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Przygody Boles³awa Chrobrego w kraju i za granic¹.
Część II. Gest, godność, przyjaźń i honor
MICHAŁ WORWĄG
Gesty w Gnieźnie
Na zjeździe gnieźnieńskim ważn¹
rolę odegra³y gesty. Polacy zawsze
kochali piękne gesty. A nazbiera³o się
wtedy. Gest cesarza boso id¹cego do
grobu świętego, gest wk³adania diademu na skroń Boles³awa, wzajemne
gesty wymiany świętych relikwii,
wreszcie fakt, z jakim „gestem” nasz
ksi¹żę przyj¹³ w Polonii cesarza…
By³y to gesty symboliczne i pe³ne znaczenia, wyrażaj¹ce cześć dla świętego,
uznanie i wzajemny szacunek obu
w³adców, gesty zapowiadające przysz³¹ wspó³pracę i wspania³¹ przysz³ość. Nic dziwnego, że spotkanie
księcia z cesarzem zapisa³o się w naszej pamięci tzw. „z³otymi zg³oskami”. Odbieramy je dziś jako pierwszy dzień triumfu polskiej myśli politycznej, dowód międzynarodowego
uznania polskiego księcia oraz zapowiedź przysz³ej chwa³y ca³ego Narodu. Serce krwawi na myśl, że te wspania³e perspektywy, jakie otworzyło
nam Gniezno w roku 1000, nie nabra³y wyraźniejszych kszta³tów z powodu przedwczesnej śmierci m³odego
cesarza. Co by jednak nie mówić, już
same z³ożone tam cesarskie obietnice
(i te gesty, gesty!) niew¹tpliwie podnios³y rangę polskiego w³adcy. A choć
rych³a zmiana na cesarskim stolcu
odebra³a nam przyjaźń wielkiego sąsiada, Chrobry – wierny gnieźnieńskim ustaleniom – nie dał się już zepchn¹ć do roli peryferyjnego ksi¹ż¹tka.
Niepokoi mnie tylko, dlaczego owo
gnieźnieńskie spotkanie dwóch w³adców z uporem nazywamy „zjazdem”?
Zjazd kojarzy się nam zazwyczaj ze
spotkaniem większej liczby ważnych
osobistości, które przybywaj¹ na miejsce spotkania z daleka. Tymczasem
w roku 1000 „zjecha³a” do Gniezna
wy³¹cznie jedna ważna osobistość
– cesarz. Chrobry przywita³ go już na
granicy, w I³awie nad Bobrem, by
eskortować w g³¹b kraju. Okaza³e by³o to powitanie, skoro w takich s³owach przekaza³ je Thietmar: „Trudno
uwierzyć i opowiedzieć, z jak¹ wspania³ości¹ przyjmowa³ Boles³aw cesarza i jak go prowadzi³ przez swój kraj
aż do Gniezna”. Niemniej polski ksi¹żę do nik¹d nie „zjeżdża³”, by³ przecież u siebie, również cel tej pielgrzymki – szcz¹tki zamordowanego od Prusów Wojciecha – już niemal trzy lata
spoczywa³y w gnieźnieńskiej katedrze
(jeszcze przez Prusów podzielone na
części, które mog³yby pos³użyć za sto-

sowne relikwie). Teraz oto, na pocz¹tku marca 1000 roku, odwiedza je tutaj szczup³y dwudziestolatek, w³adca
ówczesnego świata, Otto III, ten sam,
który dzieckiem jeszcze dosta³ w darze wielb³¹da od Mieszka I.
I tym razem Otto (powtórzmy za
Thietmarem) „otrzyma³ wspania³e
dary, wśród nich, co największ¹ mu
sprawi³o przyjemność, trzystu opancerzonych rycerzy”. Cesarz niew¹tpliwie zas³uży³ sobie na te hojne podarki. Wcześniej przyczyni³ się do konsekracji praskiego biskupa, wspólnym
z Boles³awem staraniem uzyska³ od
papieża arcybiskupstwo dla Gniezna
(trudne to wprawdzie nie by³o, gdyż
Grzegorz V by³ jego kuzynem i protegowanym). Wszystkie ważne kwestie by³y więc już za³atwione. Pielgrzymka do grobu Wojciecha by³a
ukoronowaniem trzyletnich starań.
G³ównym zaś celem cesarskiej wizyty
okazanie ho³du męczennikowi.
