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Wywiadówka

Czasami myślę sobie, że 
ten, kto wymyślił wywia-
dówki, musiał być bardzo okrut-
nym człowiekiem. Dlatego bardzo mi żal 

taty i najchętniej w ogóle bym mu o nich nie mówił. Nie-
stety, życie bywa brutalne i nie zawsze możemy uchronić bliskich 
przed cierpieniem.

Tego dnia tata wrócił ze spotkania klasowego i od samego pro-
gu zaczął krzyczeć, że ja wcale się nie uczę, że zamiast odrabiać  
lekcje, całymi dniami gram na komputerze, i że on przeze mnie kie-
dyś zawału dostanie.

Potem klapnął na fotel i złapał się za serce. No i sami powiedz-
cie, czy warto chodzić na te wywiadówki?!
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Tata przymknął oczy. Widać było, że ze wszystkich sił stara się 
zapanować nad nerwami.

– A może powiesz mi chociaż, kto był pierwszym królem Polski?
– No wiesz?! To jest podchwytliwe pytanie! – oburzyłem się. – 

My przecież mamy prezydenta!
To miał być oczywiście żart, jednak tata najwyraźniej nie był 

w odpowiednim nastroju, bo zerwał się z fotela jak oparzony, krzy-
cząc ze wszystkich sił: 

– Mieszko! Zapamiętaj sobie raz na zawsze, że pierwszym kró-
lem Polski był Mieszko!

W tej samej chwili do pokoju wszedł dziadek.
– Pierwszym królem Polski był Bolesław Chrobry! – powie-

dział z naciskiem, patrząc surowo na tatę. – Jak chcesz uczyć in-
nych, to najpierw naucz się sam!

Tata zmieszał się.
– Nie… No oczywiście, że Chrobry… Tak mi się tylko powie-

działo… Pomyliłem pierwszego historycznego władcę naszego kra-
ju z pierwszym królem… To się zdarza!

– Za taką pomyłkę dałbym ci pałę z historii – osadził go dzia-
dek. – Widzę, że wam obu przydadzą się korepetycje. 

– Co takiego? – zdziwił się tata.
– To co słyszałeś – odparł spokojnie dziadek. – Będziemy 

wspólnie przerabiać poczet władców Polski!

Było mi go tak strasznie żal, że aż łzy zakręciły mi się w oczach 
i zacząłem pociągać nosem.

Tata skinął głową, żebym podszedł do fotela.
– Już nie becz, Kuba… – mruknął. – Rozumiem słabe oceny 

z matematyki, sam nie byłem orłem z przedmiotów ścisłych… Trója 
z polskiego to już poważniejsza sprawa, niestety, charakter pisma 
masz po mnie, też bazgrzę jak kura pazurem… Ale trzy jedynki  
z historii?! – znowu złapał się za serce. – Synu! Historia vitae ma-
gistra est!*

Musiałem mieć głupią minę, bo tata ze zniecierpliwieniem 
machnął ręką i spytał:

– Powiedz mi, synu, kto to taki hoplita?
– To proste! – rozpromieniłem się. – Hoplita to taki facet, co 

ma hopla! Zupełnie jak nasz sąsiad na punkcie swojego samochodu! 
Bez przerwy coś przy nim robi – myje, odkurza, woskuje…

Tata skrzywił się, jakby połknął coś gorzkiego.
– A może wiesz coś o rywalizacji Aten i Sparty?
– To Sparta Praga grała ostatnio z Panathinaikosem Ateny? – 

zdziwiłem się szczerze.
Tata otarł pot z czoła.
– Spróbujmy czegoś innego… Podaj mi datę chrztu Polski.
Wzruszyłem ramionami.
– Swojego chrztu nie pamiętam, a mam wiedzieć, kiedy 

ochrzczono całą Polskę? Jedno jest pewne, musiała być wielka im-
preza i cała masa prezentów!

