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4W badaniach nad średniowieczną sztuką z Cezarei . Opisując kampanię Belizariusza prze-
wojenną przekazy literackie stanowią obok ciwko Gotom Wittigisa, wspomina on o do-
archeologicznych i ikonograficznych najważ- wodzonym przez Marcina i Waleriana tysiąc 
niejsze źródło naszej wiedzy. W przypadku sześciuset osobowym korpusie przybyłym na 
Słowian najstarsze wzmianki mówiące o ich odsiecz oblężonemu w r. 536/7 Rzymowi, który 
zwyczajach, strukturze społecznej i metodach to oddział tworzyli w większości Słowianie 

1walki pochodzą z tekstów bizantyńskich . Ludy i Antowie zamieszkujący okolice powyżej Duna-
5nazywane w nich Sklawinami (lub Sklawami) ju, niezbyt daleko od brzegu . Jednego z tych 

2i Antami  dotarły nad dolny Dunaj najpóźniej słowiańskich żołnierzy wykorzystał Walerian 
w 1. ćw. w. VI i zasiedliły równinę rozciągają- do schwytania gockiego jeńca-informatora, gdyż 
cą się na północ od jego brzegu. Niewątpliwie potrafią oni ukryć się za niewielkim kamieniem 
z tego powodu autorzy greccy skupiają swoją albo jakimś drzewem i tym sposobem pochwycić 
uwagę na plemionach sąsiadujących z pro- nieprzyjaciela, co stosują zawsze za Istrem, tak 

6wincją Mezji, w odróżnieniu od Jordanesa, wobec Romejów, jak i innych barbarzyńców .  
który, wykorzystując w swej Getica ustną tra- Innym sposobem na włączenie Słowian w sys-
dycję germańską, włączył w opis dziejów Go- tem obronny cesarstwa było osadzenie ich 

3tów ziemie Słowian północnych . Ponieważ przez Justyniana w opuszczonej twierdzy Turris 
dla obronności cesarstwa szczególne znaczenie z czasów Trajana, położonej na północ od Duna-
miały wiadomości o sile militarnej i sposobie ju. W zamian mieli oni pozostawać z Bizancjum 

7prowadzenia wojen przez nowo przybyłych, w  sojuszu  wymierzonym  przeciwko  Hunom . 
nie powinno dziwić owo zainteresowanie nimi Częściej od prób nawiązania współpracy 
bizantyńskich  pisarzy. dowiadujemy się jednak o grabieżczych wypadach 

Informacje o sposobach prowadzenia przez w głąb Illiryku i Tracji. Prokopiusz mówi o niemal 
Słowian działań wojennych i próbach włączenia corocznych najazdach Słowian docierających do 
ich w system sprzymierzonych federatów Naissos (obecnie Nisz), Adrianopola (dziś Edirne), 
wspierających działania Justyniana I (527-565) a nawet pod Długi Mur chroniący Konstantyno-

8w Italii odnajdujemy już w Wojnach Prokopiusza pol . Justynian starał się powstrzymać ich po-

1 Najwcześniejsze przekazy o Słowianach – w formie wypisów ze źródeł greckich, łacińskich i syryjskich  zamieszczają: Corpus..., 
98-396; Greckie i łacińskie..., passim; Testimonia..., passim. Na znaczenie przekazów greckich dla poznania najdawniejszych dziejów 
Słowian uwagę zwraca L. A. Tyszkiewicz (1991, 7-8); zob. też omówienie źródeł do wczesnej historii Słowiańszczyzny w pracy 
F. Curty (2001, 36-119).
2 Terminy Sklabhnoi / i  A1 ntai już pod koniec XIX w. powiązał z ludami słowiańskimi W. Kętrzyński (1901). Na temat obu określeń 
piszą T. Lehr-Spławiński, S. Jasnosz, W. Kowalenko, S. Roman (1961) oraz H. Łowmiański (1975 – tam starsza literatura przedmiotu).
3  Getica, 62, [XXXIII-XXXV, CXIX]; zob. też polski przekład w: Jordanes; Corpus..., 104-114, 161; omówienie problemu 
Tyszkiewicz (1990, 136-140).
4 Na temat sił federatów w armii cesarskiej ostatnio pisze P. Magdalino (1997, 26).
5 13-15 Procopii, Bella,  V 27/2, 139 ; zob. też Plezia (1946); Greckie i łacińskie..., 64; Testimonia..., 54-80.
6 14 4 Procopii, Bella, VI 26/18-21,  268 -269 .
7 5-16 Tamże, VII 14/32-33, 359 . Na temat trzech różnych propozycji odnośnie lokalizacji Turris zob. Testimonia..., 89-90, 
przyp. 34 ( tam też dalsza literatura przedmiotu).
8 23 8 6 15 Procopii, Bella, VII 40/1-3; 36-45, 475 - 476 , 482 - 483 ; na temat czasu budowy i charakterystyki Długiego Muru w Tracji 
zob. J. G. Crow (1993), R. H. Harrison (1974).
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przez odbudowywanie i wzmacnianie twierdz nie w oczach Gotów siły bojowej trzystu Antów 
limesu naddunajskiego , próby nawiązania pod wodzą Tullianosa, broniących w 546/7 r.  
współpracy z Gepidami opłacanymi przez Słowian włoskiej Lukanii. Totila przekonany o możliwoś-

10w roli przewoźników przez Ister  oraz zbrojny ci łatwego zdobycia miasta posłał przeciw nie-
11odpór . Szczególnie krwawy obraz – niewątpli- mu jedynie miejscowych wieśniaków, których 

wie nie pozbawiony przesady – maluje kronikarz, Antowie pokonali, wykorzystując niedogodności 
14opisując zdobycie Toperos nad Mestosem na za- terenu . Wyspecjalizowanie w walce na obsza-

chód od Ksanti w Tracji, gdzie oddział niespełna rach górzystych i zalesionych, rekompensujące 
dwóch tysięcy niedoświadczonych w szturmowaniu braki w uzbrojeniu, wydaje się szczególnie ważną 
murów Słowian miał wedle jego słów opanować cechą słowiańskiej sztuki wojennej, a potwier-
miasto i dokonać rzezi dwudziestu pięciu tysięcy dzenie tego znajdujemy w późniejszych tekstach 
jego mieszkańców. Padło ono zdaniem Proko- traktatów  wojskowych. 
piusza za sprawą zastosowania przez oblegają-
cych wybiegu polegającego na pozorowanej *  *  *
ucieczce i wywabieniu obrońców poza fortyfi-

12kacje . Jeśli przyjąć słowa Prokopiusza za wia- Tradycja spisywania podręczników służą-
rygodne, to opisany manewr świadczy o znajo- cych pomocą w dowodzeniu armią – w kręgu 

15mości wśród wodzów słowiańskich forteli wojen- kultury grecko-rzymskiej – sięga starożytności . 
nych  –  stanowiących  element  sztuki  wojennej. Miały one formę prostych poradników w ro-

W innym miejscu kronikarz, relacjonując dzaju późnoantycznego Epitoma rei militaris 
16historię uzurpacji pewnego Anta podającego się Wegecjusza (ok. r. 400 po Ch.)  lub zbiorów 

za namiestnika Tracji Chilbodiosa (530/1-533/4), opowieści o wojnach prowadzonych przez wiel-
w rzeczywistości poległego podczas jednej z wy- kich wodzów, takich jak parafrazowane jeszcze 
praw przeciw Sklawinom, kreśli charakterystykę przez Leona VI Filozofa (886-912) Podstępy 

17plemion zamieszkujących na północ od Dunaju. wojenne Polianosa (II w. n.e.) , które za po-
Obok wiadomości dotyczących wyglądu, oby- mocą przykładu miały podsuwać dowodzącemu 
czajów i systemu władzy opisuje uzbrojenie armią właściwe rozwiązania taktyczne. Bizan-
Sklawinów i Antów. Do boju większość z nich tyńscy teoretycy wojskowi kontynuowali twór-
rusza na wrogów pieszo, dzierżąc w dłoniach czość literacką tego rodzaju, a szczególną popu-
małe tarcze (a0spi/j) i oszczepy (a0ko/ntion), nie larnością cieszyła się jej pierwsza odmiana – 
przywdziewają jednak nigdy zbroi (qw/rac). „poradnik” skierowany zazwyczaj do cesarza lub 

