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Legnica

Granice okrucieństwa
O zagadkowej zbieżności stylistycznej w relacjach o najeździe mongolskim

Wprawdzie wiadomo skądinąd, że ludzka fantazja w czynieniu bliźniemu krzywdy nie zna granic, 
jest jednak równie oczywiste, że zasób środków represji, jakie najeźdźcy od najdawniejszych czasów 
stosują wobec podbijanych ludów, jest dość ograniczony. Stronice dzieł historiograficznych ociekają 
krwią i rozbrzmiewają wielowiekowym jękiem bólu.

Za szczególnie bestialskich uchodzą nomadzi z Wielkiego Stepu. Przyczyny ich okrucieństwa były 
wielokrotnie analizowane przez naukę. René Grousset upatrywał ich w bezradności, w jaką koczownicy 
mieli popadać wobec kultur osiadłych. Nie rozumiejąc ich znaczenia, nie potrafili zrobić nic lepszego, 
jak zamienić je w step lub pastwisko1. Inni interpretowali to zachowanie jako systematyczny terror, ma
jący odebrać podbijanym ochotę na opór, przedstawić go a priori jako bezcelowy2. Trudno wierzyć w tę 
systematyczność, skoro skądinąd wiemy o przypadkach pozostawienia w spokoju ludności zdobyte
go miasta; zasadniczo jednak eksterminacja „elementów zbędnych” była faktycznie standardowym 
środkiem, mającym zapobiegać ewentualnym przejawom buntu na zdobytych terenach3.

Po raz pierwszy Europejczycy mogli się o tym przekonać w czwartej dekadzie XIII wieku, kiedy 
piekielne wojska wdarły się w granice Europy. Postępki „Tartarów” budziły strach, obrzydzenie 
i najwyższe potępienie. Wyrazem tych uczuć były opisy, które można odnaleźć w ówczesnym dziejo
pisarstwie. Podczas ich lektury oko niejednokrotnie może się zatrzymać na takich oto formułkach: 
1) seviens, nulli ordini pepercit vel religioni4; 2) populum sine delectu etatis et sexus interficiunt5; 3) ho
mines interficiens [...] non parcens ulli etati vel sexui6; 4) terram vastaverunt nulli sexui vel aetati par
centes1; 5) homines a maiori ad minimum crudeliter interficiens, necparcens ulli sexui vel etatfi.

Nietrudno zauważyć stylistyczne pokrewieństwo między tymi zwrotami, które zresztą moglibyśmy 
mnożyć9. Wszystkie mają kształt dwu- lub trójczłonowego zaprzeczenia, które winno per negatio
nem  opisać bezwzględność hord mongolskich. Każdy zwrot składa się z dwóch-trzech nieprzypad

1 Die Steppenvölker. Attila — Dschingis Khan  — Tamerlan, M ünchen 1970, s. 322.
2 Der Mongolensturm. Berichte von Augenzeugen und Zeitgenossen 1235-1250, hg. v. H. Göckenjan, J. R. Sweeney (Ungarns 
Geschichtsschreiber 3), G raz-W ien-K öln 1985, s. 213, przyp. 163.
3 S. Kałużyński, Dawni Mongołowie, W arszawa 1983, s. 283-284.
4 Chronica Regia Coloniensis (Annales Maximi Coloniense), rec. G. Waitz, H annoverae 1880, M G H  Scriptores rerum Ger
manicarum in usum scholarum, s. 280.
5 Rocznik kapituły krakowskiej, Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz, wyd. Z. Kozłowska-Budkowa, M PH NS V, 
Warszawa 1978, s. 79.
6 Rocznik kapituły gnieźnieńskiej, rec. B. Kürbis, M PH NS VI, Warszawa 1962, s. 5.
7 Kronika wielkopolska, wyd. B. Kürbis, M PH NS VIII, Warszawa 1970, cap. 71, s. 87.
8 Ibid., s. 88.
9 Zob. np. datowany na 10 kwietnia 1241 list prowincjała polskich franciszkanów, Jordana (Schlesisches Urkundenbuch, 
bearb. v. H. Appelt, Bd 2: 1231-1250, bearb. v. W. Irgang, W ien 1977, nr 204, s. 128): De hiis, que in nostra provincia acta
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kowych rzeczowników, określających niektóre z kryteriów podziału ludzkiej społeczności. Zastana
wiająca zgodność kronikarzy mówiących o takim sposobie postępowania każe zamyślić się nad tym 
szczegółem. Nie chodzi o to, aby negować krwawe fakty, którym dają one wyraz — bo przecież i ste
reotypowe formuły oparte są najczęściej na faktycznie zaobserwowanej rzeczywistości10 — ale o to, 
by zidentyfikować mentalne podstawy zastosowania takiego a nie innego zwrotu. „W zapożycze
niach literackich i w loci communes tkwi daleko więcej niż prosta reprodukcja”11. Badanie charakte
rystycznych fragmentów tekstu jako punktów wyjścia12 do szerzej zakrojonej refleksji historycz- 
no-filologicznej jest m etodą po wielekroć w humanistyce sprawdzoną: w mistrzowski sposób stoso
wał ją na przykład Erich Auerbach13.

Jako jedyny spośród badaczy percepcji fenomenu mongolskiego kilka słów refleksji poświęcił te 
mu zagadnieniu Axel Klopprogge14. Dopatrując się w zbliżonym kształcie informacji wspólnego 
źródła, nie zdołał jednak wskazać ani w Biblii, ani w klasycznej literaturze łacińskiej pierwowzoru 
takiego zwrotu. Naciągana wydaje się zarówno próba dopatrzenia się takowego w Historia scholasti
ca Piotra Comestora, gdzie mówi się o tym, iż ludy zamknięte przez Aleksandra egredientur tamen 
circafinem mundi, magnam hominum stragem facturi15, jak też w Continuatio Lambacensis16, co jest 
z kolei tropem  zarówno zbyt późnym, jak i niespełniającym warunku rozprzestrzenienia — tak po
pularne określenie nie mogło pochodzić z dzieła znanego tylko lokalnie, nawet jeśli przyjmiemy wa- 
riantywność interesujących nas formułek.

Okrucieństwo nie zważające na wiek, płeć i wyznanie ofiar jest tak wyraźnie akcentowane w rela
cjach o najeździe, że trzeba je uznać za niezbywalny element zachodnioeuropejskiego wyobraże
nia „Tartarów”. Z  drugiej strony posługiwanie się tego rodzaju sformułowaniem da się też zauwa
żyć w historiografii bizantyjskiej. Predylekcja do niewolniczego ulegania wzorcom antycznym by
ła przemożna w piśmiennictwie wschodniochrześcijańskim, nawet jeśli Konstantynopol — w odróż
nieniu od Zachodu — pozostawał przez wieki w kontakcie z realnymi nomadami, podejmując 
z nimi rozgrywki dyplomatyczne czy zbrojne17. Po bestialskim złupieniu Konstantynopola przez 
krzyżowców w 1204 r. Niketas Choniates napisał: „Nie trafiając już na opór, wszystkich słali pod 
miecz, nie zważając na wiek ni płeć”18.

