej nas kwestii i już
na wstępie stwierdził, że w połowie 2019 r. rozpoczął
się arcypolski festiwal wielkich rocznic2. W jego ocenie w czas rocznic Polacy weszli podzieleni jak nigdy
w historii. Za taką sytuację, według niego, odpowiada

Historia w przestrzeni publicznej, red. J. Wojdon, Warszawa 2018.
M. Szułdrzyński, Hiperinflacji rocznic, „Plus Minus”, nr 22 z 1–2 czerwca 2019, s. 3.

Wiadomości Historyczne 6/2020

a początek przywołajmy kilka popularnych
sentencji odnoszących się do samych rocznic.
Jedną z najpopularniejszych przypisuje się Christianowi Shultzowi. Mówi ona, że rocznice są
wzniesieniami w krajobrazie naszego życia,
gdyż kierują nasz wzrok w stronę przebytej drogi.
Gdy szukamy kolejnych sentencji, pojawia się problem,
gdyż w ogólnodostępnych zbiorach cytatów, tych dotyczących rocznic nie znajdziemy zbyt wiele. A gdy już są,
to znamienne, że nie są nazbyt pochlebne na ich temat.
I tak Fiodor Dostojewski miał powiedzieć, że: „Bywają
marzyciele, którzy obchodzą rocznice pojawienia się ich
fantastycznych wizji”, a Stefan Kisielewski, że „Okrągłe
rocznice są nonsensem, gdyż wynikają z przypadkowego stosowania systemu dziesiętnego”. Również francuski pisarz André Maurois nie pozostawił wątpliwości, co
sądzi o rocznicach, twierdząc, że „były zawsze terenem
bardzo podatnym do rozpalania namiętności”. Widać
z tego, że rocznica to albo rzecz tak oczywista, że nie
trzeba jej szerzej opisywać, albo też tak trudna i wieloznaczna do zdefiniowania, że brakuje chętnych do jej
literackiej analizy, wreszcie wygodny obiekt krytyki,
gdyż odpowiada za wiele zła czynionego w imię historii.
Znamienne, że jest to kwestia, która także na gruncie
szkolnej oraz akademickiej dydaktyki historii nie została dotychczas potraktowana z należną jej uwagą, co
potwierdza choćby lektura większości podręczników
z metodologii i dydaktyki tego przedmiotu. Wyjątek
stanowią jedynie liczne scenariusze i konspekty rocznicowych akademii, apeli i uroczystości szkolnych. W zdecydowanej większości z nich próżno jednak szukać pogłębionej refleksji nad wielowymiarowym znaczeniem
rocznic. Wspominamy o tym bynajmniej nie po to, aby
czynić zarzut ich autorom, w szczególności nauczycielom historii, ale po to, by zwrócić uwagę na to, że obok
rocznic trudno jest współcześnie przejść obojętnie. Należy zatem docenić zwrócenie uwagi na kwestię rocznic, co ważne: w wielu miejscach, w pierwszym polskim
opracowaniu poświęconym w całości public history1.

po jakimś wydarzeniu dzień, którego datę pamiętamy
ze względu na to wydarzenie”. To samo źródło wskazuje
na główne połączenia rocznic, a wśród nich: okrągłe,
kolejne, ważne, wyjątkowe, wielkie, narodowe czy
państwowe. Polskie słowo rocznica pochodzi od słowa
rok, który w języku prasłowiańskim oznaczał: „rzec coś”,
to, co jest powiedziane, omówione, umówione, wypowiedziane, ustalone, czyli ogólnie to, o czym mówimy.
Rocznicami szczególnymi są jubileusze. Słowo to
wywodzi się z języka hebrajskiego, gdyż w tradycji żydowskiej co siedem lat obchodzono rok szabasowy, a po
siedmiu takich cyklach, które trwały łącznie 49 lat, kolejny rok, czyli 50, był rokiem świętym, w którym obowiązywały szczególne zasady w trybie życia, gospodarki, ekonomii i współżycia społecznego. Rok ten zwano
rokiem jubileuszowym lub po prostu jubileuszem.
Z biegiem czasu słowo to uwolniło się od związanego
z nim kontekstu kulturowo-religijnego, w efekcie czego
zaczęto nim określać 50 rocznicę czegokolwiek. Obecnie
zakres znaczeniowy tego wyrazu jest znacznie szerszy
i określa ogólnie ważne, okrągłe rocznice jakiegoś wydarzenia i uroczystości z nim związane.
W roku 2020 mieliśmy, podobnie jak w ubiegłym, nie
wspominając o roku 2018, długą listę obchodów rocznicowych. Aby wymienić tylko te najbardziej okrągłe,
wspomnieć należy o 100-leciu bitwy warszawskiej,
100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły, 40 rocznicy
powstania „Solidarności” i 10 katastrofy smoleńskiej. W sposób szczególny pamiętamy także o 75 rocznicy zakończenia II wojny światowej.
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podział polityczny w Polsce, którzy jest zakorzeniony
w sporze historycznym. Dlatego też, jak podkreślił, nic
nie wskazuje na to, aby wysyp rocznic stał się okazją
do narodowego zjednoczenia czy pojednania. A wręcz
przeciwnie, przyczyni się do jeszcze większego pogłębienia konfliktów, gdyż jak zaznaczył, w naszym kraju
rocznic nie obchodzi się po to, by łączyć, ale by dzielić,
a celem ich celebrowania jest poszukiwanie racji dla
własnego środowiska politycznego, nie zaś budowanie
wspólnoty narodowej.
Przypadek Polski, na co zwrócił uwagę redaktor
„Plusa Minusa”, jest jednak specyficzny, gdyż nad Wisłą i Odrą celebrowanie rocznic nabiera szczególnego
wymiaru. Polegać ma on na świadomym zacieraniu
różnic między przeszłością a teraźniejszością i sprawianiu, że przeszłość stanie się przyszłością. Dlatego też
w polskiej świadomości czas ma biec w sposób linearny,
a Polacy w zdecydowanej większości mają wierzyć, że
te same wydarzenia powtarzają się w nieskończoność.
Wszystko to, jak czytamy w dalszej części tekstu, pozwala Polakom uwolnić się od obciążenia rzeczywistością, a polityków zwalnia od uzasadniania tego, co robią
„tu i teraz”, gdyż wszystko i tak jest jedynie elementem
szerszego, odwiecznego procesu. Takie celebrowanie
rocznic w naturalny sposób prowadzi do dzielenia, a nie
łączenia. Konkludując, podkreślił on, że w Polsce nie ma
różnicy między sporem politycznym a historycznym,
gdyż de facto cały spór wynika z różnic w ocenie najnowszej, jak i wcześniejszej historii. Dlatego też cały
okres wielkich rocznic stał się okazją do tego, aby Polacy
podzielili się jeszcze bardziej, bo inaczej być nie mogło,
skoro „wspominanie” odbywało się przeciwko „onym”.
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Wybudzić Polaków z „wygodnej
drzemki”

Mniej więcej w tym samym czasie na rynku wydawniczym ukazała się książka o intrygującym tytule O historii
nie dla idiotów. Rozmowy i przypadki. Jej autor, historyk
Andrzej Nowak zamieścił w niej 10 wywiadów z wybitnymi polskimi i zagranicznymi historykami, które przeprowadził na przestrzeni minionych 30 lat oraz 11, jak
to sam określił, „przypadków” z historii Polski. Każda
z poruszonych w niej kwestii, jak podkreślił, powinna
3
4
5

stać się obiektem sporu, czym postanowił „wybudzić”
swoich rodaków z „wygodnej drzemki posthistorycznego umysłu”.
Nie zabrakło w niej również odniesień do rocznic,
które w różnych kontekstach pojawiają się na jej kartach
wielokrotnie. Przykładowo w artykule zatytułowanym
Chrzest, czyli nadawanie tożsamości czytamy, że „Rocznice są dla historii okazją i pokusą. Okazją, by przyjrzeć
się dokładniej raz jeszcze wydarzeniom, zjawiskom,
postaciom, których jubileusz akurat obchodzimy. To
niekiedy pozwala istotnie uzupełnić i poprawić obraz
przeszłości, zbliżyć się do możliwie najdokładniejszych
odpowiedzi na pytanie: jak to naprawdę było?”3. Niestety okazji towarzyszy również pokusa politycznego
nadużycia rocznic. Przykładów takiej sytuacji, jak podkreślił Nowak, nie brakowało nie tylko przed, lecz także
po 1989 r.

Nauka pomocnicza „rocznicomanii”
i narodowa hagiografia

W tym miejscu cofnijmy się o kilkanaście lat, a ściśle:
do wydanej w 2007 r. książki Długi romans z muzą Klio,
będącą swego rodzaju rozliczeniem z historią, której
dokonał jej autor Janusz Tazbir. W zamieszczonych na
jej kartach szkicu, pod wymownym tytułem Zagrożenia
i szanse humanistyki w XXI wieku odniósł się on do interesującej nas kwestii. I tak zdaniem badacza historia pod
koniec XX w. zaczęła przekształcać się w naukę pomocniczą „obchodomanii”, którą określił również mianem
„rocznicomanii”4. W jego ocenie dotyczyło to zarówno
postaci, wydarzeń, jak i dziejów miast. I właśnie odnosząc
się do tego ostatniego przypadku, przywołał on rok 1996,
w którym wbrew stanowisku historyków, władze
Warszawy postanowiły hucznie obchodzić 400-lecie
przeniesienia stolicy z Krakowa, które de facto
w 1596 r. nie zaszło. Na tę okoliczność, jak podkreślił,
ustanowiono nawet specjalny medal 400-lecia stołeczności Warszawy. Ale przecież, jak doskonale wiadomo,
nie był to wówczas odosobniony przypadek, a zaledwie
dwie dekady XXI w. przyniosły ich długą listę.
Tazbir zwrócił także uwagę, że na przełomie lat 80.
i 90. ubiegłego stulecia, gdy obchodzono 200 rocznicę
wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej oraz 500-lecia
odkrycia Ameryki, napisanych zostało wiele gorzkich
słów na temat terroru stosowanego przez jakobinów
czy eksterminacji ludności indiańskiej. Tymczasem
w Polsce, nad czym ubolewał, rocznice pociągają za
sobą wydawanie obok prac wartościowych całej masy
narodowej hagiografii, które w niewielkim stopniu
służą dalszemu rozwojowi badań. W efekcie „Kiedy
milkną jubileuszowe fanfary, odkurzone na tę okazję
pełne wydania czczonego właśnie klasyka powracają
na biblioteczne półki, aby tam ponownie pokrywać się
kurzem aż do następnego jubileuszu”5.

A. Nowak, O historii nie dla idiotów. Rozmowy i przypadki, Kraków 2019, s. 297.
J. Tazbir, Długi romans z muzą Klio, Warszawa 2007, s. 95.
Tamże, s. 95–96.

Poważnym, ale często niedostrzeganym problem
ma być także to, że ważne dla Polaków rocznice, które są hucznie obchodzone, wzbudzają w minimalnym
stopniu zainteresowanie w innych krajach. Zdaniem
Tazbira, na co zwracał uwagę już bezpośrednio po przemianach 1989 r., czczenie narodowych rocznic, nawet
gdy w wyznaczaniu ich programów weźmie udział czołowa grupa polskich humanistów, raczej nie ma szans
przynieść zainteresowania nimi na badaczy z innych
krajów6.
Niestety w tym miejscu ta krytyczna ocena rocznic
się kończy, gdyż autor przechodzi do analizy innych
problemów. A szkoda, bo przecież mówimy tu o historyku, który wielokrotnie brał udział w debatach na temat
alternatywnej wersji historii Polski, a także kondycji
polskiej nauki i pomysłom na jej rozwój, czym udowadniał, że nie boi się rozmawiać nie tylko o przeszłości,
lecz także o przyszłości.
Szkoda tym większa, że pisząc o braku odwagi przy
okazji obchodów kolejnych rocznic przez Polaków, sam
w przywołanym tekście nie wskazał pomysłu na „nowy”
sposób odnoszenia się do postaci, wydarzeń i procesów
z historii Polski w kontekście ich okrągłych jubileuszy.
Krytyka jest potrzebna, ale warto pamiętać, aby uzasadnionym pretensjom, które artykułuje się pod adresem polityków za niedoinwestowanie polskiej nauki,
towarzyszył interesujący pomysł na przyszłość.
W ocenie autora niniejszego artykułu rocznice nie
stanowią tu problemu, wręcz przeciwnie, są doskonałymi okazjami, które nie tylko można, lecz należy wykorzystywać. Wskazane jest ich wspólne celebrowanie,
ale czy dlatego, że się o nie spieramy, mamy o nich zapomnieć i nie obchodzić? W zdecydowanej większości
przypadków, a w polskiej historii niemal w każdym,
ważne wydarzenia historyczne związane są ściśle z historią naszych sąsiadów. Czy oni również o nich zapomną? O niektórych z całą pewnością. Pytanie tylko,
czy zrobią to z szacunku dla nas, czy też chęci zatarcia
w pamięci niewygodnych dla nich wydarzeń. Obawiam
się, że z takich samych powodów także część obywateli
naszego kraju jest żywotnie zainteresowana w celowym
promowaniu jednych i pomijaniu innych postaci,
wydarzeń czy miejsc.