18Niektórzy nie mają nawet tunik (xitw\n) ani strategosa  kierującego  wojskiem .
lichych płaszczy (tribw/nion), lecz przywdziaw- Dziwić musi milczenie na temat Słowian 
szy swoje spodnie (a0nacurida/j) naciągane aż za i ich taktyki w najstarszych bizantyńskich pod-
ich wstydliwą część ciała, ruszają do walki ze ręcznikach wojennych powstałych równocześ-

13swymi przeciwnikami . Ten opis rynsztunku nie z pierwszymi przekazami historycznymi. 
Słowian znajduje potwierdzenie w niskiej oce- Nie wspominają o nich Naumachika Syria-

9

9 13-18 8 19Procopii, De Aedificiis, IV 1/6; IV 7, t. 3/2, 103 , 131 -133 .
10 11-22Procopii, Bella, VIII 25/5-6, t. 2, 624 .
11 20 2 Procopii, Anecdota, 18/25-26, t. 3/1, 115 -116 .
12 16-19 12 2Procopii, De Aedificiis, IV 11/14, t. 3/2, 144 ; tegoż, Bella, VII 38/1-18, t. 2, 467 - 470 .
13 4-10Procopii, Bella, VII 14/25-26, 358 . Budowę charakterystyki Słowian omawia szczegółowo L. A. Tyszkiewicz (1991, 
28-33).
14 13 4Procopii, Bella, VII 22/2-5, t. 2, 394 - 395 . L. A. Tyszkiewicz (1991, 29-30) zwraca uwagę, że zwyczaj obrony umocnionych 
pagórków odnotowuje w odniesieniu do Słowian także Paweł Diakon pod r. 701.
15 Taktyki Eneasza (ok. 400-346 p.n.e.), tekst Onasandra (z 49 r. n.e.) i napisany w II lub I w. n.e. pod wpływem Eliana traktat 
Asklepiodotusa są publikowane w wydaniu zbiorowym (Eneasz, Asklepiodot, Onasander). Teoria Taktyki Eliana (ok. 106 r. n.e.) 
została wydana w Köchly, Rüstow, 241-471. Techniczne traktaty Bitona i Filona z Bizancjum z III wieku w Biton i Philons 
Belopoiika. Bardziej szczegółowe informacje bibliograficzne, także o pozostałych antycznych traktatach zawierających informacje 
wojskowe, publikuje A. Dain (-de Foucault 1967, 319-340).
16 Zob. np. Wegecjusz.
17 Stratagems of War; także polski przekład M. Borowskiej (Polijanos); streszczenie Leona opublikowane w Leonis Imperatoris  
strategemata.
18 Szczegóły dotyczące poszczególnych wydań taktyk antycznych i bizantyńskich, wzajemne zależności poszczególnych 
redakcji tekstów, a także adaptacje i parafrazy omawia A. Dain (-de Foucault 1967, passim). Ogólnie problemem podręczników 
wojskowych w literaturze bizantyńskiej zajmuje się H. Hunger (1978, 323-340 – tam też wykaz starszej literatury przedmiotu; 
zob. ponadto Kazhdan, McGeer 1991b, 1962).
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nosa Magistra , anonimowy traktat O strate- gony słowiańskie pod naporem Awarów ruszyły 
giach (Peri stratigias) napisany około poł. w l. 558, 578/9, 581 i 584/5 na Trację, docie-

20 25VI w. , zaś powstały kilkadziesiąt lat póź- rając aż do Aten . Mimo to Maurycy w ślad 
niej O wiedzy wojskowej (De militari scientia) za Prokopiuszem nadal przedstawia sielankowy 
– również dzieło nieznanego autora – w roz- obraz przyjaznych Sklawinów i Antów, którzy nie 
dziale O zasadzkach (Peri enedras) wzmiankuje są  w  stanie  poważnie  zagrozić  cesarskiej  armii. 
jedynie, że stosowanie różnorodnych forteli przy- W księdze jedenastej Strategikonu, poświę-
nosi dobre rezultaty w stosunku do Germanów, conej zwyczajom innych narodów, po omówieniu 
Persów, a także Antów i Sklawów. Znamiennym sztuki wojennej Persów, Scytów – to jest Awarów 
jest, że autor odradza stosowanie zasadzek w sto- i Turków, a także Franków i Longobardów – autor 
sunku do ludów scytyjskich, czyli – jak można przybliża czytelnikowi ludy Sklawów i Antów. 
przypuszczać – Awarów, Hunów i innych ple- Swój opis zaczyna Maurycy od powtórzenia 

21mion tureckich napływających z północy . charakterystyki nakreślonej przez Prokopiusza 
26Rozdźwięk pomiędzy potęgą militarną koczow- [VII 14/25] . Są to plemiona żyjące wedle 

niczych plemion awarskich, a lekceważącym wspólnych zasad, ceniące wolność i nawykłe 
tonem w opisach strategii Słowian będzie stałym do niewygód. Ich uzbrojenie stanowią dwa krót-
elementem bizantyńskich traktatów wojskowych kie oszczepy (ak0 ontio/ ij mikroij= ), ponadto nie-
pierwszego  tysiąclecia. którzy mają także dobrze wyglądające, lecz niepo-

ręczne tarcze (skoutario/ ij). Autor dodaje, że Sło-Jak zauważa Bohumila Zasterova, podział 
wianie używają drewnianych łuków z krótkimi ten zaznacza się wyraźnie w kolejnym chro-

22 strzałami (tol/ coij culin/ oij kai \ sagit/ taij nologicznie Strategikonie . Autorstwo traktatu 
mikraij= ) posmarowanymi trującą miksturą, któ-przypisywane jest zazwyczaj cesarzowi Mau-

23rycemu (582-602) . Jego tekst musiał powstać ra jest bardzo skuteczna. Jeśli ranny nie wypił 
po 592 r., gdyż opisuje strategię Awarów uprzednio antidotum dla powstrzymania trucizny, 
zastosowaną wtedy pod Herakleą. Pomimo ob- albo nie skorzystał z innych sposobów, jakie mogą 
fitego wykorzystywania utartych toposów, za- znać przeciw niej doświadczeni lekarze, powinien 
pożyczeń z literatury antycznej i stosowania natychmiast wyciąć dookoła ranę, zapobiegając 

27łacińskiej terminologii przy wydawaniu komend rozprzestrzenieniu się trucizny po całym ciele . 
dzieło Maurycego należy do najbardziej samo- Na pozór mało wiarygodnie brzmi wzmianka, 
dzielnych w literaturze wojskowej cesarstwa jakoby Słowian cechowała szczególna gościn-

24wschodniego . W chwili powstawania Strate- ność, prowadząca do wojen, w przypadku jeżeli 
gikonu sytuacja w europejskich prowincjach ce- przekazany pod opiekę kolejnemu gospodarzo-
sarstwa zmieniała się wyraźnie na niekorzyść wi obcokrajowiec dozna szkody, a także infor-
Bizantyńczyków. Uwikłani w walki z Persami na macja o szczególnym traktowaniu jeńców zwal-
wschodnim froncie nie byli w stanie dać odporu nianych z niewoli po określonym z góry czasie 
najazdom z północy. Wedle słów Jana Malalasa, i chętnym przyjmowaniu ich w poczet współ-
Jana z Efezu i Menandra Protektora liczne za- plemieńców. Jednak pojawiająca się w innym 