Jeśli ponownie zwrócimy się ku reakcji Zachodu na przybycie Tartarów, zauważymy, że motywu 
tego użył papież Innocenty IV, postulując podczas soboru lyońskiego (1245) potrzebę rozwiązania 
tartarskiego problemu: „Zaiste pogański naród Tartarów, który pragnął ujarzmić lud chrześcijański 
albo raczej go zniszczyć, zebrawszy jakiś czas temu mężów ze swych ludów, wtargnął do Polski, na 
Ruś19, Węgry i do innych krajów chrześcijańskich. Takie uczynił tam spustoszenie, że od jego miecza

sunt, certius describimus, quia iam pene tota Polonia ab eisdem nacionibus barbaris crudeliter deleta, qui nulli hom inum  etati, 
conditioni vel sexui deferentes, sed cunctos in ore gladii consumentes et loca deo sacrata prophanantes.
10 L. Tyszkiewicz, Slavi genus hom inum  durum, w: Wokół stereotypów Niemców i Polaków, red. W. Wrzesiński, Acta Uni
versitatis Wratislaviensis 1554, H istoria 114, 1993, s. 5.
11 B. Kürbis, Literaturoznawstwo a historiografia średniowieczna, Rocz. Hist. 20, 1951-52 (wyd. 1955), s. 168.
12 Erich A uerbach używa term inu Ansatz; na ten tem at zob. M. P. Markowski, Rozumna rzeczywistość. Wprowadzenie do lek
tury Ericha Auerbacha [wstęp do:] Mimesis. Reczywistośćprzedstawiona w literaturze Zachodu, przeł. Z. Żabicki, Warszawa 
2004, s. X III.
13 Zob. E. Auerbach, Literatursprache und Publikum in der lateinischen Spätantike und im Mittelalter, Bern 1958, s. 19-20.
14 A. Klopprogge, Ursprung und Ausprägung des abendländischen Mongolenbildes im 13. Jahrhundert: ein Versuch zur Ideen
geschichte des Mittelalters, W iesbaden 1993, s. 182. Felicitas Schmieder (Der Einfall der Mongolen nach Polen und Schlesien 
— Schreckensmeldungen, Hilferufe und die Reaktionen des Westens, w: Wahlstatt 1241. Beiträge zur Mongolenschlacht bei 
Liegnitz und zu ihren Nachwirkungen, hg. v. U. Schmilewski, W ürzburg 1991, s. 84) ograniczyła się do uwagi w przypisie 32: 
Manche der folgender Bilder [tj. okrucieństwo bez względu na wiek i płeć, bezczeszczenie kościołów itp. — R. U.] ohne Ein
zelnachweise, da sie in praktisch keinem Brief fehlen !
15 Historia Libri Esther, cap. V: De reclusione decem tribuum, et morte Alexandri, Patrologia Latina (dalejPL ) 198, kol. 1498.
16 M G H  SS 9, s. 559.
17 H. Göckenjan, Nomaden, w: Lexikon des Mittelalters, hrsg. von G. Avella-W ildhalm i in., Bd. 6, M ünchen und Zürich 
1993, kol. 1217-1222.
18 G. Minois, Kościół i wojna. Od Biblii do ery atomowej, przeł. A. Szymanowski, W arszawa 1998, s. 152.
19 Zwróćmy uwagę na — anachronicznie rzecz ujmując — „ekumenizm” myślenia papieża, który obok krajów katolickich 
wymienia dotkniętą najazdem Ruś, nie będącą przecież terenem  poddanym jego władzy.
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nie ocalił się ani wiek, ani płeć, lecz szalejąc z przeraźliwym okrucieństwem we wszystkich [stanach] 
bez różnicy, wyrządził im szkody niesłychane”20.

Jak wiadomo, postanowienia synodów i soborów należało wiernym odczytywać z ambony i je ko
mentować. Zalecił to już Sobór Laterański z 1215 r. Każdy proboszcz musiał się wykazać posiada
niem ksiąg z odpowiednimi m ateriałami21. Mogła to być droga rozpowszechnienia takiej frazeologii.

Podobne formuły wypełniają list papieski, który wiózł wielkiemu chanowi Jan di Piano Carpini 
(„wymachujecie mieczem w okrutny i gniewny sposób w stosunku do wszystkich bez różnicy”)22. Na 
koniec zwróćmy uwagę na anonimowego węgierskiego zakonnika, autora Carmen de destructione 
regni Hungariae, który tę samą treść zaklął w wers: ordo, sexus, etas ruit23.

Czy zatem podobieństwo ujęć mogło się wiązać z wędrówką papieskich listów, które objechały 
pół Europy w podróżnej sakwie Carpiniego? Skoro w drodze powrotnej franciszkanie opowiadali 
o stolicy imperium Mongołów, to także zmierzając tam mogli przedstawiać cele swej eskapady i od
czytywać papieskie listy, a nawet udostępniać je do skopiowania. Te same listy mogły potem  służyć 
jako wzorzec stylistyczny w kancelariach książęcych czy biskupich. Dlaczego jednak nie miało być 
odwrotnie i to nie papieża należałoby uznać za tego, który się zapożyczył i cytował doniesienia pły
nące doń z całej Europy? I to rozwiązanie, aczkolwiek możliwe, nie tłumaczy jednak frazeologicz
nego pokrewieństwa wytworów dalekich skądinąd ośrodków historiograficznych.

Poszukiwanie źródła i sensu zaobserwowanych zbieżności rozpoczęliśmy od przetrząśnięcia słow
ników. Mimo że dwa najważniejsze z nich: Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce oraz Thesaurus 
Linguae Latine, skądinąd znakomite, mogły nam przy tym służyć ograniczoną pomocą ze względu 
na to, że wciąż są niekompletne, ale szperanie w cytatach ilustrujących odpowiednie hasła dało 
owoce. Okazało się, że autor, który jako pierwszy spośród znanych nam pisarzy języka łacińskie
go użył zwrotu non aetate confectis, non mulieribus, non infantibus pepercerunt, t o .  Juliusz Cezar 
(w 28 rozdziale VII księgi De bello gallico). Długo po nim tego rodzaju frazę zastosowali trzej pisa
rze epoki Antoninów: Pliniusz Młodszy (ok. 62-ok. 113)24, Tacyt (ok. 55-ok. 120)25 i Swetoniusz 
(ok. 69-po 122)26. Wydaje się, że mamy do czynienia z obrazem bardzo głęboko zakorzenionym 
w dziejach literatury i chyba też w strukturach ludzkiego umysłu.

Cezara widzenie barbarzyńców ucieleśnia rzymski sposób myślenia na ich temat. Wprowadził on 
klasyfikację dzikich ludów, odnajdując klucz do stopniowania ich srogości w bardziej lub mniej in
tensywnym kontakcie z przedstawicielami imperium rzymskiego27. Stosunkowo rzadko stosował te r
min barbari, określając nim tylko pozostających z Rzymem na wojennej stopie Germanów, Brytów

