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że iakbv wbręw wlasnej koncepc ii sienkiewicz nie umie ukryć s\łojejsym.

oa;ii dia Kozaka. Trudno się oplzeć wrażeniu, ż€ jedyną senso\'!'ną poin.

iawatku romansoweeo "ogni€m i mie€zem'' b]taby tmweslacja slówBaśki

Viol;dviowskiej: ,.Gtupia ia Halszka' ja bym tam wolała jednego Bohuna

niż dziesięciu SkIzetuskich'''
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f \ z r e r o  Ga l l a  p "w t t u  \ \ a l o  p r awdopodobn r (  w  l a t d ' h  l l l 2  l l 1 6  I  D
l-,/.ane bvlo na zamowlenie'  Pe\łDe,et l ,  iż moIy.!.(m l .;eru.ac)m pla

ca kronikarza bvła nadzieia mat€Iia]nej nagrody. o tę wlaśnie naglodę
Gall ni€dwuznaczni€ upomina się we wstępach do ks. I i III' Boleslawo
wi KJzwvoustemu, na któfego dworfe dziejopisarz przeb}nvał' .fiTraźnie

slawia za wzóf hojność dwóch poprzednich Boiesławów chlobr€go
i Śmialego. DzieloAnonima' jak zresu tą większość śIedniowiecznych kIo.
nik, są to typow€ gesla (od fr' chansons de geste = pieśni o czynach), czy.
li opowieści o wielkich dokonaniach wladców. Gall wyznaje więc tzw
personaIi .wczna koncepclę bl 'Iol i t .w |.Iorei procet hittoruczn\ rolJmiJ
ny jesl jako wola i czyn wfbitnych osób. I te czynniki musimywziąć pod
uwagę, gdybędziemy się pIzyg1ądali stwoIzonęmu przez Ga]la wizerun.
kowi Boleslawa Krzvwoustego, gdyż żadną mialą nie jest 10 portlet obiek
t}'wny' Gall wyraźnie podkreśla, że za glówny plzedmiot swoich
kronikarskich zainteresowań obra} sobie dzieje Boleslawa Krzywouste.
go i jego chwale cale dzieło poświęca, a tylko ,?s uzg]ędu nd fiieg1 plze,].
st5wia historię iego przodków, skupiaiąc się głównie na panowaniu
Chrobrego i Śmialego. Pisze: użnaliśmJ za ftecż ua|tą trud niehtate cz)

40 nJ hśiążqt pokhich op\sać |dczej spJronun nasrym p1ó|em że względu nd peu



Boleslaw Krzyvousty

chualebnego i ż@)cięshieEo hsięcn imLeniem Balestau. Idealnym obra.
Polski są dla Ga]]a cfasy panowania BoleSła\'a Chroblego' po iego

erci następuje zmierzch państwa i wlaśnie Boleslaw KJz]^'ousty po
upadku ma prz}'wrócić Polsce świetność. Kronikarz u\ł]'pukla je

' e dn J  \  a  o . ( .  k r n r e i  i r go  z dan r em  f u z yuou . l l  j e ,  z na r omr -
orędownikiem' otóź polityka obu Boleslawów panujących w xI w'
brego i smialego zmierzala do ugrunlowania suwelenności Polski.

oustcgo chce on przedstawić jako świadomego kontynuatora tych

Kronikę olwiera pieśń o cudownym nalodzeniu Bol€slawa Kjzywousle.
z któlejwynika, że - iak przystalo nawiadcę idealnego- iego nafodzi.
są wynikiem ingerencji sił nadprzyrodzonych' swięly Idzi wslawil się
aiw\,,s,,ego. wiec Bole. law rL.T ddrem od Bogr dla narodLr.

du' ksiqzę us|duiou\
duru Baga natotlzony,

Ga]l podaie' że BoleŃaw urodzil sie w dniu święlego slefana króla, czy-
iego \łrześnia' Jego matkąb\JĄa iĘlidsta pełna nitasi dli] uobec bied.

iż raki idealny dla królestwa wladca pod każdym względem iw każdym

w jego wizerunku, czy1i odwagę, waleczność, Iefygnację z gnu-

ty śuiętego ldzieEo

łcia dworskiego na rfecz pełnego przygód i niebezpieczeństw ł

i ?łi'ź'?,7uo, których $Ykupyr,vała za wlasne pieniądze z niewoli (morła
ie cfeski€j), zaś ojcem książę wladysł:w, odnoszący liczne zł1'cię.