Upamiętnienie czy event?

6
7
8

Powaga czy radość?

Z kwestią poruszonego przez M. Kulę poważniejszego
niż w Europie Zachodniej podejścia do rocznic w Polsce
koreluje stanowisko Ewy Skrzywanek z Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Twierdzi ona, że

Tenże, Osiągnięcia, potrzeby i zagrożenia polskiej humanistyki, „Nauka Polska” 1990, nr 1–2, s. 11.
M. Kula, Krótki raport o użytkowaniu historii, Warszawa 2004, s. 33.
Tamże, s. 67.
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W debacie poświęconej rocznicom warto zwrócić
uwagę także na stanowisko Marcina Kuli, który nawiązywanie do rocznic zaliczył do jednej z wielu współczesnych form wypowiadania się o historii. Podając w jednym ze swoich esejów kilka przykładów wydarzeń,
w tym 1000-lecie „zjazdu w Gnieźnie” (2000), 700-lecie Białogardu (1999) czy coroczne upamiętnienie takich dni, jak 1 sierpnia i 13 grudnia, zwrócił uwagę na

kwestię przemilczania bądź wręcz uniemożliwiania
obchodzenia pewnych rocznic. W tym kontekście przypomniał casus 3 maja i 11 listopada w czasach komunistycznych w Polsce czy współcześnie obowiązujący
w Niemczech zakaz celebrowania urodzin Hitlera.
Kiedy na początku XX w. pisał o ostatnim z wymienionych przykładów, zapewne nie przypuszczał, że kilkanaście lat później również w jego ojczyźnie znajdą
się amatorzy świętowania urodzin Hitlera, których
Polacy zapamiętają jednak głównie jako amatorów
swastyki ułożonej z czekoladowych wafelków z okolic
Wodzisławia Śląskiego. Na całe szczęście całej sprawy,
w kategoriach żartu, nie potraktowały polskie sądy,
w efekcie czego organizatorzy i uczestnicy przedsięwzięcia stanęli przed wymiarem sprawiedliwości,
a część z nich już usłyszała wyroki. Ogólnie jednak ten
ceniony badacz, umiejętnie poruszający się na pograniczu historii i socjologii, uznał, że „W ostatnich czasach
w formach obchodów rocznic zaznacza się ewolucja
podobna do ewolucji muzeów czy pomników. Często
tracą one poważny akcent kommemoracyjny na rzecz
wspólnej aktywności, zabawy, udziału we wciągającym przedstawieniu”7.
Tu, zdaniem cytowanego badacza, wciąż widać jednak
znaczące różnice w podejściu do rocznic w różnych
państwach europejskich. Przykładem dla potwierdzenia tej tezy stały się dwa 200-lecia: francuskie – rewolucji z 1789 r., o którym była już mowa w kontekście wypowiedzi J. Tazbira, oraz polskie – konstytucji z 1791 r.
Marcin Kula stwierdził, że „Lżejsze niż w Polsce podejście do historii trwa we Francji również dziś”8.
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po 1989 r. w Polsce w przestrzeni publicznej zabrakło
pomysłów na świętowanie ważnych rocznic i świąt
narodowych. Jednym z powodów tej sytuacji była w jej
ocenie pamięć po narzuconych odgórnie w PRL świętach i sposobach ich obchodów, które w przypadku
pochodów pierwszomajowych, rocznic rewolucji październikowej i 22 lipca u schyłku lat 80. były już karykaturalne i śmieszne.
Próbując zmienić ten stan, na początku XXI w. podjęto, m.in. we Wrocławiu, działania zmierzające do zmiany formuły obchodów Święta Niepodległości. I choć
powracamy w ten sposób do roku 1918, pozostawiając
na chwilę z boku ogólny charakter naszej refleksji rocznicowej, to warto przywołać tu pytania i poważne obawy, które towarzyszyły grupie wrocławskich animatorów kultury, dydaktyków oraz dawnych opozycjonistów
z czasów Polski Ludowej. Opisując je z perspektywy
kilkunastu lat, E. Skrzywanek dokładnie zapamiętała,
że ich głównym celem było szukanie odpowiedzi na
pytanie: jak kolejne rocznice pamiętanego 11 listopada
1918 r. uczynić dniem radosnym i bardziej spontanicznym? „Obawialiśmy się – czytamy w jej syntetycznym podsumowaniu przedsięwzięcia – czy nasze pomysły radosnego paradowania młodzieży i mieszkańców
nie będą porównywane do obowiązkowych pochodów
z poprzedniej epoki. Towarzyszyły temu pytania: czy
można uczyć patriotyzmu i o patriotyzmie przez zabawę? Jak promować kreatywność i indywidualizm wśród
dzieci, młodzieży i nauczycieli? Czy spontaniczna twór9

czość wyzwoli u młodego twórcy szczerość, wyobraźnię
i nowe, alternatywne spojrzenie na historię? Czy w ten
sposób możemy uczyć historii?”9.
Po 15 latach organizacji Radosnych Parad Niepodległości, historycznych konkursów plastycznych i literackich oraz różnego rodzaju działań, w których przez
przygotowanie scenariuszy lekcji, scenek kabaretowych
czy projektów edukacyjnych okazję do wykazania się
mieli nie tylko uczniowie, lecz także ich nauczyciele
i opiekunowie, jedna w inicjatorek tych przedsięwzięć
z satysfakcją stwierdziła, że w jej ocenie udało się połączyć uroczystości państwowe z radosnym świętowaniem. Według niej udało się wypracować „[…] nową
świadomość świętowania rocznic narodowych i mimo
jesiennej listopadowej pogody jest czas zarówno na zadumę, jak i wspólną wszystkich wrocławian”10.
Do tego problemu odniósł się także historyk Rafał
Habielski, który podkreślił, że powodem przywołanych
kontrowersji jest sposób przedstawiania dziedzictwa
przeszłości, po 1989 r. realizowany głównie przy okazji
świąt – 3 maja i 11 listopada – w sposób, który trudno
ocenić jako atrakcyjny. Za wyjątek uznał przypadającą
w 1998 r. 80 rocznicę odzyskania niepodległości, kiedy to np. zainscenizowano powrót Józefa Piłsudskiego
z Magdeburga, czy 80 rocznicę bitwy warszawskiej
w 2000 r. „Na ogół jednak – jak podkreślił – obchody
rocznic historycznych przybierały formę uroczystości
państwowych, mogących w nikłym stopniu wzbudzić
zainteresowanie przeszłością”11.

E. Skrzywanek, Radosne obchody Święta Niepodległości we Wrocławiu, [w:] Historia w przestrzeni…, s. 294.
Tamże, s. 297.
11
R. Habielski, Przeszłość w sferze publicznej i życiu kulturalnym 1989–2005 (obszary zainteresowań, interpretacje, nośniki), [w:] Historycy
i politycy. Polityka pamięci w III RP, red. P. Skibiński, T. Wiścicki, M. Wysocki, Warszawa 2011, s. 92.
10
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i programów dokumentalnych, w tym autor popularnego cyklu „Notacje” – Maciej Wojtyński, najczęściej przy
tej okazji odbywało się poszukiwanie programów i filmów pasujących do ramówki, co zazwyczaj kończyło się
na ponownej emisji znanej od lat pozycji.
Wojtyński nie ma jednak wątpliwości, że to właśnie
w pierwszych kilku latach po 1989 r. nastąpił okres
najobfitszy w nowe produkcje telewizyjne dotyczące czasów minionych, zwłaszcza II wojny światowej
i lat powojennych. Przyczyna tej sytuacji była w jego
ocenie związana z potrzebą odkłamania zafałszowań
w najnowszej historii Polski. Wspomniany okres pozwolił dostrzec wyraźną tendencję produkowania filmów i programów upamiętniających rocznice. W tym
kontekście Wojtyński przypomniał, że w latach 90.
ubiegłego wieku Polska Kronika Filmowa, która przez
dziesięciolecia zajmowała się m.in. rocznicami, zasadniczo zmieniła swoją formułę. W efekcie zaprzestano
dotychczasowej cotygodniowej edycji na rzecz innych
form, co spowodowało, że „Zniknięcie PKF z kin było
jednym z drobniejszych, ale istotnych powodów większego zainteresowania Telewizji Polskiej rocznicami”13.

Życie bez świętowania rocznic?

W konkluzji tekstu postawmy pytanie: jak wyglądałby nasze życie bez obchodzenia przez społeczeństwa,
narody czy pojedynczych ludzi rocznic wydarzeń, które
decydowały o ich losach? Czy człowiek jako istota, którą przez dłuższy okres egzystencji od innych zwierząt
odróżniało niewiele, ale ostatecznie „podbiła świat”,
jest w ogóle w stanie się od tego uwolnić. Yuval Noah
Harari, autor trzech bestsellerów książkowych o homo
sapiens i jego miejscu na ziemi, które odnotowano także
na łamach „Wiadomości Historycznych z Wiedzą o Społeczeństwie”14, twierdzi wręcz, że jest to niemożliwe.
A jest tak dlatego, że tym, co zapewniło człowiekowi
wspomniany podbój, jest „wyjątkowa zdolność posługiwania się mową artykułowaną”15. I chyba ma rację,
bo – jak pamiętamy – słowo „rocznica” pochodzi od prasłowiańskiego „rzec coś”/powiedzieć/ustalić słownie.
A o czym lubimy rozmawiać, jak nie o rzeczach ważnych,
które przywołujemy i wspominamy po wielokroć? Dlatego też na rocznice możemy narzekać. Denerwować
się, że wzbudzają emocje. Nie ma jednak przed nimi
ucieczki. Tak jak nie ma ucieczki od historii, o czym
boleśnie przekonał się amerykański politolog Francis
Fukuyama, który pod koniec lat 80. ubiegłego wieku
wieścił jej koniec. Dlatego też z rocznicami będziemy się
mierzyć także w przyszłości. Czyńmy to jednak tak, aby
były oddaniem tego, co należne przeszłości, ale także
lekcją przeszłości, której odrabianie będzie służyło
przyszłości.

