
 

 „Święty król” – wykład z cyklu „Psychologia fatum” 

Witam państwa. Zapraszam na nowe opowieści, tym razem na temat królów. „Hen 
przed wielu, wielu laty, żył król możny i bogaty” – to słowa hrabiego Fredry. Dalszy 
ciąg tekstu jest mniej poważny, bardziej frywolny, ale my, mówiąc o królu, właściwie 
nie bardzo wiemy, kto to jest. W Polsce nie żyje już właściwie nikt, kto pamiętałby 
chociaż cara. Pamiętamy towarzyszy sekretarzy, naszych prezydentów, ale nikt nie 
pamięta kogoś, kto piastowałby stanowisko króla, cesarza czy cara. Jest to zupełnie 
inna funkcja, która niesie ze sobą inne relacje między społeczeństwem a tą 
jednostką. Jeżeli mówimy: „król”, nasza wyobraźnia, sterowana obrazami na przykład 
z „Władcy Pierścieni”, automatycznie z takimi bohaterami kojarzy to pojęcie. W 
głowie pojawiają się nam zdania takie, jak: „oczekiwanie na króla”, „brak króla”, „król 
chory”. Zazwyczaj wyobrażamy go sobie tak, jak widzimy na tym zdjęciu. A więc jakiś 
poważny człowiek, z brodą, z długimi włosami, w koronie. Ale jakie pełnił funkcje i 
skąd się właściwie wziął? 
 
Ten władca w koronie i w majestacie to Karol Wielki. Pokazuję go państwu na 
początku z tej przyczyny, że jest to patron Unii Europejskiej. Kim był? Po upadku 
Imperium Rzymskiego był pierwszym władcą zachodniej Europy, który zjednoczył 
spore obszary naszego kontynentu. Co istotne, od jego imienia „Karol” wzięło się 
nasze słowo „król”. Jest to źródło nie tylko etymologiczne – z Karolem wiąże się też 
pewien wzorzec zachowania, niebywale sugestywny dla ludów, które mieszkały we 
wschodniej części Europy. Karol Wielki zjednoczył część Europy, został koronowany 
przez papieża na cesarza. Miało to być restytucją Cesarstwa Rzymskiego. 
Cesarstwo to nie przetrwało długo – padło, bo zaczęto je dzielić. Restytucja nastąpiła 
dopiero za czasów Ottona II – Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego przetrwało 
do czasów napoleońskich. Koniec XVIII wieku jest zakończeniem tego epizodu w 
dziejach Europy. Karol Wielki odegrał ogromną rolę chociażby w tym, że do jego 
duchowej spuścizny odwoływali się władcy francuscy. Na kolejnym obrazie widzimy 
Ludwika, władcę Francji. Ludwik był nazwany „ojcem narodu”. 
 
Zacznijmy jednak od pojęcia władzy. Skąd się wzięło? Czym ona jest? I jak była 
pojmowana? Za kilka dni obchodzić będziemy rocznicę Konstytucji Trzeciego Maja. 
Jakiś czas wcześniej niż Konstytucja Trzeciego Maja została uchwalona również 
konstytucja Stanów Zjednoczonych. Oba dokumenty zostały skonstruowane przez 
masonów, odpowiednio – polskich i amerykańskich. Są zasadniczo różne, ale bardzo 
szczycimy się tym, że mamy wspaniałą konstytucję. Wielu Polaków, głównie w XIX 
wieku, oddawało za ten mit krew i życie. Masoni byli potępieni przez Kościół, jak jest 
zresztą do dziś, uważani są bowiem za tajnego wroga, który ma konszachty z 
szatanem. Również wszelkie masońskie wytwory są dziełem szatana – konstytucja 
wpisuje się w ten schemat, dlatego może dziwić, że jest przez nasz Kościół 
hołubiona. Spróbujmy naprędce zanalizować obie konstytucje. 
 
Zaczniemy od inwokacji. Na początek: „W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego.” 
Następnie mamy tekst: „Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski i 
Wielki Książę”. Spójrzmy na konstytucję Stanów Zjednoczonych: „We, the people” – 
„My, ludzie” czy „My, naród”. Jaka jest zatem inwokacja? „My, naród Stanów 
Zjednoczonych, w celu umocnienia unii, ugruntowania sprawiedliwości, zapewnienia 



ładu wewnętrznego i środków na wspólną obronę (…) ustanawiamy i przyjmujemy tę 
oto Konstytucję Stanów Zjednoczonych Ameryki”. A dalej: „Artykuł Pierwszy – władzę 
ustawodawczą sprawować będzie Kongres Stanów Zjednoczonych, który składał się 
będzie z Senatu i Izby Reprezentantów.” Zatem konkretnie, od razu przechodzimy do 
rzeczy. Teraz Konstytucja Trzeciego Maja, punkt pierwszy: „Religia panująca. Religią 
narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej 
prawami; przejście od wiary panującej do jakiejkolwiek innej jest zabronione pod 
karami apostazji. Że zaś ta sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich 
naszych, przeto wszystkim ludziom, jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój w wierze i 
opiekę rządową winniśmy. I dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach 
polskich podług ustaw krajowych warujemy.” Co na to konstytucja Stanów 
Zjednoczonych? Poprawka pierwsza: „Kongres nie może stanowić ustaw 
wprowadzających religię albo zabraniających swobodnego wykonywania praktyk 
religijnych; ani ustaw ograniczających wolność słowa lub pracy, albo naruszających 
prawo do swobodnego odbywania zebrań i wnoszenia do rządu petycji o naprawę 
krzywd.” Zupełnie co innego. Popatrzmy dalej na polski dokument: „Król, władza 
wykonawcza. (...) Tron polski elekcyjnym przez familię mieć na zawsze chcemy i 
stanowimy” – to znaczy, że żaden rząd, nawet najdoskonalszy, bez dzielonej władzy 
wykonawczej istnieć nie może. W tym jest całe uzasadnienie, dlaczego w Polsce 
musi być król. Polecam państwu tekst Konstytucji, bo jestem święcie przekonany, że 
co najmniej dziewięćdziesiąt procent ludzi, którzy trzeciego maja wywieszają 
sztandary i cieszą się, tego tekstu nie zna. Czytajmy dalej: „Stanowimy przeto, iż po 
życiu, jakiego nam dobroć boska pozwoli, elektor dzisiejszy saski w Polszcze 
królować będzie. Dynastia przyszłych królów polskich zacznie się na osobie 
Fryderyka Augusta, dzisiejszego elektora saskiego, którego sukcesorom de lumbis z 
płci męskiej tron polski przeznaczamy. Najstarszy syn króla panującego po ojcu na 
tron następować ma. Gdyby zaś dzisiejszy elektor saski nie miał potomstwa płci 
męskiej, tedy mąż przez elektora za zgodą Stanów zgromadzonych córce jego 
obrany zaczynać ma linie następstwa płci męskiej do tronu polskiego”. Okazuje się, 
że nasi przodkowie przelewali krew za to, żeby elektor saski, czyli jak dzisiaj 
mówimy: „Niemiec”, rządził Polakami. 
 
Jakie są skutki tego stanu rzeczy? Dziś, z perspektywy kilku wieków, możemy je 
spokojnie ocenić. Konstytucja Stanów Zjednoczonych zbudowała mocarstwo 
światowe. Naród amerykański należy do jednego z najbardziej religijnych narodów. 
Konstytucja Trzeciego Maja pozostawiła po sobie tylko dzień, który obchodzimy jako 
święto i mit. Nic poza tym. Państwo upadło. Ale w przytoczonych słowach zawiera się 
pojęcie władzy, czyli jest jakaś władza. Mamy tu do czynienia z dwiema zupełnie 
różnymi jej koncepcjami. Jedna, archaiczna – to odnosi się do tej polskiej – i druga, 
nowoczesna. Władza w formie archaicznej pochodzi od boga lub od bóstw. Jest 
mocą, która spływa na daną jednostkę pełniącą funkcję króla. W drugiej koncepcji, 
nowożytnej, a tą dziś zdajemy się wyznawać, chodzi o to, że część swojej wolności i 
swoich praw oddajemy danej osobie, wybranej przez nas większością głosów. Innymi 
słowy, scedujemy część naszej wolności na to, żeby ktoś w naszym imieniu rządził 
krajem przez ściśle określony okres. W wypadku króla jest to dożywocie. 
 
U Celtów o tym, który z kandydatów będzie królem, decydowali druidzi – nie naród 
jako całość, lecz wybrańcy. Zobaczmy, jak to wyglądało: to pieczęć z 1400 roku 
przed naszą erą. Święta góra, na świętej górze jest bogini i bogini wręcza berło 
królowi. Jest to akt ówczesnej koronacji. Władza spływa na danego osobnika od 



bóstwa. Oto kolejny przykład: Iran, Ardaszir I otrzymuje od Ahura Mazdy koronę, a 
właściwie krąg symbolizujący kosmos. Tu mamy Ptolemeusza, jednego z władców 
ptolemejskich, czyli tych, którzy nastąpili po Aleksandrze Wielkim. Jest koronowany 
przez dwie boginie, jedna jest w koronie Dolnego Egiptu, a druga w koronie Górnego 
Egiptu. Władza pochodzi od bóstw. W wypadku chrześcijaństwa, władza oczywiście 
pochodzi od Chrystusa. To jest ikonografia z XII wieku. Chrystus wręcza prawą ręką 
klucz papieżowi, co ma swój symboliczny ciężar (to władza duchowa) i miecz królowi. 
Miecz ma znaczenia, o których jeszcze wspomnę. I następny obrazek. Chrystus, 
cesarz i cesarzowa. W tym wypadku jest to Konrad II. Jaka jest ich relacja w 
stosunku do Chrystusa, od którego otrzymują władzę? W tak zwanej 
pogańszczyźnie, czyli u Skandynawów, władcy, którzy rządzili Germanami, wywodzili 
swój ród, a zatem i władzę, od Thora, boga burzy i piorunów, od Frigga, boga 
płodności, od Freja i od Odyna, który po pewnym czasie został bóstwem naczelnym. 
Potem oczywiście zastąpił te bóstwa Chrystus. W Chinach koncepcja była 
następująca: cesarz jest synem niebios. Tę myśl rozwijał Konfucjusz i następny z 
filozofów, a zarazem i twórców pewnej etyki, moralności chińskiej, Mencjusz. 
Możemy zobaczyć to na tym obrazie: niebo to sakralna przestrzeń, władca to cesarz 
chiński, następnie widać głowę rodziny i resztę rodziny. Widoczna jest ta piramida. 
Cesarz jest zarazem synem niebios i głową narodu jako takiego. 
 