19

19 Tekst publikowany w Naumachica (45-55). Na temat traktatów o walce na wodzie zob. E. McGeer (1991).
20 Edytowany jako Περí Στρατηγίας. Na temat datowania tekstu na podstawie licznych wzmianek o konnych łucznikach – 
formacji zajmującej niezwykle istotne miejsce w armii Justyniana – zob. H. Hunger (1978, 327-328); por. także opinię 
B. Baldwina (1988), który skłonny jest przesuwać powstanie tekstu na późniejszy okres.
21 Traktat zachowany fragmentarycznie w X-wiecznym zbiorze Strategii, spisanym z polecenia Konstantyna VII Porfirogenety 
(Cod. Mediceo-Laurentianus LV-4), nie doczekał się dotychczas pełnego krytycznego wydania. Fragmenty publikuje K. Müller 
(1880; zob. też Corpus, 362). Na temat datowania tekstu pomiędzy latami 70. w. VI a 612 r. – zob. u A. Daina (-de Foucault 
1967, 383).
22 Zástěrová 1971, passim.
23 F. Aussaresses (1906) wypowiada się za autorstwem cesarza Maurycego, choć nie wyklucza autorstwa innej osoby o tym 
imieniu; zob. też A. Dain (-de Foucault 1967, 344-346). Z kolei J. E. Wiita (1977, 291) uważa, że autorem był generał i szwagier 
Maurycego Filippikos (zm. 615) osadzony przez Fokasa w klasztorze w l. 603-10; por. też starszą i jak się wydaje błędną tezę 
o autorstwie niejakiego Urbikiosa (utożsamianego z wodzem Anastazjusza, 491-518), którą ostatnio prezentuje L. A. Tysz-
kiewicz (1991, 75-76).
24 Wzory antyczne, z których korzystał Maurycy, omawiają szczegółowo В. В. Кучма, (1982; 1984; 1986), C. Giuffrida (1985)
i B. Zástěrová (1971, 17-22).
25Odpowiednie fragmenty w Corpus... (268, 278, 284-6, 318-320). Zob. też opinię D. M. Metcalfa (1962, 134-135) na temat 
świadectw  archeologicznych.
26 Zależność ową dostrzega także L. A. Tyszkiewicz (1991, 76-77), choć wyraźnie podkreśla, że relacja Maurycego została 
wzbogacona o wiele szczegółów.
27 44-47W niniejszej pracy posłużyłem się wydaniem Das Strategikon des Maurikios (Strategikon, XI 4/11, 374 ); zob. także star-
szą edycję Mihăescu (Corpus..., 368-380; Testimonia..., 137-151; Greckie i łacińskie..., 91-99).
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miejscu wiadomość o Romejach ochoczo prze- są listowia dającego wojownikom słowiańskim 
chodzących na stronę wroga, świadcząca o atrak- schronienie, a śnieg ułatwia tropienie ich śladów. 
cyjności ich sposobu życia i przyjaznym trakto- Zarówno w bitwie, jak i przy plądrowaniu wiosek 
waniu obcych, może przemawiać za prawdzi- – zwykle położonych nad rzeką w niewielkiej 

28wością  tych  danych . odległości od siebie – siły bizantyńskie powinny 
W dalszej części swej relacji Maurycy sku- zostać podzielone, a ich część rozlokowana na 

pia się na taktyce plemion słowiańskich, którą potencjalnej drodze ucieczki przeciwnika, 
31można najogólniej określić jako działania party- w celu odcięcia mu odwrotu . Maurycy radzi 

zanckie i wojna podjazdowa. Ich osady położone także prowadzącym wojnę przeciwko Słowianom 
wśród lasów i bagien posiadają liczne drogi wykorzystywać ich skłócenie i rozbicie za po-
ucieczki. Na miejsce ataku i zasadzki wybie- mocą przekupstwa wodzów (rex), których sie-
rają teren górzysty lub zalesiony. Są także do- dziby znajdują się bliżej granic Cesarstwa, a tym 
skonałymi pływakami, co jest przydatnym samym nie dopuszczać do ich zjednoczenia się 

32w przekraczaniu rzek, ale także w znalezieniu wobec  zagrożenia .
schronienia w razie nagłego ataku. Maurycy pisze, Jak wspomniano powyżej, taktyka i uzbro-
że zaskoczeni we własnym kraju przez niespo- jenie Antów oraz Sklawinów różnią się wyraźnie 
dziewany atak w miejscu bez odwrotu, nurkują od pozostałych nacji opisanych w Strategikonie. 
na dno. Stamtąd biorą przygotowane uprzednio Stają oni do boju pieszo, wyposażeni znacznie 
długie, wydrążone wewnątrz trzciny i wkładają gorzej nie tylko od perskich konnych łuczników 
je do ust. Trzciny zaś sięgają powierzchni wody. i ciężkozbrojnej jazdy awarskiej, ale także ludów 
Leżąc na plecach na dnie, oddychają oni przez germańskich, zaopatrzonych w długie włócznie 
nie i czekają wiele godzin, nie wzbudzając ni- (konta/ria), tarcze i przewieszone przez ramię 

33czyjego podejrzenia. Niedoświadczona bowiem spathy . O niskiej ocenie bojowej wartości tych 
osoba, która dostrzeże je z góry, mogłaby po plemion świadczy dobitnie rada, aby atakować 
prostu pomyśleć, że wyrosły one w wodzie. Jednak je i podobnie niezdyscyplinowane ludy nawet 
osoba obznajomiona z tego typu sztuczką, za- w przypadku, gdy występują one w liczebnej 

34uważywszy po wzajemnym względem siebie po- przewadze . Warto zauważyć, że Maurycy 
łożeniu trzcin, że zostały one ścięte, albo we- szczególnie wysoko zdaje się cenić oręż i ubiór 
pchnie je w ich usta, albo wyciągnie je, a wraz wojskowy Awarów. Wielokrotnie wspomina 
z nimi ludzi na powierzchnię. Nie mogą oni bo- o elementach uzbrojenia zapożyczonych od 

29wiem  dłużej  pozostawać  pod  wodą . nich, a pozostających na wyposażeniu armii 
Za przyczynę prowadzenia przez Słowian cesarskiej, takich jak nakarczki z chwostem przy 

wojen podjazdowych uważa Maurycy ich anar- hełmach, włócznie jazdy (konta/ria) z rzemien-
chizm, kłótliwość i skłonność do wzajemnych nym uchwytem i proporcem, końskie – żelazne 
oskarżeń, które sprawiają, że w otwartym tere- lub filcowe – napierśniki, obszerne tuniki skro-
nie nie są zdolni formować zwartego szyku, jone według awarskiego wzoru i szyte na ich 

35a co najwyżej chaotycznie atakować wycofu- modłę namioty . Możemy przyjąć, że mamy tu 
jącego się wroga. Z powodu owych swarów do czynienia ze zjawiskiem powszechnie wy-
i różnicy zdań Słowianie są niewiarygodni i nie stępującym w historii wojskowości, kiedy to stro-

30przestrzegają traktatów . Strategikon zaleca na pokonana przejmuje metody walki i rynsztu-
w walce z nimi stosować formacje lekkozbroj- nek   zwycięzców. 
nych oszczepników wspieranych przez łuczni- Pokojowe nastawienie Słowian i niechęć do 
ków i kawalerię. W marszu powinny towarzy- prowadzenia wojny z jednej, zaś wojowniczość 
szyć im formacje saperów z mostem pontono- Awarów z drugiej strony znajduje potwierdzenie 
wym, dromony oraz dodatkowe jednostki w relacji Teofilakta Symokatty. W jego Kronice 
kawalerii jako osłona i odwody. Na porę ude- pierwsi z nich są przedstawiani jako wykona-
rzenia, najlepiej przeprowadzonego znienacka, wcy wojennych planów drugich, choć podporząd-
należy wybierać zimę, kiedy lasy pozbawione kowują się im niechętnie i łatwo ulegają woj-

28 8-18 133-136Strategikon, XI 4/3-4, 31, 372 , 380 . Na nowy element podkreślanej gościnności Słowian w Strategikonie zwraca 
uwagę L. A. Tyszkiewicz (1991, 77).
29 23-34 35-44 3-12Strategikon, XI 4/8-10, XIIB 20/1, 372 , 374 , 458 .
30 51-61 62-64Tamże, XI 4/12-14, 374 , 376 .
31 65-89 90-118 119-127 156 220Tamże, XI 4/ 15-29, 33-44, 376 , 378 , 380 , 382 - 386 .
32 131-136Tamże, XI 4/31, 380 .
33 15-17 24-30 10-11Tamże, XI 1-3/1, 354 , 362 , 368 .
34 6-10Tamże, IX 3/1, 312 .
35 18-20 37-38, 46-49 60-61 Tamże, I 2, 78 , 80 , 82 .

Piotr Ł. Grotowski12



skom bizantyńskim, nawet występując w prze- Przyczyną porażki armii bizantyńskiej (z łatwością 
wadze, jak podczas starcia z Komentiolosem pod radzącej sobie z przeciwnikiem w prowincjach nad-
Adrianopolem. Pochwyceni przez Bizantyń- dunajskich) był niewydolny system finansowania 
czyków w 595 r. trzej posłowie sklawińscy (wy- prowadzący do buntu w jej szeregach. Podkreśla on 
słani z północy do chagana z odmową wsparcia także, że w walkach na Bałkanach Awarowie byli 
jego poczynań militarnych) nie byli uzbrojeni, a na znacznie poważniejszym wrogiem niż niezdyscy-

38znak wstrętu żywionego wobec wojennego rze- plinowane watahy Słowian . O sukcesie tych ostat-
36miosła nosili kitary zamiast bojowych surm . nich  zadecydowała  ich  ogromna  liczebność.