A. Zawistowski, Historia w Wikipedii, [w:] Historia w przestrzeni…, s. 354.
M. Wojtyński, Historia w filmach i programach dokumentalnych TVP w latach 1989–2006, [w:] Historycy i politycy…, Warszawa 2011.
14
M. Białokur, Algorytmy Harariego, czyli wczoraj, dziś i jutro homo sapiens, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2020,
nr 1, s. 15–20.
15
Y.N. Harari, Sapiens. Od zwierząt do bogów, Warszawa 2014 (dodruk z 2018), s. 32.
13

37

Wiadomości Historyczne 6/2020

W ograniczonym objętościowo artykule, którego celem jest bliższe przyjrzenie się znaczeniu rocznic, warto,
a w zasadzie trzeba powiedzieć kilka słów o ich funkcjonowaniu w internecie, czyli „cyfrowej przestrzeni”.
W tym celu wykorzystamy interesującą analizę przeprowadzoną przez Andrzeja Zawistowskiego, w której skupił się na jednym z największych projektów w historii
internetu, jakim jest Wolna Encyklopedia Wikipedia.
Jak słusznie podkreślił autor tekstu, Wikipedia, która
przez lata była traktowana z pobłażaniem, a czasem wręcz
wyszydzana, stała się obecnie jednym z najważniejszych
narzędzi publicznej edukacji historycznej. I choć
wciąż trwa spór o jej rzetelność, to nawet jej najbardziej
zdeklarowani przeciwnicy nie są w stanie zmienić tego
(przynajmniej w perspektywie najbliższych miesięcy,
a może i lat), że stanowi pierwsze źródło podstawowej
wiedzy historycznej dla zdecydowanej większości ludzi.
Skoro tak jest, to rodzi się pytanie, czy kwestia rocznic
wydarzeń historycznych znajduje swoje odzwierciedlenie w odsłonach poszczególnych haseł?
Jak nietrudno zgadnąć, zjawisko to jest bardzo wyraźnie widoczne. Jednym z przykładów poddanych analizie
przez Zawistowskiego było hasło Pakt Ribbentrop–Mołotow (23 sierpnia), które nawet w „niezbyt” okrągłe rocznice cieszyło się 10-krotnie większą popularnością
niż w pozostałe dni. W przypadku wersji anglojęzycznej
wzrost zainteresowania był jeszcze większy, bo kilkunastokrotny. Nastrój rocznicowy, jak podkreślił autor
analizy, skłania do aktywności nie tylko czytelników,
lecz także współautorów haseł, którzy już na kilka dni
przed obchodami oraz w dniu rocznicy interesujących
ich wydarzeń znacznie częściej je edytują. „Gdy zestawi
się dane kolejnych miesięcy – czytamy w konkluzji – widać wyraźnie przewagę edycji prowadzonych zapewne
pod wpływem rocznicowego nastroju”12.
Współcześnie dzięki tysiącom tematycznych stron
internetowych poświęconych historii mamy niemal nieograniczoną możliwość oglądania w internecie filmów –
fabularnych i dokumentalnych. Na naszych oczach sieć
sama w sobie stała się źródłem informacji, gdyż tylko
w niej można znaleźć wiele materiałów, np. z prywatnych kolekcji – dokumenty, ilustracje, przedmioty kolekcjonerskie – odznaki czy mundury z czasów wojny. To
w sieci toczą się często interesujące debaty historyczne
i publikowane są blogi.
Konieczność odpowiedniego upamiętnienia ważniejszych rocznic od lat jest także wyzwaniem dla mediów publicznych, a w szczególności radia i telewizji.
W pierwszym kilkunastu latach wolnej Polski po 1989 r.,
jak skonstatował na podstawie własnych doświadczeń
historyk, realizator oraz konsultant i redaktor filmów
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„Grunwald 1410”
znany i mniej znany ‒

610 lat od zdarzenia
Krzysztof Kwiatkowski

B

itwa grunwaldzka stoczona 15 lipca 1410 r. stanowi nie tylko wycinek przeszłości i fragment historii Europy Środkowowschodniej. Jest nie tylko
jednym z największych walnych starć doby późnego średniowiecza. Batalia ta to przede wszystkim
element pamięci zbiorowej w istotny sposób do dziś
kształtujący wspólnotową identyfikację społeczeństwa
polskiego, jak również litewskiego. Jest ona stale obecna
w szkołach i w różnorodnych wyrazach kultury, tak wysokiej, jak i popularnej zarówno w Polsce, jak i na Litwie.
W dyskursie publicznym była i jest mitologizowana,
co jest stałą cechą zdarzeń z przeszłości uznawanych za
szczególnie ważne, którym w związku z tym przypisuje
się nadzwyczajne znaczenie. Lipcowe starcie pozostaje jednocześnie od niemal 200 lat przedmiotem badań
i analiz głównie historyków, ale także archeologów
i przyrodników, starających się możliwie dokładnie rozpoznać różnorodne jego aspekty. Obchody 600 rocznicy
bitwy przed równą dekadą przyczyniły się ponownie do
zintensyfikowania prac, w tym zwłaszcza archeologicznych. Co zatem współczesna nauka może powiedzieć
o „Grunwaldzie 1410” ‒ 610 lat po tym zdarzeniu?
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Wojska obu stron

Starcie nazywane dziś w polskim piśmiennictwie „bitwą pod Grunwaldem” (w litewskim zaś odpowiednio
„Žalgirio mūšis”) stoczone zostało między wojskami
prowadzonymi przez sprzymierzonych ze sobą władców, króla Polski Władysława II (pan. 1386‒1434)
i wielkiego księcia Litwy Aleksandra Witolda (pan.
1392‒1430), z wojskiem zakonu niemieckiego (w polskiej tradycji nazywanego zakonem krzyżackim) kierowanym przez wielkiego mistrza Ulricha von Jungingen
(urzęd. 1407‒1410).
Siły sprzymierzonych monarchów nie składały się
bynajmniej z jednej „polsko-litewskiej armii”, jak często się podaje w podręcznikach, lecz tworzyły je odrębne wojska: koronne i wielkoksiążęce. Każde z nich
nie było jakąś stałą armią o ściśle określonej strukturze i hierarchii dowodzenia, jednolitych podziałach
organizacyjnych, ustandaryzowanym uzbrojeniu, lecz
stanowiło zebraną na konkretną wyprawę, jednorazową zbiorowość zbrojnych, zwołanych na podstawie różnorodnych zobowiązań poszczególnych osób
bądź stosunkowo niewielkich grup ludzkich. Każde
z tych wojsk zbierało się na wyprawę oddzielnie i każ-

Il. 1. Wizerunek chorągwi większej wielkiego mistrza zakonu niemieckiego Ulricha
von Jungingen z bitwy grunwaldzkiej – obok chorągwi Zakonu jednego z głównych
znaków bojowych wojska zakonnego

de tworzyli ludzie o odmiennych zwyczajach, kulturze,
językach i wyznaniach oraz religiach, co powodowało,
że poczucie odrębności było bardzo duże. Zarówno
w obu wojskach sprzymierzonych, jak i w wojsku wielkomistrzowskim znajdowali się posiadacze ziemscy
różnej kondycji prawnej (w Królestwie Polskim nazywani rycerstwem bądź szlachtą, a w Wielkim Księstwie
Litewskim bojarami), zobowiązani do służby zbrojnej
względem monarchy z tytułu dzierżenia majątków
ziemskich. Ale obok nich były też obecne kontyngenty
zbrojne z miast, z obszarów duchownych, wreszcie
także znaczna liczba oddziałów najemnych, zaciągniętych na określony czas w zamian za żołd.
Wojsko wielkiego mistrza tworzyło być może nieco bardziej jednolitą i spójną zbiorowość zbrojnych
aniżeli siły króla i wielkiego księcia, aczkolwiek jeśliby
porównywać ów poziom homogeniczności ówczesnych
wojsk z siłami zbrojnymi stosowanymi w Europie choćby w XVIII w., nie mówiąc już o czasach późniejszych,
to w zestawieniu tym zarówno obydwa wojska sprzymierzone, jak i siły zakonne zostałyby zdeklasowane
i wydawałyby się przypadkową oraz dość chaotyczną
zbieraniną ludzi i zwierząt.
Z uwagi na brak danych niezwykle trudno jest dokonywać charakterystyki liczebnej sił obu stron konfliktu w jakimkolwiek bądź aspekcie. Całkowita liczba
zbrojnych, którzy przed południem 15 lipca 1410 r. stanęli naprzeciwko siebie do walki, jest niemożliwa nie tylko do ścisłego ustalenia, ale trudno ją jednoznacznie
określić nawet szacunkowo. Kalkulacje dotychczasowych badaczy oscylowały w granicach ok. 11000–32000
zbrojnych dla wojska zakonnego, ok. 15000–38000 dla

Niewiele konkretnego wiadomo o ugrupowaniu bitewnym czy to wojska zakonnego, czy sił królewskich
i wielkoksiążęcych. Pewne pozostaje jedynie to, że oddziały Aleksandra Witolda zajęły miejsce na prawo od
kontyngentów z Królestwa Polskiego, przy czym chorągiew koronna straży przedniej, nazywana Gończą,
usytuowana została niejako w charakterze łącznika
obu wojsk.
Każde wojsko dzieliło się bez wątpienia na chorągwie (banderie). Były one najprawdopodobniej głów-

Miejsce bitwy

Jednym z intensywniej dyskutowanych w ostatnich
dekadach problemem pozostaje kwestia lokalizacji
ugrupowań bitewnych wojsk obu stron walczących,
a co za tym idzie – lokalizacja samego pola bitwy. Nie
została ona jeszcze jednoznacznie rozstrzygnięta. Spotykane w literaturze popularnej sformułowania podawane jako pewniki pozostają li tylko arbitralnymi bądź
życzeniowymi enuncjacjami.
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Ugrupowania bitewne