Mamy w tym miejscu doskonały przykład archetypu ojca. Widzimy to dokładnie we 
wszystkich innych relacjach dotyczących króla. Król jest ojcem narodu. Jest, tak jak w 
wypadku Hammurabiego i Szamasza, także prawodawcą. Otrzymuje od bóstwa 
najwyższego, w tym wypadku Szamasza, władzę sądzenia ludzi, wyrokowania. 
Jedynie król ma legalne prawo zabijania. Powtarza się to u wszystkich władców. 
 
Władzę można stracić. Pojmowana była ona też jako moc, która odpływa i już nie 
działa. Na slajdzie widzimy, jak jeden z maharadżów hinduskich przekazuje władzę 
nad swoim terytorium Anglikom. Władzę można stracić w wyniku najazdów lub 
różnych perturbacji wewnętrznych. 
 
Król jest osobą świętą. Niektórzy badacze podkreślają, że mówienie: „święty król” jest 
pleonazmem. Te terminy – rzymski „rex”, grecki „basileus”, „cesarz”, „cezar”, „car”, 
czy „mikado”, „kalif” – odnoszą się w gruncie rzeczy do osoby, która jest przepełniona 
mocą boską. Jest święta. Mamy ogromne zróżnicowanie zachowań w stosunku do tej 
osoby, obowiązków, jakie wynikają z panowania. Na przykład władcy nie wolno 
chodzić po gołej ziemi, nie wolno mu kontaktować się z ludźmi, nie wolno go dotykać. 
Niektórzy władcy zakrywali twarz lub chowali się za parawanami, gdy miał ich 
dosięgnąć niepożądany wzrok. Istniało przekonanie, że król jest osobą tak świętą, że 
ktokolwiek podszedł do niego, musiał paść na twarz. Ale za to władca, jeśli otrzymał 
moc, był zobowiązany do dobrych relacji z bóstwem, które ją nadało. I tak są 
przedstawiani wszyscy władcy, gdziekolwiek mamy z tym do czynienia. To jeden z 
sumeryjskich władców, nazywa się Gudea. Składa dłonie w geście pobożności. To 
posążek faraona, który składa na klęczkach ofiarę dla bogów. Mamy przykład 
kolejnego władcy, Ehnapa, też modli się do swojego bóstwa, boga Atona. To także 
Mezopotamia, u góry są symbole bogów słońca i księżyca, święta góra. To z kolei 
władca irański, perski Artakserkses II, który składa ofiarę, modli się do Ahura Mazdy. 
Obok jest ołtarz ognia, a u góry wyobrażenie tego mazdaickiego bóstwa. Podobnie 
władcy Ankoru, czyli królestwa, które funkcjonowało na terenie dzisiejszej Kambodży. 
Gigantyczne tereny poświęcone były wyobrażeniom religijnym. Widzimy ogromne 



głowy Buddy i bóstw hinduskich. Z kolei tu mamy władcę Majów, nazywa się ładnie – 
Tarcza Jaguara, występuje w odpowiednim przybraniu głowy i z wachlarzem, co 
również jest istotne, ale tu na dole klęczy jego żona i wykonuje dziwne rzeczy. 
Mianowicie przez język przeciąga sznur z kolcami. Po co? Po to, żeby krew, a język 
jest silnie ukrwiony, spłynęła na dół do misy. Jest to ofiara dla bogów, szczególnie 
ważna w wypadku Ameryki Środkowej. W tamtych krainach krew była istotnym, 
najistotniejszym elementem we wszystkich ofiarach. A krew króla jest nasączona 
szczególną mocą. Królowa przy użyciu między innymi ziół psychoaktywnych 
doświadczała wizji. Te wizje miały rzutować na przyszłe działania, gdyż bogowie 
przekazywali przez nie swoją wolę. Ale obowiązek wypełnienia jej należał do króla. 
Władcy Majów przebijali swoje członki odpowiednimi krzemiennymi przekłuwaczami, 
ich krew była zbierana i wylewana na ołtarze. Król jest nie tylko ziemią, ale całym 
ludem. Odpowiada za swoją krainę, dokładnie za wszystko. Przede wszystkim za 
płodność, za szczęście, za funkcjonowanie całej społeczności w szczęściu. Jest 
łącznikiem między tą społecznością a bogami. 
 
Jak dokonywał się bardzo ważny akt intronizacji? W społecznościach 
przedchrześcijańskich wybór króla rozpoczynał się od zestawu różnych działań, prób, 
żeby sprawdzić, który z danych konkurentów jest najlepszy. Bogowie mieli go 
wskazać, powiedzieć: „to ten”. Mogło się to ujawnić na przykład przez wyciągnięcie 
miecza z kamienia, u Celtów praktykowano wyścigi na rydwanach, polowanie na 
dzika, w starym Egipcie miały miejsce biegi, gdzie nawet faraon już po intronizacji 
musiał biec wzdłuż pewnej trasy, żeby pokazać, że jest pełen wigoru i siły. Jego stan 
zdrowia rzutował na pomyślność całej ziemi. Jeżeli był chory, kraina była chora. Tak 
funkcjonuje też archetyp ojca. W dzisiejszych czasach był on widoczny w Rosji za 
czasów Jelcyna. Jelcyn był postrzegany jako następca carów i ponieważ był chory, 
miał problemy z alkoholizmem, depresję – państwo było uważane za chore. Dziesięć 
lat temu pisałem, że jego następca, Putin, jest wojownikiem. I stworzy Rosję. I tak się 
stało, bo te archetypy tak funkcjonują. Wracając do Celtów – mamy przekaz 
GiraldusaCambrensisa z XII wieku o tym, jak się odbywał akt koronacji królów w 
Usterze. To coś, co nas szokuje. Bo w obecności wszystkich poddanych człowiek, 
który miał zostać królem, musiał kopulować z białą klaczą. Po skończeniu tego czynu 
klacz zabijano, mięso było przyrządzane i cały lud jadł je, natomiast król pił rosół i 
nawet kąpał się w wielkim kotle. Czy takie kotły były u Celtów? Tu widzimy model 
takiego kotła pochodzący z Austrii. Ten model świadczy o tym, że w przeszłości, w 
IV/V wieku p.n.e to były naprawdę potężne kotły. I w istocie tak było. Ale co to 
wszystko oznacza? Czy to są bajeczki? Proszę bardzo, okolice BalcaMonica, 
północne Włochy. Mężczyzna podnosi trzy palce do góry. To akt przysięgi. Do dziś 
dnia praktykowany – niedawno widziałem podczas tych smutnych wydarzeń przed 
Pałacem Prezydenckim, jak niektórzy harcerze podnosili trzy palce w górę. 
Starożytny, dawny gest przysięgi. Co oznaczało to wszystko? Klacz jest wcieleniem 
bogini, bogini ziemi tej krainy. Król zaślubia tę boginię. Proszę pamiętać, że nawet w 
Biblii, jeżeli czytamy, że: „i wtedy Abraham poznał kobietę”, było to dla starożytnych 
synonimem: „spał z nią”, „odbył z nią akt płciowy”. Ale „poznać” i „zawładnąć” to 
jeszcze nie to samo. I zjedzenie to rodzaj komunii. Istotna była też krew, którą z 
zabitego zwierzęcia uzyskiwano. To u Celtów. 
 
Król był namaszczony. Tutaj mamy prosty przykład, Rotten II władca sycylijski. 
Chrystus nakłada mu na głowę koronę. To Chrystus koronuje królów, choć potem w 
historii było inaczej. Jak? Tutaj mamy koronację Karola Wielkiego, na jego głowę 



koronę kładzie mu już papież. I tu jeszcze jedno wyobrażenie tego samego, 800 rok, 
Bazylika Świętego Piotra w Rzymie. Inna koronacja, Ludwika I, podobna historia – 
koronuje papież. Ciągle się to powtarza, władza kościelna czy władza duchowa w 
imieniu danego bóstwa koronuje króla, namaszcza go. Ceremoniał koronacji królów 
chrześcijańskich jest niesłychane rozbudowany. Jeżeli ktoś oglądał koronację króla 
angielskiego, to widział, jakie to podniosłe wydarzenie. Są śpiewy chóralne, msze, 
najróżniejsze rzeczy. Ale najistotniejsze jest namaszczenie. To jest tradycja, która 
bierze się z Biblii, ale trzeba dodać, że na Bliskim Wschodzie już królowie hetyccy 
byli namaszczani boskimi olejami. W wypadku królów chrześcijańskich to jest 
krzyżmo, w wypadku królów francuskich do krzyżma dolewało się kilka kropel ze 
świętej ampułki. Papież, a potem już arcybiskup w poszczególnych krajach, 
namaszczał czubek głowy, pierś, plecy, ramiona, zgięcia łokci i dłonie, dziewięć 
różnych miejsc. Wówczas najważniejszy akt był zakończony. To, co państwo widzą, 
jest odwróceniem pewnej sytuacji. Otóż to jest obraz Dawida, malarza 
napoleońskiego, który przedstawia koronację cesarza Napoleona. Napoleon 
Bonaparte, który w oczach Europy monarchicznej był uzurpatorem, takim, który nagle 
ma ambicję wejścia do pierwszej ligi monarchów, robi coś takiego: ściąga papieża, 
dokonuje wielkiej ceremonii, a papież wkłada mu na głowę wieniec, czyli symbol 
rzymski. Korona rzymska to jest złoty wieniec. Ale Napoleon robi jeszcze dziwniejszą 
rzecz. Mianowicie bierze tę drugą koronę i nakłada swojej małżonce Józefinie, czyli 
daje do zrozumienia, że władza, czyli to, że on czyni z Józefiny cesarzową, pochodzi 
od niego. A papież bierze udział w tym wydarzeniu tylko dla ilustracji. 
 
Tutaj mamy Napoleona w pełnym ordynku monarszym, w płaszczu cesarskim i 
widzimy różne elementy stroju. Chciałbym państwu zwrócić na to uwagę, bo mamy tu 
do czynienia z różnymi świętymi przedmiotami. Korona, berło, jabłko królewskie, 
buty, które musi mieć i oczywiście płaszcz. Każdy z tych przedmiotów ma bardzo 
istotne znaczenie. 
 