20 C h.-J. Hefele, Histoire des conciles d ’après les documents originaux, vol. 5, Paris 1913, V 2, s. 1654 (G. A. Bezzolla, Die 
Mongolen in abendländischer Sicht (1220-1270). Ein Beitrag zur Frage der Völkerbegegnungen, Bern-M ünchen 1974, s. 112, 
przyp. 13): Sane Tartarorum gens impia, christianum populum  subjugare sibi, vel potius perimere, appetens, collectis jamdu- 
dum suarum viribus nationum, Poloniam, Rusciam, Hungariam, aliasque christianorum regiones ingressa, sic in eas depopula- 
trix insaevit, ut gladio ejus nec aetati parcente nec sexui, sed in omnes indifferenter crudelitate horribili debacchante, inaudito 
ipsas exterminio devastavit. Zob. też J. Umiński, Niebezpieczeństwo tatarskie w połowie X III  w. i papież Innocenty IV, Lwów 
1922, s. 20-21.
21 A. Vauchez, Zwrot duszpasterski w Kościele na Zachodzie, w: Historia chrześcijaństwa. Religia, kultura, polityka, red. 
J.-M . Mayer i in., t. 5: Ekspansja Kościoła rzymskiego 1054-1274, red. A. Vauchez, W arszawa 2001, s. 613.
22 Tłum. S. Młodecki (list nr 2 w: Spotkanie dwóch światów. Stolica Apostolska a świat mongolski w połowie X III  w. Rela
cje powstałe w związku z  misją Jana di Piano Carpiniego do Mongołów, pod red. J. Strzelczyka, Poznań (1993), s. 272; 
M. Münkler, Erfahrung der Fremden. Die Beschreibung Ostasiens in den Augenzeugen-berichten des 13. und 14. Jahrhunderts, 
Berlin 2000, s. 28: nec sexui nec etati parcendo, in omnes indifferenter animadversionis gladio desevitis. Zob. też F. Schmieder, 
Europa und die Fremden. Die Mongolen im Urteil des Abendlandes vom 13. bis in das 15. Jahrhundert, Sigmaringen 1994, 
s. 76.
23 Planctus destructionis regni Ungarie per Tartaros, w. 283, M G H  SS 29, s. 606.
24 Ep. X  97: multi omnis aetatis, omnis ordinis, utriusque sexus etiam uocantus in periculum et uocabantur... (Jest to jeden 
z owych słynnych listów do Trajana w sprawie chrześcijan).
25 Annales 1,51: non sexus, non aetas miserationem attulit: profana simul et sacra et celeberrimum illis gentibus templum  [...] 
solo aequantur; 6,19: iacuit immensa strages, omnis sexus, omnis aetas, inlustres ignobiles...
26 Caligula 4-5: populi [ . ]  Romani sexum, aetatem, ordinem omnem usque ad uicesimum lapidem effudisse se.
27 Ibid., I 1: horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt mini- 
meque ad eos mercatores saepe commeant atque ea, quae ad effeminandos animos pertinent (por. K. Modzelewski, Barbarzyń
ska Europa, W arszawa 2004, s. 10).
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i niektóre plemiona galijskie28, lecz opisywani przezeń barbarzyńcy są w większości zgodni ze ste
reotypem dzikich ludów, żyjących w sposób na wpół zwierzęcy i jedzących kosztem pokarmów ro
ślinnych więcej mleka, mięsa i miodu niż Rzymianie. Co ciekawe, ten sam Cezar mówi (IV 13-15)
0 trójpodziale społeczeństwa celtyckiego — kwestii, która w średniowiecznej swej postaci nie jest 
bez znaczenia dla badanego przez nas zwyczaju stylistycznego29.

Wracając do okrucieństwa ujętego w kształt przytoczonego zwrotu, zwróćmy uwagę, że nie jest 
ono cechą barbarzyńców, lecz rzymskich legionistów. Kiedy ci ostatni zdobyli miasto Avaricum, 
„rozwścieczeni rzezią w Cenabum [jaką zgotowali Rzymianom galijscy wojownicy] oraz trudem  ro
bót oblężniczych, nie przepuszczali ani starcom, ani kobietom, ani dzieciom”30. Zdobycie innych 
miast nie kończyło się podobnymi ekscesami. Zwykle wyrzynano jedynie mężczyzn, zadowalając się 
sprzedaniem reszty mieszkańców na rynku niewolników. Nieoszczędzanie bezbronnych było więc 
przejawem skrajnej złości i gniewu. Oczywiście Cezar znajduje dla nich usprawiedliwienie, ale czu
jemy, że naruszona została pewna norma. Jaka?

Zanim postaramy się dać odpowiedź na to pytanie, przyjrzyjmy się pewnemu zwyczajowi dawnych 
Żydów. Stary Testament, opisujący dzieje zdobycia przez naród wybrany Ziemi Obiecanej, zawiera 
jak wiemy wizję Boga gniewnego i nielitościwego. Zalecenia spisane w Księdze Powtórzonego Pra
wa przedstawiają praktykę, która nie odróżnia Izraela od innych ludów koczowniczych — także od 
Mongołów, jakkolwiek zaskakujące by się to nie wydawało. W mieście poza Kanaanem — a zatem 
poza Ziemią Obiecaną — które nie chciało dobrowolnie otworzyć bram, należało wyciąć wszystkich 
mężczyzn31. „Tylko kobiety, dzieci, trzody i wszystko, co jest w mieście, cały łup zabierzesz i bę
dziesz korzystał z łupu twoich wrogów, których ci dał Pan, Bóg twój” (Pwt 20,10-15). Jednak miasto 
w samym Kanaanie — „należące do narodów, które daje ci twój Bóg, Jahwe, jako dziedzictwo” 
(Pwt 20,16) — należało zniszczyć doszczętnie, wybiwszy przedtem  całą ludność. Zwyczaj ten nosi! 
nazwę cherem, co w języku hebrajskim oznacza klątwę32. Spójrzmy, jak ów nakaz wcielał w życie 
Jozue, zdobywając Jerycho (Joz 6,21): „I na mocy klątwy przeznaczyli na śmierć ostrzem miecza 
wszystko, co było w mieście: mężczyzn i kobiety, młodzieńców i starców, woły, owce i osły” (et inter
fecerunt omnia quae erant in ea a viro usque ad mulierem ab infante usque ad senem boves quoque 
et oves et asinos in ore gladii percusserunt).

Sami Żydzi byli zapewne świadomi wyjątkowości takiego okrucieństwa, skoro w Lamentacjach Je
remiasza (2,21) znajdujemy biadanie: „Legli w prochu ulicy: / chłopiec i starzec, moje dziewice i moi 
młodzieńcy / padli od miecza; / zgładziłeś ich w dniu swego gniewu, / zgładziłeś bez litości”.

Jak wskazuje wersja Księgi Jozuego z Wulgaty, jako sformalizowany rytuał cherem to zjawisko 
zupełnie obce światu łacińskiemu, dlatego tę motywację opuszczono w przekładzie. Ale i rodacy 
skrupulatnych Greków aleksandryjskich, którzy nie uronili ani słowa z hebrajskiego oryginału (wer
sja Septuaginty mówi: καί άνεθεμάτισεν αύτήν Ιησούς καί όσα ην έν τη πόλει), nie troszczyli 
się bynajmniej o religijną sankcję dla wojennego przelewu krwi. „Grecy działalność niszczycielską
1 rzezie, podczas których nie czyniono najmniejszej różnicy między wojskowymi a cywilami, uzasa
dniają względami czysto strategicznymi. Rzymianie nieludzko obchodzą się ze zdobytymi miastami: 
zwycięzca ma prawo obrócić ludność miasta w niewolników albo wybić ją do nogi, jeśli ta nie zechce 
się poddać”33. W zaciszu swej willi Cyceron domagał się ucywilizowania wojennych okrucieństw; byl 
to wszakże wyjątek pośród gloryfikujących rzymską potęgę historyków imperium.