nymi wyodrębnionymi z całości zbiorowościami, przy
użyciu których prowadzona była walka – można by
współczesnym językiem (ze świadomością anachronizowania rzeczywistości poźnośredniowiecznej) nazwać je „jednostkami taktycznymi”. Ich liczbę, zarówno
po stronie zakonnej, jak i obu wojsk sprzymierzonych,
podał w swoich dziełach polski historiograf Jan Długosz. Nie można jej jednak przyjmować bezkrytycznie,
już choćby z uwagi na wewnętrzne niespójności w informacjach tego dziejopisa, jak również uwzględniając
dużą odległość czasową względem wydarzenia bitewnego, z jakiej redagował on wspomniane dzieła. Długosz
nie był naocznym świadkiem bitwy i pisał 40–50 lat
po tym starciu.
Kronikarz wymienia po kilkadziesiąt banderii w każdym z trzech wojsk (il. 1). Bardzo prawdopodobne jest,
że kontyngenty z ziem małopolskich i czerwonoruskich zajęły pozycję wyjściową na prawym skrzydle
ugrupowania wojska koronnego. Spotykana nierzadko
w literaturze lokalizacja wszystkich innych chorągwi
z Królestwa Polskiego nie ma żadnych weryfikowalnych
podstaw źródłowych i pozostać musi wyłącznie w sferze spekulacji. Po stronie sił wielkiego księcia Litwy
z pewną dozą ostrożności można sytuować chorągwie
smoleńskie w lewym sektorze ugrupowania tego wojska, a więc w rejonie styku z siłami koronnymi. Co do
strony przeciwnej, wiadomo jedynie tyle, że kierownictwo zakonne wydzieliło odwód, złożony co najmniej
z kilku, jeśli nie kilkunastu chorągwi.
Nasuwa się pytanie, czy banderie na polu bitwy nie
zostały zebrane w jakieś większe ugrupowania, co
pozwalałoby uzyskać znaczniejszą nad nimi kontrolę,
przynajmniej na początku starcia. W odniesieniu do sił
zakonu niemieckiego już od kilku dekad, a w przypadku
wojsk sprzymierzonych w ostatnich latach, przyjmuje
się możliwość sformowania większych ugrupowań obejmujących po kilka lub nawet kilkanaście chorągwi.
Tego rodzaju zbiorowości zbrojnych określane były
w staropolszczyźnie mianem ‘hufów’ (hufców), z niemiecka ‘haufów’, z francuska zaś ‘eszelonów’, a z włoska
‘batalii’. Podobne zjawisko w regionach wschodnioeuropejskich stanowiły ruskie ‘pułki’. Zwłaszcza w przypadku wojska koronnego, które do końca bitwy zachowało
świeże, niezaangażowane w walkę oddziały, przyjmuje
się wysokie prawdopodobieństwo ugrupowania chorągwi w kilka tego rodzaju hufów, z których każdy mógł
(ale nie musiał) stanowić odrębną linię w całości ugrupowania bitewnego.
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wojska koronnego i ok. 9000–14000 dla wojska przyprowadzonego przez władcę litewskiego (wraz z posiłkowymi siłami Tatarów). Istnieją mocne przesłanki, by
sądzić, że dwa sprzymierzone wojska króla i wielkiego księcia były liczniejsze aniżeli siły zebrane
przez zwierzchnika Zakonu. Nie sposób jednakże
oszacować, jaka była to relacja. Równie dobrze mogła
ona oscylować w okolicach ilorazu 5:3, jak i 2:1 na korzyść sił sprzymierzonych.
Również skład wojsk pod względem kategorii zbrojnych pozostaje bliżej nieznany. Wśród badaczy toczyła
się niegdyś dyskusja dotycząca obecności kontyngentów pieszych, głównie chłopskich w wojsku koronnym. W świetle obecnego stanu badań wydaje się, że
dominującą większość zbrojnych stanowili konni.
Jak było w przypadku sił wielkiego księcia – nie wiadomo. Natomiast jeśli chodzi o wojsko wielkiego mistrza,
nie można wykluczyć, że znajdowały się w nim pewne
kontyngenty chłopskie ‒ w większości piesze. Trzeba
bowiem zdawać sobie sprawę z faktu, że dla zbrojnych
podlegających wielkiemu mistrzowi działania wojenne
wczesnym latem 1410 r. miały charakter obrony własnego kraju przed najazdem przeciwnika. W takich zaś
sytuacjach kierownictwo zakonne powoływało do wojska także chłopów, przy czym czyniło to lokalnie, tzn.
w okolicach, gdzie toczyły się działania zbrojne, które
napadał przeciwnik.
Tak jak trudno cokolwiek konkretnego powiedzieć
o liczebności sił obu stron konfliktu, tak samo problematyczne pozostają szacunki dotyczące rozkładu pochodzenia etnicznego i geograficznego zbrojnych.
Na polu bitewnym koło Grunwaldu i Stębarku 15 lipca
1410 r. stanęli przedstawiciele wielu ludów – w kolejności alfabetycznej: Anglicy, Austriacy, Czesi, Szampańczycy, Hennegauczycy, Lotaryńczycy, Litwini, Łużyczanie,
Mazowszanie, Miśnieńczycy, Mołdawianie, Morawianie,
Nadreńczycy, Normandczycy, Pikardyjczycy, Pleissenczycy, Polacy, Pomorzanie, Prusacy, Rusini, Sasi, Szkoci,
Szwajcarzy, Ślązacy, Tatarzy, Turyńczycy, Westfalczycy,
Węgrzy i Wołosi. Być może obecne były tam również
inne nacje. Była to zatem mozaika języków i zwyczajów (także wojennych). Można ostrożnie szacować, że
najliczniejsi wśród nich byli (znowu w kolejności alfabetycznej) Litwini, Polacy, Pomorzanie, Prusacy oraz Rusini, aczkolwiek w jakich proporcjach, tego jednoznacznie
ustalić nie można.
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Według starszej koncepcji zaprezentowanej przed niemal 200 laty
przez pruskiego badacza Johannesa Voigta (il. 2) i przyjmowanej dotychczas przez większość polskich
uczonych siły koronne i wielkoksiążece miały nadejść w rejon między
Stębarkiem i Łodwigowem z południowego wschodu i ustawić się
w kierunku na zachodni północny
zachód (WNW), nieco na wschód od
linii wyznaczanej przez wspomniane
miejscowości. Odpowiednio do tego
wojsko zakonne miało być zwrócone na wschodni południowy wschód
(ESE), mając za sobą wieś Grunwald.
W ostatnim półwieczu szwedzki historyk Sven Ekdahl (il. 3) rozwinął
odmienną hipotezę, zgodnie z którą
wojska króla i wielkiego księcia miały nadejść w rejon przyszłego pola bitwy od południowego zachodu, a następnie rozwinąć się do starcia na
południowy wschód od Grunwaldu
w kierunku północnym tudzież północno-północno-wschodnim (NNE).
Wojsko wielkiego mistrza ustawione
ku południowi bądź południowo-południowemu zachodowi (SSW) miało wedle tej koncepcji dążyć do możliwie szybkiego rozpoczęcia walki,
zanim promienie słońca nie zaczną
świecić w oczy zbrojnym zakonnym.
Przy obecnym stanie badań i analiz
wypada wyraźnie skonstatować, że
ta ostatnia koncepcja jawi się jako
bardziej prawdopodobna. Wykazuje
ona w swojej treści przede wszystkim znacznie większą spójność
względem zachowanych danych
źródłowych aniżeli stara hipoteza.
Jednakże na pełną jej weryfikację
należy jeszcze poczekać ‒ tu nowe
wartościowe dane z roku na rok
przynoszą prowadzone od 2014 r.
wielkopowierzchniowe badania archeologiczne w rejonie Grunwaldu,
Stębarku i Łodwigowa (il. 4).

Czas starcia

Pora dnia, o której rozpoczęła się
bitwa, pozostaje niejasna. Sprzeczne ze sobą przekazy źródłowe pozwalają sytuować początek starcia
między godziną 9 a 12. Nie można
wykluczyć, że przynajmniej przed
ugrupowaniem wojska wielkiego
księcia Aleksandra Witolda miała

Il. 2. Mapa obrazująca przyjmowane przez Johannesa Voita (1836) ustawienie wojsk obu stron walczących w bitwie
grunwaldzkiej

Il. 3. Mapa przedstawiająca koncepcję Svena Ekdahla (2009) dotarcia wojsk obu stron walczących ma pole przyszłej bitwy i jego lokalizację

miejsce „faza” walk pojedynczych zbrojnych lub niewielkich grup z obu
stron, którą w języku staropolskim określano mianem ‘harców’. Mogła ona
trwać nawet nieco dłużej, aż do około południa.
Król Władysław II wraz ze swoimi doradcami zajął postawę wyczekującą. Mogło za tym stać dążenie do zmęczenia zbrojnych przeciwnika, którzy
w otwartym polu podatni byli na oddziaływanie letnich promieni słonecz-

nych w znacznie większym stopniu aniżeli sprzymierzeni, zgrupowani najprawdopodobniej na skraju lasu
i w zagajnikach. Wedle koncepcji S. Ekdahla polski monarcha miał również oczekiwać momentu, kiedy słońce
zacznie świecić zbrojnym wielkiego mistrza w twarz,
a więc wczesnej pory popołudniowej. Znana powszechnie (w wymiarze audiowizualnym przede wszystkim
na podstawie filmu Aleksandra Forda Krzyżacy) misja
heroldów wysłanych przez kierownictwo zakonne do
króla i wielkiego księcia miała na celu m.in. przyspieszenie otwarcia walnego starcia.

Przebieg
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Bitwa rozpoczęła się najpierw w sektorze zajmowanym przez wojsko wielkiego księcia Litwy, aczkolwiek
trudno ocenić, jak znaczne było czasowe wyprzedzenie
w stosunku do sił koronnych. Około godzinna walka
jazdy zakończyła się odwrotem większości oddziałów
wielkoksiążęcych. Dla części z nich mógł się on przerodzić w bezładną ucieczkę z pola walki. Inne mogły po
jakimś czasie ‒ znalazłszy odpowiedni teren ‒ na nowo
się uporządkować i powrócić w rejon głównego starcia. Innym wreszcie mógł się powieść lokalnie manewr
tzw. pozorowanej ucieczki, dzięki któremu zmusiły
one po pewnym czasie część zwycięskich początkowo
oddziałów zakonnych do odwrotu bądź ucieczki. Mimo
wieloletniej dyskusji naukowej do dziś nie przedstawiono przekonujących dowodów na to, by całe wojsko
wielkiego księcia miało uciec z pola walki, ani też by
wszystkie jego banderie miały w z góry zaplanowany
sposób upozorować ucieczkę, wciągnąć ścigające je oddziały zakonne na niekorzystny dla tych ostatnich teren,
a następnie rozbić tę część sił wielkiego mistrza. Chyba
bardziej prawdopodobne wydaje się lokalne zróżnicowanie przebiegu walk.
O ile inicjatywa ataku po stronie oddziałów wielkoksiążęcych nie ulega wątpliwości, o tyle nie jest pewne,
czy wykazały ją również banderie koronne. Najprawdopodobniej w tym sektorze pola bitwy doszło do obustronnego uderzenia stojących naprzeciwko siebie od-
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Il. 4. Groty bełtów (pocisków do kusz) oraz strzał znalezione na pobojowisku grunwaldzkim w trakcie prac archeologicznych w 2016 r. (przed konserwacją) © Muzeum
Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku

działów i przynajmniej część tego starcia miała miejsce
w jakiejś dolinie, której póki co nie sposób jednoznacznie zlokalizować w terenie. Przebieg walki pozostaje
bliżej nieznany.
W trwających zapewne około trzech godzin zmaganiach wojska koronnego z częścią sił zakonnych zaczęła się stopniowo zarysowywać przewaga strony polskiej. Prawdopodobnie skłoniło to wielkiego mistrza
do wprowadzenia do walki oddziałów dotychczas w nią
niezaangażowanych. Siły te, liczące prawdopodobnie ok.
15 banderii lub nieco więcej, być może uformowane
w odrębny ‘hauf’, podjęły manewr, co do którego przebiegu również nie ma jednoznacznych opinii. Być może
była to próba ataku na prawą flankę wojska koronnego.
Niewykluczone, że zgrupowanie wielkiego mistrza
wykonało więcej aniżeli jedno uderzenie. Być może
jednym z epizodów tej drugiej fazy starcia był upadek
głównej chorągwi (tzw. gonfanonu) wojska koronnego,
którym była chorągiew wielka ziemi krakowskiej. Bez
wątpienia musiał on mieć istotny wpływ psychologiczny
na walczących z obu stron, którzy widzieli to zdarzenie. Trudno jednak przeceniać faktyczny jego wpływ na
losy starcia, jeśli uzmysłowimy sobie fakt, że pole bitwy
przez cały czas trwania walki spowite było tumanami
kurzu wzniecanego setkami końskich kopyt w podłożu wysuszonym wysokimi letnimi temperaturami (po
nocnej ulewie burzowej po trzech godzinach zmagań
niewątpliwie nie było już śladu). Tak więc epizod upadku gonfanonu koronnego mógł być widoczny jedynie dla
zbrojnych znajdujących się w niewielkiej odległości, kilkunastu, może kilkudziesięciu metrów.
W trakcie tych działań doszło najprawdopodobniej
także do dwóch pojedynków mających charakter epizodyczny. W jednym z nich Dobiesław z Oleśnicy starł
się być może z wielkim mistrzem, w drugim zaś Luppold
von Köckritz zaatakował polskiego monarchę. Szerszy
kontekst militarny, jak i lokalizacja tych pojedynków pozostają nieznane. Wprowadzenie przez Ulricha von Jungingen kolejnych sił do walki (bardzo wątpliwe, by król
wiedział, że to odwód zakonny) skłoniło Władysława II
do zaangażowania także nowych oddziałów. Przynajmniej część z nich złożona była z kontyngentów najemnych: czeskich, morawskich, śląskich i być może
austriackich. Wzmocnione nowymi siłami ugrupowanie koronne zdobyło, chyba dość szybko, przewagę nad
oddziałami zakonnymi, zmuszając większość z nich do
ucieczki. W tym czasie w nieznanych bliżej okolicznościach zginął w walce wielki mistrz Ulrich von Jungingen, a także inni dostojnicy Zakonu. Nie wydaje się jednak, by starcie to miało szczególnie krwawy charakter.
W bitwie oddziałów konnych największy procent strat
spowodowany był różnorodnymi wypadkami mającymi
miejsce w czasie ucieczki, która zazwyczaj przyjmowała
w tych czasach postać panicznej rejterady.
Części zbrojnych z pobitego w otwartym polu wojska wielkiego mistrza udało się zbiec do obozu, który
mógł być przez całą bitwę obsadzony pieszymi zbrojnymi. Wiele przesłanek wskazuje, że dopiero ten etap

wzbogacamy lekcje historii
Wiadomości Historyczne 6/2020

42

batalii, o znacznie mniejszej dynamice i zogniskowany
na stosunkowo niewielkim obszarze, miał zacięty i przy
tym krwawy przebieg. Nie wiadomo, jak długo trwała walka o obóz. Równolegle do niej nieznana część
oddziałów koronnych i wielkoksiążęcych prowadziła
pościg za uciekającymi zbrojnymi wojska zakonnego,
który w niektórych przypadkach odbywał się na przestrzeni 4 mil (tj. ok. 33–34 km). Sam król Władysław II
najprawdopodobniej wziął udział ‒ na poły ceremonialnie ‒ w pogoni za niedobitkami przeciwnika na dość
znacznym dystansie.