* Historia vitae magistra est (łac.) – historia jest nauczycielką życia.
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Narodziny  

Nie uwierzycie! Bez- 
domna kotka uro-
dziła w naszej piw-
nicy kocięta! Dzia-

dek powiedział, żeby na razie 
jej nie przeszkadzać i tylko raz 
dziennie dosypywał suchej kar-
my na spodeczek i wymieniał 
jej wodę. Po kilku dniach poszli-
śmy zobaczyć, jak się miewa.

Kotki były malusieńkie, 
nie większe od dłoni. Dwa czar-
ne jak smoła, jeden biało-rudy, 
a trzy pręgowane. Niestety, nie 

mogłem obejrzeć ich z bliska, bo matka miauknęła ostrzegawczo. 
Dziadek powiedział, że to dlatego, że boi się o swoje dzieci.

– One są jeszcze zupełnie bezradne – tłumaczył. – Za jakiś czas 
wszędzie będzie ich pełno, ale na razie są uzależnione od matki. 
I nie ma w tym nic dziwnego, w końcu są ślepe.

– Nic nie widzą? – zdziwiłem się.
– Jak wszystkie kocięta po urodzeniu – powiedział dziadek. – 

To mi przypomina, że Mieszko I był ślepy do siódmego roku życia.
– Kto taki? – spytał tata.
– Mieszko, pierwszy historyczny władca Polski – przypomniał 

dziadek. 
– Przecież wiem – mruknął tata. – Pamiętam ze szkoły, że Miesz-

ko powiększył terytorium plemiennego państwa Polan, przyłączając 
Mazowsze, Pomorze, kraj Wiślan i Śląsk. Takie są fakty. Natomiast 
nigdy nie słyszałem o tym, że w dzieciństwie był niewidomy.

– Trzeba było bardziej uważać na lekcjach – ofuknął go dziadek. 
– O ślepocie małego księcia donosi w swojej kronice Gall Anonim!

– Pisanie anonimów to bardzo brzydka rzecz! – pochwaliłem 
się wiedzą.

Dziadek pogłaskał mnie po głowie.
– Gall Anonim nie był donosicielem, lecz benedyktyńskim mni-

chem – wyjaśnił. – Choć przybył do nas z Węgier, to najprawdopo-
dobniej pochodził z Francji – stąd przezwisko „Gall”. Natomiast 
„Anonim” oznacza, że tak naprawdę niewiele o nim wiemy. W swo-
jej Kronice polskiej, spisanej po łacinie historii naszego kraju do 
roku 1114, opisał początki państwa polskiego.

– Skoro żył tyle lat po Mieszku, to skąd wiedział, że książę był 
w dzieciństwie niewidomy? – spytał podchwytliwie tata.

Mieszko I
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Dziadek tylko machnął ręką i odwrócił się do mnie. 
– To alegoria, no wiesz, taka obrazowa przenośnia! W roku 966 

książę Polan przyjął chrzest, a wraz z nim ochrzczono cały kraj. 
Ślepota oznaczała więc, że Polska tkwiła dotąd w mrokach zabobo-
nu, ale dzięki Mieszkowi cudownie odzyskała wzrok, czyli została 
oświecona.

Tata podrapał się po głowie.
– A, chyba że tak! Teraz rozumiem!
– Mieszko przyjął chrzest z rąk czeskich, bo nie chciał uzależ-

niać się od Niemiec – mówił dalej dziadek. – Aby wzmocnić sojusz 
z południowymi sąsiadami, wziął za żonę czeską księżniczkę Do-
brawę. Dzięki temu do Polski trafili pierwsi księża, a wśród nich bi-
skup Jordan, który podlegał bezpośrednio papieżowi.

– A co ten Mieszko miał do Niemców? – spytałem.
– Ich władca, cesarz Otton I Wielki, miał chrapkę na ziemie za-

mieszkane przez Słowian. Na zdobytych przez siebie terenach za-

kładał wojownicze marchie*, a miejscowej ludności siłą narzucał 
wiarę chrześcijańską. 