Choć ostatnią wiadomość należy odczytywać jako Relacja Maurycego o metodach walki u Sło-
figurę retoryczną, to jej wprowadzenie miało nie- wian została wykorzystana w Taktykach Leona VI 
wątpliwie podkreślać opinię Teofilakta o Słowia- Filozofa (886-912). Tekst Strategikonu był ich 
nach jako ludziach niechętnie sięgających po oręż. autorowi doskonale znany, o czym najlepiej 

Wobec powyższych przesłanek należy od- świadczy fakt, że spod jego pióra wyszły także 
rzucić starszą tezę G. Ostrogorskiego dostrzega- Problemata – stanowiące rodzaj traktatu w for-
jącego w plemionach słowiańskich siłę równo- mie dialogu, w którym odpowiedziami na pytania 
rzędną Awarom, która na przełomie VI i VII w. dotyczące metod prowadzenia wojny są cytaty 
dokonała skutecznej inwazji europejskich pro- z dzieła Maurycego. Parafrazy pisarzy antycznych 

37 39wincji cesarstwa . Bardziej prawdopodobna wy- i Strategikonu występują również w Taktykach . 
daje się rekonstrukcja wydarzeń zaproponowana Leon używa już jednak czasu przeszłego, cytując 
ostatnio przez W. Treatgolda. Amerykański badacz w księdze XVIII, poświęconej formowaniu szy-
uważa, że najazdy z l. 80. VI stulecia oraz woj- ków u Romejów i innych narodów, opisane przez 

40na z Awarami i Słowianami w l. 592-602 miały Maurycego  zwyczaje  Słowian .
początkowo drugorzędne znaczenie dla polity- Nie jest to jedyny rodzaj aktualizacji wpro-
ki cesarstwa uwikłanego w konflikt z Persją. wadzony do Taktyk. Ich tekst wspomina również 

36 Theophylactus Simocatta, I 7/5-6, VI 2/10-12. Zestawienie źródeł potwierdzających relację Maurycego podają też 
B. Zástěrová (1971, 31- 33, 62- 67) oraz J. E. Wiita (1977, 359 i nn). Na funkcję Słowian obsadzających wg relacji Teofilakta 
mniej ważne odcinki frontu w armii Awarów zwraca uwagę L. A. Tyszkiewicz (1991, 85-88).
37 Ostrogorski 1967, 90-91.
38 Treatgold 1997, 228-235.
39 Fragmenty starszych tekstów stanowiących wzór dla Leona publikuje w swoim niestety nieukończonym wydaniu Leonis 
Imperatoris Tactica, wyd. R. Vári, (Sylloge Tacticorum Graecorum 3), Budapesti 1917-1922, t. 1-2, passim; zob. też Dain (-de 
Foucault) 1967, 354; Zástěrová 1971, 7-8, 19-20, 57-60. T. Dawson (2002, 81) uważa, że traktat Maurycego był powszechnie 
czytany i kopiowany w czasach Leona VI.
40 Tactica, XVIII 99, 101-108, 140-146. Tekst pozbawiony aparatu naukowego wydany został na podstawie edycji 
J. Meursiusa i J. Lamiusa, przedrukowanej w Patrologiae cursus completus, Series graeca (szp. 668-1094). Na zależność 
przekazu Leona od Maurycego ostatnio zwraca uwagę L. A. Tyszkiewicz (1991, 75).

Sztuka wojenna Słowian w świetle bizantyńskich traktatów wojskowych

Il. 1. Morska bitwa Bizantyńczyków z Rusami (VI, 941), miniatura na fol. 130r rękopisu Kroniki Jana Skylitzesa, kodeks Vitr. 26 – 2 
w Bibliotece Narodowej w Madrycie, ok. 1130 (wg Skylitzes Matritensis).

Ill. 1. The sea-battle between Byzantians and Rus warriors (VI 941), the miniature on fol. 130r from the manuscript of the Chronicle by Jan Sky-
litzes, the code Vitr. 26 – 2 in the National Library in Madrid, about 1130 (after Skylitzes Matritensis).
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dwukrotnie o bizantyńskim podboju i chrystia- podbitych przez tureckie plemię Bułgarów pod 
nizacji Słowian po przekroczeniu przez nich wodzą chana Asparucha (644-702) słowiańskich 
Dunaju. Nad Istrem zwanym również Dunajem mieszkańców Tracji, zaś dumnie brzmiącą wzmian-
zamieszkiwali niegdyś Sklawowie. Rzymianie kę o chrzcie przyjętym za sprawą Bazylego I 
toczyli z nimi walki, napadając na nich, kiedy Macedończyka (867-886) wiązać z konwersją 
prowadzili jeszcze życie koczownicze, zanim chagana Borysa-Michała (852-889) w 864 r. 
przekroczyli Ister i nim poddali kark pod jarzmo Interpretacja taka pozostaje jednak w sprzeczno-
rzymskiej potęgi. [...] Lud zaś Sklawinów [...], był ści z faktami historycznymi. Państwo bułgarskie 
wolnym i nieprzywykłym do poddaństwa oraz pozostawało do najazdu Światosława w r. 971 
słuchania rozkazów, zwłaszcza we własnym kraju niezależnym mocarstwem prowadzącym własną 
po drugiej stronie Dunaju. Następnie przeszedłszy politykę na Bałkanach i jego sytuacja nie odpo-
na tę stronę i zmuszony przyjąć poddaństwo, wiadała słowom Leona, wyraźnie wskazującym 
niezbyt skoro chciał się słuchać kogoś innego, niż na zależność opisywanych ludów od Bizancjum 
wywodzącego się z ich własnego plemienia. Za le- oraz ich zgrecyzowanie. Ponadto w innym miejs-
psze bowiem uważał doznawać szkody ze strony cu tej samej księgi Taktyki wymieniają wśród 
własnych dowódców, niż służyć Romejom i być ludów tureckich także chrześcijańskich Bułgarów. 
posłusznym ich prawom. Ci zaś, którzy przyjęli W odróżnieniu od pozostałych plemion sąsia-
Chrzest Święty aż po dziś dzień, zachowali swoje dujących z cesarstwem od północy, nazywa-
dawne obyczaje wraz z ze swobodą. [...] Ludy te nych Scytami, Bułgarzy i Turcy (Węgrzy) two-
nasz z Boskiego zrządzenia ojciec i autokrator rzą w opisie Leona silne formacje, podobne do 
Romejów, Bazyli, nakłonił do zmiany dawnych bizantyńskich – są niezwykle karni, dzięki 
obyczajów i zgrecyzował (Graikw/saj), ustanowił poddaniu się rozkazom jednego władcy, dosko-

nale uzbrojeni i opancerzeni wraz z końmi. Do nad nimi wodzów na sposób rzymski, ochrzcił, 
walki równie chętnie stają w otwartym polu, uwolnił od tyranii ich własnych przywódców, przy-

42jak i posługują się zasadzką . Choć w poświę-gotował do walki z plemionami, u boku których 
conej ludom tureckim części Taktyk autor, po-walczyły dotąd przeciwko Romejom i w ten sposób 
dobnie jak w przypadku Słowian, zamieszcza troskliwie uporządkował owe sprawy. Tak oto uczy-
informacje zaczerpnięte ze Strategikonu, to do-nił Rzymian bezpiecznymi od częstych najazdów 
daje wyraźnie od siebie, że opisywanie metod łupieżczych Sklawinów, chociaż w dawnych cza-

41 zwalczania Bułgarów jest niewłaściwym. Z go-sach wiele z ich strony było niepokojów i wojen .
ryczą – będącą bez wątpienia owocem wspom-Przytoczony powyżej fragment można by 
nienia niedawno przegranej wojny z carem w pierwszej chwili uznać za odnoszący się do 

Piotr Ł. Grotowski

Il. 2. Zwycięstwo Nicefora Uranosa nad wojskami bułgarskimi nad rzeką Sperchios, miniatura na fol. 185r rękopisu Kroniki Jana Skylitzesa, 
kodeks Vitr. 26 – 2 w Bibliotece Narodowej w Madrycie, ok. 1130 (wg Skylitzes Matritensis).