Wiktoria!

Zwycięstwo obu wojsk sprzymierzonych było pełne.
Wojsko wielkiego mistrza przestało istnieć jako zorganizowana zbiorowość zbrojnych. Całościowe straty po
obu stronach nie są znane. Wiadomo, że w bitwie zginęło 200 bądź 208 braci zakonu niemieckiego. Nieprawdą
jest jednak, że zginęli wszyscy dostojnicy zakonni, jak
często przyjmuje się w literaturze popularnonaukowej.
Poległo 19 spośród ponad 30 dostojników biorących
udział w starciu. Znane są także straty kilku pojedynczych kontyngentów pruskich. Nie pozwala to jednak
na ustalenie całkowitych strat. Pewne przesłanki źródłowe pozwalają ostrożnie wnioskować, że łączna liczba poległych po obu stronach wynosiła ok. 8000 osób, z czego połowa przypadała na zabitych z wojska zakonnego.
Skala sukcesu najprawdopodobniej zaskoczyła polskiego monarchę i jego najbliższe otoczenie. Traktowali oni wygraną jako rezultat sądu bożego, co jednocześnie uprawomocniało ofensywne działania, jakie
król podjął przeciwko zakonowi niemieckiemu i Prusom. Zwycięzcy pozostali na pobojowisku, dopełniając
wiktorii poprzez zwyczajowy trzydniowy postój na
miejscu rozprawy. W różnorodny sposób okazywali
tym samym, że są triumfatorami, i to ‒ w ówczesnym
rozumieniu ‒ z woli samego Boga.
Kraj pruski w ciągu kilku godzin pozbawiony został
kierownictwa i możliwości skoordynowanej obrony.
Efekt militarny batalii był piorunujący. Nie mniejsze było
jednak znaczenie mentalne bitwy. Trudno je z punktu
widzenia zwycięzców przecenić. Nie chodziło bowiem
wyłącznie o rozbicie wojska przeciwnika i zabicie wielu
wrogów. Wynik grunwaldzkiego starcia, którego echa
szybko rozeszły się po sąsiednich krajach (il. 5), pokazywał i dawał do zrozumienia, że zakon niemiecki i jego
wojsko są słabsze, aniżeli się to wcześniej mogło wydawać. Psychologicznego oddziaływania tej świadomości
nie sposób nie zauważyć. Ponadto wśród triumfatorów

Il. 5. Miniatura wyobrażająca bitwę grunwaldzką w rękopisie kroniki szwajcarskiego
miasta Berno autorstwa Diebolda Schillinga zw. Starszym z 1484/1485 r.

pojawiło się przekonanie, że w konflikcie z Zakonem siły
nadprzyrodzone stoją po ich stronie. Sądu bożego na
polu grunwaldzkim w lipcowy wtorek 1410 r. nie można
było zanegować. Mimo stosunkowo niekorzystnego wyniku dalszych działań wojennych dla strony królewskiej
te dwa przekonania miały oddziaływać niezwykle silnie
w przyszłości, w trakcie kolejnych konfliktów zbrojnych
Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego
z zakonem niemieckim w Prusach.
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– zapomniana przyjaciółka Polski i Polaków
Karolina Biedka

I

le można poświęcić dla kraju, którego nie jest się
obywatelem? Z którym nie łączą ojczyste więzi, a co
więcej, z krajem, który nie istnieje nawet na mapie?
Okazuje się, że całkiem wiele, a historia zna takie
przypadki. Osoby pełne poświęcenia, współczucia
i miłości dla drugiego człowieka. Jedną z nich była Laurence Alma-Tadema.
Brytyjka od najmłodszych lat zafascynowana polską historią i kulturą postanowiła w miarę swoich
możliwości zawalczyć o sprawę polską podczas I wojny światowej. Ciężko dziś jednoznacznie stwierdzić, czy
jej zaangażowanie nie było pośrednio wynikiem platonicznej miłości, którą darzyła wybitnego polskiego
pianistę i polityka, jednego z ojców niepodległości –
Ignacego Jana Paderewskiego.

Życie prywatne i fatalne zauroczenie

1
2
3
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Laurence i Anna Alma-Tadema w wieku 9 i 7 lat – Ellen Epps, Hall in Townshend House, 1873; źródło: https://www.demesdagcollectie.nl/en/collection/hwm0129?v=1

brytyjska i zagraniczna śmietanka artystyczna. Bywała na nich m.in. aktorka Helena Modrzejewska oraz
Ignacy Jan Paderewski, który lubił grywać koncerty
na osławionym fortepianie Alma-Tademy. Kompozytor
zachwycił malarza swym talentem i oryginalną urodą do
tego stopnia, że Lawrence postanowił go sportretować.
Wtórowały mu jego żona Laura, również malarka, oraz
księżniczka królewska Louise Victoria.
Pracom nad obrazem przyglądała się młoda Laurence.
Prawdopodobnie to właśnie wtedy obdarzyła Paderewskiego gorącym uczuciem, chociaż mogło to nastąpić
również podczas pierwszego koncertu muzyka w Londynie3. Kompozytor nie mógł zaoferować dziewczynie
niczego więcej oprócz przyjaźni. Paderewski i Laurence
pozostawali w bliskich stosunkach przyjacielskich

R. J. Barrow, Lawrence Alma-Tadema, London 2014, s. 56, 69.
V. G. Swanson, The Biography and Catalogue Raisonne of the Paintings of Sir Lawrence Alma-Tadema, London 1990, s. 20.
M. M. Drozdowski, Ignacy Jan Paderewski, zarys biografii politycznej, Warszawa 1986, s. 76.
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Laurence Alma-Tadema dorastała w rodzinie artystycznej, jej ojcem był słynny wiktoriański malarz akademicki holenderskiego pochodzenia, członek Akademii
Królewskiej – Lawrence Alma-Tadema. Choć prawdopodobnie jako jedyna spośród najbliższej rodziny nie miała talentu malarskiego, nie pozostawała bierna wobec
otaczającej jej zewsząd artystycznej aury. Postanowiła
skupić się na poezji i literaturze pięknej.
Przyszła na świat w Brukseli w 1865 r. Matka dziewczynki, Francuzka Marie-Pauline Gressin Dumoulin
osierociła Laurence oraz jej młodszą o dwa lata siostrę
Annę w 1869 r. Otrząsnąwszy się po bolesnej stracie,
rodzina malarza w 1870 r. przeniosła się do Londynu1. Lawrence wszedł ponownie w bardzo szczęśliwy
związek małżeński ze swoją 19-letnią uczennicą Laurą
Epps2, a w 1899 r. otrzymał nobilitację. Artysta mógł
poszczycić się wysoką pozycją społeczną i szacunkiem,
ale jednocześnie był całkowicie oddany swoim bliskim.
Jego neoklasycystyczne prace przynosiły mu duże dochody, dzięki czemu rodzina wiodła dostatnie życie.
Wytworną rezydencję (najpierw posiadłość Town
shend House przy Regent’s Park, a od 1886 r. w okolicy
Grove And Road, w St. John’s Wood) państwa Alma-Tadema o wnętrzu w eklektycznym stylu nawiązującym
do antyku w każdy wtorek na kolacji połączonej z występami muzycznymi odwiedzali znamienici goście –
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Laurence Alma-Tadema
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Laurence i Anna Alma-Tadema; L. Alma-Tadema, This is Our Corner, 1873; Wikimedia
Commons

W późniejszym okresie Alma-Tadema związała się z przyjaciółką rodziny autorką Tajemniczego ogrodu Frances
Hudgson Burnett. Miała darzyć ją szczególną sympatią,
traktując Burnett jak matkę4. Co ciekawe, przyjazne
stosunki łączyły Laurence również z Heleną Paderewską. Pisarka wielokrotnie odwiedzała Paderewskich
w ich szwajcarskiej posiadłości w Riond-Bosson.
Laurence przepadała za zagranicznymi podróżami
w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Chętnie odwiedzała miasta europejskie oraz Stany Zjednoczone.
W czasie jednej z podróży do USA wygłosiła serię odczytów pt. Meaning of Happines, w których starała się
udowadniać, że szczęście jest osiągalne dzięki ciężkiej
pracy dla każdego bez względu na jego położenie materialne, pochodzenie czy nawet stan cywilny5. Motyw
pogodzenia się ze swoim losem oraz akceptacji braku
małżonka przewijał się w wielu jej pracach. Pisarka była
również bardzo aktywną członkinią lokalnej społeczności wiejskiej w Wittersham. W 1904 r. zakupiła tam
i wyremontowała posiadłość „The Fairy Haven”. Ponadto była pomysłodawczynią wybudowania dla ubogich
mieszkańców miejscowości świetlicy „Hall of Happy
Hours”, która stała się centrum ich rozwoju kulturalnego i zdobywania nowych umiejętności6.

Twórczość literacka
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L. Alma-Tadema, Portret Ignacego Jana Paderewskiego, 1890, Zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie; Wikimedia Commons

przez długie lata. Jej uczucie było jednak na tyle silne, że
nigdy nie zdecydowała się na inne małżeństwo i potomstwo. Swą miłość przelała na ojczyznę kompozytora.
Do grona znanych przyjaciół Laurence należy zaliczyć włoską aktorkę Eleonorę Duse, której o siedem
lat młodsza pisarka często towarzyszyła podczas europejskich tournée. Pod względem wizualnym wyglądały
jak siostry. Alma-Tadema podjęła się zadania stworzenia biografii Duse, a podczas wspólnych podróży gromadziła cenny materiał. Aktorka doceniała niezwykły dar
Laurence do prowadzenia interesujących konwersacji.
4
5
6
7

Debiutowała powieścią Love’s Martyr w 1886 r.
W swoim czasie była poczytną autorką, choć część
książek wydawała własnym sumptem. O popularności
jej prac mogą świadczyć m.in. tłumaczenia na różne
języki, w tym holenderski i hiszpański. Jedna z najpopularniejszych historii wykreowanych przez Laurence,
niezwykle poruszająca i epatująca smutkiem powieść
The Wings of Icarus zbierała bardzo pochlebne recenzje7. Prace Alma-Tademy publikowane były również
w antologiach, zbiorczych tomikach poezji czy czasopismach literackich. Mathilde Vern zanotowała we wspomnieniach z 1936 r., że pisarka w swojej twórczości wyrażała wielki intelekt, wielkie serce oraz ogromne
zrozumienie dla ludzkich problemów.
Oprócz poezji i powieści pisywała także bajki dla
dzieci, dramaty, pieśni, współpracowała z czasopismami. Zajmowała się tłumaczeniami prac takich osobistości, jak Adam Mickiewicz, Ignacy Jan Paderewski
czy Maurycy Maeterlinck. Co ciekawe, jej trójaktową
komedię The New Felicity: A Modern Comedy w 1905 r.
wystawiano razem ze sztuką One Day More Josepha Conrada w londyńskim Royalty Theatre. Laurence obracała
się w kręgach społecznych związanych z rodziną królewską oraz światem sztuki, dzięki czemu miała liczne kontakty i znajomości. Okazało się to bardzo cenne
w momencie, gdy włożyła całe swoje serce w pracę na
rzecz polskich ofiar wojny.

G. Gretchen, Frances Hodgson Burnett. The Unpredictable Life of the Author of ‘The Secret Garden’, London 2004, s. 243.
Zob. A recipe for happiness. Miss Alma Tadema Here to Tell Americans How to Attain It, „The New York Times”, 10 February 1908.
Lames’ Gossip, „Otago witness”, Issue 2882, 16 June 1909, s.73.
S. Crane, The Little regiment, and other episodes of the American civil war, London 1897, s. 179.
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Laurence Alma Tadema, wrzesień 1909 r., źródło: J. Krzyżanowski, M. Bokszczanin, Henryk Sienkiewicz, Listy, t. 1, cz. 1,
Warszawa 1977

Zainteresowanie sprawą polską

John Collier, Portret Laurence Alma-Tademy, ok. 1900, źródło: Royal Academy Pictures, London – Paris – New
York – Melbourne 1900, s. 28, https://
archive.org/details/royalacademy
pict1900roya/page/28/mode/2up
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pamiętać, że w owym czasie sprawa polska była zachodniemu społeczeństwu praktycznie nieznana. Dzięki aktywności Laurence wielu zwykłych obywateli Wielkiej
Brytanii i USA zaczęło przesyłać datki do odpowiednich komitetów pomocy.