nad Pomoźanami' v dzieciństwie i miodości Boieslaw udecvdowa.
.óżnił się na korzyść w stosunku do rówieśników Tę cechę wwizelunku

często podkreśla1i twórcy nultu chansons de geste' vidać !o na pży.
w cy1du legend alturiańskich. chodzilo mianowicie o to. źebv Doka.

ie swego łcia różni się od fĘvkłych śmierre1nikó\'. Jakiwięc byt Bo.
w młodości? Me ś.aŻtał się on (''') za cżcfjmi rabauani' jah to zu).

czynić częstoh:roć suauold chłapięca, Iecż starał się nas:Iadawać d,zielne
czjnj ('..) Bolesłau jeszcze u pachobctuie uięcej ciłs\lt się s|1!zbą

Jeszcze bouien n\e zdobl o utasĄjch si tch dasiąść I1!b ziqść z hania'
ż ubreu uoli ajca Lub niekxed! beż jego uiedą' uJj|uszćlt a ulprauę prze
aragom jako wódz rycetstwd' Kronikarz Suge je w len sposób, że Bole.
KJfylvousty bardzo wcześnie rlYkazywal te cechy, które będą później

wsiodle. Jużw dfieciństwie Bo1eslaw Krz}\vousty odznacfał Się ogfomną
zręcznością i męstwem. Ga1l wymienia kilka przykIadków świadcfą.
owielkim familowaniu młodegoksięcia do po1owań, lv czasie któfych 4l
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mógł on wykafać się sprawnością fizyczną oraz umiejętnością władania
oszczepem czy strzelania f luku. Kronikarz nazrya Eo Marsaujm dziecię.
cien Inb chtapczjnq z Mańouego zfodzanjm fodu, eksponując tym samym
10' co zgodnie z tworzon]Ęn pŹez Gallawiferunkiem mialo stać się później
przezDacfeniem Boleslawa Krz}'\Jvoust€go' czyli walkę. ZdaDiem kronika
Iza bo\łiem, b]'I to idealnydla królestwa wladca na czaswojny. oprócz po.
lowań na dzika cfy na niedźwiedzia miody książę Boleslaw odwaźnic
podeimowal też samodzielne r,vyprawy, edy tylko usiyszal, że wlóg g'abj
królestwo: t'dÓ,.ł,,idJ' .v iesż!ł z tóuieśn,ni nlodzieńcami, a częstokrać potlt
jemni! r nielicżną garstką zapędfat się da hraju nieprąjaciekhiźgo i spaliusz!
u!ie' prz'pfauadzał jeńclju i lup!. I!ż, \nIedy ni'ę.znal lirości, a1e kronikalz
pomija lo mi1czeniem' twierdzi natomiast, że ńoc,taLj go uszlscy mażni' po
nieuaż dapatry@dl,i sĘ u ni kogośuielhxego u pr"jsztości' Ze siów Ga]]a tlud.
no ływniosl(ować, czy rzecf}'\ł'iście kochali go już wEdy poddani' czy raczei
się bali. wkażdvm Iazie dziaiania mlodegoksięcia zawsze zakończon€ by.
1y sukcesem' Tak na przyklad nrcwtelhtni siłami oblega| gród Międzyraecże
i z taką gudttaunością doń szntmouaL ze pa hilfu dniach nnusit jego żdtog€
do palldania slę. lśor,ikafi pisze o nirn niezma|.d!łu||u chtapiec' uakcza mtn
dzian, raztropnj mhdzienie.. Jak zwykle baldzo zręcznie kronikarz wycho
dzi z wielu pułapek i nie chcąc' aby na wiferunku Boleslawa powstala

iakakolwiek rysa, ucieka się do stwierdzeń bardzo ogólnikowych, kiedy aż
prosi się o szczegóiy. Na plzyklad po pokonaniu oporu kolejnych glodów
Bo1esław zdob)'wał bog:te łupy, setki jeńców, a : uojounihami panępauał
uedt g ptdua@ajennega ' okazuje się, że kaźde zachowanie odpowiednio po'
kazane może się stać zaletą' v t}'ln przypadku Bol€słaq jako to Mal"so.z!'
d;ircit respektowal po pmstu prawa woiny.