Ill. 2. The victory of Nicefor Uranos over Bulgarian army on the river Sperchios, the miniature on fol. 185r from the manuscript of the Chronicle 
by Jan Skylitzes, the code Vitr. 26 – 2 in the National Library in Madrid, about 1130 (after Skylitzes Matritensis).

41 Tactica
w IX-XI w. zwraca uwagę T. Wasilewski (1963, 308-314).
42 Tactica, XVIII 42-68, 75-76; 120-132. 

, XVIII 79, 99, 101; 134, 140, 142. Na kwestię szerokiej autonomii Słowian pozostających pod panowaniem Bizancjum 
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Symeonem (893-927) – mówi, że walka przeciwko (913) wiązany bywa traktat znany pod nazwą 
nim prowadziłaby do przelewu braterskiej krwi Sylloge tacticorum, którego tekst cechuje znacz-

43 46chrześcijańskiej . nie większa samodzielność . Leon jest także 
Należy zatem przyjąć, że cały zaczerpnięty autorem dwóch podręczników walki na morzu 

ze Strategikonu ustęp o Słowianach odnosi Leon do zatytułowanych De navali proelio i Excerpto 
47zamieszkałych na zachód od Bułgarów plemion nauticum . Jego syn – Konstantyn VII Por-

serbskich, które przyjęły chrześcijaństwo i zwierz- firogeneta (945-959) – około r. 952 polecił spi-
44chność Konstantynopola około r. 870 , albo też sać własny poradnik, za wzór przyjmując zagi-

45do Słowian osiadłych na terytorium cesarstwa . nione dziś dzieło mnicha z klasztoru Sigriani – 
48Leona Katakylaksa (ok. 903-912 r.) . Z poł. X w. 

*  *  * pochodzą również wysoce specjalistyczne Nau-
machika Patrycjusza Bazylego (ok. 961) oraz 

Dzieło Leona Filozofa zapoczątkowało „zło- poświecone obronie i oblężeniom twierdz: ano-
ty okres” piśmiennictwa wojskowego w Bizan- nimowy De obsidione toleranda i Parangelma-

49cjum. Z osobą cesarza lub jego brata Aleksandra ta poliorcetika Pseudo-Herona z Bizancjum . 

Sztuka wojenna Słowian w świetle bizantyńskich traktatów wojskowych

Il. 3. Obóz Bułgarów Alusianosa pod Tesaloniką latem 1041 roku, miniatura na fol. 217r rękopisu Kroniki Jana Skylitzesa, kodeks Vitr. 26 – 2 
w Bibliotece Narodowej w Madrycie, ok. 1130 (wg Skylitzes Matritensis).

Ill. 3. The camp of  near Thessaloniki in summer 1041, the miniature on fol. 217r from the manuscript of the Chronicle 
by Jan Skylitzes, the code Vitr. 26 – 2 in the National Library in Madrid, about 1130 (after Skylitzes Matritensis).

 Alusianos' Bulgarians

43

na towary z Bułgarii. Leon VI, nie dysponując odpowiednio liczebną armią na Bałkanach, zawezwał na pomoc Węgrów – 
nazywanych w traktacie Turkami – oraz wysłał na Dunaj flotę pod dowództwem drungariosa Eustathiosa (tekst również ją 
wymienia). Pokonany Symeon poprosił o rozejm, w czasie którego sprowadził posiłki pieczyńskie i odniósł ostateczne 
zwycięstwo pod Bulgarofygon w r. 896.
44 G. S. Rdojičić (1952) przyjmuje jako moment chrztu Serbii datę pomiędzy 867 a 873 r., prawdopodobnie wkrótce po synodzie 
869/70, na którym podjęto decyzję o podporządkowaniu Kościoła bułgarskiego Konstantynopolowi.
45 Konstantyn Porfirogeneta w De administrando imperio, roz. 50/71-75; 236, wspomina o mieszkańcach Mainis na 
Peloponezie, którzy, choć przebywali wśród miejscowych Słowian, pozostali Hellenami czczącymi dawne bożki i zostali 
ochrzczeni dopiero przez cesarza Bazylego. Informacja ta może sugerować szerszą akcję podjętą przez rząd cesarski na Mani, 
szczególnie w kontekście zdławienia słowiańskiego powstania z r. 842 i problematycznego stopnia podporządkowania ob-
szaru półwyspu administracji greckiej. Należy również pamiętać o grupach Słowian zamieszkujących północną Grecję – 
a w szczególności okolice Tesaloniki, w której śś. Cyryl i Metody właśnie za panowania Bazylego tworzyli zręby przyszłego 
alfabetu słowiańskiego.
46 Tezę o autorstwie brata Aleksandra stawia R. Vári (1927, 265-267; zob. też Hunger 1978, 333). Natomiast A. Dain 
(-de Foucault 1967, 357) oraz E. McGeer (1991c) – który nie wyklucza także autorstwa Konstantyna VII Porfirogenety – datują 
traktat na pocz. X w. i skłonni są przypisać autorstwo samemu Leonowi.
47 Naumachica, 19-33, 37-38.
48 Porfirogeneta, 80-151. Nie można wykluczyć, że traktat ten nigdy nie został ukończony, a do naszych czasów przetrwały 
jedynie fragmenty w formie roboczej. A. Dain (-de Foucault 1967, 361) omawia ten traktat pod tytułem Praecepta Imperatori.
49 Naumachica, 61-68; Parangelmata Poliorcetica, 26-112; zob. też Dain (-de Foucault) 1967, 358-369. Oba traktaty „oblęż-
nicze” nie mają większej wartości dla badań nad średniowieczną sztuką wojenną, gdyż są w znacznej mierze zależne od źródeł 
antycznych: Enesza, Bitona, Herona z Aleksandrii i Apollodorosa.

 Tamże, XVIII 42, 44; 120, 122. Symeon najechał Trację w r. 894, nie mogąc wymóc na Leonie przywrócenia niższych ceł 
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Żaden z wymienionych tekstów nie zawiera jed- tetycznie łączona bywa krótka rozprawa De veli-
nak bliższych informacji na temat Słowian i ich tatione bellica, powstała pomiędzy r. 967 a 969 
sposobów wojowania. Trudno wytłumaczyć taki i omawiająca zasady wojny podjazdowej prze-

52stan rzeczy odsunięciem problemu słowiańskiego ciwko Arabom . Eo ipso nie należy poszukiwać 
na dalszy plan, gdyż w okresie powstawania w niej informacji o wojskowości Słowian. Za-
owych podręczników zapobieganie najazdom Ru- wiera je natomiast drugi podręcznik, już bez-
sów stało się jednym z głównych zadań defensyw- sprzecznie wiązany z osobą cesarza, znany pod 
nej polityki cesarstwa. Jedynie w De navali proelio tytułem Praecepta militaria – wtórnie nadanym 

53czytamy o północnych Scytach, których możemy mu przez pierwszego nowożytnego wydawcę . 
utożsamiać z Rusami, a którzy podobnie jak Sara- Również w przypadku Uranosa istotnym dla ba-
ceni nie posiadali uzbrojonych okrętów, lecz spły- dań nad sztuką wojenną Słowian jest tylko jeden 
wali w czółnach nieokreśloną bliżej rzeką (nie- z dwóch łączonych z nim tekstów – powstały na 

50wątpliwie Dnieprem) do Morza Czarnego (il. 1) . krótko przed r. 1000 De re militari, który wy-
Nieliczne wzmianki odnajdujemy dopiero korzystuje doświadczenia autora z wojen pro-

w traktatach z 2. poł. stulecia, których autor- wadzonych na Bałkanach przeciwko Bułgarom, 
54stwo przypisuje się cesarzowi Niceforowi II Fo- Rusom i Pieczyngom . Podczas gdy w przypad-

kasowi (963-969) oraz generałowi Bazylego II ku tego traktatu autorstwo Uranosa jest obec-
Niceforowi Uranosowi (ok. 950-1007), który roz- nie poddawane w wątpliwość, to bezsprzecznie 
gromił w r. 997 Bułgarów nad rzeką Sperchios przypisywane mu Taktyki powstałe w okresie 

51(il. 2) . Z pierwszym z owych autorów hipo- pełnienia przezeń funkcji gubernatora Antiochii 

Piotr Ł. Grotowski

Il. 4. Atak greckich obrońców Tesaloniki na bułgarską armię Alusianosa, miniatura na fol. 217r rękopisu Kroniki Jana Skylitzesa, kodeks 
Vitr. 26 – 2 w Bibliotece Narodowej w Madrycie, ok. 1130 (wg Skylitzes Matritensis).