Współpraca z Komitetem Veveyskim

Laurence zaangażowała się w działalność założonego
w 1915 r. przez Erazma Piltza Szwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce
z siedzibą w Vevey. Na jego czele stanął Henryk Sienkiewicz, Ignacy Jan Paderewski i Antoni Osuchowski.
Alma-Tademę mianowano oficjalną przedstawicielką
Komitetu na Wyspach Brytyjskich. Apolityczna organizacja, której celem była pomoc wszystkim Polakom
bez względu na wyznanie czy stan społeczny, zajęła się
zbiórką funduszy na rzecz ofiar wojny. Datki napływały ze wszystkich kontynentów i w 1919 r. ich suma
wynosiła 19,5 mln franków szwajcarskich12.
Jedną z ważnych aktywności Laurence było opublikowanie w 1915 r. broszury pt. Poland, Russia and the War.
Był to zbiór dokumentów wojennej propagandy,
składający się m.in. z deklaracji Piotra Jarońskiego
złożonej w Dumie Państwowej w 1914 r. oraz odezwy
wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza z sierpnia

L. Alma-Tadema, From a polish forest, „Lamus” 1910, z. 8 (t. II, z. 4), s. 464–465.
L. Alma-Tadema do Paderewskiego, Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), 1151, k. 45–46, cyt. za: A. Zamoyski, Paderewski, Warszawa 2010,
s. 143.
10
Asks women to aid Poland; Laurence Alma Tadema Wants Them to Help Sienklewicz’s Plan, „New York Times”, 7 February 1908.
11
L. Alma-Tadema, Stricken Poland, „North-Eastern Daily Gazette Middlesbrought”, 18 December 1914, s. 3.
12
D. Płygawko, Sienkiewicz w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w czasie pierwszej wojny światowej, Poznań 1986, s. 60–65,
82, 146.
9
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Panna Alma-Tadema kilkukrotnie odwiedzała zniewoloną Polskę, m.in. w 1910 r. Wtedy to musiało zauroczyć ją piękno baśniowej polskiej przyrody, czego
owocem był wiersz From a polish forest (Z polskiego boru,
przekł. Jan Kasprowicz)8. Zdaje się, że jednym z przełomowych momentów w jej życiu było uczestnictwo
w uroczystości odsłonięcia krakowskiego pomnika
ufundowanego przez Paderewskiego na 500-lecie bitwy pod Grunwaldem. Jak pisała w liście do kompozytora, jego płomienna przemowa podczas wydarzenia
pozwoliła jej zrozumieć, że powinna ofiarować siebie nie
jemu, lecz jego ojczyźnie – Polsce9. Tak też uczyniła.
Pierwszy raz temat konieczności zwrócenia przez
społeczeństwa zachodnie uwagi na złą sytuację Polaków podjęła już w 1908 r., publikując w „New York Times” odpowiedź na apel Henryka Sienkiewicza dotyczący pruskiej ustawy wywłaszczeniowej10. Po wybuchu
I wojny światowej starała się uwrażliwić Brytyjczyków
na cierpienia narodu polskiego pozbawionego prawa
do własnej ziemi, zmuszanego do bratobójczych walki
i wyniszczanego w wyniku wojennej pożogi. Na łamach
poczytnych periodyków regularnie publikowała wzruszające teksty (pierwszy w grudniu 1914 r.)11, w których
w obrazowy sposób ukazywała sytuację Polaków. Należy

Laurence Alma-Tadema (fotografia ze zbiorów US Library of Congress), ok. 1907–1908; źródło: Wikimedia Commons
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1914 r., w której w niejasny sposób zapowiedziano powstanie państwa polskiego pod carskim berłem. W broszurze znalazły się również odpowiedzi polskich partii
politycznych na odezwę wielkiego księcia. Całość została poprzedzona przedmową Laurence w odpowiednim
dla niej stylu przedstawiającą sytuację, w której znaleźli
się Polacy oraz ich wizję przyszłości kraju z naciskiem
na konieczność wspólnej walki u boku Cesarstwa
Rosyjskiego przeciwko Niemcom. Broszura była rozsyłana do potencjalnych darczyńców. Docierała w różne
zakątki świata, m.in. do Kairu, a jej wymowa była zgodna z oficjalną polityką rządu Wielkiej Brytanii.

Działalność w Polish Victims’ Relief Fund

Kilka miesięcy po utworzeniu Komitetu Veveyskiego Paderewski powołał w Londynie jego filię Polish
Victims’ Relief Fund (PVRF). Laurence szybko została
honorowym sekretarzem organizacji. Dzięki jej prężnej agitacji wśród Brytyjczyków z różnych klas społecznych do Komitetu w bardzo krótkim czasie (ok. dwóch
miesięcy) napłynęło ponad 150 tys. franków szwajcarskich. Wynik ten ucieszył Sienkiewicza, który w jednym
z listów z podziękowaniami wyraził swoje uznanie dla
pracy Laurence. PVRF współpracowało bezpośrednio
z samymi Polakami, a zebrane fundusze docierały do
wszystkich części ziem polskich. Pomoc udzielona przez
Brytyjczyków przez Komitet Londyński była jednym
z pierwszych przejawów ich wsparcia wobec sprawy
polskiej13.
Sam Paderewski doceniał prężną działalność Laurence. Wspominał o tym w Pamiętnikach. Zaznaczył
jednocześnie, że powinien w dalszej części swojej pracy dokładniej pochylić się nad zasługami pisarki wobec
Polaków. Jednak mimo słów pełnych uznania i określenia ich przyjaźni „największym skarbem człowieka”14
więcej do tematu nie powrócił.
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Opieka Polska i Roman Dmowski

W latach 1915–1917 Alma-Tadema pełniła funkcję
sekretarza honorowego oraz faktycznego kierownika w organizacji Polish Exiles Protection (pol. Opieka
Polska) powołanej w Londynie przez Romana Dmowskiego. Nie wiadomo, kiedy Laurence i Dmowski się poznali, prawdopodobnie w 1915 r. Ich znajomość zaczęła
się kończyć wraz z zakończeniem działalności Opieki
Polskiej. Ostatni list pisarki zaadresowany do polityka
z 1 stycznia 1920 r. nigdy nie został przez niego otwarty15. Ich stosunki bywały napięte i nie są do końca jasne. Jak wielokrotnie podkreślała Laurence, współpraca
z Dmowskim bywała dla niej ciężka, jednakże zaangażowała się w nią bardzo mocno, również na stopie
prywatnej. Zdaje się jednak, że relacja ta była podtrzymywana tylko jednostronnie, a Dmowski raczej korzy13
14
15
16

Leon Kaufmann, Zebranie członków Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny
w Polsce, w Vevey w Szwajcarii, 1916 (L. Alma-Tadema stoi pierwsza od lewej), źródło: Wikimedia Commons

stał z pomocy ofiarowywanej przez Laurence. Niemniej
jednak w swoim dziele Polityka polska i odbudowanie
państwa życzliwie docenił jej pracę na rzecz Polaków.
Polish Exiles Protection (PEP) było organizacją zorientowaną na szeroko pojętą pomoc Polakom przebywającym w Wielkiej Brytanii, głównie pochodzącym z zaborów niemieckiego i austriackiego, którzy
w czasie wojny traktowani byli jako obywatele wrogich państw. Jej działalność leżała w interesie zarówno
Polaków, jak i Anglików. Została także poparta przez
Komitet Veveyski. PEP otrzymał zgodę na wydawanie
świadectw narodowościowych wszystkim Polakom
z zaboru pruskiego i austriackiego przebywającym
w Anglii, którzy deklarowali swoje pozytywne nastawienie do państw ententy. Wydawano także od 1917 r.
opinie dla osób pragnących wstąpić do Armii Polskiej
we Francji. Opieka Polska pośredniczyła również między szukającymi zatrudnienia Polakami a brytyjskimi pracodawcami. Organizacja interweniowała
ponadto w przypadkach poddanych rosyjskich, którzy
nie mieli paszportów oraz zbiegów z Niemiec16.
Wszystkich polskich jeńców cywilnych starano się
umieścić w specjalnie zorganizowanym obozie w miejscowości Feltham nieopodal Londynu. Miało to na celu
ułatwienie zorganizowanej pomocy. Świadectwa narodowościowe były wydawane również Litwinom i Rusinom. PEP nie zajmowało się jednak przypadkami ludności żydowskiej – powołano dla niej osobny komitet.
Opisując związki łączące Alma-Tademę z Dmowskim,
warto wspomnieć również, że w 1916 r. Laurence wygłosiła referat na Uniwersytecie w Cambridge pt. Fizjognomia Polski. Prelekcja mogła mieć związek z nadaniem w tym samym roku Romanowi Dmowskiemu
tytułu doktora honoris causa tejże uczelni. Dmowski
polegał także na talencie literackim Laurence, prosząc
ją o korektę swojego memoriału napisanego w języku
angielskim pt. Problems of Central and Eastern Europe.

L. Alma-Tadema, A Final Raport a Statement of Accounts and a Record of Gratitude, Wittersham 1924, AAN, 2/100/0/3.1/597, s. 2, k. 13.
I.J. Paderewski, Pamiętniki, Kraków 1982, s. 230–231.
L. Alma-Tadema do R. Dmowskiego, 1 stycznia 1920, Archiwum Muzeum Niepodległości w Warszawie, 100/3, k. 136.
Polish Exiles Protection w Londynie, AAN, Archiwum Komitetu Narodowego Polskiego, mikr. 22741, syg. 2015, k. 12–13.

