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Za co kochamy 
Bolesława Chrobrego

  Pewien numizmatyk zwróci³ mi 
uwagę na tę dziwn¹ okoliczność, że 
w polskich emisjach monet z królami 
występuje „silny trend zwyżkowy cen 
monet, na których widnieje postać
Boles³awa Chrobrego.” Cóż w tym 
dziwnego? Otóż w innych przypad-
kach najwyższe ceny osi¹ga zazwy-
czaj pierwsza moneta z serii. W pol-
skich monetach z królami zawsze 
pierwsz¹ monet¹ z serii jest ta z wize-
runkiem Mieszka I, a więc ona po-
winna być wedle regu³ najdroższa. 
Nasze „królewskie pieni¹żki” zacho-
wuj¹ się jednak inaczej – rekordy 
wśród nich notuje druga z kolei. Dla-
czego? Numizmatyk nie ma w tej
sprawie w¹tpliwości: „sprawa jest 
bardzo prosta: Polacy kochaj¹ Bo-
les³awa Chrobrego”.
  A dlaczego go tak kochamy i po-
dziwiamy? Kochamy, jakżeby ina-
czej, bo wielkim by³ królem. Jego 
wielkość już w średniowieczu zda-
wa³a się z niczym nieporównywalna, 
tak niew¹tpliwa, że opisuj¹c czyny 
Chrobrego w sto lat po jego śmierci, 
biedny Gall Anononim trzykrotnie 
zw¹tpi³ w możliwości swej wymowy. 
Najbardziej przekonuj¹co zabrzmia³o 
to za trzecim razem, gdy uciek³ się do 
metafory: „gdybyśmy chcieli opisać 
wszystkie godne pamięci czyny i s³o-
wa wielkiego Boles³awa, to tak, jak 
gdybyśmy mozolili się, by piórem 
po kropelce wyczerpać ocean!” Dla 
Galla, i nie tylko dla niego, Chrobry 
to nieokie³znany, nie daj¹cy się ogar-
n¹ć żywio³, prawdziwy kolos pośród 
innych polskich królów. Drugiego ta-
kiego nie by³o. Bo wbrew Mickiewi-
czowi, Chrobrego mieliśmy tylko jed-
nego. Mówię „wbrew”, maj¹c w pa-
mięci fragment z „Reduty Ordona” 
z owym gor¹cym oskarżeniem cara: 
„Warszawa jedna twej mocy się ur¹-
ga, sięga na cię rękę i koronę ści¹ga, 
koronę Kazimierzów, Chrobrych  
z twojej g³owy, boś ja ukrad³, i skrwa-
wi³, synu Wasylowy…” Kazimie-
rzów, owszem, mieliśmy kilku (w tym
dwóch koronowanych), ale jak dot¹d 
nie doczekaliśmy się większej ilości 
Chrobrych.
  A przecież ten sam Mickiewicz, 
choć tak ochoczo rozmnoży³ nam 
pierwszego króla, wcale nie by³ nim 
zachwycony. Przy innej okazji pisa³ o 
nim z wyraźn¹ niechęci¹: „…pozywa 
potomność Boles³awa jako cz³owieka 
o ciężkie winy. Obdarzony wielkimi 
zdolnościami i si³ami, często ich po 
ludzku źle uży³, prawie zawsze po 
pogańsku naduży³. /…/ Król Polski 