Gdy Zaś książę Boleslaw osiągnął Stosownywiek' oiciecwiedząc' że,?a.
jaśni.at on crynani rycefik],ni, a us?ynhim mq]Dm h|dzia1n rł pa||stuip się podo
bał, posk,nauił ptz!),asąć mu fiiecz u) ur1cż'sbść vnieboL,zięcn Pannj Mani
1 przygat,7\&ł u mxeście Plochu wspaniałq urocrystaś; odbyia się ona z wie].
ką pompą i ku radości wsfystkich poddanych, klóżyw mlodym Bolesla
wie .lvidzieli nadzieję dynastii' Kronikarz nie omieszkal prfy tym tak
Ważnym $Ydarzeniu wspomnieć o pewnym incydencie' który na chwilę ry1
ko zaklócił ceremonię. otóż tuź pżed uroczyslością doniesiono, że Pomo
rzanie rozzuchwalili się ni€milosieinie i lozpoczęli oblężenie grodu
santoka (sanoka) u ujścia Noteci do wafiy' Ksiąźę Giermkiem ieszcze wte
dy będąc) wbrew wo1i o'ca i sprzeciwom wielu panów wyruszyi przeci\ł.
ko wrogom, odniósl zwycięStlvo nad Pomorzanami, wrócił w chwale i wtedy
dopiero zostal pasowany nA rycerug. l(/nioski nasuwające się z tego przy
kladu to: po pierwsze, ż€ nie ma tak waźnej uroczystości' któm mogłaby

42 pŹyćmić wagę sprałV pańsMowych' po d'ugie' że wojaczka to d1a lśięcia



ami fakończonych Zdobwaniem kolejnych grodóq walk z cze.
i i cesalzem niemieckim to w sferfe polityki zewnętrznej' Natomiasl

ied/ inIe pol i l}  1 t  s  e$ nąI rZ panŚts a n leu.Iannle .pedzaly wlad( y ten

Bolesław Krz}Ąvousty

powszedni, j €st on do lego stwożonyJ a grody zdobylva niemalże
między posilkami'

o się też dziwić decyzji oica' klóIy Widząc' iak śmialo i Skulecz

.w 
ten sposób otworfyl sobie wlota wiodące na Pomoż€ i przystą.

pnie do zhołdowania tego klaju. Jesl io więc doskonaly władca,
powiększa ter}'torium swego państwa, budując jego potęgę. Gall

ie' że Krz}'wousty doskonale wiedziai' jaką wartość dla królestwa ma

roli Iządzącego Boleslaw sobie poczyna, zdecydowat' że po jego śmier
syn, Zbigniewma pofostać na Mazo]łszu, zaś Boieslaw miaiob&i

zdobyl ważne nldnoteckie grody: Czarnków. Ujścię' wieluń' Sanok,

nalice hfólestud ue WoctIłu|u' KrąkJfl)Ie i sęddn|rfu [s andomieżu] .
nie BoleJJ$r Kr.pou.tego ' l laz" l  kronrfarz jako olre'  ual l

knowania jego brata' Zbignięwa, z którego Gall Iobi gloźnego
pan. i \łd (choL wIasL i$Ie J(mu wIaŚnle t ron \ ię naleza l)  \  n lo.e(
wa się sam: idealny wladca musi zmagać się ze fl €m istniejącym
)ie i pragnącym zatliumfować. To także motyw znany z innych
średniowiecznych' np. leg€ndarny król Artur wal.zJI przeciei!' cią.

Morganą le Fay' Mordredem' którzy pragnęli pozbawić go tronu'
L:westii Pomorza kronikarf jasno wykafuje, że wlączenie ziem po'

iak strat€gichie i mądrze wladca fabral się fa lealifacię t €go zada.
aipje..w ' l .uI i l  !u  ̂ ie wy. i lL '  n" u],dar, iu lomor,,r nom l inj j  Nolec-.

ich w obręb państwa piaslowskiego bylo glównym celem' iaki sobie
ial Bolesiaw Krzywousry i cel ten urzecz)'lvistnii, przyczym Gall uiaw-

ziem]om' obfu/ow} ię/) |,  Ga||a przepeInion1 Jen o\re\|eniJml \ł ro.
:ph lwt o tahnq' o hfl,,. hledy pott,ląLpl v'zcnrta' nv' :en m1n u ja1

pol,41 1ozplo'.Jc I ptżct|u | lld'antau: .au.2| c.uJnj' ob'hod,,l
uokota jaho lew ryczqcy i 3t,:''],' Niefmordowany, fawsze b}'ł blisko

do morza. Tak w.laśnie postępuje mądry' wybiegający myślą dale.
plzód wladca' czujny i groŹny' gdy tylko cokolwiek mogio zagfozić

u o I U w n l ( o w . p l e r v ( Z }  r u s z a l d o u a l k r ' d a l a L  l m p l 4 k ] d d . r y | n ł d -