Ill. 4. The attack of Greek defenders of Thessaloniki on  army, the miniature on fol. 217r from the manuscript of the Chronicle 
by Jan Skylitzes, the code Vitr. 26 – 2 in the National Library in Madrid, about 1130 (after Skylitzes Matritensis).

Alusianos' Bulgarian

50

1979, 179 [II 1]; Zosimos, IV 38/5, 250; Chr. Paschale, 720, 723-724; Testimonia, 12, 29, 239-240, 300-305; a w odniesieniu do 
Rusów: De administrando imperio, roz. 9, 56, 58, 60; zob. też Tyszkiewicz 1991, 80).
51 Nicefor Uranos – dyplomata, urzędnik i wojskowy, znany także jako autor poezji, listów i tekstów hagiograficznych pojawia 
się po raz pierwszy w źródłach około r. 980. Zachowały się również dwie jego pieczęcie (zob. McGeer 1991b).
52 Ostatnio autorstwo traktatu przypisuje Fokasowi i omawia dotychczasową dyskusję na ten temat В. В. Кучма (2000). O dacie 
powstania traktatu zob. wstęp do wydania w:Dennis 1985, 139 (zob. też Dagron, Mihăescu 1986).
53 Kazhdan, McGeer 1991a, 1789; McGeer 1995, 181-187; Dennis 1985, 12-58. Datę śmierci Fokasa jako ante quem dla pow-
stania traktatu przyjmuje H. Hunger (1978, 336). 
54 Dyskusję na temat autorstwa, ze szczegółowym omówieniem sądów Váriego i Kułakowskiego, omawia G. T. Dennis 
we wstępie do swojego wydania (1985, 242, szcz. przyp. 1. Tekst traktatu na s. 246-326). Dennis osobiście uznaje tekst 
za anonimowy.

Naumachika, I 78; 32. Używanie przez Słowian do walki niewielkich czółen potwierdzają liczne źródła greckie (np. Lemerle 
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(od grudnia 999 do śmierci w r. 1007) mają stwowych, zaopatrzył je w obszerne przykłady 
56charakter kompilacji dokonanej z poradników historyczne . Ponieważ autor pochodził ze sło-

autorów starożytnych – Leona VI i Nicefora Fo- wiańsko-ormiańskiej rodziny Nikuliców, a jego 
kasa, przez co ich znaczenie historyczne jest dziad – jak sam pisze – bronił Larissy przed carem 

55znikome . Samuelem jako duks Hellady (ok. 980 r.), inni 
Formę odmienną od pozostałych podręcz- zaś członkowie rodu uczestniczyli w bułgarsko-

57ników wojskowych unikających egzemplifikacji wołoskim powstaniu w r. 1066 , był niewątpli-
prezentuje ostatni bizantyński Strategikon. Jego wie osobą dobrze zorientowaną w stosunkach 
autor, niejaki Kekaumenos, spisując w 3. ćw. słowiańsko-bizantyńskich. Dlatego jego relacja, 
XI w. swoje porady zaadresowane kolejno do choć powstała dość późno, musi być traktowana 
synów, cesarza i wysokich urzędników pań- jako wiarygodne i szczególnie istotne źródło 

Sztuka wojenna Słowian w świetle bizantyńskich traktatów wojskowych

Il. 5. Zastosowanie ręcznego miotacza ognia greckiego z wieży oblężniczej, miniatura na fol. 36 traktatu Parangelmata Poliorcetica (Vat. gr. 
1605, XI w.; Parangelmata Poliorcetica).

Ill. 5. The use of the hand-wielded Greek fire siphon from the turret, the miniature on fol. 36 the treaty Parangelmata Poliorcetica (Vat. gr. 1605, 
XI cent.; Parangelmata Poliorcetica).

55

175 i 176-178 korzystają ze starożytnych tekstów Komentarzy do traktatu Eneasza i Hermenei (A. Dain 1937; A. Dain (-de 
Foucault 1967, 373)). Por. też odmienny podział zaproponowany przez E. E. McGeera (1991, 132-133). Tekst w całości nie był 
dotychczas  publikowany.
56 Z tego powodu H. Hunger (1978, 337-338) odmawia temu dziełu zaliczenia w poczet bizantyńskich traktatów wojskowych. 
Tekst wraz z rosyjskim przekładem publikuje G. F. Litavrin (Kekaumenos).
57 O pochodzeniu i życiu Kekaumenosa piszą L. Margetić (1982) i A. Kazhdan (1991). Autora Strategikonu nie należy natomiast 
łączyć ze strategiem temu Armeniakon, duksem Iberii, Antiochii, Chaldii i Ani oraz domestikiem Wschodnich Scholiów 
Kekaumenosem Katakalonem (Kühn 1991, 98, 129, 150, 176-177, 186, 190, 202-203, 255, 264 i 266). Wspomniane fragmenty 

14 16znajdują się w Kekaumenos (roz. 74; 266 -268 ), gdzie autor załączył również szczegółowy opis powstania w formie listu 
17 13jednego z jego uczestników – Nikulicy Delfina osadzonego w więzieniu w Amazji (tamże, roz. 75; 268 -284 ). W tekście 

znajdują się ponadto informacje na temat innego nie znanego z imienia przodka Kekaumenosa piastującego stanowisko 
6-7toparchy (tamże, roz. 30; 187 , s. 403-408; zob. też Savvides 1986-1987).

Rozdziały 1-55 opierają się na Taktykach Leona VI, 56-66 są przejrzaną i rozszerzoną wersją traktatu Nikifora Fokasa, zaś 66-
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do badań nad historią wojskowości Słowian. Rusach wspomina również Nicefor Fokas. 
Autorzy owych trzech traktatów nie stosują już Opisując rozstawienie pieszych formacji, zaleca, 
terminów Sklawini i Antowie, lecz precyzyjniej- aby pozostawiono pomiędzy nimi wolne 
szych i adekwatnych chronologicznie odniesień do przestrzenie umożliwiające przedostanie się przez 
Rusów i Bułgarów, w przypadku zaś Kekau- nie konnicy. Wewnątrz [...], jeśli znajdują się tam 

58mena także do Serbów . Różnią się jednak (tj. w oddziale) oszczepnicy, czy to Ruś, czy też inni 
niekiedy zarówno pod względem nadawanego tym obcokrajowcy, pięćdziesięciu, czterdziestu lub 
nazwom znaczenia, jak i postrzegania rozumia- trzydziestu z nich, w zależności od siły ich od-
nych  przez  nie  ludów. działów, muszą stacjonować w każdej przerwie 

Odmienne rozumienie nazwy etnicznej przez z tyłu za oddziałem piechoty, stojąc na wprost 
61różnych autorów może być zobrazowane na przy- przerwy . Ten lakoniczny fragment nie daje wy-

kładzie terminu „Ruś”. Dla autora De re militari starczających podstaw dla odgadnięcia narodo-
Rusowie występujący w sile tagmy wraz z bliżej wości wspomnianych Rusów. Natomiast Kekau-
nieokreśloną formacją malariotów, jako piesza lub menos jednoznacznie oddziela słowiańską Ruś 
konna straż przyboczna towarzysząca cesarzowi w od Waregów. Opisując normańskie oblężenie 
czasie marszu i ataku na obóz wroga, mogą być Otranto z r. 1064, wspomina o pozostających na 

59jednoznacznie utożsamiani z gwardią wareską . usługach bizantyńskiego generała Malapetzisa 
62Istnienie tej formacji w Konstantynopolu sięga Rusach i Waregach . Czas relacjonowanych wy-

przynajmniej r. 988 i posiada dobrze udoku- darzeń wyklucza możliwość zróżnicowania w ten 
mentowaną historię oraz bogatą literaturę kry- sposób Normanów na przybyłych ze wschodu oraz 
tyczną. Mimo to nie ustają spory, czy w jej z Anglii, gdyż ci ostatni pojawiają się w Bizancjum 

63skład wchodzili jedynie Normanowie czy także dopiero po r. 1066 . To niezwykłe zestawienie 
60Słowianie przybyli znad Dniepru . O zaciężnych obok siebie obu terminów etnicznych wyraźnie 

58 10-20 28Kekaumenos, roz. 29, 75; 184 , 285 .
59 37-38 34-36 13-19De re militari, roz. 10, 19, 25; 280 , 294 , 312 . Malariatioi podobnie jak Ruś formowali tagmę o liczebności około 
500 ludzi. Wspomina o nich wraz z włócznikami – kontariotami dokument odnoszący się do mnichów z klasztoru na Kos 
z 1079 r.  (Acta et diplomata, 23).
60 Historię gwardii wareskiej wraz z podstawowymi problemami badawczymi najpełniej omawia S. Blöndal (1978; zob. też 
Benedikz 1969).
61 51-56Praecepta militaria, I 6; 14 .
62 23Kekaumenos, roz. 32; 192  – zob. też komentarz na 425-427.
63 Dawkins 1947, 39-46; Vasiliev 1937, 39-70.