okrutnie post¹pi³ z Boles³awem, ha-
niebnie z Udalrykiem, na koniec przy-
ćmi³ s³awę ostatniej wyprawy gwa³-
tem, dope³nionym na niewiastach i 
zniszczeniem bezbronnego Kijowa 
/…/. Z króla trzeba s¹dzić o narodzie. 
Widzimy/…/ jak silnie jeszcze ży³o 
pogaństwo w sercu Polski, kiedy w ta-
kich kolorach wyst¹pi³o na moralne 
oblicze króla…”
  „Z króla trzeba s¹dzić o narodzie” 
– napisa³ wieszcz, lecz próżno by³oby 
trzymać go za s³owo. Kto by się spo-
dziewa³, że także naród okaże się 
w jego oczach wspó³winny zbrodni 
Chrobrego, ten jest g³ęboko pomylo-
ny. Bo czy Mickiewicz odnalaz³ ja-
kieś rysy na „moralnym obliczu” na-
rodu polskiego? Otóż nie. Mickiewicz
s¹dzi naród inn¹ miark¹: „Państwo na-
sze ros³o, rozszerza³o się, krzep³o /…/ 
rzetelności¹ w uk³adach, otwartości¹ 
w dzia³aniach, mi³ości¹ swojej, wstrę-
tem do cudzej w³asności. Ilekroć pró-
bowano rzymskiego gwa³tu, albo ma-
chiawelizmu w³oskiego, lub filozoficz-
nego kanibalizmu, zawsze szkoda i
klęska ostrzega³y polityków dzia³aj¹-
cych wbrew duchowi narodowemu.
Kto nie zważa na tę szczególn¹, w³aś-
ciw¹ cechę dziejów naszych, kto od-
wróci oczy od jedynego promienia 
oświecaj¹cego zamęt wypadków, ten 
w osobie Polski nie rozezna nic in-
dywidualnego, w jej dzia³aniach nie 
dostrzeże zwi¹zku, w jej d¹żeniach 
żadnego celu, ten nie domyśli³ się 
jeszcze jej przeznaczenia.” S³owem: 
laurka.
 Tylko dlaczego Mickiewicz – tak to 
muszę uj¹ć – uwzi¹³ się, aby zepsuć 
nam tę urocz¹ chwilę dziejów, ten czas 
triumfu i beztroski? O co mu sz³o? 
Zdaje się, że dla naszego romantycz-
nego wieszcza przeznaczeniem naro-
du polskiego by³o mi³osierdzie i krze-
wienie wartości chrześcijańskich. 
„Osoba Polski” to twór nieskazitelny, 
niepokalany, który tylko w wyniku
nieporozumień lub z³ej woli móg³ się 
zawik³ać w dokonania czynów moral-
nie podejrzanych. S³owem Mickie-
wicz uzna³, że duszę mamy anielsk¹. 
A nie by³ w tym s¹dzie odosobniony.
Ta romantyczna szko³a historii z I po-
³owy XIX wieku kaza³a widzieć nam 
naród polski „przeanielony”, podda-
ny transformacji,  transfiguracji i trans-
mutacji – żywcem przeistoczony w 
Anio³a. Ojcem tej szko³y by³ w³aśnie 
Mickiewicz, by³ on zreszt¹ ojcem pod 
wieloma innymi względami, przede 
wszystkim by³ – ojcem narodu. Co 
jednak ważne, że zgadzali się z nim
wszyscy nasi wieszcze, Krasińscy i 
S³owaccy, a za nimi postępowa³ jak 
w transie t³um Goszczyńskich i Syro-