ęszcza( . ie i  atal ,owac wroga zupelole nle \podzle!\djące8o \]ę
trudy żołnierskiego życia odpoczylvał w siodle' potrafil blyskawicf-

' Jednym słowem wzór wodza i wojownika zarazem.
iście nie omieszkai kronikarz wspomnieć, że wszystkie podbo-

awa Klzywoustego na Pomorzu sl[Ą/ły też szelzeniu wiary chrze
re i .  A zalem Krrylvou.ry la.zyl cechy wzorowego wlad.y r dobr ego

cijanina. czurvala nad nim opalrzność boska, albowiem za wsta-
cIwem św \jia\'/rzyńca Bóg pozwolil Bo]eslawowi dokonać 43
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poglomu Pomolzan: :dłmtłuaLi się usz),scr abecni, u jaki sposób garstka, li
czqca mniej niż tlsiqc rycerzj' dakonać nogta takiej nef,i' Pa iadają' że sa
mi PamoĘdfiie oblicryli' ze padk ich tam dwaizieścia s1edem b,slęq. Ttzeba
przyznać, i!'e Gall zdecydowanie przesadny akcent kladfie na r€ligiiny
aspekt tych walk na Pomorzu. Polilyka polska Da Pomorzu \rv XI,/XII w.
miała przede wsfysikim jednak cęle polilyczne. szlo pŹede wszystkim
o zholdowanie tych ziem, faś ich €hrystianizacja miaia być ukolonowa
niem dzi€la'

Drugi s ą|ek wa||. B^|eŚ|Jwa Krz] '1vou(Tego lo \łojnd Ioc/ona Z.e.arzem
ni€mieckim, Henryki€m Iv v/tedy to właśnie miala miejsce sprawa Gło.
gowa. Gdy bowi€m glogowianie oddali Niemcom swoje dfieci iako fakla.
dnikóE władca wpadł w slraszliwy gniewj wiedfial bowiem, że groziio to
utfatą grodu. Tak o tym pisze Ga|L Bolestau atati, ujsfucha?lsz! ?osektua
a dan& zah|adnńóu' niesion' gnleuem' zegfoz|t mieszczanam szubienicq, gd),.
b zc uzghdu na nich g|ód poddali dodŁjqc' że ląiej będzie i ząszcz)t iej, je
śh zak;wna nfuszczanie' jah i żaktadnlcj zginą ad fileczd ża ojcryznę ' Nie ty]ko
jednakprzy okazji Głogowa mógł cesarz niemiecki poznać zdolności stla.
legicfne i walecaość Boleslawa' podobnie było przy okazji wloclawia i in.
nych $odów. BolesIaw nękał wojsko Henlyka Iv postępując fs jego armią
klok w krok, napadając tabory urządzając zasadfki' Doprowadził do te
go, ile hiht ie śmiał u,\chylić stę z obozu, zaden gt'e|meh nie aduaż't się tra.
&\ zbxeruć, fi1ht ie u'chodżIt ndI,et za flJojq patrzebą poza razstduiofią linię
slra.i' obawiano się ciągle alaku Boleslawa. Armia cesalza była zdziesiąt
kowana i wyczeryana' Mówiono o polskim władcy: Bolestau), htó) nir śpi
lub śpiewano o nim piosenkę:

Balesłauie' Bolesłauiź' t) prżestawry h"siqżę panie'
Zbmi suojej umiesz bronić upran nieŻnańo@ania

Zadne inne Źródla średniowieczne nie potwieldfają istnienia tej pio.
senki' tak jak ni€ potwierdzają listów, którc Gal1 cytuje, a któIe mieli
jego zdhniem -wymienić między sobą Bol€slar'i H€nlyk IV otóż cesarz'
widząc swą ni€uchronną klęskę' miał podobno napisać. Cesarz Bolesłl a.
ui' hs,ięcnł pokkiemu ośIDial1aa wq ta:|Ę 1 pozd|o@ienic. Paznawsz:j tuq daieL.
ność' p|ąch'lam sĘ dn ra.d mabh |?siqźąt i ottrymausz! 300 g|z'Ęaien, spoh'ojnie
v4d odelg. Na co polski wladca odpowiedzial: B oLestau' h"siążę pohki oJia
rauuje cesarzaui pohój, dle nte n cenę denaróu ('.') posłach.m lub dyktując
jet1nostranne uaruńi nie znajdziesz u mkie nmaet jednega lichego obala. Co
w ten sposób sugeruje kronikarf? Plf€de wszystkim to, że Boiesiaw jest
nieustraszony' że jego zalety ceni nawet władca niemiecki i że ocf}.wi.