Ale zacznijmy od podstawowej rzeczy – krzesełko, na którym dany władca siedzi 
nazywamy tronem. Na tym krzesełku może usiąść tylko i wyłącznie dany władca, 
ewentualnie po jego śmierci następca. Tron to przedmiot święty, w niektórych 
kulturach jemu samemu oddawano cześć. Pustemu krzesłu, pustemu fotelikowi. Na 
przykład w Afryce, w plemieniu Aszanti, złoty tron miał moc boską, miał w sobie istotę 
władzy, był jak bóstwo, jak ikona. Tu mamy przykład, na jednym z terenów w 
południowej Azji. To tron maharadżów. W środku widzimy najsłynniejszy tron 
Tutenchamona, a z prawej strony jest tron z czasów rzymskich, wydobyty ze świątyni 
Nitre. Z kolei tu mamy tron z epoki brązu, w Knossos. To tron, którego na ścianach 
pilnują dwa gryfy, a więc tron, który już samym swoim wyobrażeniem odnosi się do 
sacrum. Widzieliście państwo, jak wyglądał Karol Wielki, a to jest kaplica cesarska w 
Akwizgranie w latach 790- 805. Tak wygląda tron Karol Wielkiego: prosty, 
nieskomplikowany fotelik. Na tym tronie też siadywali jego następcy. Tu z kolei mamy 
tron królów angielskich. Proszę zwrócić uwagę, co tu się dokładnie znajduje. Tu jest 
kamień. Oglądałem ten tron, ale już bez kamienia. Ten kamień pochodzi ze Skane i 
na tym kamieniu władcy północnej Brytanii byli koronowani. Anglicy ten tron zagrabili 
w czasach Edwarda I i żeby udawać, że władza sakralna nad całością wyspy należy 
do nich, wsadzili pod tron głaz. Kamień oznacza stałość, wieczność, niezmienność. 
To nie jest przypadek, taka jest symbolika kamienia. A co tu mamy? Prosta bryła. Ale 
co to jest? To jest tron Timura, jednego z najpotężniejszych władców środkowej Azji, 
okrutnika, który terroryzował znaczne przestrzenie, stworzył imperium, ale stworzył 



również wspaniałą Samarkandę. Prosty mebel kolejnego władcy z Mezopotamii. 
Wszystkie zdobienia mają swoje znaczenie. Jeszcze raz tron Tutenchamona, 
okapujący złotem. Miałem przyjemność oglądania go w muzeum w Kairze, w 
Muzeum Egipskim. Wspaniały. 
 
Następną rzeczą jest przybranie głowy, korona. My wyobrażamy sobie króla tak, jak 
pokazałem na pierwszej rycinie, czyli korona ze szpicami, obręcz. Ale władcy 
posiadają różne przybrania głowy. To jest korona władców asyryjskich, spiczasta 
czapka ze stożkiem u góry i tasiemką spływającą na plecy. Ale w ręku trzymać 
można również kij, on też jest symbolem władzy. Tron Lwa – to jest tron maharadżów 
hinduskich, bogato zdobiony złotem. Niestety, nie udało mi się zdobyć pewnego 
zdjęcia. W Zakazanym Mieście w Pekinie jest tron cesarski, niezwykły, ponieważ 
przedstawia on smoka. Cesarz chiński siedzi na Tronie Smoka, tu był Tron Lwa. Ale 
wszystkie te zwierzęta, łącznie ze smokiem, mają swoje głębokie znaczenie. Władcy 
mają różne przybrania głów, ale przede wszystkim ci, którzy wojowali, mają 
specyficzne hełmy. Przede wszystkim pełne złota, bogate w ozdoby. Tu mamy hełm 
Mastelenduga, władcy z Mezopotamii, i wspaniały hełm jednego z królów celtyckich z 
terenów Francji. To jest hełm jednego z władców angielskich odkryty w grobowcu 
SuttonHoo w Anglii, też zdobiony złotem. Niedawno w Kazachstanie odkryto tego 
typu biżuterię monarszą, strój z naszytymi aplikacjami i przybranie głowy. Korona 
Ottona I to korona Cesarstwa Rzymskiego, mnóstwo w niej złota, mnóstwo drogich 
kamieni i wyobrażeń, które łączą cesarza z Bogiem – w tym wypadku jest to krzyż. 
To tak zwana Korona Świętego Ludwika. W ogóle stroje cesarskie i królewskie 
zrobione są najczęściej ze złota i pełne są cennych klejnotów. Cesarz czy król jest 
tymi klejnotami oblepiony. Nie dlatego, żeby podkreślić bogactwo, ale poszczególne 
kamyczki – rubiny, szmaragdy, szafiry – mają odpowiednią symbolikę. U góry jest 
korona Świętego Stefana. Jest zrobiona w ten sposób, że przedstawia okrąg, 
właściwie, patrząc z góry, jest to klasyczna mandala. W tej mandali punkt centralny 
to krzyż. Wszystkie korony, obojętnie jakiego kształtu, stawiają króla w środku świata, 
są symbolem centrum. Tak samo pas magiczny u wielu władców symbolizuje okrąg 
ziemi, ale też oddziela go od pozostałych swoją mocą. Tu widzimy wspaniałe klejnoty 
z naszych terenów, słynną koronę ze Środy Śląskiej, prawdopodobnie należącą do 
któregoś z królów czeskich. I korony naszych królów wydobyte z grobowców. Ale 
proszę się nie smucić, że są tak ubogo zdobione w stosunku do tych, które 
widzieliśmy poprzednio. To są korony grobowe, czyli składane z władcą do grobu. 
Natomiast insygnia królewskie przechodzą z króla na króla. One posiadają moc. 
Takie przekonanie występuje u wszystkich ludów. Korona świadczy o tym, że to jest 
król. Tak jak jego płaszcz, który zazwyczaj przypomina też ornat, czyli jest formą 
okręgu z wyciętym otworem na głowę. Krąg oznacza widnokrąg. Władca jest centrum 
widnokręgu, ciągle jest centrum świata. Ta idea centrum jest u wszystkich władców 
niesłychanie mocno zaznaczona, to samo widzimy na tych koronach. 
 
Berła są różne. Zaczynają się od prostych kijów – niektórzy dowodzą, że berło to 
prosty kij pasterski. Ale nie tylko, kij służy też do walki, w pewnym momencie zostaje 
zaś zastąpiony przez włócznię, świętą włócznię. Kolejny ważny atrybut to wachlarz 
czy, jak u różnych królów afrykańskich, miotełka do omiatania, opędzania się od 
much, albo parasol. Jeżeli w Boże Ciało widzimy baldachim, to ten baldachim to nie 
jest parasol, który służy do tego, żeby biedny ksiądz, który niesie Najświętszy 
Sakrament, się nie spocił. Baldachim symbolizuje niebiosa, a cztery kołki – cztery 
strony świata. Wszystko ma swoje symboliczne znaczenie. Podobnie jest z 



parasolem. 
 
Generalnie atrybutem króla jest broń: topór w okresu neolitu, potem włócznia, miecz, 
łuk. Jest to narzędzie śmiercionośne, ponieważ jedynie król posiada legalne prawo 
zabijania. Nikt z jego poddanych nie ma prawa nikogo zabić. Za zabicie jest kara. 
Król może to uczynić, ale trzeba pamiętać, że za wszelkie swoje czyny odpowiada 
przed bogami. Jeżeli coś wykona nie tak, to natychmiast cała kraina cierpi. Gdy jest 
na przykład posucha, gradobicia, głód, zaraza – wtedy cała wina spada na króla. I to 
król musi za to pokutować. To jest znana kopia włóczni Świętego Maurycego. Nasz 
Chrobry dostał tę kopię od Ottona III w Gnieźnie – wymienili się: Bolesław dał 
Ottonowi ramię Świętego Wojciecha, a Otton podarował kopię świętej włóczni. To 
jest słynna „spear of destiny” – „włócznia przeznaczenia”, która miała ogromne 
znaczenie w Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego, do której pretendowali, 
poszukując mocy, między innymi Napoleon i Hitler. Tu widzimy chińską cesarzową. 
Na jej szatach są między innymi wyszyte smoki. Mówiłem już, że smok u Chińczyków 
ma ogromne znaczenie. To jest „lung”, moc niewidzialna, porównywałem to do prądu 
elektrycznego – nie widzimy go, ale prąd może zarówno oświetlić, jak i zabić. 
Umiejętność kierowania tą energią, mocą, należała do nauk chińskich – czyli 
fruwanie na smoku jest tym, co cesarz powinien umieć. Cesarzowa ma smoki na 
swojej szacie. 
 
W ogóle szaty królewskie są pełne najprzeróżniejszych amuletów. To jest klejnot z 
grobu Tutenchamona w kształcie żuczka ze skrzydełkami – to amulet 
przedstawiający Ra, ważnego boga Egiptu. Po śmierci dusza faraona łączy się z 
bóstwem, jest tym bóstwem, przeprowadza słońce. Jest temu poświęcona ogromna 
mitologia, są ryty związane z przechodzeniem na drugi świat. Tak wyglądał władca 
Mohendżo-Daro. Tak drugi król rzymski, NumaPompiliusz. Chciałbym zwrócić 
państwa uwagę na to, że nie wszyscy władcy byli portretowani w swoich szatach 
pontyfikalnych. Dziś widzimy, jak król szwedzki maszeruje w garniturze i trudno go 
rozróżnić w tłumie, ale w pewnym sytuacjach, związanych głównie z koronacją i z 
bardzo ważnymi wydarzeniami, głównie religijnymi, król musi włożyć oficjalne szaty. 
To jest Filip II, król macedoński, ojciec Aleksandra Wielkiego. To Dariusz I, bitwa pod 
Issos. To jest mozaika z Pompejów. Jeszcze raz Aleksander, tym razem w hełmie w 
postaci głowy lwa. Aleksander u swoich był tylko królem, ale w momencie, kiedy 
dotarł do oazy w Siwach w Egipcie i dowiedział się, że jest synem boga – wówczas 
wschodnie ludy uznały go za niego. Był czczony jako bóg. Dla Macedończyków 
ciągle był tylko synem Filipa. Tu jest Juliusz Cezar, od jego imienia bierze się słowo 
cesarz, car i Keiser. Jego władza była gigantyczna. 
 
Jeszcze jedno: akt koronacji, intronizacji, daje władcy nową osobowość. Oktawian 
otrzymał po uzyskaniu władzy najwyższej nowe imię, nazwał się Augustem. 
 