komlów, utrwalaj¹c ten obraz „pol-
skiego anio³a” na d³ugie wieki. Kto 
wówczas myśla³ inaczej, ten by³ wy-
klęty i gin¹³ marnie, jako sierota bez 
ojca, tknięty emigracyjnym ostracyz-
mem.
  I s³usznie! Bo – powiem to już dla 
pe³ni obrazu – Mickiewicz ma rację. 
Wie o tym u nas każde dziecko. Gdzieś 
tam mieli na przyk³ad swoich Quis-
lingów czy Petain’ów, mieli swoich 
Torquemadów i Ravaillac’ów. Gdzieś 
tam dopuszczano się zdrady, gdzieś 
tam p³onę³y stosy, gdzieś dokony-
wano zamachów na osobę króla. Ale 
przecież nie u nas! Różne więc nacje 
maj¹ swoich zdrajców, tyranów i kró-
lobójców a ogólnie mówi¹c rozmai-
tych ³ajdaków. U nas natomiast, na 
polskiej ziemi, nie ma ³ajdaków. To
rzecz wiadoma. Tym w³aśnie różni się 
nasza ziemia od różnych tam fran-
cuskich ziem. 
  Teoretycznie na przyk³ad można do-
puścić, że znajdzie się u nas ktoś taki,
kogo nazywamy ksenofobem. Ale nasz
ksenofob, to nie to samo, co francuski, 
który przysmaża Arabów w transfor-
matorze elektrycznym. Ksenofob pol-
ski jest cz³owiekiem szlachetnym, do-
brym i czu³ym. Pochyla się nad losem 
nieszczęsnych cudzoziemców (którzy 
już choćby dlatego s¹ nieszczęśni, że 
nie s¹ Polakami). A jeśli czasem wark-
nie na jakiegoś Ruskiego czy Szkopa, 
to dlatego, że zosta³ skrzywdzony. 
„Przez co skrzywdzony?” – zapyta-
cie. A choćby przez… prawa natury, 
albo – jeszcze lepiej – przez kartogra-
fię! I zauważcie, że wcale nie piszę 
tego do śmiechu. Bo czyż nasz¹ naj-
większ¹, od samej natury dan¹, krzyw-
d¹ nie jest nasze „po³ożenie geopoli-
tyczne” i chroniczne oraz z³ośliwe wy- 
mazywanie z mapy? Jeśli więc Polak 
czasem warknie, to trzeba się nad nim 
pochylić, trzeba go zrozumieć, uko³y-
sać i wybaczyć.
  Można też – równie teoretycznie –
wyobrazić sobie, że zdarza się na na-
szej ziemi brak tolerancji. Ktoś, komu 
³atwo przechodz¹ przez gard³o grube 
s³owa, powiedzia³by, że nietolerancja 
to ³ajdactwo. Polak jest na to zbyt de-
likatny. Zreszt¹ brak tolerancji nie jest 
u nas ³ajdactwem, ale… filozofi¹. Bo 
cóż to jest brak tolerancji? To pewien
pogl¹d, postawa, może nieco niewła-
ściwa, ale przecież można ją uzasad-
nić, można z ni¹ dyskutować, a to już, 

przyznajcie, szko³a wyższa, akademia 
umiejętności! I co niby z tym mamy
zrobić? Potępić? W tym sęk, że na 
dźwięk s³owa „potępienie” Polak jeży 
się wewnętrznie, aż kolce przebijaj¹ 
mu jelita. Polak może kogoś ochrza-
nić, zbluzgać, nawet waln¹ć w ry³o… 
ale potępić?! A nawet, gdyby się zda-
rzy³o, to Polak zna s³owo „przepra-
szam” (zw³aszcza gdy oczekuje go od 
innych). Czym, jak czym, ale grzecz-
ności¹ nikt Polaka nie przebije. Do-
ceńmy więc delikatność naszych w³as-
nych uczuć i nie czepiajmy się siebie 
samych.
  Tak więc, jeśli zjawiaj¹ się na obra-
zie dawnych Polaków jakieś skazy, to 
tylko z winy tego czy owego w³adcy, 
który – jak na przyk³ad Chrobry – po-
stępowa³ „wbrew duchowi narodowe-
mu”. Powinniśmy go zatem nie lubić, 
powinniśmy wezwać go na s¹d boży i
wydać wyrok. Jaki? Skazuj¹cy, ma się 
rozumieć. A wyrok w naszym przy-
padku może być tylko jeden: przemil-
czenie, wymazanie z kart historii. Sam
pomys³, aby w ten sposób os¹dzać 
historię jest… bardzo polski i nieraz
jeszcze uderzał nam do głów. Z Chrob-
rym się wprawdzie nie uda³o, uda się 
jednak z innymi. 
 Ale o tym po tym. Tymczasem ustal-
my raz na zawsze, że nie ma w naszej
historii króla, którego byśmy kochali 
bardziej niż Chrobrego. W następnym 
fragmencie z pozoru pominiemy dzie-
je pierwszego z Boles³awów, aby zaj¹ć 
się naszymi uczuciami wobec pierw-
szego naszego świętego. Miejmy jed-
nak na uwadze, że losy św. Wojciecha 
³¹cz¹ się rozlicznymi nićmi z histori¹ 
walecznego Bolka.