Piotr Ł. Grotowski

Il. 6. Okręt floty cesarskiej atakuje ogniem greckim łódź powstańców Tomasza Słowianina (823), miniatura na fol. 34v rękopisu Kroniki Jana 
Skylitzesa, kodeks Vitr. 26 – 2 w Bibliotece Narodowej w Madrycie, ok. 1130 (wg Skylitzes Matritensis). 

Ill. 6. The battleship of the emperor's fleet attacks the boat of Thomas the Slav's insurgents with the Greek fire (823), the miniature on fol. 34v from 
the manuscript of the Chronicle by Jan Skylitzes, the code Vitr. 26 – 2 in the National Library in Madrid, about 1130 (after Skylitzes Matritensis).
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wskazuje zatem, że pod pojęciem Rusi rozumiał Skylitzesa okrucieństwo cesarza, który kazał ob-
64autor  jej  słowiański  element . ciąć jeńcom prawice i oślepił ich. Pozostawiony 

W przypadku Bułgarów nazwa ta jednozna- z jednym okiem co setny wojownik miał popro-
cznie odnosi się do ogółu ludności zamieszkującej wadzić ich w stronę Bułgarii. Zbiegły do Prilepu 
obszar pomiędzy Dunajem a Starą Płaniną oraz car Samuel na widok tego żałosnego pochodu 

69tereny państwa zachodniobułgarskiego (976-1019; zmarł  na  atak  serca .
65obszar dzisiejszej Macedonii) . Natomiast od- Do pozbawionej systematyczności i poryw-

mienny jest rodzaj i stopień szczegółowości in- czej natury Bułgarów sięga Kekaumenos dwu-
formacji zawartych w poszczególnych traktatach. krotnie, aby ukazać błędy popełniane podczas 
Dla autora De re militari Bułgaria jest obcym walk o miasta. W rozdziale mówiącym o konie-
i wrogim krajem. Jej wąskie drogi wiodące przez czności rozbijania warownego obozu, w którym 
zalesione górskie przełęcze są niedogodne dla wojsko mogłoby bezpiecznie odpocząć po marszu, 
prowadzenia licznych taborów, zwierząt jucznych, a przed bitwą lub przystąpieniem do oblężenia, 
a nawet namiotów archontów, niepotrzebnie ob- przywołuje przykład Alusianosa i dowodzonych 
ciążających maszerujących. Oblężenie twierdz przezeń Bułgarów, którzy dotarli pod mury Te-

66utrudnia niedostatek prowiantu . W rozdziale saloniki latem 1041 r. Ponieważ nie zadbano 
O przewodnikach i wywiadowcach zaleca się o odpowiednie zaopatrzenie obozu, żołnierze roz-
bizantyńskim dowódcom z obszarów przygrani- biegli się w poszukiwaniu wody, prowiantu i fu-
cznych utrzymywanie wśród Bułgarów sieci szpie- rażu dla koni, co wykorzystali obrońcy, przypusz-
gów, którzy podobnie jak w odniesieniu do innych czając atak i rozgramiając rozproszonych 

70ludów: Rusów, Pieczyngów i Turków (Węgrów) najeźdźców (il. 3 i 4) . W innym miejscu autor 
67mają uprzedzać o ich planach . Tak niepełny poucza, że powściągliwość wymagana jest także 

obraz sąsiedzkiego przecież państwa może świad- wśród obrońców, którzy zawsze powinni pozo-
czyć, że opis powstał przed upadkiem pierwsze- stawić w warowni grupę wojów wystarczającą dla 
go carstwa bułgarskiego (971). Fakt, że autor ochrony murów i bram. W czasie oblężenia przez 
dysponował tak ograniczonymi wiadomościami, wojska Michała IV Paflagończyka (1034-1041) 
wskazuje być może na świadome ograniczanie Bojany, opanowanej przez bułgarskich powstań-
przez stronę bułgarską dostępu do informacji, ców Piotra Deljana (1040-1040), dowodzący tymi 
a z pewnością na niewydolność zalecanego przez ostatnimi wojewoda Botko, ufny w swoją siłę, 
podręcznik  systemu  wywiadowczego. wyszedł wraz z całą załogą z twierdzy, aby stoczyć 

Znacznie obfitszych informacji o zmiennej bitwę z Grekami. Poniósł jednak dotkliwą porażkę, 
fortunie wojen bizantyńsko-bułgarskich dostarcza a wycofujące się niedobitki jego oddziału nie 
Strategikon napisany prawie wiek po rozpadzie zdołały zabezpieczyć bramy przed wtargnięciem 

71pierwszego państwa bułgarskiego, a niecałe pół Bizantyńczyków .
stulecia po podboju przez Bazylego II Bułgaro- Autor Strategikonu nie jest jednak w swoich 
bójcę (976-1025) jego zachodnich pozostałości. sądach jednostronny i w jego tekście możemy 
Jako przykład celowości wykorzystania w trud- także odnaleźć ślady chwały bułgarskiego oręża. 
nym terenie przewodników i zwiadowców przy- Za przykład skutecznego stosowania forteli może 
tacza Kekaumenos właśnie rozstrzygającą losy posłużyć opowieść o zdobyciu jednej z greckich 
wojny na korzyść Bazylego bitwę przy zasiece warowni przez wojska cara Symeona podczas 
w górach Zagora, tożsamą z bitwą pod Bielasi- jego wyprawy w 918 r. Nie mogąc opanować 
cą z 1014 r. Autor z dumą mówi, że autokrato- osamotnionej, lecz mężnie bronionej twierdzy 
rowi dzięki zastosowaniu zalecanych środków szturmem ani oblężeniem, bułgarski władca uciekł 
udało się pojmać czternaście tysięcy Bułgarów, się do podstępu. Uzgodniwszy z obrońcami 
pomimo że dowodził nimi znakomity strateg Sa- wszczęcie rozmów pokojowych, wysłał w posel-

68muel . Pomija natomiast opisane w Kronice Jana stwie krzepkich młodzieńców uzbrojonych w to-

64 Taką interpretację, zwracając uwagę na niezwykłość zestawienia obu narodów, proponuje G. F. Litavrin (Kekaumenos, 427). 
6Strategikon wspomina raz jeszcze o Waregach w zestawieniu z innym ludem, ale tym razem są to Frankowie (tamże, 296 ).