Otto przyst¹pi³ do tego zadania
z wielkim namaszczeniem. Do grobu
świętego zaszed³ boso, po specjalnie
pod³ożonym mu pod stopy kilkumilowym dywanie. Później odby³y się
blisko tydzień trwaj¹ce uczty i rozmowy. Oprawa uroczystości by³a zaiste
imponuj¹ca. Bo Chrobry wszystko
robi³ z rozmachem, „oddaj¹c się wrodzonej hojności” (Gall). Oszczędźmy
sobie jednak opisu bogactwa Bolesławowego orszaku, suto zastawionych
sto³ów i z³otej zastawy, któr¹ goście
zabrali ze sob¹ do domu. Stosowne
fragmenty tego opisu, podawane za
Gallem i Thietmarem, znaleźć można
w każdym podręczniku.
W trakcie posiedzenia jego uczestnicy przekazali sobie wzajemnie cenne
relikwie. Boles³aw otrzyma³ „gwóźdź
z krzyża pańskiego wraz z w³óczni¹
św. Maurycego, w zamian za co Boles³aw ofiarowa³ mu ramię św. Wojciecha” (Gall). W³ócznia ta by³a kopi¹
orygina³u. Za to ramię świętego najprawdziwsze. Choć i tu zjawiaj¹ się
w¹tpliwości, nie tyle co do ramienia,
ile do w³óczni. Otóż niektórzy spośród
naszych autorów wyrażaj¹ pogl¹d, że
mog³a być ona jednak orygina³em.
S. Zakrzewski (autor wnikliwej monografii Chrobrego) uważa na przyk³ad, że w³aśnie egzemplarz ofiarowany Chrobremu by³ prawdziw¹ włóczni¹ świętego. Falsyfikat zaś zosta³
w Niemczech. Rzecz w tym, że kopia
różni³a się od orygina³u znacz¹cymi
detalami. Orygina³ znalaz³ się w posiadaniu cesarzy niemieckich w wieku X (Henryk Ptasznik otrzyma³ j¹

w darze od Rudolfa II burgundzkiego). Relacjonuj¹cy te wydarzenia,
wspó³czesny im autor Liutprand, biskup Kremony, da³ również dość dok³adny opis samej w³óczni. Zakrzewski przekonuje, że w³aśnie egzemplarz
polski pasuje do opisu Liutpranda. Czy
rzeczywiście Otto przekaza³ orygina³
Chrobremu, sobie zachowuj¹c kopię?
Jeśli tak, to dlaczego? Może się pomyli³, diabli tam wiedz¹.
Prawdziwa czy nie, w³ócznia Maurycego w rękach Boles³awa spe³nia³a
sw¹ rolę – rolę symbolu w³adzy. Wiemy, że Chrobry otrzyma³ wówczas
prawo inwestytury – w³adzę powo³ywania biskupów. Choć nie wygl¹da
na to, aby móg³ ich sobie powo³ywać
„jak chcia³”, bez uzgodnienia z w³adz¹ kościeln¹. Wiemy, że powo³ano
wówczas tylko trzech sufraganów podleg³ych metropolii w Gnieźnie (w Krakowie, we Wroc³awiu i Ko³obrzegu).
Tajemniczo na tym tle wygląda fakt,
że dotychczasowy biskup Poznania,
Unger, nie do³¹czy³ jako czwarty do
grupy biskupów podlegaj¹cej Gnieznu. Choć do Poznania by³o o rzut beretem, biskupstwo w tym mieście pozosta³o pod zarz¹dem stolicy arcybiskupiej w Magdeburgu (stan ten trwa³
do śmierci Ungera w 1012 roku).
Do³¹czy³ do tego drugi ważny gest
cesarza. Wed³ug Galla podczas uroczystości Otto zdj¹³ z g³owy swój królewski diadem i na³oży³ go na g³owę
Chrobrego. Kad³ubek dodaje, że w geście wzajemności Boles³aw w³oży³
swój sz³om na g³owę Ottona. I tu zaczynaj¹ się schody. Po dziś dzień trwa
spór, czym w istocie by³a ta ceremonia? Wed³ug jednej, anonimowej szko³y, by³a to koronacja, chociaż nieformalna. Gall zapisa³ w tym miejscu o
Boles³awie, że zosta³ on „tak chlubnie
na królewski tron wyniesiony”. Wed³ug innej oznacza³a tylko wyrażenie
zgody na koronację. Boles³aw zosta³
tu wprawdzie uznany za równego pośród królów cesarstwa, by³a to jednak
tylko zapowiedź rzeczywistej koronacji.
Sam gest nak³adania diademu zaczerpn¹³ Otto z ceremonia³u bizantyjskiego. M³ody cesarz by³ pod wielkim
urokiem obyczaju bizantyńskiego,
w jego oczach najprawdziwiej rzymskiego. W końcu matka Ottona, Teofania, by³a bizantyjsk¹ księżniczk¹, on
sam wyrós³ więc w kręgu zwyczajów
panuj¹cych w Bizancjum. A w Bizancjum ceremonia podobna oznaczałaby symboliczne podniesienie do godności królów (lecz nie sam¹ korona-

cję). Wyjaśnia to późniejsz¹ hardość
Chrobrego wobec następcy Ottona,
Henryka II. Nasz Boles³aw, choć faktycznie nie koronowany, czu³ się już
królem. I mia³ po temu pewne podstawy, które zaczerpn¹³ ze s³ów samego
Ottona.