17

L. Alma-Tadema, A Final Raport…, 1–3, 6-8, k. 12–14, 17–19.
J. Sutherland, The Longman Companion to Victorian Fiction, 2009, suplement do „London Gazette”, 7 January 1918, no 30460, s. 367.
19
Deaths, „The Times” 14 March 1940, no 48564, s.1.
20
M.I. Biggi, Ma pupa, Henriette. Le lettere di Eleonora Duse alla figlia, Venezia 2010, s. 347.
21
S. Kozicki, Pamiętnik 1876–1939, Słupsk 2009, s. 344.
22
J. Złotkiewicz-Kłębukowska, Polonofilska działalność Laurence Almy Tademy w czasie I wojny światowej, „Annales Universitatis Mariae
Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia 5455 LIV/LV”, 1999–2000, s. 114.
18
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wiejskiej posiadłości, zajmując się
literaturą i pracami w ogrodzie.
Głównym sposobem, w jaki LauUmarła samotnie w jednym z lonrence starała się wpłynąć w swoich
dyńskich domów opieki w 1940 r.,
apelach na odbiorców, było opiprawdopodobnie w biedzie. Jej zasywanie tragedii bezbronnych
niedbany i całkowicie zapomniany
cywili, zwłaszcza kobiet i dzieci.
grób do dziś znajduje się na cmentaTo właśnie pomocy tym ostatnim
rzu w Wittersham. Córka Eleonory
całkowicie się poświęciła w 1918 r.
Duse zauważyła, że gdy Laurence
Postanowiła wziąć pod swe skrzydła
zmarła, żaden Polak nie wspomniał
biedne „dzieci Polski”, które w tym
o jej śmierci ani o jej poświęceniu
okresie przebywały w Wielkiej Brydla sprawy polskiej20.
tanii. Słusznie zauważyła, że należy
Jak zanotował w swoim Pamiętniodpowiednio o nie zadbać, ponieku polityk Stanisław Kozicki, który
waż to one w przyszłości będą
znał bezpośrednio Alma-Tademę,
obywatelami odrodzonego pańw Wielkiej Brytanii nie było nikogo,
stwa. Z jej inicjatywy powstało kilka
kto pod względem zaangażowania
żłobków oraz niewielkich szkół dla
w sprawę polską mógłby się z nią
polskich chłopców i dziewcząt,
równać. Chociaż, jak wynika ze
dzięki którym mali Polacy zdobywali
Fragment apelu Laurence Alma-Tademy opublikowanego
wykształcenie w języku ojczystym w grudniu 1914 r. z podpisem, źródło: https://polona. wspomnień oraz korespondencji,
była nieco ekscentryczna, bezpooraz w angielskim. Sama Laurence pl/item/stricken-poland,MzE5OTU0NjA/0/#item
średnia i pozbawiona kobiecego
nauczała poezji. Zorganizowano pouroku, większość znajomych doceniała ją za elokwencję
nadto specjalne placówki, w których najbiedniejsi moi przyjazne usposobienie. Niejednokrotnie przedkłagli zaopatrywać się w odzież. Zarówno w szkołach, jak
dała dobro swych przyjaciół nad własne. Natomiast
i ośrodkach pomocy zatrudniano potrzebujące Polki.
jej praca na rzecz Polaków miała być „rozumna, celowa
Laurence nie stroniła od towarzystwa swoich podi gruntowana”21. Warto dodać, że z ojcem kolekcjonowaopiecznych. Na potrzeby dzieci cierpiących na choroła książki o tematyce polskiej wydawane od XVII w. do
by płuc oraz dziewcząt, które z różnych powodów nie
mogły uczęszczać do londyńskich szkół, udostępniła
lat 20. XX w. Księgozbiór ten liczył niebagatelną sumę
swoją posiadłość w Wittersham. Dzieci mogły liczyć
537 woluminów. Kozicki trafnie uznał Polskę za druna opiekę medyczną oraz w przypadku ponadprzeciętgą ojczyznę pisarki. Zdarzało się jednak, że Laurence
nych umiejętności indywidualne i finansowe wsparcie.
czuła się niedoceniana.
Dbano również o wychowanie fizyczne podopiecznych
Biografia pełna tajemnic
oraz organizowano dla nich różnego rodzaju zajęcia
praktyczne rozwijające zdolności manualne. Co ważne,
Historia życia Laurence Alma-Tademy skrywa jeszcze
części polskich sierot udało się znaleźć nowe domy,
wiele tajemnic. Aktualnie znamy wyłącznie wybiórcze
a resztę po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pod
informacje na temat jej związków i życia osobistego,
czujnym okiem nauczycielskiej eskorty przetransporszczególnie w po I wojnie światowej, gdy prawdopotowano do ojczyzny17. Laurence ponoć sama adoptodobnie zakończyła intensywną pracę na rzecz sprawy
wała polską sierotę, jednak jej losy nie są znane.
polskiej. Przywrócenie pamięci o prowadzonej przez
nią działalności, dzięki której setki Polaków otrzymało
Życie po wojnie
cenną pomoc w trakcie Wielkiej Wojny jest ważnym zadaniem, zwłaszcza dla polskiego historyka. Nie można
Po zakończeniu Wielkiej Wojny Alma-Tadema uczestjej odmówić uznania za liczne zasługi, głównie wobec
niczyła w konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r.,
ofiar wojny. Wykorzystywała swoje talenty, aby nieść
zaś za swoje zasługi na rzecz polskich uchodźców zopomoc potrzebującym, jednocześnie podkreślając,
stała odznaczona Orderem Imperium Brytyjskieże nie robi tego z litości, a z „podziwu, miłości, z dumy
go18 oraz Orderem Odrodzenia Polski19. Pierwsze
i niewygasłej wiary”22. Ta obecnie enigmatyczna osoba
lata powojenne poświęciła porządkowaniu i domykazdecydowanie zasługuje na upamiętnienie, nad któniu spraw związanych z polskimi dziećmi w Anglii oraz
rym pracuje autorka tego artykułu.
działalnością PVRF. Do końca życia mieszkała w swej

wzbogacamy lekcje historii

„Dzieci Polski”

archiwum i szkoła

„Halo, tu Archiwum!”, czyli jak odkrywać archiwa?
Działalność edukacyjna Archiwum Narodowego w Krakowie
Anna Sokół, Aldona Warzecha

A

rchiwa tradycyjnie kojarzą się z trudno dostępnymi
miejscami owianymi tajemnicą. Rzeczywistość
różni się jednak od tego malowniczego stereotypu,
zwłaszcza w odniesieniu do archiwów państwowych (do których należy Archiwum Narodowe
w Krakowie). Są to instytucje, które przechowują historyczny zasób, dokumentujący przeszłość naszego kraju,
jego poszczególnych regionów czy najbliższych sercom
– małych ojczyzn. Archiwa państwowe z dużą energią
wkraczają w nowoczesność, rozwijają się technologicznie, otwierają szeroki dostęp do swoich zasobów
i podejmują nowe wyzwania. Wśród tych wyzwań są
działania edukacyjne, przybliżające wiedzę o archiwach
i archiwaliach, a tym samym o źródłach historycznych,
na których opiera się nasza wiedza o przeszłości.

Halo, tu Archiwum!
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„Halo, tu Archiwum!” to wydarzenie edukacyjne, organizowane przez Archiwum Narodowe w Krakowie1,
obejmujące kilkudniowy cykl spotkań edukacyjnych
w centrali Archiwum w Krakowie oraz w oddziałach zamiejscowych i ekspozyturach. Spotkania przeznaczone
są dla odbiorców w różnym wieku, przede wszystkim
dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży pod opieką nauczycieli. „Halo, tu Archiwum!” zostało zainicjowane w 2018 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów2. Zamierzeniem Archiwum jest przekształcenie
imprezy w cykliczną, organizowaną co roku propozycję edukacyjną.
Pierwsza odsłona spotkań odbyła się w dniach
29 maja – 19 czerwca 2018 r. w wybranych oddziałach

i ekspozyturach Archiwum w Krakowie, Bochni, Nowym
Sączu i Spytkowicach3. W 2019 r. zasięg wydarzenia
został poszerzony: w dniach 21 listopada – 12 grudnia
spotkaliśmy się z uczestnikami „Halo, tu Archiwum!”
w Krakowie oraz we wszystkich oddziałach zamiejscowych i ekspozyturach Archiwum, tj. w Bochni, Nowym
Sączu, Tarnowie, Nowym Targu i Spytkowicach4. W trakcie obu edycji przeprowadziliśmy warsztaty, wykłady
i prelekcje (uzupełnione w niektórych wypadkach
o elementy pokazów oryginałów archiwaliów). Spotkania odbywały się w głównie w budynkach Archiwum,
ale z przygotowanymi zajęciami odwiedziliśmy także
siedziby naszych partnerów5 i szkoły.

O czym mówimy?

Tematyka spotkań koncentrowała się wokół zagadnień: co to jest archiwum, czym się zajmuje i co
gromadzi oraz jak postępować z archiwaliami i jak
radzić sobie z odczytaniem ich treści6. Przeprowadzono m.in. następujące zajęcia: „Mały archiwista – moja
pierwsza wizyta w archiwum” (warsztaty na temat roli
archiwum i pracy archiwisty dla najmłodszych), „Kura
pazurem, czy pisarz piórem? Czyli jak dawniej pisano”
(warsztaty poświęcone historii pisma i odczytywaniu
zapisek z przeszłości), „Ludzie jak drzewa – też mają
korzenie” (warsztaty genealogiczne), „Poza obrazem –
budowa archiwalnych materiałów fotograficznych”
(prelekcja i pokaz na temat historycznych technik foto
graficznych).
W 2019 r. oferta została rozbudowana – oprócz tematów poruszanych wcześniej skupiała się dodatkowo
na pamięci rodzinnej, historii odkrywanej za pośrednictwem nauk pomocniczych (zwłaszcza paleografii,
heraldyki i sfragistyki), warsztacie historyka-badacza

1
Archiwum Narodowe w Krakowie powstało w 1878 r. Jest jednostką administracji rządowej, działa na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2019 poz. 553, ze zm.), do jego obowiązków należy m.in. gromadzenie, przechowywanie,
zabezpieczanie i udostępnianie materiałów archiwalnych. Archiwum wchodzi w skład państwowej sieci archiwalnej i podlega Naczelnemu
Dyrektorowi Archiwów Państwowych. Zasięg działania, strukturę organizacyjną i zadania Archiwum określa jego statut wprowadzony
Zarządzeniem Nr 28 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Archiwom Narodowemu
w Krakowie (dostępny na stronie BIP Archiwum: https://bip.malopolska.pl/ankrakow,m,127040,statut.html, dostęp: 25.01.2020 r.).
2
Międzynarodowy Dzień Archiwów obchodzony jest co roku 9 czerwca. Święto zostało ustanowione w trakcie 16 Międzynarodowego
Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur na pamiątkę utworzenia Międzynarodowej Rady Archiwów (w dniu 9 czerwca 1948 r.), https://www.
ica.org/en/about-international-archives-day (dostęp: 25.01.2020 r.). Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów archiwa na całym świecie
przypominają corocznie o swojej misji, zadaniach i znaczeniu archiwaliów, organizując różnorodne wydarzenia, akcje społeczne i imprezy.
Również archiwa państwowe w Polsce włączają się co roku czynnie w obchody tego święta, organizując wystawy, dni otwarte, spotkania,
prelekcje, warsztaty, imprezy plenerowe i inne formy aktywności, mające na celu promocję i popularyzację wiedzy o archiwach, ich działalności
i zbiorach.
3
Odbyło się 47 spotkań, w których wzięło udział 915 uczestników. Zob. A. Sokół, A. Warzecha, „Halo, tu Archiwum” 2018 – wydarzenie
edukacyjne Archiwum Narodowego w Krakowie, „Krakowski Rocznik Archiwalny” 2018, t. XXIV, s. 313–315.
4
W trakcie II edycji wydarzenia przeprowadziliśmy 60 spotkań, w których uczestniczyło 1188 osób.
5
Miejski Dom Kultury w Bochni, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi
Bocheńskiej.
6
Pełny program I edycji spotkań – zob. http://dawnepismo.ank.gov.pl/pl/halo-tu-archiwum-i-nowe-warsztaty-dawnego-pisma (dostęp:
25.01.2020 r.).
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Warsztaty poświęcone heraldyce, fot. A. Sokół

i historiach lokalnych7. Wybrane tematy zajęć to: „Walizka ze strychu, czyli odkrywamy rodzinne tajemnice”
(warsztaty na temat archiwów rodzinnych i znaczenia
rodzinnych pamiątek), „Strażnicy dokumentów – tajniki dawnych pieczęci” (warsztaty sfragistyczne), „Herb,
czyli opowieść bez słów” (warsztaty poświęcone heraldyce), „Początki hokeja w Nowym Targu” (jedna z cyklu
prelekcji poświęconych historii małych ojczyzn).
Zajęcia przeznaczone były dla różnych grup wiekowych – od przedszkolaków po osoby dorosłe i odpowiednio dostosowane do potrzeb i możliwości danej
grupy. Na zajęciach wykorzystywano indywidualnie
przygotowane pomoce dydaktyczne (np. karty pracy),
a w celu ich uatrakcyjnienia i aktywizacji uczestników
wplatano metody i elementy warsztatowe ilustrujące
poruszane zagadnienia (np. samodzielne wykonywanie
pieczęci czy przygotowywanie dokumentu).
Głównym odbiorcą oferty „Halo, tu Archiwum!” są
grupy szkolne – dzieci i młodzieży. Zajęcia są organizowane w dni powszednie, w godzinach porannych
i wczesnopołudniowych, zasadniczo dostosowane czasem trwania do jednostek lekcyjnych. W ramach „Halo,
tu Archiwum!” specjalne zajęcia prowadzimy także dla
przedszkolaków, natomiast dla dorosłych przygotowujemy co roku dodatkową ofertę (w tym w dni wolne od
pracy)8. Udział we wszystkich spotkaniach jest bezpłatny, w wypadku grup wymaga wcześniejszych zapisów.