44 ście. Bolesla\' jest niezmiernie dumny' świadomy swejwartości i rozma-



Gall pokazuje, że dobry wiadca nigdy nie ma chwili spokoju' Gdy tyl.
upolal się z Niemcami, musiał ruszać do czech, z którymi tnłaly ciq.
targi o Śląsk. PIzy tej okafji polównuje go kronikarz z Hannibalem,
Ibiem tah iak on idąc na %]ab1lcie R4mu, plelwszy dokona| przejścid przez

7,z!'s:d [plzelęcf św. Befiard,a), tdh też Balatau zap1lśclt się b mieica
gdżie przed|en nie stanę|a ludzka stapa' Po pfostu dla takiego wladcy,

slusfflie się Zbigniewowi nalężala. Zaś Boleslaw jak plzystalo na ide
godnie poh |ouat i naleĄ)cie się kaĘJt za ta, co uczynił z bratem:

Bolesław Krzytvousty

z Henrykiem jak z równym sobie' Zadnych też Sukc€sów na zięmiach
ich cesarz nie miat' KIonikarz podaje' że wlacal jak niepyszny.

ULka ze sobqtuiazqc jak ti\but.

alwlośnicę' przez czt€rdfieścldni pościl publicznie (tylko czal.
chleb jadl i pitwodę), składal hojne darykościołom i k1asztorom. odbyl

pokutną do klasztoru samog}var (na \fęgrzech)' I na pel'no
lłytlzymał te cule'dzieści dni postu o chlebie i wodzie, gdyby nie bi.

i i opaci, którzy błagali wladcę o roztropność i zmilowanie nad sobą,

był Bolesia\' Krz]wollsty' nie b}'ło żadnych przeszkódw frvycięsk]m

Upolal się tęż plz€świelny Bolesław fe Zdfajcą Zbigniewem, który
e sprzymierzal się z kimś (Z Pomorzanami, Niemcami' Czechami)
iwko prawowitej wladzy' vszystko 1o z zawiści o tlon i sukcesy Bo.

Zawsfe cieszył się, gdy Pomarzanie pnjprcuadzili jeńcliu z dzidtu
lafuo?]ego i nawet nagradzał ichwtedydaIami' Ci€kaw€, skąd Się bla.

ci j €ńcy' skoro o żadnych klęskach KlfFl'oustego konikalf nie pisze'
i, że kiedyśłvpadlw puiapkę i Stlacilwiele setekwojownikóB ale zgi-

i oni na po1u bit\'!Y' walcząc do końca plzy s\'/oim seniorze. TIudno jed

szukać pelnej konselaveDcji u Galla' Ze Zbigniewem leż się Boleslaw
' Zosta] on zwabiony do klAju i oś1epiony. Ze źródei wiadomo' źe
zabitv. Ten fakt kronikarz plzemilcza':l.wierdzi natomjast, że ka'

cfęstobyi zmuszonypost ten lamać' Alewledychcąc się ukolfyć, wzo
chrystusa obmy1val nogi ubogim i dawa1im Sowite jalmużny' Kano'

i proboszczom w kościolach i klasztorach' gdzie w}'padło mu
. r , .  d l r u r l  d r og r (  ' z a t y  r . / l ' a r ub  pe tne  r l o , a .

Taki oto wizerunek idealnego wladcy tworzy Gall Anonim, przebywa
na jego dworze. Dla kronikalza naiważniejsze cechywwiferunku pa

jącego to: odwaga, waleczność' stawiane ponadwszystko dobro państ\vaj
reż hojność, slużenie intęreSom Kościola, krz€wienie wiary i wleszcie
ieJę|no\c plfyzn3nit ' re do winy i  ul .or7enie'  Zrodl" hit lonc7ne 1ie

eldzajq.wielu eksponowanych prfef Gal1a cech Boleslawa Krzwo
Ale t€ź jego 

"Kjonika 
polska'' ma plfede wszystkim wartość lite
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