Bo w³aśnie w Gnieźnie, jak donosi
nam Gall, Otto wyg³osi³ s³owa, które
zawsze mi³o brzmi¹ dla polskiego
ucha. Powiedzia³ o Chrobrym: „Nie
godzi się tak wielkiego męża /…/
księciem nazywać lub hrabi¹, lecz
chlubnie wynieść go na tron królewski
i uwieńczyć koron¹.” Ponadto, dodaje Gall, cesarz „mianowa³ go bratem
i wspó³pracownikiem cesarstwa i nazwa³ przyjacielem i sprzymierzeńcem
narodu rzymskiego.” Pytanie brzmi,
czy mamy to wszystko brać za dobr¹
monetę? Otóż, niekoniecznie. Być
może, Otto wychwala³ tak bardzo
zalety Boles³awa z uwagi na swoje
w³asne, ukryte zamiary. Potęga Chrobrego bardzo mu pasowa³a do koncepcji. W dalekosiężnych zamys³ach
cesarza pierwsze miejsce zajmowa³a
zawsze wielka idea Renovatio Imperii
Romanorum. W jej myśl, cesarz chcia³
odbudować wielkość i chwa³ę cesarstwa, funduj¹c je na podstawie czterech
zaprzyjaźnionych królestw. O owych
planach świadcz¹ wymownie liczne
miniatury z tego okresu. Otto lubi³, gdy
przedstawiano go na nich w otoczeniu
czterech królów (on sam wyniesiony
ponad nich ze światem pod stopami),
niczym Chrystus w otoczeniu czterech
ewangelistów. W ewangeliarzu Ottona znalaz³a się miniatura przedstawiaj¹ca go jako w³adcę świata „tronującego” w otoczeniu królów i biskupów
(obowi¹zkowo cztery postacie). Na
sąsiedniej stronie zmierzaj¹ ku niemu
cztery pochylone postacie, opatrzone
podpisami: Roma, Galia, Germania,
Sclavinia. Owa Sclavinia mia³aby być
ówczesnym państwem Boles³awa
Chrobrego. Jakoż istotnie kraj by³ o-

kreślany tym mianem (choć czasem
nazywano tak również Czechy).
Tak więc, w myśl koncepcji Ottona,
nowe Imperium Rzymskie, w postaci
Unii Narodów, obj¹ć mia³o ca³y świat
chrześcijański, a jego podporami mia³y być zjednoczone wspólnym celem
narody: Rzymski (we W³oszech), Niemiecki, Galijski we Francji i Sklawońw Polsce. Do niedawna pewne problemy w zjednoczeniu mog³y stwarzać
dwa ostatnie z wymienionych narodów. Francja – bo by³a zbyt stara, i Polska – bo za m³oda. Na zachodzie trudno by³o wymóc, aby rz¹dz¹cy Francj¹
Karolingowie uznali prymat m³odszej
dynastii Ottońskiej. Z kolei obecność
w Imperium nieznanej i nie zas³użonej
Sklawonii, mog³a budzić sprzeciwy.
Z Francj¹ rzecz wyjaśni³a się już
w 987. W tym roku zmar³ bezpotomnie ostatni z Karolingów, Ludwik V.
Teraz wyjaśnia³a się sprawa Sklawonii. Mia³a oto swego świętego, arcybiskupstwo, brakowa³o jej tylko króla.
Przy okazji dobrze też by³o nowy nabytek co si³ wychwalać i przydać mu
wszelkiego splendoru, o co też m³ody
cesarz skrzętnie się zatroszczy³ w³aśnie
na „zjeździe” gnieźnieńskim.
Wielka stypa na grobie św. Wojciecha mia³a więc okazać się zaczynem
przysz³ej jedności Europy, w której to
jedności Polska wzię³aby swój pe³noprawny udzia³ (czyli mniej więcej 1).
St¹d jedna ze szkó³ naszego narodowego „gdybania” roztacza przed nami
wizję Polski umocnionej zachodnimi
sojuszami i mocno zakotwiczonej
w europejskiej tradycji, co nie doszło
jednak do skutku tylko z winy śmierci
Ottona III, w dwa lata później. Ze swej
strony obawiam się, że ta grzeczna
wspó³praca z Cesarstwem, Francją i
W³ochami nie da³aby Chrobremu okazji do pokazania wszystkich swych zalet wojownika i polityka, które w³aśnie
dzięki konfliktowi z Henrykiem mógł
w pe³ni objawić.