– A Mieszko nie chciał mu się podporządkować?! – domyśliłem się.
– Otóż to – uśmiechnął się dziadek. – Musisz wiedzieć, że nie 

było mu łatwo. Przez pewien czas książę, aby uniknąć najazdów, 
płacił nawet cesarzowi trybut, czyli daninę z części swoich ziem.

– Nazywajmy rzecz po imieniu! – tata zmarszczył groźnie brwi. 
– To był zwyczajny haracz!

* Marchia – prowincja cesarstwa stworzona do obrony granic oraz dalszych podbojów 
terytorialnych. Na czele marchii stał odpowiedzialny przed cesarzem margrabia.

Narodziny  
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– Nie uchroniło to Polski od wojen z potężnym sąsiadem. W roku 
972 zaatakował ją margrabia Marchii Wschodniej – Hodo, ale po-
niósł klęskę w bitwie pod Cedynią. Mieszko upozorował wówczas 
ucieczkę, a gdy oddziały wroga ruszyły w pościg za jego wojami, 
wpadły w zasadzkę zastawioną przez Czcibora, brata Mieszka.

– Daliśmy Niemcom łupnia! – zawołał chełpliwie tata. 
– Za to w roku 979 na Polskę najechał sam cesarz Otton II – 

kontynuował dziadek. – Jego hufce dotarły aż do Poznania, ale zo-
stały odparte. To były trudne chwile dla młodego państwa polskie-
go. Było ono wówczas słabe jak… mm… – dziadek szukał właści-
wego słowa.

– Jak ślepe kocię – wtrącił tata.
– Właśnie! – dziadek z uznaniem kiwnął głową. – Za to już 

w roku 990 to Mieszko był stroną atakującą. Wyprawił się na Cze-
chy, przyłączając do swoich ziem Śląsk i Małopolskę.

– Wszystko mi się miesza – przyznałem. – Raz Czesi są z nami 
w sojuszu, a za chwilę na nich napadamy?!

Mieszko I
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Chrobry
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– W tamtych czasach przymierza zmieniały się jak w kalejdo-
skopie – wyjaśnił dziadek. 

– Dobrze, że mieliśmy mądrego i znającego się na sprawach 
wojennych księcia – zauważył tata.

– Najważniejsze, że dalekowzrocznego – dodał dziadek. – 
Mieszko wiedział, że bez przyjęcia chrztu nie zdoła długo opierać 
się niemieckiej potędze. Nowa religia jednoczyła kraj, a księża, któ-
rzy jako jedyni potrafili czytać i pisać, szerzyli kulturę i usprawniali 
administrację. Zresztą wystarczy spojrzeć na naszych sąsiadów – 
Wieleci, Obodryci, Prusowie… Narody, które do końca trwały przy 
pogaństwie, szybko przestały istnieć!

– To jaki w końcu był ten Mieszko? – spytałem przekornie.  
– Ślepy czy dalekowzroczny?

Dziadek potargał mi czuprynę. 
– Mieszko był bardzo odważny, a do tego ciekaw świata. Zupeł-

nie jak ten malec! – kiwnął głową w stronę kociąt.
I rzeczywiście, jeden z kotków, choć jeszcze ślepy, wyczołgał 

się z pudełka i na chwiejnych łapkach dreptał przed siebie.
– Chcesz, to będzie twój – powiedział dziadek. – Jak dasz mu 

na imię?
– Mieszko! – zawołałem uszczęśliwiony.

Chrobry  
znaczy dzielny 

W piątek rano obudziłem się 
i stwierdziłem, że rusza 
mi się ząb. Pobiegłem do 
taty i pokazałem mu, jak 

się kiwa w przód i w tył.
– Daj, zaraz go wyrwę – powiedział 

tata. – Obiecuję, że nie będzie bolało.
Cofnąłem się wystraszony.
– No co ty! – roześmiał się tata. – 

Przecież to mleczak, nawet nie poczujesz!
Ale ja nie dałem się przekonać. Bez śniadania (bałem się, że ząb 

mnie rozboli od gryzienia) poszedłem do szkoły.
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Równie dobrze mógłbym zostać w domu. W ogóle nie potrafi-
łem skupić się na lekcji, bo przez cały czas dotykałem zęba czub-
kiem języka. 