65 Kekaumenos, 336.
66 7 5 30De re militari, 15, 17, 21; 288 , 290 , 30 .
67 24-28Tamże, 18; 292 .
68 19-22Kekaumenos, 19; 168 .
69 36-44Skylitzes, 349 .
70 23 12 5 26Kekaumenos, 27; 176 -178 ; zob. też opis wydarzeń u Skylitzesa, 413 -414 .
71 22-32Kekaumenos, 33; 196 .
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74pory, którzy dotarłszy do bramy, odcięli skrzydła canych następnie jako granaty . Wielokrotnie 
wrót i otworzyli zdobywcom drogę wewnątrz jego zastosowanie ratowało cesarstwo, pomagając 

72murów . odeprzeć liczniejszych napastników. Nie powinno 
Niezwykłą informację o zdobyczach techno- zatem dziwić, że receptura produkcji tej bizan-

logii wojennej Bułgarów przekazuje nam Kekau- tyńskiej Wunderwaffe była ściśle strzeżona. Jesz-
menos, relacjonując oblężenie przez wojska Bazy- cze Konstantyn Porfirogeneta w O zarządzaniu 
lego II warowni Moria położonej pomiędzy Sofią cesarstwem nakazuje kategorycznie odmawiać 
a Płowdiwem. Aby wedrzeć się na wały, Grecy obcokrajowcom domagającym się, aby udostę-
usypali ziemno-drewnianą rampę. Jednak obrońcy pniono im recepturę ognia greckiego, powołując 
zaopatrzeni w pochodnie, żywicę i syfony z og- się przy tym na tradycję cesarską sięgającą 
niem greckim (purekbo/louj) podczas wypadu Konstantyna Wielkiego i Wolę Bożą. Surowym 

zakazem przekazywania obcym owej receptury spalili jej drewnianą konstrukcję. Kiedy nocą na-
obejmuje wszystkich bez wyjątku, poczynając od syp uległ zawaleniu, Bazyli został zmuszony do 
zwykłych poddanych, poprzez urzędników, aż po odstąpienia od oblężenia i pozostawił mieszkań-

73 patriarchę i cesarza. Za jego złamanie każdego ców  wolnymi .
z nich powinna spotkać kara anatemy i okrutnej Wynaleziony prawdopodobnie w r. 668 
śmierci w męczarniach. Ku przestrodze mających przez Kallinikosa z Heliopolis ogień grecki był 
nadzieję na uniknięcie kary przywołuje Porfiro-mieszanką łatwopalnych olejów, saletry, siarki 
geneta przykład jednego z dowódców, który sku-i smoły, którą wystrzeliwano z armatek-syfonów, 
szony łapówką otrzymaną od obcokrajowca prze-zarówno ręcznych (il. 5 i 7) jak i większych roz-
kazał mu pewną ilość ognia greckiego. Bóg, nie miarów (il. 6), albo wlewano do naczyń wyrzu-

Piotr Ł. Grotowski

72 12-31Tamże, 33; 198 .
73 32 12Tamże, 33; 196 -198 . 
74 Na temat ognia greckiego najpełniejszym opracowaniem jest obecnie monografia poświęcona jego wykorzystaniu w walkach 
morskich autorstwa Q. K. Korre/j (1995), zob. szczególnie 70-78: na temat genezy i rozmaitych mieszanin znanych pod tą 
nazwą. Podstawą dla rekonstrukcji wykonanych z żelaza lub miedzi ręcznych wyrzutni (zwanych również xeirosίfwnoj), za-
opatrzonych w metalową tarczkę osłonową, jest opis w Naumachica I 65, 30.

Il. 7. Ręczny miotacz ognia greckiego (pyrekbolus), rekonstrukcja wg T. Koliasa w Muzeum Wojska w Atenach. Rys. P. Grotowski.

Ill. 7. Hand-wielded Greek fire siphon (pyrekbolus), the reconstruction of T. Kolias in Museum of the Army in Athens. Drawn by P. Grotowski.
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mogąc ścierpieć tej zdrady, spalił wiarołomcę wione przyjaźnie wobec obcych i niechętnie 
75ogniem zesłanym z Nieba . Nie wiemy, czy sięgające po oręż. Ich taktyka polega na atako-

obrońcy Moiry dysponowali miotaczami zakupio- waniu z zasadzki i wycofywaniu się w trudno 
nymi u chciwego dowódcy. Jak każda cudowna dostępny teren dający im schronienie. Słabo 
broń posiadana w znikomych ilościach nie mogły uzbrojeni i niezdyscyplinowani nie stanowią 
one przesądzić o losach wojny. Uratowały jed- poważnego  zagrożenia  w  otwartym  starciu. 
nak miasto przed splądrowaniem i zniszczeniem, Inny obraz ludów słowiańskich rysuje się 
a posiadanie greckiego ognia przez Bułgarów jest w tekstach z X i XI stulecia. Mówi się w nich już 
zjawiskiem niezwykłym w całej historii uzbrojenia nie o Sklawach, lecz ruskich najemnikach służą-

76średniowiecznej  Europy . cych w armii cesarskiej oraz stawiających zacięty 
Reasumując, możemy stwierdzić, że bizan- opór Bułgarach. Przemiana ta znajduje swoje 

tyńskie traktaty wojskowe stanowią ważne potwierdzenie w wykopaliskach archeologicz-
uzupełnienie greckich źródeł pisanych do dziejów nych z bułgarskiej Pliski i Presławia. Po czterystu 
kształtowania się systemu wojskowego ludów latach konfliktów Słowianie przyswoili sobie 
słowiańskich. Ze względu na zawarte w nich sposoby prowadzenia wojen i rynsztunek swoich 
informacje możemy podzielić je na dwie grupy. wrogów: Awarów, Bułgarów, Bizantyńczyków 
Pierwsza z nich, obejmująca podręczniki Maury- i innych, przez co stali się równorzędnym prze-
cego i Leona Filozofa, ukazuje wczesnośred- ciwnikiem w nieustannych starciach, których 
niowiecznych Słowian i Antów jako ludy nasta- polem  pozostawała  średniowieczna  Europa.
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The earliest historical sources describing the cus- the decisive role played by the Avars remaining in 
toms of Slavs are the accounts of Greek writers. coalition with Persians, and their numerical strength. 
The information on warfare customs may be found not The third group is made up of the latest treaties from 
only in the chroniclers' accounts but also in military the second half of the 10th and 11th centuries. They are 
handbooks. Although treaties of this type are a conti- much more precise in characterising the individual 
nuation of ancient military writing and tend to imitate its nations: Serbs, Bulgarians, and Ruthenians. They also 
forms, due to their utilitarian character they may be re- differ in the realities described and in the details of des-
garded as a particularly credible source for a historian. criptions. The most information is contained in the la-

This category of texts may be divided into three test Byzantine military handbook – Strategikon by Keka-
groups according to their value for the studies of umenos (the 3rd quarter of the 11th cent). It is the result of 
the weaponry and tactics of Slavs. The earliest treaties its form, distinguishing it from the earlier treaties, which 
created until the mid 6th century and subsequent highly made frequent allusions to the examples taken from 
specialist handbooks on water combat, the art of siege, historical events, as well as from the family bonds of 
and the methods of harassing Arabs do not contain any the author who probably came from Thessalia. Apart 
significant knowledge on Slavs. The second group con- from the descriptions known from other sources, such as 
sists mainly of two extensive treaties from the latter the siege of Thessaloniki by Alusianos in 1041, special 
half of the first millennium: Strategikon, attributed attention should be paid to the reference of the use of 
to Emperor Maurice, and Tactics by Leon VI modelled hand-wielded Greek fire siphons by the Bulgarian 
on the former work. In both works the description defenders of the Moir castle against the besieging troops 
of Slavonic Sklawoi and Antoi and the remarks on their of Basil II. Both the fact of possessing technologically 
military customs are a paraphrase of the description advanced weapons and other information conveyed by 
contained in Wars by Procopius of Caesarea [VII 14/25- this group of treaties create, unlike in other contempo-
26]. They describe the weapons of Slavs as consisting rary handbooks, a picture of well armed and trained 
of javelins, bows, and small shields – the equipment troops of individual Slavic states, whose military value 
of light armoured troops. The tactics of those tribes was was  parallel  to  the  Byzantine  army. 
limited to setting up ambushes, whilst in open fights The difference between perceiving the military 
they were defeated even by a less numerous enemy. strength of Slavs in the handbooks from 6th/7th and 
On the one hand, such a picture is in sharp contrast to 9th/10h centuries and in the latest treaties from the end of 
the knowledge about the excellently armed and armoured the 10th and 11th centuries indicates the changes in 
Avar, Persian and Bulgarian troops, while on the other, the art of war of that ethnic group, which is also con-
it appears to confirm the opinions about the peaceful firmed by the archaeological material. The weaponry 
character of Slavs and their friendly attitude to stran- and tactics of the Slavic neighbours of the Empire 
gers. Bearing this in mind, their successful confronta- changed substantially from their first appearance on 
tion with Byzantium in the Balkans in the 6th-7th the River Dunaj to the formation of independent states 
centuries should be explained by the simultaneous in the 10th cent., and were adapted to the warfare 
involvement of Byzantium in the war against Persia, methods  of  their  enemies.
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