Cesarze zwykle przedstawieni są albo w togach, albo jako wojownicy w zbrojach. No 
i mój ulubiony cesarz – jeżeli w ogóle mogę mówić o jakichś ulubieńcach cesarskich 
– Marek Aureliusz, ze względu na swoją stoicką filozofię. Wojownik, filozof, który 
patrzył z wielkim dystansem na wiele spraw, między innymi na sławę. A tak 
wyglądają władcy Afryki, chociażby tu – Beinut z XVII wieku, tutaj władca OnikurIhes 
z XIII wieku, z charakterystycznym przybraniem głowy, które też miało charakter 
sakralny. Tak wyobrażano Dżyngis-Chana na tronie, tutaj mamy Tamerlana, o którym 
wspominałem, to Timur Kulawy i jego słynny tron. Maharadżowie; maharadża to 



znaczy dosłownie: „wielki król”, ale to tytuł, który odnosił się do lokalnego władcy, w 
tym wypadku to Benares. I tu też maharadża Barodi, proszę zobaczyć klejnoty, które 
miał na sobie. Tu inny dwór mongolskich władców i królowie europejscy. Wilhelm 
Zdobywca, ten, który podbił Anglię, ale mimo, że był księciem, nie mógł pretendować 
do tronu królewskiego. Dopiero po koronacji, po spacyfikowaniu Anglii, został 
koronowany i wtedy uznano, że został królem. Do momentu, kiedy nie był 
koronowany, nie miał znaczenia, był zwyczajnym wojownikiem. Proszę jeszcze raz 
przyjrzeć się różnym atrybutom władzy chrześcijańskich królów europejskich. Edward 
III, Elżbieta I – szata pełna pereł i klejnotów, nieszczęsny król Karol I brytyjski. 
 
I jeszcze jedna rzecz. Proszę państwa, w przekonaniu wielu ludów, a znalazło to 
najlepszy wyraz między innymi u Persów, król otrzymuje sakralną moc, która daje 
światło, to jest „nimb”. Ta moc nazywała się „farenah” czy „far” (to oboczne 
znaczenie). Jako far władca przekazuje po śmierci tę moc swojemu następcy. Od 
pewnego momentu władców perskich – a jeszcze wcześniej niektórych cesarzy 
rzymskich, bizantyjskich, władców z terenów Azji – przedstawiano w aureoli, tak jak 
świętych, jak Buddów, z płomieniem wokół głowy. Ciągnęło się to do XIX wieku. W 
momencie, kiedy Cesarstwo Rzymskie przyjęło religię chrześcijańską, nastąpiły 
pewne zmiany. Na początku jest biskup Rzymu, potem on zostaje papieżem, ale 
papieża nominuje cesarz. Tak było aż do VIII wieku. Natomiast cesarz, szczególnie 
cesarz bizantyjski, jest jednocześnie najwyższym przełożonym Kościoła. To on 
decyduje, kto będzie biskupem. W wypadku Konstantyna, gdy teolodzy kłócili się, jak 
zapisać wyznanie, credo, to on rozwiązał sprawę. Do dziś Rosjanie mówią: 
„rukipaszwam” – „tak jest”, „tak ma być”. Jeszcze raz nimby. To jest Szahdżahan, do 
niego jeszcze wrócimy. Szahdżahan, Szahdżahir to wielcy Mongołowie z terenu 
dzisiejszych Indii Północnych. 
 
Ludwik XIV, który wprowadził władzę absolutystyczną we Francji, mówił o sobie: 
„Państwo to ja” i wcale się nie mylił, dlatego, że w pojęciu archaicznym król to jest i 
ziemia, i naród – wszystko. Dlatego w tym wypadku przedstawiał się w formie 
Heliosa, to był rok 1653, XVII wiek, moda była wówczas taka, że w ten sposób mógł 
się pokazać swoim poddanym. Miał władzę absolutną. To kolejny maharadża, tym 
razem jest to już koniec XIX wieku. 
 
Chciałem państwu pokazać przedstawianie nimbu. Jest jeszcze jedna sprawa, 
proszę państwa. Poczyniłem pewne kroki w celu ustalenia, skąd to się bierze. Jeżeli 
wezmą państwo do ręki „Iliadę” to przeczytacie: „I wtedy Achilles zaciął konie 
rumaków i wydał okrzyk bojowy, i był to okrzyk tak straszny, że aż konie siadły na 
zadach. I wokół jego postaci, głowy i piersi ukazała się łuna.” Wojownik wydala z 
siebie gigantyczną energię. Oczywiście u ezoteryków to jest jasne, chodzi wówczas o 
aurę. Inni twierdzą, że to pole bioenergetyczne, które w jakiś sposób dostrzegano. U 
Celtów mamy powtórzone dokładnie to samo: „I wtedy Cúchulainn wydał z siebie 
okrzyk bojowy.” Krzyknął tak strasznie, że stu wojowników padło od razu, zginęło. „I 
wtedy z czoła Cúchulainna dobył się promień bohatera”. Tutaj jest opis – znowu 
światłość. Sięgnijmy do kronik średniowiecznych, czytamy: „cały naród angielski 
czekał na przybycie króla Ryszarda Lwie Serce i kiedy zobaczono na morzu łunę, 
która się pojawiła, wtedy już wiedziano: król przybywa”. Król jest symbolem 
sakralnym, bardzo ważnym. Łączy się z tą mocą, ze światłem. Tu mamy Barbarossę, 
cesarza niemieckiego, który zginął podczas wyprawy krzyżowej. Oczywiście nie 
został kanonizowany, ale jego postać porosła mitem, powtarzanym przez późniejsze 



wieki – król umarł, nie ma go, ale kiedy przyjdzie czas, to się pojawi, 
zmartwychwstanie. 
 
Oczekiwanie na przybycie króla. W niektórych kulturach mają miejsce wierzenia w 
reinkarnację. Król umiera, a nawet jeśli tylko słabnie jego siła fizyczna, jest zabijany 
rytualnie. Potem jego dusza wciela się, uzyskuje nowe ciało. Wciela się w następcę 
lub rodzi się w dziecku. Trzeba to dziecko znaleźć. Pojawiają się oczywiście 
odpowiednie znaki. Są też takie ryty, które polegają na odrodzeniu króla i świata, 
polegające na tym, że króla zastępuje król tymczasowy, którego się później albo 
uśmierca, albo w inny sposób usuwa. Jak zwykle na bazie tego powstają mity. Tak, 
jak oglądaliśmy niedawno i wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem katastrofy w 
Smoleńsku. Oglądaliśmy reakcje ludzi. Dla mnie było to zdumiewające, ponieważ 
reakcje ludzi były dokładnie takie, jak w dawnych czasach w wypadku pojawienia się 
króla lub śmierci króla. Jakaś starsza pani mówiła: „Jesteśmy sierotami, nie mamy 
ojca”. Król jest archetypem ojca. To on jest sprawiedliwym ojcem, on ma miłować lud, 
a lud jego miłuje. Oczywiście zawsze król ma złych doradców i zawsze jest na tej linii 
konflikt. Jeżeli władca jest z ludem, to lud go kocha i wspiera. Władca może zawsze 
znaleźć poparcie u prostych ludzi, bo tak działają od tysięcy lat archetypy. Nie ma 
króla – następuje płacz i żałoba w całej krainie. Potem jest nowy król (umarł król, 
niech żyje król). Odrodzenie – ten etap także zawsze następuje. Reakcje, które 
obserwowaliśmy, są właśnie tego typu. Tam, gdzie pojawiają się wielkie emocje, 
prawda umiera pierwsza, a rodzą się mity i działają archetypy. Widać to jak na dłoni. 
Jeżeli na to popatrzymy chłodnym okiem – bo my też ulegamy emocjom i przyznam 
się, że sam uroniłem niejedną łzę przed ekranem, było mi bardzo przykro, ale potem, 
jak popatrzyłem na to z dystansu, to natychmiast dostrzegłem cały szereg 
podobieństw z tym, co się działo przed wiekami. Spójrzmy: Barbarossa, król, który 
śpi w jakiejś górze. Ma sześciu rycerzy, czekają na znak. U nas są przecież legendy 
o rycerzach, którzy śpią pod Giewontem i kiedy przyjdzie czas, zabije wielki dzwon i 
wstaną, żeby bronić kraju. Mit o Barbarossie – tu, na slajdzie, przedstawiany jest jako 
postać Odyna, który ma dwa kruki, tak jak w micie. To jest myśl i wspomnienie, czyli 
przeszłość i teraźniejszość. I dokładnie to samo obserwujemy obecnie. W sytuacjach 
wielkich emocji dochodzi do takich rzeczy, wystarczy spojrzeć na rok 1933 w 
Niemczech, gdy Hitler dochodzi do władzy i pojawia się nieprawdopodobna euforia. 
Wielu świadków pisze o tym, że Niemcy modlili się do niego jak do Boga. Pojawił się 
mąż opatrznościowy, zesłany przez niebo, z góry, przyleciał samolotem. To jest 
działanie podprogowe na archetypy. Gdy Niemka w euforii, nieprzytomna, pokazując 
na krzyż wiszący na ścianie, mówi: „Teraz się niczego nie boimy, ponieważ on jest z 
nami” i wskazując Chrystusa, mówi: „Adolf Hitler”, to oczywiście reporterkę 
amerykańską zatyka z wrażenia, ale tak pracują archetypy. Legendy o dobrym królu 
Arturze, rycerzach Okrągłego Stołu, cesarz jako prawodawca, jako sprawiedliwy – to 
te same schematy. 
 
Tutaj mamy Luksemburskiego Zygmunta w całej swojej pontyfikalnej szacie 
cesarskiej. Później, proszę bardzo, kolejny cesarz – Maksymilian. Ma 
charakterystyczną wargę habsburską, z której nasi szlachcice w pierwszej połowie 
XVII wieku się naśmiewali, ku zgrozie jednego z Francuzów. Mówili, że cesarz 
podobny jest do łosia, bo ma taką wargę. A jakże to? Krytykować cesarza? Tylko u 
nas szlachta polska była przyzwyczajona do tego typu relacji i nie ulegała tak bardzo 
euforiom. 
 



Król wojownik, władca wojownik. Ten, który zawładnie wyobraźnią milionów – to 
zrobił dokładnie Napoleon. Do dziś mamy miłośników Napoleona. Sam się przyznam, 
że mam całą bibliotekę poświęconą wojnom napoleońskim. Naprawdę był to 
fascynujący okres w historii Europy. 
 