– Kuba, co ty wyprawiasz? – spytała nagle pani. – Dlaczego ro-
bisz do mnie głupie miny?

Ale się ze mnie wszyscy śmiali!
Wytłumaczyłem pani, że wcale jej nie przedrzeźniam, tylko 

boli mnie ząb, a ona na to, żebym po powrocie do domu przywiązał 
do niego nitkę i solidnie szarpnął. Łatwo powiedzieć!

Gdy wróciłem ze szkoły, już na klatce poczułem zapach kotle-
tów schabowych. Bardzo lubię kotlety, ale tym razem nie miałem na 
nie ochoty.

Zamknąłem się w swoim pokoju, przywiązałem do zęba nitkę 
i co jakiś czas pociągałem za nią leciutko, jednak nie mogłem zdobyć 
się na odwagę, by szarpnąć mocniej i raz-dwa zakończyć sprawę.

– Kuba, chodź na obiad! – zawołała mama.
Usiadłem przy stole z ponurą miną i właśnie wtedy w drzwiach 

stanął dziadek.
– Oho! – zawołał od progu. – Widzę, że ktoś tu ma kłopoty 

z mleczakami! A co mieli powiedzieć poddani Bolesława Chrobre-
go, którym ich władca kazał wybijać zdrowe zęby?

– Zdrowe?! – zrobiłem wielkie oczy.
– A jakże! – zapewnił dziadek. – Pierworodny syn Miesz-

ka przywiązywał wielką wagę do umacniania w swoim państwie 
chrześcijaństwa, dlatego kazał wybijać zęby tym poddanym, któ-
rych przyłapano na jedzeniu mięsa podczas postu.

Ręka taty sięgająca po dokładkę zawisła w powietrzu.
– Błagam, nie przy jedzeniu… – wymamrotał z pełnymi ustami.
– Proszę do stołu – zachęciła mama. – A swoją drogą, ten Chro-

bry to był jakiś okrutnik. Żeby tak dręczyć ludzi za zjedzenie kawał-
ka mięsa w piątek…

Dziadek usiadł obok mnie i nałożył sobie ziemniaczków.
– Średniowieczny władca nie mógł być aniołkiem – stwierdził 

kategorycznie. – Na przykład Bolesław, tuż po wstąpieniu na tron 
w roku 992, wygnał z kraju swoją macochę Odę i przyrodnich braci.

– Wygnał własnych braci? – zdziwiła się mama. – A to drań!
– Nie drań, tylko dalekowzroczny polityk – wyjaśnił dziadek. 

– Ci braciszkowie, Mieszko i Lambert, jeszcze nie raz napsuli mu 
krwi, a gdyby zostali w Polsce, jak nic doprowadziliby do wojny do-
mowej. Mieli poparcie części możnych, a także niemieckich krew-
nych swojej matki, Ody, i wciąż knuli przeciwko starszemu bratu.

– A, to Chrobry dobrze zrobił! – stwierdził tata. – Porządny był 
z niego chłop!

– Tak myślisz? – dziadek uśmiechnął się w dziwny sposób. – 
A co powiesz na to, że nasz Bolesław najechał w roku 1003 na Cze-
chy, osadził na tamtejszym tronie swojego ciotecznego brata, Bole-
sława Rudego z dynastii Przemyślidów – nawiasem mówiąc, słyn-
nego okrutnika – a gdy ten nie sprawdził się jako władca, kazał go 
oślepić i sam zajął jego miejsce?

Tata spojrzał z wyrzutem znad talerza.
– Prosiłem… Nie przy jedzeniu…

Chrobry znaczy dzielny  Bolesław I Chrobry