28 III 6 (Galowie — Weragrowie i Sedunowie), III 15-16, 23 (Galowie — W enetowie), IV  24-25, 32-34 (Brytowie), V 33 
(Galowie — Eburonowie), VI 37, 39, 40, 42 (Germanowie), V III 14-15 (Galowie — Bellowakowie), vIiI 24 (Ilirowie), 
ViII 29 (Galowie — Belgowie).
29 R ozw ójidei trójpodziału społeczeństwa od starożytności (państwo Platona) do późnego średniowiecza śledzi W. Iwań- 
czak (Ludzie miecza, modlitwy i pracy. Trójpodział społeczeństwa w średniowiecznej myśli czeskiej, Kielce 1995, s. 14-37).
30 De bello gallico VII 28 (przypomniane VII 47), tłum. E. Konik (sic et Cenabensi caede et labore operis incitati non aetate 
confectis, non mulieribus, non infantibus pepercerunt).
31 D la Mongołów ziemią obiecaną był jak wiemy cały świat; nikt jednak nie zwrócił uwagi na paralelność zachowań zdobyw
ców starotestamentowych i ludu Tartarów.
32 G. Minois, op. cit., s. 11.
33 Ibid., s. 42.
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Sytuację winno zmienić rozpowszechnianie się chrześcijaństwa, religii z założenia pokojowej. 
Jednakże ambiwalencja Kościoła wobec wojny, widoczna już od pierwszych wieków jego istnienia, 
nie sprzyjała tendencjom pacyfistycznym. W ślad za ustępstwami myśli chrześcijańskiej wobec roz
maitych przejawów konformizmu i ulegania wymogom doczesności idzie także tolerancja dla służby 
wojskowej, niegdyś zupełnie nie licującej z wizerunkiem wierzącego w Chrystusa. Dochodzi do tego, 
że w obliczu rychłego tryumfu wiary chrześcijańskiej na całym świecie Augustyn usprawiedliwia 
okrucieństwo wobec pogan: si ergo uerum dicere uel agnoscere uolumus, est persecutio iniusta, quam 
faciunt impii ecclesiae christi, et est persecutio iusta, quam faciunt impiis ecclesiae christi34. W ramy tej 
definicji da się zmieścić każde bestialstwo, co też kolejne stulecia z ochotą uczynią.

Tymczasem jednak Imperium Rzymskie było zmuszone uporać się z bezustannie atakującymi je 
go granice oddziałami owych impium. Okrucieństwo, jakie przypisywali im chrześcijańscy autorzy, 
jest pokrewne charakterowi poczynań zarówno Jozuego i jego narodu, jak i późniejszych agresorów. 
Chętnie wiąże się je z zapowiedzianym w Piśmie (Dn 8,23 nn., Ap 13,7 nn.) przybyciem Antychry
sta, którego zawsze będzie się posądzać o zabijanie kobiet i dzieci35.

Kaznodzieja Zenon z Werony (zm. 371/372)36 pozostawił po sobie 93 kazania. W jednym z nich 
rozważa pojęcie obyczajności (pudicitia), która jest jednym ze znamion chrześcijańskiego życia. Z a
lecając zachowanie tej cnoty ludziom w każdym wieku, zwraca uwagę na konieczną przy tym ostroż
ność. Albowiem pod płaszczykiem chrześcijańskiego imienia antychryst usiłuje doprowadzić czło
wieka skromnych obyczajów do upadku. „Oszalała [obyczajność] rozbiega się oczywiście pośród lu
dzi i skłania do szaleństwa bezwstydne człowiecze umysły, pobudzone płomiennymi żądzami, nie 
oszczędzając płci ani wieku, pobożności ani siebie samej, ponieważ ten, kto żąda cudzej czystości, 
pierwszy straci swoją”37.

W kazaniu Zenona znajduje wyraz podział grupy ludzkiej wedle trzech kategorii: płci, wieku i po
bożności (pietas), której odpowiednikiem będzie w późniejszych tekstach bardziej jednoznaczny ter
min religio. Tego typu myślenie o chrześcijańskiej społeczności objawia Zenon również na początku 
przytoczonego kazania, przedstawiając tem at swej mowy — cnotę obyczajności: „Ta w obu płciach 
godna jest zauważenia, w każdym wieku godna podziwu, w każdym stanie niewątpliwa”38.

Uczeń Augustyna, Prosper z Akwitanii (ok. 390-ok. 455)39, domniemany autor poem atu dydak
tycznego De providentia divina, odmalowywał strukturę współczesnego sobie społeczeństwa w ten 
sam sposób. Inaczej jednak niż Zenon, kolejne grupy społeczne i elementy chrześcijańskiej rzeczy
wistości pojawiają się w jego wersach nie w celu apologii jakiejś cnoty, lecz w kluczowym dla na
szych poszukiwań znaczeniu: aby uzmysłowić czytelnikowi wszechogarniające okrucieństwo barba
rzyńców pustoszących Galię i ich karygodny brak respektu dla tego, co w świecie wyznawców Chry
stusa najbardziej godne jest poszanowania: „Czymże chłopcy niewinni? Czym zawiniły dziewczęta, / 
W których krótkim żywocie śladu nie było występku? / Czemu Boże świątynie mogły zgorzeć od og
nia? / Czemu sprofanowano naczynia świętych obrzędów? / Nie dała ochrony pannom pobożnym 
cześć dla dziewictwa, / Ani też miłość do wiary nie ocaliła wdów”40.

Przyjaciel Augustyna i autor jego biografii, Possydiusz z Kalamy (zm. po 437), stosuje znany nam 
zwrot w opisie germańskich najazdów, które rzuciły cień na ostatnie lata życia wielkiego Ojca Koś
cioła: „Krótko potem  Bożą wolą i mocą zdarzyło się, że zbrojna w rozmaity oręż i biegła w boju po

34 Ep. 185, par. 2, ed. A. Goldbacher, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum  57, s. 10.
35 R. K. Emmerson, Antichrist in the Middle Ages. A  Study o f  Medieval Apocalypticism, A rt and Literature, Seattle 1981, s. 94.
36 B. A ltaner, A. Stuiber, Patrologia. Życie, pisma i nauka Ojców Kościoła, przeł. P. Pachciarek, Warszawa, s. 490; M. Cyto- 
wska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa: autorzy chrześcijańscy, W arszawa 1994, s. 182-183.
37 Tractatus 1,1: Discurrit quippe uesana per populos hom inum que lubricas mentes libidinum flagrantibus stimulis praecipitat 
in furorem, non sexui parcens, non aetati, non pietati, non sibi, quia pudorem alienum qui appetit primo suum perdit.
38 Ibid.: haec in utroque sexu conspicua, in omni aetate miranda, in quauis condicione non dubia — por. też W iktora z Wity 
Historia Persecutionis 5, XIX, PL 58, kol. 256: A dsit jam  quaeso omnis aetas, omnis sexus, omnisque conditio.
39 B. A ltaner, A. Stuiber, op. cit., s. 586-588; M. Cytowska, H. Szelest, op. cit., s. 327-331.
40 Carmen de providentia divina 43-48, PL 51, kol. 618: Quid pueri insontes? quid commisere puellae, / Nulla quibus dederat 
crimina vita brevis? / Quare templa Dei licuitpopularire igni? / Cur violata sacri vasa ministerii? / N on honor innuptas devotae 
virginitatis, / Nec texit viduas relligionis amor.
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tężna gromada wielkich wrogów, Alanów i Wandalów, mając u swego boku ludy Gotów i innych 
wrogów, z zamorskich krajów hiszpańskich wpłynęła na okrętach do Afryki i napadła [na nią]. I ca
ła, przechodząc przez siedziby Mauretańczyków do innych naszych prowincji i okręgów, srożąc się 
z całą dzikością i okrucieństwem, wszystkich, których mogła, niszczyła grabieżą, rzeziami i różnymi 
mękami, podpaleniami oraz innymi nieprzeliczonymi i niewysłowionymi nieszczęściami, nie oszczę
dzając ani płci, ani wieku, ani nawet kapłanów czy sług Bożych, kościelnych ozdób, wyposażenia 
i budowli”41.