A tu mamy pokrakę. To też jest cesarz – Brazylii, nazywa się Pedro I. Wiem, że Pele 
jest cesarzem piłkarzy, ale na początku XVIII wieku Brazylijczycy mieli takiego 
władcę, który nazywał się Pedro I, a że zachowywał się niemoralnie, zmusili go do 
abdykacji. Na tym się właściwie chwała cesarska Brazylii skończyła. Tak więc nie 
obronił go nimb i gloria sakralna. 
 
Młody Franz Joseph to ulubieniec redaktora Mazana i niektórych Krakusów, którzy 
zawsze wspominają: „A, za Franza Josepha” i tak dalej. To jest mitologia. 
Wielokrotnie mnie zdumiewało, że skoro są mieszkańcami Krakowa i mają Wawel i 
wspaniałych królów na wyciągnięcie ręki, ciągle przypisują jakieś nieprawdopodobne 
rzeczy cesarzowi austriackiemu, a nie naszemu na przykład Jagielle. 
 
Wszyscy królowie są święci, ale niektórzy zostali uznani przez Kościół i wyniesieni na 
ołtarze. Którzy to byli? Było ich wielu. Byli to ci, którzy oddali Kościołowi wielkie 
zasługi, które polegają na tym, że na przykład wprowadzono w danym kraju 
chrześcijaństwo lub że stworzono jakieś nowe arcybiskupstwa lub też nadano jakieś 
specjalne prawa. Mamy tutaj Wacława Czeskiego. W Pradze jest Plac Wacława i 
pomnik tego świętego króla. Francja ma kilku świętych władców. Ludwik Święty 
zyskał chyba największą sławę, bo nawet w dalekiej Mongolii w średniowieczu 
uważano, że to jest największy władca zachodu. Propagował wyprawy krzyżowe, 
zdobył Damiettę w Egipcie. Wyprawa do Tunisu nie udała się, chciał tam nawrócić na 
chrześcijaństwo lokalnego władcę, ale wzięto go do niewoli. Potem się rozchorował, 
umarł i został uznany za świętego. Tu widzimy parę obrazków: Ludwik Krzyżowiec. 
Od razu chciałem państwu powiedzieć, że rycerz, który wybierał się na wyprawę 
krzyżową (a władca tym bardziej), otrzymywał pełny odpust. A ten władca, Ludwik, 
zaznaczył się w tych krucjatach specjalnie. Jest jeszcze jedna rzecz. On wpisał się w 
motyw męczennika. To bardzo ważne. W średniowieczu, szczególnie we wczesnych 
wiekach, było powszechnie pozwolenie na nawracanie innowierców siłą, a nawet ich 
zabijanie. To nie miało żadnego znaczenia, bo prawdziwymi ludźmi byli tylko 
chrześcijanie, natomiast ci, którzy byli poza tą religią, to już był inny gatunek. Jest w 
Ewangelii taki fragment, na który się powoływano. Tutaj mamy księgę, manuskrypty z 
XIII wieku opisujące dzieła Świętego Olafa Haraldssona, który nawracał 
Skandynawów na chrześcijaństwo. Przedstawiony jest tu z toporem, typowym 
normandzkim toporem, który ma metr pięćdziesiąt i którym wojownicy wojowali w 
bitwie pod Hastings. Święty Olaf wprowadzał chrześcijaństwo wszystkimi możliwymi 
metodami. Jest to zgodnie z późniejszymi zaleceniami Machiavellego: „cel uświęca 
środki”. Stracił władzę, przeniósł się do Rusi na dwór lokalnych wikingów Waregów, 
potem wrócił i zginął w bitwie, gdzie błąd popełnili jego poddani. Został uznany za 
świętego i do tej pory jest Świętym Olafem, choć wcześniej był oczywiście 
zwyczajnym wikingiem i łupił, ale zostało mu to odpuszczone. 
 
Nasi władcy, Mieszko ze swoim synem, nie doczekali się tego. To jest Chrobry, 
wyobrażenie jego jest fantazyjne, bo naprawdę należałoby zrobić rekonstrukcję 
twarzy. Na jego grobie był ponoć napis: „Tu leży Bolesław Święty Król Polski”, ale ten 
napis i cały stary nagrobek został usunięty, zmieniono go w ubiegłych stuleciach na 



inny i zostały tylko skrawki informacji na ten temat. Bolesław Chrobry, razem ze 
swoim ojcem, wprowadził chrześcijaństwo do Polski siłą. Wystarczy sobie poczytać 
chociażby Długosza. Rąbano, palono – jest cały hagiograficzny tekst, który uznaje, 
że to wszystko jest w porządku. Dopiero inni myśliciele chrześcijańscy, katoliccy, 
między innymi polscy, powiedzieli – i to pod koniec średniowiecza, w czasach 
Jagiełły – że nawracanie siłą jest bez sensu, bo trzeba nawracać serca, a nie tylko 
dbać o pozory. I to był rzeczywiście pierwszy krok w stronę tolerancji religijnej, którą 
Polska potem szczyciła się na wiele lat przed aktami tolerancyjnymi, na przykład 
nantejskimi w XVII wieku. Tak zwana Konfederacja Warszawska, jeden z 
najwspanialszych aktów tolerancji religijnej, został wpisany do najważniejszym aktów 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Byliśmy w tej czołówce. Nie został królem, trafił 
na złe czasy. Powiedziałbym, że miał słabe lobby ze strony kleru polskiego. Poza tym 
pojawia się jeszcze jedna bardzo istotna rzecz: myślę, że zaważył tu przede 
wszystkim zamęt polityczny, jaki miał miejsce w tamtych czasach, oraz to, że 
Bolesław Chrobry walczył z Henrykiem II Niemieckim – władcą, który potem został 
kanonizowany. Więc jak to, dwóch świętych walczyło ze sobą? Coś tu nie pasuje. W 
ten sposób zostaliśmy właściwie pozbawieni świętego króla, co miało potem 
dalekosiężne negatywne konsekwencje w dziejach Polski – jakie, powiem potem. 
Świętym królem mógłby też być Jagiełło. Przystępując do unii polsko- litewskiej, 
ochrzcił ogromny obszar Litwy (a przecież Księstwo Litewskie było wtedy znacznie 
większe od Korony) i to bezkrwawo, czyli nie za pomocą podboju jak Krzyżacy. 
Niestety, z tego też nic nie wyszło. 
 
Mówiliśmy o władcach i o tym, jak istotne jest to, że w przemianie wewnętrznej 
muszą oni pokonać zło. Pokonują zło zewnętrzne, ale przede wszystkim muszą 
pokonać to zło, które w nich siedzi. To jest walka wewnętrzna i jeśli jej ulegnie 
kandydat czy ten, który już został intronizowany, wtedy rzeczywiście jego osobowość 
się zmienia. Symbolem takich przemian z czasów starożytności i dawnych wieków 
jest labirynt, w którym smok czy Minotaur przedstawia zło. W jungowskiej psychologii 
oznacza to walkę z cieniem, ze złem absolutnym, czyli z archetypem antypersony, 
jeżeli ujmiemy to tak, jak definiował swego czasu profesor Wierciński. To jest 
obowiązek władcy danej krainy, stąd święty Jerzy to często zabójca smoków. Władcy 
przedstawiani są często na polowaniu. Polowanie na dzikie zwierzęta to nie zwykłe 
polowanie myśliwego – było ono nie tylko przywilejem królewskim, ale próbą bardzo 
istotną dla króla, który musiał walczyć jako odpowiedzialny za całą społeczność 
ludzką. Miał walczyć z naturą, więc była to egzemplifikacja konfliktu natura – kultura. 
Wszystko to, co było poza ludzkim światem, było wrogiem dla społeczności, musiało 
być przez władcę zniszczone. Na slajdzie widzimy władcę asyryjskiego, który walczy 
z lwami, to starcie bezpośrednie. Tutaj Ramzes III wychwala się na potężnej ścianie 
w świątyni, że polował na bawoły, pędząc na rydwanie. To Sasanidzi – jeden z 
władców poluje na lwy lub na jakieś zwierzęta. W Europie celtyckiej najistotniejszym 
było polowanie na dzika. Kilkanaście lat temu napisałem pracę pod tytułem „Kultowe 
znaczenie łowów na dzika”. Dzik w tym wypadku reprezentował właśnie archetyp 
cienia. Istnieje myśliwskie przysłowie: „na niedźwiedzia idzie się z lekarzem, a na 
dzika z księdzem”. Jest to bowiem zderzenie ze śmiercią: pokonując dzika, pokonuję 
śmierć. Ale władca reprezentuje, tak jak mówiłem, daną krainę, musi ją bronić, więc 
zabijając dzika, tylko potwierdza swoją władzę, prawo do zabijania. W późniejszych 
czasach łowy królewskie stały się swojego rodzaju przyjemnością i ten pierwotny 
wymiar sakralny zniknął, ale trzeba pamiętać, że były takie zwierzęta, jak na przykład 
tur. Tur był zwierzęciem, które było przeznaczone tylko na łowy. Tylko król polski 



mógł polować na tura, nikt inny. Było to zwierzę królewskie. Tak jak jelenie w Anglii – 
pamiętacie państwo zapewne różne opowieści o Robin Hoodzie, tam nie było 
wielkich drapieżników. 
 
Król musi dbać także o to, żeby wspierać wiarę i o to, żeby w państwie nie było 
skażeń, na przykład herezji. Heretycy idą oczywiście na stos. Jest pewien król, który 
wpisał się idealnie w ten archetyp. To władca francuski, Filip Piękny. Filipa Pięknego 
znamy z opowieści o templariuszach, o tym, jak rozwiązano ten zakon, jak ich 
torturowano. Jak wyciągnięto z nich różne informacje na temat kultu głowy 
Mahometa i innych rzeczy, związanych na przykład z nieczystymi homoseksualnymi 
praktykami, bezeceństwami. Potem ich spalono, część zmarła, cześć zaś uciekła. 
Masoni uważają, że ci, którzy uciekli do Szkocji, stworzyli pierwsze grupy masonerii. 
To jest znowu mit masoński, ale bardzo interesujący. Skarby, po które chciał sięgnąć 
król Filip Piękny, zniknęły. Skarbiec templariuszy był pusty. Wielki mistrz Jakub de 
Molay został spalony wraz ze swoim przybocznym, też wysokiej rangi templariuszem, 
na wyspie żydowskiej we Francji. Jeśli będziecie państwo w Paryżu – sprawdzałem 
to z busolą – i zobaczycie niedaleko na zachód od Notre-Dame pomnik Henryka IV, 
też wybitnego władcy Francji, to w tym właśnie miejscu była wyspa żydowska i tam 
spalono templariuszy. Jakub de Molay rzucił tam słynną klątwę: „wzywam cię 
papieżu Klemensie i ciebie, Filipie, przed Bogiem, żeby was osądzili za te niecne 
czyny”. Gdy mija rok, król Filip Piękny idzie na polowanie i ginie zaatakowany przez 
dzika. Koło się zamyka, cień pokonał władcę. Władca został pochowany, co prawda 
w Saint Denis, w opactwie, ale zaczęła się tak zwana epoka królów przeklętych we 
Francji. 
 