Opracowując zajęcia dla dzieci i młodzieży, dokładamy starań, żeby omawiane zagadnienia prezentować
w sposób niestandardowy i ciekawy dla odbiorców.
W wielu wypadkach odchodzimy od formy prelekcji na
rzecz warsztatów, które wymagają aktywnego udziału
i zaangażowania uczestników. Wspomagając naukę historii, chcemy przede wszystkim rozbudzać zainteresowanie przeszłością i pokazywać, że praca z żywym
źródłem historycznym może być pasjonująca i dawać
satysfakcję. Zwracamy uwagę na to, jak wiele nieznanych faktów nadal można odnaleźć w archiwaliach i jak
bardzo ciekawe mogą być te odkrycia.
Nadrzędnym celem, który staramy się realizować, jest
pokazywanie znaczenia archiwaliów i wszechstronności informacji w nich zawartych oraz ich roli w budowaniu naszej wiedzy o przeszłości. Pokazujemy nie
tylko najcenniejsze obiekty, lecz także zwracamy uwagę
na to, jak wiele ważnych informacji mogą zawierać nawet najbardziej niepozorne dokumenty. Uczymy w ten
sposób szacunku do pisanych świadectw przeszłości,
które składają się na nasze dziedzictwo kulturowe.

7

Współpraca archiwistów i nauczycieli

Niemniej jednak, żeby nasze starania przynosiły zamierzony skutek, konieczne jest przedstawienie oferty,
która będzie atrakcyjna nie tylko dla dzieci i młodzieży,
lecz także dla nauczycieli. Z tego względu pracujemy

Pełny program II edycji „Halo, tu Archiwum” 2019 – zob. https://ank.gov.pl/halo-tu-archiwum-2019/ (dostęp: 25.01.2020 r.).
W 2019 r. przeprowadziliśmy dodatkowo warsztaty dla dziećmi z rodzicami, generujące współdziałanie i aktywność wszystkich członków
rodziny – uczestników
8
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Warsztaty „Strażnicy dokumentów – tajniki dawnych pieczęci”, fot. A. Sokół
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Pokaz przygotowania pieczęci lakowej w trakcie warsztatów sfragistycznych,
fot. A. Warzecha

Kaligrafia gęsim piórem – element warsztatów na temat dawnego pisma,
fot. A. Sokół
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Komponowanie ozdobnego inicjału – element warsztatów na temat dawnego pisma,
fot. A. Seweryn

Warsztaty dla rodziców z dziećmi poświęcone heraldyce, fot. M. Multarzyńska-Janikowska

nad propozycjami na kolejne lata, tak by wpisywały się
one w potrzeby dydaktyków na różnych szczeblach
szkolnictwa i nawiązywały do programów nauczania. Chcemy, żeby czas poświęcony na wizytę w Archiwum procentował w czasie kolejnych, prowadzonych
już w szkole lekcji. Chętnie widzielibyśmy nawiązanie
bezpośredniej współpracy z nauczycielami w celu
wspólnego skonstruowania naszej oferty w sposób jak
najbardziej odpowiadający ich oczekiwaniom. Dzięki
temu podejmowane przez nas wysiłki byłyby bardziej
celowe i efektywniej służyłyby celom dydaktycznym.
W tym celu staramy się także wypracować skuteczne
ścieżki docierania z naszą ofertą do nauczycieli, co –
jak pokazały nasze dotychczasowe doświadczenia – nie
zawsze jest łatwe. Oprócz wykorzystywania własnych
kanałów informacji, tj. strony internetowej (www.ank.
gov.pl) i profilu Facebook Archiwum (@ArchiwumNarodoweKrakow) oraz informacji przesyłanych do prasy
lub różnego rodzaju internetowych serwisów informacyjnych, zaproszenia do udziału w spotkaniach edukacyjnych rozsyłamy za pośrednictwem poczty e-mail
bezpośrednio do szkół. Mamy świadomość, że nie daje
to gwarancji skutecznego dotarcia z informacją wprost
do nauczyciela, więc poszukujemy nowych sposobów
zwiększających na to szansę.

Co dalej?

Głównym celem, który przyświecał Archiwum podczas realizacji pierwszej edycji „Halo, tu Archiwum!”
w 2018 r., było przedstawienie misji archiwów państwowych, roli archiwaliów w poznawaniu przeszłości,
przedstawienie specyfiki pracy archiwisty i w efekcie
zaprezentowanie instytucji w atrakcyjny sposób. Oczekiwanym rezultatem przedsięwzięcia było przede wszystkim zwiększenie rozpoznawalności Archiwum.
Obecnie jednak, po zgromadzeniu dwuletnich doświadczeń z realizacji „Halo, tu Archiwum!”, w większym
niż dotychczas stopniu dostrzegamy potrzebę włączenia się w edukację dzieci i młodzieży i przyjęcia roli
instytucji wspomagającej pracę nauczycieli. Mamy
świadomość znaczenia zasobu archiwalnego, który pozostaje pod naszą opieką, dla kształtowania wrażliwości
młodych ludzi oraz budowania ich wiedzy o przeszłości.
Wiemy, że bogactwo przechowywanych w archiwach
materiałów pozwala na zilustrowanie i przedstawienie
w ciekawej formie niemal każdego zjawiska czy wydarzenia historycznego, omawianego w czasie lekcji
historii. Daje to nauczycielom do ręki nowe narzędzia
budowania przekazu i uatrakcyjnienia lekcji.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do brania
udziału w kolejnych przedsięwzięciach edukacyjnych
Archiwum Narodowego w Krakowie. Zachęcamy również do nawiązywania kontaktu z innymi archiwami
państwowymi i zapoznania się z ich ofertą edukacyjną. Liczymy na to, że inicjatywy podejmowane przez
nas i archiwistów z innych miast wspomogą wysiłki
nauczycieli i pozwolą nam wspólnie budzić w młodych
ludziach zainteresowanie przeszłością.

Rekomendacje „WH”
Święty Ład i Jedwabny Szlak
W monografii Święty Ład.
Stosunki międzynarodowe
w Azji od czasów Czyngis-Chana wybitni badacze stosunków międzynarodowych
i historycy prezentują dzieje
Azji na przestrzeni ponad pół
tysiąca lat. Książka napisana
pod kierownictwem Timothy’ego Brooksa, Michaela van
Walta van Praaga i Mieka Boltjes powstawała przez pięć lat.
Ma na celu nie tylko dokładne
opisanie historycznych wydarzeń i zwyczajów w tym skomplikowanych ceremoniałów
dworskich, lecz w pierwszej
kolejności ma wskazać, w jaki
sposób przeszłość ukształtowała teraźniejszość.
Stopniowo badacze informują czytelników o sposobie
funkcjonowania imperium
Mongołów, Tybecie i jego
wpływie na kolejne geopolityczne wcielenia Chin, ekspansji Mandżurów i innych
wydarzeniach. Jednak zwykła
liniowa narracja nie jest jedynym faktycznym powodem
ich prezentacji. Naukowców
interesuje sposób funkcjonowania zależności między
państwami w Azji, w którym
Chiny stanowią centralny
element. Traktują wszystkie

ościenne państwa jako wasali. „Wszystko co pod Niebem”
stara się o uzyskanie wielkich możliwości, jakie daje
olbrzymi rynek w głębi tego
imperium. Kolejne państwa
wysyłają więc swoich posłów
jako trybutariuszy celem
złożenia hołdu dla wielkiego
suwerena, jakim jest chiński
cesarz. Jeśli sprawują się dobrze i przynoszą z sobą liczne
dobra materialne, uzyskują
możliwość handlu w wielu
punktach. Mają też zapewnioną gwarancję bezpieczeństwa
w postaci militarnej opieki
cesarza. Choć Chiny nie chcą,
czasem muszą dokonywać
„policyjnych” interwencji
w związku z kłopotami w kraju wasala, czego przykładem
jest inwazja na pogrążone
w wojnie domowej państwo
Da Viet (dzisiejszy Wietnam).
Co ciekawe, nawet jeśli taka
interwencja kończy się porażką armii Chin, to wasal z biegiem czasu będzie sam zabiegał o ponowne włączenie do
systemu państw zależnych od
władzy Pekinu.
Niezwykle interesujące są
też rozważania autorów o imperium Czyngisydów, które
pozwalają nam wyobrazić so-

bie, jak ewoluował azjatycki
feudalizm. Zasada równości,
tak akcentowana w europejskich strukturach międzynarodowych, nie miała tu
zastosowania, co w przyszłości na stale zagościło w kanonie prowadzenia polityki
międzynarodowej. Kolejne
imperia po Mongołach były
złożone z części w postaci
państw i królestw złożonych
z mniejszych podmiotów.
Dzisiejsza koncepcja Jedwabnego Szlaku, która ma
dać Chinom przewagę na
kontynencie eurazjatyckim
i trwale zdystansować się od
pozostających coraz bardziej
w tyle Stanów Zjednoczonych,
bez jednoczesnego akcentowania militarnej przewagi,
ma głębokie zakorzenienie
w przeszłości. Dla zainteresowanych historią Azji książka ta będzie prawdziwą ucztą
pełną faktów i trudno dostępnych w Polsce fragmentów
tłumaczeń źródeł. Będzie to
więc fenomenalny wstęp do
próby rozmowy z uczniami
lub studentami o tym, czym
faktycznie dziś są próby
wprowadzenia przez Chin
systemu państw zależnych
od nich gospodarczo i jak

Średniowieczne dzieje
Bałkanów i Bliskiego Wschodu są pełne niezwykłych
wydarzeń, które miały miejsce na tle wielkich przemian
w kulturze i społecznościach
różnych etnosów. Książka
Juliana Romane Tryumfujące
Bizancjum. Historia militarna Bizantyjczyków w latach
959–1025 jest niesamowitą
podróżą w czasy i do miejsc,
które dla wielu polskich czytelników wciąż stanowią
swego rodzaju nieodkryty
kontynent.
Podróż przez średniowieczne imperium Rzymian
rozpoczynamy w chwili, gdy
wojska cesarza Romana II
lądują na Krecie, aby odbić
ją z rąk muzułmanów. Zwycięska batalia o porty tej
śródziemnomorskiej wyspy

zakończyła się sukcesem
i pozwoliła oddalić niebezpieczeństwo od cesarskich
portów. Wraz z następcą
Romana i zdolnym dowódcą
Nikeforem Fokasem musimy stanąć przed dylematem
związanym z odpowiedzialnością za przejęcie władzy
w Konstantynopolu i ofiarami zamieszek na stołecznych ulicach, batalią o Cylicję i tryumfalnym marszem
w kierunku dawnej stolicy
rzymskiego Orientu – Antiochii. Jan I Tzimiskes toczył
zaś boje ze Światosławem
w Bułgarii z sukcesami, rozbijając wroga na Bałkanach.
Zorganizował też elitarną
jednostkę wojska o nazwie
Athanoi, czyli „Nieśmiertelni”, która wyróżniała się na
polu walki, a w stolicy mo-

gła pełnić funkcję osobistej
straży władcy. Autor opisuje
też relacje Bayzlego II i Konsantyna VIII, którzy podzielili
między siebie obowiązki: jeden walczył w polu, drugi zaś
zarządzał stolicą i emocjami
jej mieszkańców.
Książka wskazuje także
na ciekawe aspekty polityki wewnętrznej Cesarstwa
w tym krótkim okresie. To,
co z perspektywy czytelnika
może wydawać się korzystne
dla ówczesnych ludzi, było
raczej utrapieniem. Nie fetowano szczególnie wiadomości o podnoszeniu wydatków
na wojsko lub flotę, ponieważ
oznaczało to podwyżkę wydatków. Podobnie nie cieszono się z powrotu Cesarstwa
na Bliski Wschód, ponieważ
dla mieszkańców większości

pojmują sposób prowadzenia
polityki międzynarodowej.
Uroczyste poselstwa z darami
i pokłony bite na dworze cesarskim przez zagranicznych
posłów pozwalały na utrzymanie systemu wasalnych
państw, które choć formalnie
suwerenne, jakkolwiek pojmowano wtedy to pojęcie,
to jednak były gospodarczo
uzależnione od potężnego
protektora. Ta konstatacja
uzmysłowi nam, jak bardzo
aktualne są rozważania historyków zgromadzonych przez
Brooksa, Praaga i Boltjes.
Tomasz Sińczak

Tryumfujące Bizancjum i świat średniowiecza

terenów imperium restytucja
stanu posiadania w regionie
współczesnego pogranicza
turecko-syryjskiego oznaczała raczej wydatki i zagrożenie
niż wzrost zamożności i bezpieczeństwa.
Tomasz Sińczak
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