Korzenie tych kategorii i związanego z nimi wyodrębniania grup szczególnie uprzywilejowanych, 
których skrzywdzenie jest pogwałceniem przyjętych norm, tkwią głęboko w starożytnej i średnio
wiecznej refleksji o społeczeństwie. Barbarzyńcy jako grupy egzystujące sine rege et lege nie stosowa
ły się do takich norm, stąd miłe rozczarowanie chrześcijan zachowaniem łupiących Rzym Gotów 
w 410 r. — nie tknęli oni bowiem kościołów. To jednak barbarzyńcy stworzyli przecież średniowiecz
ną Europę: świadomość norm, o których mówimy, nie istniała w nich zapewne od zawsze. Po upad
ku Cesarstwa Zachodniego przyszły wieki barbaryzacji chrześcijaństwa, kiedy to nikt nie zaprzątał 
sobie głowy rozziewem pomiędzy ewangelicznymi ideałami a krwią spływającą rzeczywistością. Taka 
sytuacja nie mogła jednak trwać bez końca. Wpływ moralności chrześcijańskiej na barbarzyńską 
obyczajowość, zrazu nieznaczny, zyskiwał z biegiem czasu na mocy. Być może przejęcie „naszego” 
zwrotu — a co za tym idzie, koncepcji podziału społeczeństwa — jest jednym ze znamion prze
kształcania się pierwotnej etyki plemiennej w chrześcijańską. Spójrzmy na opowieść, którą Beda 
Czcigodny włączył do drugiej księgi swojej Historii kościelnej narodu angielskiego: „Onego czasu 
wielką rzeź uczyniono w Kościele i w ludzie Nortumbrii, szczególnie że jeden z książąt, jej spra
wców, był poganinem, inny zaś barbarzyńcą okrutniejszym niż poganin. Jeśli jednak Penda wraz 
z całym ludem Mercji był oddany bożkom i nie znał imienia Chrystusowego, to Caedualla, choć 
imię i wyznanie miał chrześcijańskie, to jednak z ducha i obyczaju był barbarzyńcą, tak że nie 
oszczędzał płci niewieściej ani niewinnego wieku dzieci, a raczej wszystkich oddawał ze zwierzęcym 
okrucieństwem na śmierć w męczarniach”42.

Jak zauważył W. R. Jones, sposób wartościowania Bedy jest wyraźnie bliski myśleniu Rzymianina 
epoki klasycznej43. Rzeczywiście nie do końca zgodne z tradycją chrześcijańską jest stawianie poga
nina — mimo wszelkich wobec niego zastrzeżeń — wyżej od barbarzyńcy. Ten drugi jest bowiem 
okrutny wobec ciała, podczas gdy pierwszy zatruwa duszę. Drugi skazuje innych na męki doczesne 
— pierwszy siebie na wieczne. Pozostawiając wszakże na boku kwestię ortodoksji Bedy, zwróćmy 
uwagę, że wykładnikiem barbarzyństwa jest także i dla niego okrucieństwo wobec kobiet i dzieci. 
Nominalne chrześcijaństwo Caedualli nie jest w żadnym razie okolicznością łagodzącą; wręcz prze
ciwnie, powoduje oskarżenie o dwulicowość i tym bezwzględniejszą naganę, zwłaszcza że drugi 
z książąt błądzi nie z premedytacją, lecz z nieznajomości Chrystusa. Obraz świata podzielonego na 
pozbawionych elementarnej moralności barbarzyńców i chrześcijan-dzieci Boże służy Bedzie jako 
komunikat napominający ewentualnego czytelnika, prezentujący mu przykład postępowania nie
godnego chrześcijanina, rodzaj czynów, które sprowadzają na ich wykonawcę miano barbarzyńcy, 
choćby nawet był on formalnie ochrzczony.

41 Vita Augustini 28,4: Verum brevi consequenti tempore divina voluntate et potestate provenit, u t manus ingens, diversis telis 
armata et bellis exercitata, inmanium hostium Vandalorum et Alanorum, commixtam se cum habens Gothorum gentem alia
rum que diversarum personas, ex Hispaniae partibus transmarinis navibus Africae influxisset et inruisset; universe que, per loca 
Mauritaniarum etiam ad alias nostras transiens provincias et regiones, omni saeviens atrocitate et crudelitate, cuncta quae potuit 
exspoliatione, caedibus diversis que tormentis, incendiis aliis que innumerabilibus et infandis malis depopulata est, nulli sexui, 
nullae parcens aetati, n ec  ipsis Dei sacerdotibus vel ministris, nec ipsis ecclesiarum ornamentis seu instrumentis vel aedificiis.
42 Hist. Eccl. II 20, PL 93, kol. 115: Quo tempore maxima est facta strages in Ecclesia vel gente Nordanhymbrorum, maxime 
quod unus ex ducibus a quibus acta est paganus, alter quia barbarus erat pagano saevior. Siquidem Penda cum omni Mercio- 
rum gente idolis deditus, et Christiani erat nominis ignarus: at vero Caedualla, quamvis nomen et professionem haberet Christia
ni, adeo tamen erat animo ac moribus barbarus, ut ne sexui quidem muliebri, vel innocuae parvulorum parceret aetati, quin uni
versos atrocitate ferina morti per tormenta contraderet.
43 W. R. Jones, The Image o f  Barbarian in Medieval Europe, „Comparative Studies in Society and History” 13, 1971, s. 388: 
Bede evoked the classical prejudice against the barbarians, who just happened to be a baptized Christian.
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Beda stał się dla późniejszych pokoleń wielkim nauczycielem komputu, ale — jak wielu innych 
chrześcijańskich pisarzy — nie zdołał uczynić z Europejczyków łagodnych baranków. Dwa stulecia 
po jego śmierci (zm. w 735 r.) upłynęły pod znakiem wojen wszystkich ze wszystkimi. Nie były to je 
dynie konflikty wewnętrzne; u schyłku IX wieku ze skraju Europy przybyli bowiem do jej serca M a
dziarzy. Historiografia owego czasu, mająca dość mgliste pojęcie o charakterze tego ludu, opisywała 
w taki sposób efekty jego działalności: „Gdy [w roku 924] najgorszy i srogi, pełen klęsk najazd Wę
grów dotknął wiele ludów, a w szczególności Saksonów i Turyngów, zabici zostali młodzi i starzy, 
zguba pochłonęła kobiety i dzieci”44. Rok 894: „Awarowie, których zwą Węgrami, przekroczywszy 
wówczas Dunaj, dopuścili się wielu pożałowania godnych czynów. Albowiem bezwzględnie zabiwszy 
mężczyzn i stare niewiasty, młode dziewczęta zaś ciągnąc ze sobą — całkiem jak bydło — dla zaspo
kojenia żądzy, unicestwili doszczętnie całą Panonię”45.

Naiwnością byłoby mniemać, że szlachetne zasady nakazujące oszczędzać słabszych oraz po
wstrzymać się od mordowania kobiet, dzieci, starców i duchownych, były charakterystyczne dla E u
ropy Zachodniej i tu ściśle respektowane. Wielkie połacie naszego kontynentu były najczęściej po
zbawione silnej władzy królewskiej. W tych warunkach samowola stanu rycerskiego nie miała żad
nych granic. Chaos polityczny pogrążał w ruinie gospodarkę i napawał ludzi ciągłą troską o życie 
i mienie. Rzeczywistość bezustannie spływała krwią, a jednocześnie (może właśnie dlatego) istniała 
w ludziach elem entarna tęsknota za pokojem i ładem. Nie bez znaczenia dla obudzenia się pokojo
wych idei był wzrost świadomości religijnej, co wiązało się również z ograniczeniem barbarzyńskich 
obyczajów, zwłaszcza wojennych. Gwarantem nowego społecznego ładu stał się Kościół.