Siedziba króla, czy to stolica, czy też jego pałac, są symbolami centrum. To jest 
środek ziemi, wiążą się z nim najprzeróżniejsze mity. Tutaj widzicie państwo 
symboliczne wyobrażenie pałacu władcy asyryjskiego. To jest klasyczna mandala, 
centrum świata. A jak jest u nas? Proszę bardzo, Wawel – sięgamy do legend, bo w 
legendach są zapisane archetypy. Wawel, góra, na górze jest siedziba królów i 
jednocześnie świątynia – dokładny model wyobrażeń świata u Indoeuropejczyków: 
środek świata, pierwsza góra, która wyłania się z pramorza, centrum, władza 
sakralna, władza królewska na górze, pod górą smok. To idealny model występujący 
u wszystkich Indoeuropejczyków: władca, który reprezentuje sprawiedliwość, a smok 
jest archetypem cienia, musi tego smoka pokonać. Władca pokonuje smoka, czyli 
wszystko jest w porządku, świat nie jest w chaosie, zło zostało pokonane. Do tego 
archetypu jeszcze wrócimy. Wszystko jest w porządku – mity związane z Krakowem 
mamy poprawne. Gniezno: na drzewie, na Dębie siada orzeł, zakłada gniazdo – to 
mit wspaniały. Orzeł biały jest symbolem słońca, mocy niebiańskich, bóstwa, które 
pokonuje zło w postaci węża. Tam jeszcze była świątynia pogańska, świątyni Nyi, 
czyli bóstwa podziemia. Mamy tutaj kłopot z Warszawą – to jest smutne, dlatego że 
nie mamy góry kosmicznej. Kiedyś rozmawiałem z pewnym Indianinem, który 
powiedział: „no tak, ale macie Pałac Kultury”. Odpowiedziałem, że to nie jest nasza 
góra kosmiczna, to nie jest punkt centralny; obcym może się tak wydawać, ale to jest 
coś, co przyszło z zewnątrz. Wisła i ta nasza nieszczęsna Syrenka, która 
przedstawiana jest jako przystojna panienka, trochę jak te syrenki duńskie – pół ryby, 
pół dziewczyny, z tasaczkiem, tarczą. Ale naprawdę to jest demon wodny, znany we 
wszystkich mitach, który pożera młodych mężczyzn. W naszych mitach upływ krwi 
jest zapisany dosłownie. 
 



Przyjrzyjmy się siedzibom władców – widzimy tutaj Mykeny. Widzimy bramę, a nad 
bramą jest kolumna – symbol punktu centralnego. To oś kosmiczna „axis”. 
MatchuPitchu to święte miasto Inków odkryte dopiero przez HiramaBinghama 100 lat 
temu. Po niektórych siedzibach królów zostały tylko wspaniałe opisy historyków. To 
Persepolis, stolica Persów; a tu możecie państwo zobaczyć Alhambrę w Grenadzie. 
W sztuce muzułmańskiej jest perełką architektoniczną, to coś przepięknego. 
Popatrzmy na mityczne i realne zamki średniowiecza europejskiego. To jest 
Treleborg w Danii. Harald, król Duńczyków, mieszkał w chałupie, ale wśród 
wojowników. Pierwsze zamki władców angielskich nie były zbyt wykwintne. White 
Tower królów angielskich jest, jeżeli chodzi o metraż i o wygląd, najwspanialszą 
siedzibą, którą oglądałem. Wersal też jest niesamowity. Jak się ogląda Wersal, widzi 
się ściany okapujące złotem. Dwadzieścia tysięcy ludzi pracowało tam wokół króla, 
byli darmozjadami i w pewnym momencie rozumie się, dlaczego wybuchła rewolucja 
francuska. Tu nasz Wawel. Tu pałac cesarzy chińskich w Zakazanym Mieście; to jest 
też jeden z pałaców maharadżów, to wnętrze i sala tronowa, też niesłychanie bogata. 
 
Każdy z władców uwielbiał przedstawiać się, począwszy od starożytności, jako ten, 
który jest wojownikiem. To jedna z jego funkcji – wojownik, ten, który broni 
społeczność nie tylko od złych mocy tutaj, ale też od najeźdźców. Tu mamy Narmera, 
jednego z pierwszych władców egipskich, ponad trzy tysiące lat przed naszą erą, 
czyli 5 tysięcy lat temu. Trzyma za głowę wroga i traktuje go maczugą. Władcy 
zasadniczo mieli też funkcje budowniczych. To jest figurka jednego z władców 
mezopotamskich. Pokazany jest jako budowniczy, który niesie koszyk z zaprawą na 
głowie. Natomiast w Mezopotamii, szczególnie w Niniwie, jest na ścianach pełno 
scen wojennych, bardzo realistycznych, z dokładnie wyobrażonymi rzeczami, 
elementami boju. Władca to ten w tej stożkowatej czapce, strzelający z łuku. Jest on 
zwycięzcą, tym, który pokonał. U Egipcjan po zwycięstwie obcinano ręce lub członki 
zabitym. Zwycięzcy, cesarze rzymscy, budowali łuki triumfalne. Tu mamy łuk 
Konstantyna, kolejny łuk to łuk Septymiusza. W późniejszych czasach jest dokładnie 
to samo. Władcy uwielbiają się przedstawiać jako zwycięzcy w armii. Tutaj na 
pierwszym planie widzimy Gustawa Adolfa pod Lutzen w 1632. Było to wielkie 
zwycięstwo, efekty widzimy tutaj na łuku triumfalnym Tytusa, ale też w postaci 
skarbów zagrabionych ze świątyni w Jerozolimie. Tu widzimy menorę i inne skarby 
zrabowane wówczas, podczas wojny żydowskiej. Po Napoleonie został wielki pomnik 
jego chwały. Znajdują się tam też nazwiska polskie, między innymi oczywiście 
Poniatowskiego, Dąbrowskiego i paru innych wysokiej rangi dowódców. W 
średniowieczu wojny trwały prawie ciągle i dlatego władca musiał dbać o swoje 
rycerstwo, mieć dobre kontakty z armią. Tylko władca w wypadku chrześcijaństwa 
mógł pasować danego wojownika na rycerza, czyli dawał mu odpowiednie prawa, 
nakładał na niego obowiązki i przywileje. Od razu przydzielał mu część ziemi, którą 
on dostawał we władanie i musiał z tego potem płacić odpowiednią daninę. Królowe 
również w średniowieczu miały prawo pasować rycerzy. Królowie tworzyli zakony, 
które rycerstwo wiązało z ich władzą – w końcu oprócz sakralnej charyzmy musieli 
mieć jednak realną władzę w postaci przemocy. Niektórzy historycy definiują władzę 
jako przemoc, jest ona tym, co zmusza ludzi do posłuchu. Napoleon rozdawał słynne 
orły napoleońskie swoim oddziałom. Co prawda Napoleon mówił, że żołnierze są po 
to, żeby umierać w boju, ale o armię dbał. 
 
We wcześniejszych okresach, kiedy ideologia napędzała wszelkie wojny, swój wielki 
udział w rządzeniu mieli też księża i papieże. Kiedy Urban II wystąpił z ideą wojen 



krzyżowych, padło hasło, które, moim zdaniem, jest najstraszliwszym, jakie padło w 
dziejach europejskich: „Bóg tak chce”. Dlaczego? Dlatego, że od tego momentu, 
kiedy już przypięto sobie krzyże do szat i wymalowano je na tarczach, wtedy ci 
wszyscy mordercy byli bezgrzeszni, mogli zabijać bez poczucia winy, rzekomo z woli 
Boga. W związku z tym nie musieli mieć wyrzutów, że zabili jakieś dziecko czy 
kobietę. „Bóg tak chce” to coś okropnego, zwłaszcza w chrześcijaństwie, bo proszę 
pamiętać, że w ośmiu błogosławieństwach Chrystusa jest powiedziane: 
„Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami bożymi nazwani będą”. Nasz 
zmarły Papież chyba jako jedyny z całej historii papieskiej w sposób tak dobitny 
potępił wojnę, powtarzał wiele razy, że wojna jest absolutnie złem. Wcześniej 
niektórzy papieże nakładali na swoje ciała zbroje i szli do boju. Działy się różne 
niezgodne z ewangelią rzeczy, przeczące duchowi towarzyszącemu pierwszym 
chrześcijanom. Wojny krzyżowe to okres wielkiego zamętu, podrzynania gardeł, 
obcinania rąk i nóg. Dochodziło wręcz do aktów ludożerstwa. W pierwszej wyprawie 
krzyżowej, gdy walczono ze wchodem, wielu z ówczesnych królów szło na te 
wyprawy. Nawet jeśli królowie jerozolimscy mieli kłopoty, na przykład słynny Król 
Trędowaty, to też musiał brać udział w walce, jego obecność była absolutnie 
konieczna. Tu widać słynne obrazki, z jednej strony Ryszard Lwie Serce, z drugiej 
strony Saladyn. Ryszard Lwie Serce zhańbił się, aczkolwiek w mitach angielskich 
występuje jako ten dobry król, który przyjeżdża, przebacza Robin Hoodowi; tylko Jan, 
paskudny król, który został, jest wstrętny. Tak nie było, to mity. Ryszard Lwie Serce 
kazał wymordować od 2700 do 3000 bezbronnych jeńców muzułmańskich. To jest ta 
scena, w starych kronikach średniowiecznych dokładnie odmalowana. Wyprawy 
krzyżowe skończyły się katastrofą, zostały po nich takie ruiny, jak ten Crack de 
Chevaliers na Bliskim Wschodzie. Zostały też legendy i tysiąc lat nienawiści. Do tej 
pory muzułmanie na tamtych terenach odwołują się do wypraw krzyżowych i 
nazywają wszystkie wojska zachodu, amerykanów i naszych żołnierzy – 
krzyżowcami. 
 