Odwrotna strona medalu

  Serce Polaka wybra³o Boles³awa a 
od wyroków serca odwo³ania nie ma. 
Co nie znaczy, aby to serce nie zna³o 
westchnień i porywów skierowanych 
w ca³kiem inn¹ stronę. Serce nasze 
wiele ma komór i przedsionków. W 
jednej z takich komór (czy przedsion-
ków) musimy znaleźć miejsce dla 
św. Wojciecha. Od jego męczeńskiej 
śmierci minę³o ponad dziesięć stuleci, 
lecz imię jego wci¹ż pozostaje w Pol-
sce w powszechnym użyciu. W każ-
dym pokoleniu nieodmiennie biega 
gdzieś wśród nas kilku usmarkanych 
Wojtków (chyba więcej ich nawet niż 

Bolków) i nic nie wskazuje na to, aby 
ten stan rzeczy mia³ kiedykolwiek ulec 
zmianie. Każdego też roku, 23 kwiet-
nia w Gnieźnie, spotyka się Prymas 
w asyście polskich arcybiskupów i in-
nych dostojników kościo³a, aby uho-
norować pamięć świętego patrona jed-
ności narodowej.
  Nie tylko u nas zas³uży³ sobie Woj-
ciech na szczególn¹ pamięć, bo Cze-
si i Węgrzy również czcz¹ jego imię. 
Ale nigdy nie doczeka³ się u nich 
takiego uznania jak u nas. Choć by³ 
Czechem, jego kult w ojczyźnie nie 
może konkurować z kultem Wac³a-
wa. Węgrzy znów wol¹ wychwalać 
swojego Stefana. Dla nas jest jednym 
z dwóch rodzimych „świętych naro-
dowych”. Sk¹d ta różnica między ni-
mi a nami? Wprawdzie Wojciech dłu-
żej przebywa³ we w³oskich klaszto-
rach niż na polskiej ziemi (spędzi³ tu 
raptem kilka zimowych miesięcy), to 
on jednak zosta³ pierwszym polskim 
świętym, z jego też powodu dosz³o do
zjazdu gnieźnieńskiego u progu wie-
ku XI. Jest on wreszcie mimowolnym
powodem za³ożenia arcybiskupstwa 
w Gnieźnie i jego patronem. Nie bez
przyczyny pierwszym naszym arcy-
biskupem zosta³ jego przyrodni brat 
Gaudenty, bull¹ papiesk¹ mianowany 
„arcybiskupem św. Wojciecha”.   
  Ale jest i powód g³ębszy. Wojciech 
by³ nie tylko pierwszym naszym świę-
tym, ale zarazem (przynajmniej do 
czasu św. Stanis³awa) „narodowym 
świętym powszechnym”, symbolem
zgody i jedności narodu. A by³, bo ja-
koś nie wysz³o nam to, co się uda³o 
Czechom i Węgrom. Nie uda³o nam 
się mianowicie wyhodować „święte-
go króla”. Oni maj¹ swoich wyświę-
conych królów: Stefana i Wacława,
inne pobliskie narody też dorobi³y się 
swych świętych w³adców, jak święty
Włodzimierz na Rusi, czy św. Olaf 
w Szwecji. Nam pozosta³ święty Woj-
ciech, zwyk³y biskup. Gdyby tak u nas
ktoś się z mieczem rzuci³ na króla klę-
cz¹cego w kościele! Mielibyśmy dziś 
patrona, który w jednej osobie jedno-
czy splendor w³adzy świeckiej i koś-
cielnej. Nie muszę t³umaczyć, że taki 
król pod szyldem świętości bardzo 
wzmacnia wewnętrzn¹ spójność kra-
ju. Sta³o się jednak inaczej: u nas to 
król rzuci³ się z mieczem na biskupa, 
i bardzo to zaszkodzi³o wizerunkowi 
w³adzy. Ale nie wybiegajmy naprzód.

Przygody Boles³awa Chrobrego w kraju i za granic¹. Część I
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