Czynniki, o których mowa, złożyły się na powstanie ruchu tzw. Pokoju Bożego46. Z  inicjatywy du
chowieństwa, które w tym wypadku było wyrazicielem głębokiej potrzeby całej społeczności, znęka
nej bezustannymi konfliktami zbrojnymi, wezwano do ograniczenia wojennego okrucieństwa i wy
znaczenia ściśle określonych reguł wojowania. Jak dowodzi Bernhard Töpfer47, idei Pokoju Bożego 
nie można uznać za wynalazek końca pierwszego tysiąclecia. Wyraźnie występuje ona już w kapitu
larzach karolińskich48, a nawet w zarządzeniach Merowingów. Wówczas jednak pokój taki nie obej
mował wszystkich warstw społecznych; dopiero od X wieku zaczął nabierać charakteru masowego. 
Obwieszczanie Treuga Dei odbywało się często w trakcie zgromadzeń poza miastem, podczas cele
browania mszy świętej z towarzyszeniem relikwii. Ideę propagowali również mnisi, zwłaszcza klu- 
niaccy, wchodzący wówczas w najowocniejszą fazę swego rozwoju49. Zrozumiałe jest zatem, że świa
domość istnienia określonych norm zachowania musiała być dużo lepiej ugruntowana, a każda tego 
typu inicjatywa prowadziła do jej wzmacniania. Działanie na szkodę Kościoła i jego najsłabszych 
członków, ergo łamanie Pokoju Bożego miało być uważane za zasadnicze znieważenie porządku 
społecznego, obowiązującego każdego chrześcijanina. Ma to swe podstawy w myśli Augustyna50. 
Najprecyzyjniejszy wyraz tej ideologii daje tzw. „przysięga pokoju” z lat 1023-1025: „Nie napadnę 
na żaden kościół. [...] Nie napadnę kleryka ani mnicha [...] Nie będę napastował szlachetnie uro

44 Ex Miraculis S. Wighberti 16, ed. G. Waitz, M GH SS 4, s. 226-227: Cum [924] multis nationibus, ex maxima Saxonicis 
Thuringicisque ab Ungariis pessima et gravis malorum incursio incubuit fierentque neces iuvenum ac seniorum exterminia 
mulierum natorumque nostras quoque calamitas commixtae miseriae involvit.
45 Annalium  Fuldensumpars quinta, M GH SS 1, s. 410: A. 894: Avari, qui dicuntur Ungari, in his temporibus ultra Danubium  
peragrantes, multa miserabilia perpetravere. N am  homines et vetulas matronas penitus occidendo, iuvenculas tantum ut iumen- 
ta pro libidine exercenda secum trahentes, totam Pannoniam usque ad internicionem deleverunt.
46 Zob. B. Töpfer, Die Gottesfriedensbewegung als Volksbewegung, w: Ideologie und Gesellschaft im hohen und späten 
Mittelalter, hrsg. von K .-P. Matschke, E. W erner, Berlin 1988, s. 148; G. Duby, R ok Tysięczny, przeł. M. Malewicz, W arsza
wa 1997, s. 153-158; G. Minois, op. cit., s. 97-112; Ph. Contamine, Wojna w średniowieczu, przeł. M. Czajka, Warszawa 
1999, s. 279-289; O. G. Oexle, Formy pokoju w ruchach religijnych pełnego średniowiecza 1000-1300, przeł. Z. H. Nowak, 
M. A. Nowak, w tegoż: Społeczeństwo średniowiecza. Mentalność — grupy społeczne — formy życia, przeł. M. A. Nowak i in., 
T oruń 2000, s. 128-132.
47 B. Töpfer, op. cit., s. 142-146,158-167.
48 Zwróćmy uwagę, że chodzi tu o zapewnienie bezpieczeństwa tym istotom i instytucjom, które są uprzywilejowane przez 
ideologię Kościoła: Pax ecclesiarum, viduarum, orfenorum et pupillorum ac minus potentium  (M GH  Capit. I, s. 205, c. 2. Cyt. 
za: B. Töpfer, op. cit., s. 146).
49 Ibid., s. 145.
50 Np. De civitate Dei X IX  13-14, 16-17.
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dzonych dam, ani tych, którzy im towarzyszą w podróży pod nieobecność mężów [...] tak samo będę 
się zachowywał wobec wdów i mniszek”51.

Widzimy zatem, że uprzywilejowane sfery pozostają od wieków te same. Należy do nich ducho
wieństwo, kobiety (tu — pewnie aby nie pozbawiać rycerza wszystkich rozrywek — tylko „szlachet
nie urodzone”), a zwłaszcza wdowy i mniszki, traktowane przez Kościół w sposób specjalny już od 
starożytności52. Wyraźnie zmierza to do ustalenia jasnego pola działania stanu rycerskiego i jego 
etosu, odpowiedzialnego za niejakie złagodzenie obyczajów53, a tym samym petryfikacji ładu spo
łecznego, ujętego w słynną triadę bellatores — oratores — aratores. Najdojrzalszą formę otrzymała 
ona w napisanym w drugiej ćwierci XI wieku traktacie Adalberta z Laon o stosunkach między ludź
mi54. Konkluzja tego utworu stała się jednym z komunałów powszechnego myślenia o średniowie
czu: „Dom Boży, uważany za jeden, dzieli się zatem na trzy: jedni modlą się, drudzy walczą, inni 
wreszcie pracują”55. Troistość ta, ujmująca jednak tylko przestrzenie aktywności i zachodzące mię
dzy nimi relacje, jest klasyfikacją najogólniejszą. Grupy pasywne, wymagające ochrony każdego ze 
stanów (modlitwy, wsparcia orężnego, owoców pracy), to dzieci i starcy, wdowy i dziewice: uprzywi
lejowani członkowie Kościoła, których krzywda godzi weń bezpośrednio tak samo jak pustoszenie 
domów Bożych czy mordowanie duchownych. Z  czasem liczba i rozmaitość tych grup rośnie, tak jak 
rośnie zróżnicowanie i złożoność całego średniowiecznego społeczeństwa. Do objętych przez pax 
Dei sobory dołączały dzieci, gości, przybyszów, kupców żydowskich, rybaków itd.56 Pokój rozciągnię
to też na miejsca: dotyczył on oczywiście kościołów i innych obiektów sakralnych, ale także traktów 
królewskich, młynów i pól uprawnych. Zasadniczo wszakże utrzymywała się w zbiorowej świadomo
ści jedynie grupa podstawowa, mająca naturalne niejako prawo do względów, tzn. posiadająca 
a priori coś w rodzaju glejtu ochronnego. Kiedy w Europie X wieku pojawia się formuła błogosła
wieństwa oręża, prosi się Najwyższego: „pobłogosław ten miecz, który twój sługa pragnie przypasać, 
by bronić i chronić kościoły, wdowy, sieroty i każdego sługę Bożego przed okrucieństwem pogan”57. 
Na początku XI w. doszło więc do sytuacji będącej konsekwencją teorii trzech stanów, kiedy to uży
cie broni ze strony bellatores było wypełnieniem społecznego obowiązku. Miał on legitymację trans
cendentalną, co automatycznie zwalniało jednostkę od jakiejkolwiek winy, ale nie dozwalało na 
całkowicie wolne od reguł użycie przemocy. „Paradoksalną tę sytuację charakteryzuje zatem z jed
nej strony rosnące utożsamianie się Kościoła z władzą świecką (zwróćmy uwagę, jak dzielnie rąbie 
Saracenów biskup w Pieśni o Rolandzie), z drugiej zaś chęć stworzenia na ziemi ładu reprezentu
jącego Bożą chwałę w obliczu końca dziejów, którego nadejście przepowiadano przecież raz za ra
zem”58. U  schyłku XI wieku Bonizon z Sutri w Księdze chrześcijańskiego żywota ustala powinności 
rycerza. Są nimi: „obrona biednych, wdów, sierot, wierność swemu panu i danemu słowu, ale rów
nież wojna z heretykami i schizmatykami”59. Pół wieku później Jan z Salisbury formułuje te same 
obowiązki w sposób następujący: „Atakować niewiernych, czcić duchownych, chronić ubogich przed 
niespraw iedliw ością.”60