Król, tak jak mówiłem, ma prawo sądzenia wszystkich pokonanych. Korzą się przed 
nim na kolanach. Te gesty są nieprzemijające; tak zachowuje się wasal w geście 
hołdu przed królem – klęczy. Przypomnijcie sobie państwo sytuację, gdy na Okęcie 
przylatuje samolot, wynoszona jest trumna naszego prezydenta i cały rząd polski 
klęczy. W takiej sytuacji działa archetyp. 
 
Wojna, śmierć i zarazy nie oszczędzają nikogo, nie oszczędzają też i króla. Widzimy, 
jak na obrazie Boscha śmierć pokazuje mu klepsydrę. Czas się kończy, życie z niego 
uchodzi, na nic wszystkie bogactwa. Śmierć króla jest czymś, co porusza całą krainę. 
Gdy wspominałem tę kobietę, która mówi: „teraz jesteśmy sierotami, bo nie mamy 
ojca”, mówiłem także o działaniu archetypu. Nie mamy wówczas ojca, umarł. Może 
kiedyś wróci, ale nie jest to pewne. 
 
Król może zabić króla. Co prawda napawa to zgrozą, ale uchodzi, natomiast poddani 
nigdy nie mogą króla skrzywdzić. Takie jest zasadnicze prawo. Tu mamy 
nieszczęsnego Karola I, który wszedł w konflikt z parlamentem angielskim. Upierał 
się cały czas przy tym, że jego władza jest władzą sakralną i że oni nie mają żadnego 
prawa go sądzić. Ostateczną decyzję podjął Olivier Cromwell, który dokończył dzieła 
razem z parlamentarzystami. Króla ścięto, polała się krew. Niektórzy uczestnicy tego 
wydarzenia zebrali krew w chusteczki, ponieważ krew króla jest wielką relikwią. We 
krwi jest dusza, to najistotniejsza substancja króla jako takiego. Olivier Cromwell, tak 



jak wielu innych, stał się dyktatorem. 
 
Chciałbym podkreślić różnicę między królem a dyktatorem. Król jest odpowiedzialny 
za wszystkich w krainie. Odpowiada za nich przed bogiem, ma nadaną moc 
królewską, ale odpowiada absolutnie. Wielu rzeczy nie wolno mu zrobić, żeby nie 
zgrzeszyć. Jeżeli zgrzeszy, musi pokutować. Dyktator natomiast nie odpowiada 
przed nikim, jedynie przed historią, ale nie przed bogiem. W związku z tym rządy 
dyktatorów, czy to w starożytności, czy w czasach nowożytnych, tak na przykład jak 
rządy Lenina, Stalina, Husajna i całego szeregu dyktatorów, charakteryzują się 
bezlitosnym stosunkiem w stosunku do swoich poddanych. Tu nie obowiązują ich 
żadne reguły, żadne prawa. Chyba że nastąpi bunt poddanych. 
 
Ciekawy władca Ludwik XVI wpisał się w rolę Chrystusa, kiedy go wprowadzono na 
gilotynę. Chciano go zawiązać, ale powiedział, że to absolutnie niepotrzebne, bo to 
finał odgrywanej przez niego roli, tu ma wedle scenariusza umrzeć za Francję. Tłum 
krzyczał, a Ludwik XVI powiedział: „Boże, modlę się, żeby moja krew nie spadła na 
Francję” – potem położył głowę pod gilotynę i został ścięty. Skończył się bardzo 
ważny etap w dziejach Europy, ponieważ królobójstwo stało się czymś legalnym, a 
wcześniej było czymś nie do pomyślenia. Nie można zabijać ojca – przenosząc to na 
kategorie psychologiczne, to jest ojcobójstwo. To ojcobójstwo skończyło się wieloma 
zbrodniami w następnych wiekach. W wypadku Rosji na przykład wymordowaniem 
rodziny carskiej Romanowów; efekt tego był taki, że po upadku komunizmu 
dyktatorów wyrzucono na margines. Prawdopodobnie za naszego życia jeszcze 
doczekamy, że mauzoleum Lenina będzie zlikwidowane, natomiast rodzina carska w 
całości została wpisana już w latach 90. w poczet męczenników i świętych 
prawosławnych. Już stali się świętymi. 
 
Królów chowa się w wymyślnych konstrukcjach. Grobowce królewskie są wspaniałe, 
jak piramida Dżesera w Egipcie, piramidy Cheopsa, aż po grobowce z Doliny Królów. 
W grobowcach w Dolinie Królów są wspaniałe zdobienia. Są to dosłownie 
podręczniki, jak król czy jego dusza ma się zachowywać po śmierci, na przykład: 
dojdzie do pierwszej bramy, pokaże się jej to i to; ma wypowiedzieć tajemne słowo, 
które powstrzyma demony, potem przejdzie przez bramę. To jest podręcznik 
nawigacji w świecie starożytnym. Widzimy tu wspaniałe zdobienia. Sklepienie to 
niebo, w wypadku piramid dusza faraona miała wylecieć przed odpowiednie, 
namierzone na Orion i na Gwiazdkę Polarną kanały, wystrzelić i wcielić się w bóstwa, 
właściwie stać się bogiem. Faraon był już za życia bogiem, ale pełnię boskości 
uzyskiwał dopiero po śmierci. Twierdzono, że królowie nie umierają nigdy. Tu są tylko 
ciała, natomiast substancja boska, królewska, przechodzi w następców. Grobowiec 
Tutenchamona wydaje się prosty, ale w środku było kilkanaście tysięcy przedmiotów. 
Wszystko to miało służyć faraonowi po jego śmierci, w innym świecie. Władcy 
mykeńscy byli chowani w dwóch miejscach, greccy mieli święty okręg i groby 
szybowe, potężne groby i groby kopułowe, podobnie władcy celtyccy. To jest kurhan 
celtycki. Pochowano tam władcę razem z rydwanem. Góra, zarówno piramida, jak i 
kopiec, kurhan – wszystko to jest symbolem góry kosmicznej, czyli miejsca centrum. 
Król cały czas jest punktem centralnym i złożony jest również w miejscu centralnym. 
Idea centrum bez przerwy funkcjonuje, a jest to związane z archetypem jaźni. Tu 
widzimy kompleks grobowy władcy Antiocha I. Te posągi są wysokości od 6 do 10 
metrów. Tak wyglądają groby królewskie w Uppsali, czyli u szwedzkich władców, z 
czasów przedchrześcijańskich. To grób Cyrusa Wielkiego, Persja. Okazuje się, że 



chowani są w podobny sposób, funkcjonuje podobna symbolika. Świadczy to o 
wspólnocie archetypów u wszystkich ludzi. Niektóre grobowce królewskie, tak jak te: 
Dariusza i Kserksesa, są wykute w skale. Tak jak mówiłem, skała to nie tylko góra 
kosmiczna, to też symbol trwałości i nieśmiertelności. Materialne grobowce to niejako 
wyobrażenia pałaców pośmiertnych. Grobowiec jest swego rodzaju pałacem. 
Nieprawdopodobnie piękne są grobowce władców w Jordanii, które też symbolizują 
pałace. Królów skandynawskich chowano w łodziach, to jest słynny pochówek 
królewski w Oseberg, gdzie złożono królową Asę. Jeżeli umierał król, czyli władca, w 
wielu krainach razem z nim zabijano jego żonę i cały dwór. Po śmierci mieli mu 
służyć w dalszym ciągu, przechodząc do innego świata razem z władcą. Tak było 
między innymi w pierwszych pochówkach władców egipskich. I tak było w Chinach 
od XII do XI wieku przed naszą erą, gdzie zachowały się szkielety takich władców. 
Największa piramida, jaką znamy, jest w Chinach, została zbudowana w miejscu 
pochówku pierwszego wielkiego cesarza. Dwa kilometry od tego grobowca odkryto 
wielką glinianą armię składającą się z około 6 tysięcy posągów. Kilka lat temu część 
z nich była wystawiona w Warszawie. Tu mamy już posągi konkretnych ludzi, a nie 
zabitych. Każdy z tych posągów zachował swoje indywidualne oblicze. Złożono tam 
też konie i powozy. W wypadku grobów królewskich egipskich, są to posążki, które 
też przedstawiają służących i mają służyć władcy w zaświatach, ale nie są to już 
ludzie zabici. Złoto to metal królów. To jest piąte tysiąclecie przed naszą erą, czyli 7 
tysięcy lat temu. Warna, Bułgaria: to, co państwo widzą po prawej stronie od czaszki 
zmarłego, jest toporem okładanym złotem. To symbol władzy; to nie jest przedmiot 
do rąbania czy do walki. To jest maska, o której wspominałem, jest zrobiona z 
jaspisu. Ale jeden z niezwykłych pochówków, to pochówek władcy Chin, Lu Sheng, 
który został obłożony pancerzem z płytek nefrytowych. Inny władca to Sipan, 
Indianin, też w otoczeniu swojego dworu, który został wybity. Król miał na sobie masę 
przedmiotów – złotych, klejnotów itd. Jakiś czas temu w Muzeum Etnograficznym w 
Warszawie była wystawa tego grobowca, można było go zobaczyć. A to jest Timur 
Kulawy, czyli Tamerlan, w Samarkandzie, mieście, które swego czasu mnie urzekło, 
bo przypomniało mi atmosferę baśni z tysiąca i jednej nocy. To jest jego mauzoleum, 
niebywale pięknie wykonane, w środku pełne ornamentów. Tutaj krótka legenda: 
przed wiekami mówiło się, że jeśli ktoś naruszy grobowiec Tamerlana, to obudzi jego 
ducha, wojownika, i wtedy na świecie zapanuje potworna wojna. Profesor Jerasimoj, 
Rosjanin, bodajże 21 czerwca 1941 roku otworzył grobowiec, żeby zrobić badania 
antropologiczne. Odtworzono zresztą twarz Tamerlana, co zresztą uwidoczniono na 
tym posągu, który przedstawiłem. Tego dnia wybuchła II wojna światowa – w pojęciu 
Rosjan, bo dla nich 17 września to nie była żadna wojna. Ale ta prawdziwa, straszna, 
ojczyźniana wojna światowa, która pochłonęła 60 milionów ludzi, rozpoczęła się od 
ducha Tamerlana, który się obudził. 
 