Działalność Kościoła i ruch Pokoju Bożego realizowały zatem cele wychowawcze wobec przesiąk
niętego barbarzyńską obyczajowością społeczeństwa, skłonnego do kierowania się raczej srogimi

51 B. Töpfer, op. cit., s. 155-157. Oryg.: Ch. Pfister, Etudes sur le règne de Robert le Pieux, Paris 1885, s. LX-LXI.
52 Zob. np. Historia Kościoła, red. L. J. Rogier, R. Aubert, M. D. Knowles, I: Od początków do roku 600, przeł. M. Tarnow
ska, W arszawa 1986, s. 190.
53 G. A. Bezzola, op. cit., s. 143, widzi w rozwoju etosu rycerskiego jedną z przyczyn rodzenia się od XII wieku bardziejpo- 
błażliwego stosunku do pogan.
54 Interpretacja i cytaty w G. Duby, op. cit., s. 67-71. Oryg. G. A. Hückel, Les poèmes satiriques d ’Adalberon, w: Bibliothèque
de la Faculté de Paris, t. X III, Paris 1901. Zob. też W. Iwańczak, op. cit., s. 14 nn.; G. Minois, op. cit., s. 104.
55 G. Duby, op. cit., s. 71.
56 R. Żerelik, Treuga pacis, czyli o niepokojach na Śląsku. Przyczynek do problemu etosu rycerstwa śląskiego w średniowieczu, 
w: Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej od X  do X V  w., red. J. Dudek, Zielona G óra 1997, s. 107; Ph. Contamine, 
op. cit., s. 283.
57 A. Franz, Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter, Freiburg i. B. 1909, t. II, s. 293 (G. Minois, op. cit., s. 137).
58 B. Töpfer, op. cit., s. 142.
59 G. Minois, op. cit., s. 138.
60 Ibid., s. 148.
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normami Starego niż miłosierdziem Nowego Testamentu. Wszystkie wysiłki Kościoła, przedsiębra
ne równolegle do rozwoju obyczajowości rycerskiej i propagowania sztuki wojennej jako zbioru re
guł, a nie bezmyślnej rąbanki, zaowocowały wreszcie pewnym złagodzeniem obyczajów bitewnych. 
Cały czas należy mieć na uwadze, że istniała znacząca rozbieżność pomiędzy sugestiami duchowień
stwa a żołnierską codziennością, nie można jednak zaprzeczyć, że walka zyskuje charakter można 
rzec „gry towarzyskiej”. „Wojna rycerska zmienia się w gruncie rzeczy w cały szereg pojedynków, 
w których każdy staje twarzą w twarz z przeciwnikiem — przede wszystkim po to, by wziąć go w nie
wolę i dostać odpowiedni okup”61. Praktyczny wpływ propagandy pokojowej nie poskutkował całko
witym zaprzestaniem przemocy, „działania Kościoła sprawiają jednak, że wojownicy mają swego ro
dzaju wyrzuty sumienia”62.

Aby skuteczniej wpajać chrześcijańskie idee i egzekwować normy, Kościół sięgał po swój najpo
tężniejszy oręż — ekskomunikę. Jej moc jednak, nigdy nie bezwzględnie porażająca, z biegiem cza
su coraz bardziej wątlała. Duchowni zaczęli obkładać nią nie tylko tych, którzy łamali pokój Boży, 
ale nawet i takich, którzy go nie zaprzysięgli63. Innym środkiem nacisku stało się zaprzestanie usług 
duszpasterskich. Dla naruszających Treuga Dei, w warunkach kultury chrześcijańskiej zmuszonych 
wszak do korzystania z sakramentów i uczestnictwa w obrzędach, była to wielka niedogodność. 
Ostatecznie duchowni posuwali się nawet do wzywania ludności, aby przeciwko gwałcicielom Boże
go pokoju występowała zbrojnie64. Z  uwagi na ten egalitarny charakter owego ruchu, wzbudzał on 
opozycję nawet i w łonie samego Kościoła. „Jedynie król ma prawowitą władzę nakazywania poko
ju. Każda próba oparta na przymierzu z ludem jest przeciwna naturze, heretycka i diabelska”65.

Tęsknota za pokojem i przemoc służąca jej zaspokojeniu splątały się w nierozwiązywalny węzeł. 
Ta sama epoka, która zrodziła ideę Pokoju Bożego i pracowała nad wpojeniem ewangelicznych ide
ałów chrześcijańskiemu społeczeństwu, była też świadkiem i autorem militaryzacji religii i Kościoła. 
Skoro duchowe zmagania każdego chrześcijanina (a szczególnie mnichów) zyskują miano „walki”, 
to również fizyczną walkę rycerzy należy wzbogacić wartościami duchowymi i religijnymi, nadać jej 
nadprzyrodzony sens, którego skądinąd nigdy nie została pozbawiona. W trakcie tego procesu także 
sam Kościół ulegnie wpływom mentalności wojennej. Reforma gregoriańska, pod której hasłami 
upływa druga połowa XI wieku, ma na sztandarach nie hasło pax, lecz militia. „Chrystianizacji woj
ny towarzyszy militaryzacja religii. Te dwa zbieżne nurty doprowadzą do powstania koncepcji wojny 
świętej. Tej ewolucji sprzyja oczywiście fakt, że kapłani i rycerze wywodzą się z tego samego środo
wiska społecznego. Coraz częściej synowie rycerscy wahają się między życiem zakonnym a wojsko
wym, a nawet zmieniają jeden z tych sposobów życia na drugi. Wielu księży i mnichów ma wśród 
swoich krewnych rycerzy i często jeden sposób myślenia splata się z drugim”66. Osobliwy ten splot 
możemy wyraźnie obserwować w sakralizacji wojny67, a także sytuacjach takich jak reakcja po zdo
byciu Jerozolimy w 1099 r.: opanowawszy miasto, krzyżowcy dokonują okrutnej rzezi, zabijając „bez 
względu na wiek i płeć”, po czym odbywają procesję do miejsc świętych, łkając i „całując przedmioty 
swej pobożnej czci i wznosząc ku niebu głębokie westchnienia”68. Zachowanie, które świadczy z regu
ły o największym barbarzyństwie, zostało tu uznane za naturalne. Wraz z następującą potem erupcją 
religijnej histerii — której szczerości nie mamy prawa negować — tworzy ono swoistą dla mentalności 
średniowiecznej, a dla nas jakże egzotyczną (przynajmniej w teorii) ambiwalencję etyczną, każącą 
przykładać inną miarę do czynów chrześcijan i niechrześcijan, tak jak widać to choćby w kronikach 
Galla i Kadłubka. Swoją drogą ten ostatni również zastosował frazę, której losy usiłujemy śledzić. 
Użył jej do zobrazowania bitewnej zaciekłości Bolesława Śmiałego, władcy skądinąd nie najchlub- 
niej przez siebie opisanego. Poniższy cytat dotyczy jednak działań sprzed fatalnego zatargu z bisku

61 G. Minois, op. cit., s. 113.
62 Ibid., s. 462.
63 B. Töpfer, op. cit., s. 149.
64 Ibid., s. 152-153.
65 G. Minois, op. cit., s. 104, pisząc o poglądach biskupa Laonu, Adalberona.
66 G. Minois, op. cit., s. 119.
67 Ph. Contamine, op. cit., s. 308-312 (obrzędy odprawiane przed walką i po niej).
68 Historia rerum in partibus transmarinis gestarum W ilhelma z Tyru — G. Minois, op. cit., s. 132-133.
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pem Stanisławem — odparcia agresji władcy Czech, Wratysława II: „Dzik [tu: Bolesław Śmiały] ści
gający ich [Czechów] poza granice Moraw piorunowym dosięga ich kłem; nie oszczędza ani wieku, 
ani rodu, ani stanu, wszystkich bądź na pastwę śmierci wydając, bądź w niewolę biorąc”69.

Ten barwny opis trafił do Kroniki Dzierzwy70. Dziejopis ów, nierzadko przecież bezwzględnie wyci
nający wszelkie retoryczne przerosty w tych fragmentach Kadłubka, które wciągał do swej kompila
cji, tym razem przepisał zdanie bez żadnej ingerencji. Taki sposób obrazowania nie mógł zatem być 
Dzierzwie obcy — w innym wypadku zrezygnowałby zeń, przekształcając relację Kadłubka w zo
biektywizowaną narrację o faktach, a kwiecisty sermo gravis w rzeczowy sermo mediocris11. Przypo
minając sobie o obecności tego typu zwrotów w annalistyce polskiej XIII wieku — nie przesądzając, 
czy ma to coś wspólnego z popularnością Kadłubka — możemy z pewnością wyczuć wspólnotę tra 
dycji, która leży u podstaw historiografii polskiego i europejskiego średniowiecza. Należy do niej 
zbliżone myślenie o strukturze społeczeństwa chrześcijańskiego, jasne zasady etyczne, charaktery
zujące europejskiego rycerza, a jednocześnie ukazujące właściwą ówczesnej mentalności (czy może 
ludzkości w ogóle) moralną ambiwalencję. Sam Kadłubek daje jej wyraz w innym fragmencie Kroni
ki, opowiadając o stłumieniu przez Krzywoustego buntu Pomorzan. Kiedy pokonani padają przed 
księciem na kolana, towarzysze Bolesława zachęcają go, by zastosował „surową sprawiedliwość” 
(disctrictam iustitiam): „I chociaż w mniemaniu przedniejszych nie należało pobłażać ani wiekowi, 
ani płci, jednak łaskawa życzliwość księcia wszystkich oszczędza, wszystkim przebacza”72.

Nieoszczędzanie płci ani wieku było więc znamieniem wyjątkowej i okrutnej kary. Zwykle czynio
no inaczej, o czym mimochodem mówi ten sam kronikarz73. Postępowanie tego rodzaju (tzn. brak 
litości) mieściło się jednak w systemie etycznym chrześcijan, zwłaszcza gdy chodziło o ich stosunek 
do innowierców. Sytuacja odwrotna była jednak nie do pomyślenia.

Nie może ulegać wątpliwości, że ów zwrot w jego rozlicznych wcieleniach opiera się na wspólnej 
tradycji literackiej i szkolnej. Gdyby nie podstawowy zasób lektur, ten sposób obrazowania nie za
gnieździłby się w umysłach do tego stopnia, aby przez szereg stuleci wpływać na opisy postępowania 
kolejnych barbarzyńców — i nie tylko ich74. Zauważmy na koniec, że pojawia się on także w Annales 
Jana Długosza, gdzie występuje w formie znanej najeżdżanym Polakom, charakterystycznej właści
wości Tartarów75.

W ten sposób dotarliśmy do momentu, w którym ornam ent stylistyczny (zakorzeniony w naocznej 
obserwacji) stał się dziurką od klucza, pozwalającą nam poprzez wielość swych odniesień znacze
niowych zerknąć w złożony świat polskiego i europejskiego średniowiecza. Nasze rozważania nie 
doprowadziły wprawdzie do ustalenia podstawy źródłowej badanej frazy, ale opisując tradycję lite
racką i religijną oraz środowisko umysłowe, w jakim ona powstała i funkcjonowała, mogliśmy sobie 
uzmysłowić znamienną dla średniowiecza „jedność w wielości”, kulturową polifonię krajów, kul
tur i języków, opartą na basso continuo łacińskiego antyku. Będąc charakterystyczną właściwością 
tej epoki, sprawia ona zarazem, że badanie kultury wieków średnich jest trudem  tak ciekawym 
i wdzięcznym.

69 Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, przeł. i oprac. B. Kürbis, Wrocław 1996, II 18, 10, s. 74; Magistri 
Vincentii Chronica Polonorum, ed. M. Plezia, M PH NS XI, Kraków 1994, s. 54: Quos trans Morauie fines insectatus aper den
te consequitur fulmineo, non etati parcens, non generi, non condicioni, omnes aut morti mancipat aut uinculis.
70 M PH II, s. 294.
71 Por. analizę techniki kompilatorskiejDzierzwy u J. Banaszkiewicza, Kronika Dzierzwy — XIV-wieczne kompendium histo
rii ojczystej, Wrocław 1979, s. 10 nn., a zwłaszcza 23-28.
72 Kadłubek III 2, 5-6, s. 119 — Chronica Polonorum, s. 89: Cumque nec etati esse indulgendum nec sexuiprecipuorum iube- 
ret sententia, indulgentissima tamen principis clementia omnibus parcit, omnibus ignoscit.
73 III 24, 2 o wyprawie Krzywoustego na Ruś (Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika polska, wyd. M. Plezia, 
M PH NS XI, Kraków 1994, s. 113): nec etas ulli patrocinatur aut sexus infirmior. Skoro jest to sytuacja wyjątkowa, oznacza 
to, że zwykle wiek lub słabsza płeć chroniły przed okrucieństwem wojny.
74 Frazę o zabijaniu bez względu na płeć i wiek spotykamy do dziś — zob. np. relacje zamieszczone w pracy H. Komańskie- 
go i Sz. Siekierki, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939
-1946, Wrocław 2004, s. 529, 559, 726.
75 . . .discurrerent, scientes Thartarorum rabiem nulli aetati vel conditioni parsuram  (Joannis Dlugossi Annales seu Cronicae 
incliti regni Poloniae, lib. VII, Varsaviae 1975, s. 16).
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The Limits of Cruelty.
On the Puzzling Stylistic Concurrence of Accounts about the Mongol Invasions

Summary

The presented article is the outcome of an examination of mediaeval historical writings describing the 
attacks carried out by the „peoples of Tartary” against thirteenth-century Europe. The texts, originating from 
various lands and environments, frequently contain the m otif of „slaughter with no regard for gender and 
age”. The author attempts to establish the period from which this motif occurred in European writings, the 
forms it assumed, its purposes, and the persons who used it. H e thus follows the emergence of ancient and 
mediaeval views relating to the structure of the world (the division into pagans and Christians) and society 
(especially the distinction of the estate of knights) as well as its attitude towards aliens. The article also 
considers the endeavours of the Church, engaged in attem pts at introducing Christian ethical ideals to the 
barbarians, particularly certain principles of waging war — the veritable curse and torm ent of mediaeval 
society and, simultaneously, one of the most universal forms of its activity.