Tak chowani są nasi władcy na Wawelu: Kazimierz Wielki, Jagiełło, Jadwiga, 
Zygmunt Stary, Zygmunt August. A tutaj krypta z Mieczysławem I, czyli z Mieszkiem, 
i Bolesławem. Mieszko I i Bolesław to twórcy państwa polskiego. Początki nie były 
takie, jak uczono nas w dzieciństwie – mówię o starszym pokoleniu – „stworzył”, 
„ochrzcił” itd. Po latach wykopalisk moi koledzy stwierdzili, że to był podbój, 
bezlitosny, bezwzględny podbój, który zaczął się już pod koniec wieku IX. Wiele 
grodów zostało spalonych, szczególnie tu, na Mazowszu, w Wielkopolsce. Jazda 
Mieszka I i Bolesława Chrobrego to zrobiła. Jakie były przyczyny przyjęcia 
chrześcijaństwa przez Mieszka I? Powodów wyliczano wiele, ale traktowano to 
głównie jako interes polityczny. Każdy władca musi mieć poparcie bóstwa, od którego 



pochodzi moc działania. Ambitny władca, który podbija sąsiednie terytoria, musi 
złamać strukturę społeczną, czyli rady: radę starszych, sejmy itd. W związku z tym 
podlega klątwie rzuconej przez starych kapłanów. Słowianie nie lubią przysięgać, bo 
obawiają się skutków złamania tej przysięgi, ponieważ bogowie się mszczą. W 
związku z tym, jeżeli Mieszko złamał odwieczne prawa, spadła na niego klątwa 
starych bogów. Co mógł zrobić w takim wypadku? To nieprawda, że oczekiwał, że 
będzie najazd chrześcijańskich Niemców czy Sasów, którzy podbiją Polskę. Chodziło 
o coś zupełnie innego: przyjmując chrześcijaństwo, władca ten otrzymywał pancerz, 
magiczny pancerz, bo wtedy magia, religia pojmowana była w zupełny inny sposób 
niż dziś. Ten magiczny pancerz chronił go przed starymi bogami i król mógł 
funkcjonować, działać. W walkach biorą udział święci, mówię o władcach 
chrześcijańskich. Pomagają. Na przykład krzyżowcom pomagał święty Jerzy, w 
Hiszpanii święty Jakub, tu widzimy, jak święty Jakub macha mieczem i pomaga 
rycerzom w rekonkwiście. Polska ma dwóch świętych założycieli. Nie było tu króla, 
ale był po pierwsze święty Wojciech, którego męczeńska śmierć natychmiast 
uczyniła świętym. Dla władcy, chodzi mi w tym wypadku o Bolesława Chrobrego, to 
był dar z niebios, ponieważ w tym czasie była moda na relikwie. Relikwie to części 
ciała zmarłego, świętego, nasycane boską mocą. Polska takich nie miała i naraz 
zjawił się święty Wojciech, który uparcie chciał namówić Prusy do przejścia na 
chrześcijaństwo. Według legendy Bolesław Chrobry wykupił jego ciało za złoto, 
wszystko to jest zresztą pokazane na drzwiach gnieźnieńskich. Polska uzyskała 
bardzo ważny atut – ma swojego świętego, swoją relikwię, swoją moc, potwierdzoną 
władzę. Jest rok tysięczny, zjawia się Otton III. Wręcza Bolesławowi włócznię 
świętego Maurycego, koronę, mówi o nim, że jest teraz sprzymierzeńcem i 
przyjacielem króla. Jest to różnie, szczególnie przez Niemców, tłumaczone, np. że to 
był jego wasal. Nic podobnego. Chrobry uzyskał potwierdzenie swojej suwerennej 
władzy, był naprawdę królem, zresztą został również koronowany zgodnie ze 
wszystkimi rytuałami. 
 
W chrześcijaństwie szczególnie liczy się męczeństwo, czyli śmierć, przede wszystkim 
śmierć za wiarę. Podobnie rzecz się ma w innych religiach, na przykład w islamie. To 
jest męczennik w wypadku tych szaleńców, którzy dokonują zamachów. Oni walczą 
po to, żeby spełnić zasady dżihadu. W islamie jest dżihad wielki i dżihad mały. 
Dżihad mały polega na wojnie, realnej wojnie, w której walczy się z niewiernymi w 
obronie własnej społeczności, a dżihad wielki to praca nad sobą, przemiana swojej 
osobowości i stworzenie innego człowieka. To jest znacznie trudniejsze, ale w 
dżihadzie małym, jeżeli człowiek polegnie w walce, uzyskuje natychmiast nimb 
męczennika i idzie do nieba. W chrześcijaństwie męczeństwo upodabnia męczennika 
do Chrystusa i nadaje mu od razu nimb świętości. 
 
Czasy Bolesława Chrobrego dały Polsce królestwo, potem minął jakiś czas i zjawił 
się Bolesław Śmiały. Trafił na bardzo złą pogodę polityczną, bo z jednej strony był to 
cesarz Henryk, a z drugiej strony papież Grzegorz. Rozpoczęła się wojna o władzę. 
Dokładnie chodziło o to, że z jednej strony papieże, którzy wcześniej, do VIII wieku, 
byli wyznaczani przez cesarzy, teraz uznali, że władza papieska, duchowa, jest 
wyższa nad władzą cesarską. Zaczęły się wojny o inwestyturę. Stało się tak, że dwie 
władze sakralne zderzyły się ze sobą i obie w gruncie rzeczy się przez to osłabiły. To 
czas bardzo niedobry dla Polski, dlatego że Bolesław Śmiały opowiedział się za 
papieżem, przeciwko cesarzowi Henrykowi IV. Śmiały prowadził bardzo 
ekspansywną politykę, armia jego maszerowała do Czech i do Węgier, a nawet do 



Kijowa, więc tworzył państwo rzeczywiście potężne. Był królem, ale niestety w takich 
książeczkach, jak „Słownik władców Europy średniowiecznej” jego życiorysu nie 
znajdziecie. Jak to się stało? Wedle Galla Anonima Bolesław Śmiały wrócił z 
wyprawy na Kijów do Krakowa. Gall Anonim pisze: stała się rzecz niedobra, bo 
biskup pomazaniec dokonał zdrady; ale stała się rzecz jeszcze gorsza – pomazaniec 
zabił pomazańca. Kadłubek, następny nasz dziejopis, inaczej to ujął. Całą winę zwalił 
na Bolesława Śmiałego, na jego porywczość. Potem też Gall wspomina, że król 
został wygnany i z Krakowa pojechał na Węgry. Zmarł w jakichś nieokreślonych 
okolicznościach, a gdy jego syn Mieszko wracał do kraju, został otruty. Teraz mamy 
sytuację następującą. Jest kilka wersji. Historycy związani z Kościołem, generalnie 
katolicy, utrzymują to, co potem pisał Długosz: Śmiały to porywczy król, okrutnie 
traktował ludzi. Pamiętajmy, że Bolesław był nazywany wcześniej Szczodrym – to 
jedyny taki przydomek w Europie. Śmiały – to raczej ze śmiałości w wykonywaniu 
tego typu rzeczy, jak ćwiartowanie świętych. Tutaj mamy ilustrację, jakoby Bolesław 
Śmiały osobiście zabił biskupa. Te legendy powstały znacznie później, dlatego że w 
tym samym czasie, w średniowieczu, dokonała się jeszcze jedna rzecz. 
 
W Anglii Tomasz Becket, arcybiskup Canterbury, w roku 1170, z woli Henryka II, 
został zabity. Sprawa jest dość tajemnicza i usprawiedliwiająca króla angielskiego, bo 
Tomasz Becket rzeczywiście był arcybiskupem, który wytykał grzechy królowi. To 
zresztą jest normalny schemat. U wszystkich władców, począwszy od Egiptu, 
poprzez władców perskich i późniejszych władców w chrześcijaństwie zawsze jest 
konflikt w pewnym momencie między władzą królewską a władzą duchowieństwa. 
Jeden z szachinszachów perskich pisał, że jeśli jest król, czyli władca, i istnieje 
również ukryty kapłan, to zawsze dojdzie do konfliktu. To było prorocze słowo, jeżeli 
pamiętamy, co się stało z szachem Iranu i z Chomeinim. W wypadku arcybiskupa 
Canterbury król podobno powiedział swoim rycerzom: zróbcie coś z tym 
arcybiskupem, niech ktoś mi go usunie z oczu! Stalin też nigdy nie podpisywał 
żadnych rozkazów, poza tym, który został ujawniony na dokumentach katyńskich. 
Wydawał ustne polecenie, którego zawsze mógł się wyprzeć. Przyboczni oprawcy 
napadli więc na Becketa i w kościele podczas mszy go zamordowali, była to 
potworna sprawa w średniowiecznej Europie. Arcybiskup został natychmiast 
kanonizowany i od razu zaczęły się pielgrzymki. 
 
Ten model arcybiskupa został przełożony niejako automatycznie na świętego 
Stanisława – ponoć król osobiście zabił go mieczem. Tak nie było. Są trzy wersje. 
Pierwsza, że władca był porywczy, arcybiskup Stanisław był również człowiekiem 
bezkompromisowym, król po prostu w przypływie gniewu kazał go porąbać na 
kawałki za sprzeciwianie się władzy centralnej. Druga wersja jest taka, że król 
prowadził awanturniczą politykę, działał poza krajem. W tym czasie w kraju spiskował 
przeciw niemu Władysław Herman. Spiskowcy połączyli swoje siły, opowiedzieli się 
po stronie cesarza. Kiedy Śmiały wrócił do Krakowa i zorientował się, że powstał 
spisek, natychmiast kazał ukarać pierwszego z brzegu człowieka, czyli Stanisława, 
odrąbaniem nóg. W trzy lata po jego śmierci ze szczątkową armią Śmiały wyruszył 
na Węgry szukać sojusznika, żeby wrócić do kraju i zrobić porządek ze spiskowcami. 
Tam został w tajemniczy sposób zabity. Zginął również jego syn, następca tronu. 
Władzę przejął Władysław Herman. Królestwo w Polsce zniknęło, pojawił się podział 
dzielnicowy. Do zjednoczenia doprowadza dopiero Przemysł, potem Bolesław 
Krzywousty, Władysław Łokietek. Trzecia wersja mówi o tym, że biskup Stanisław był 
biskupem obrządku cyrylometodiańskiego. Cyryl i Metody przyszli chrzcić 



Słowiańszczyznę i stworzyli tu swoją liturgię. Ta liturgia została potem wyparta przez 
liturgię łacińską. Między nimi, tak jak między prawosławiem a katolicyzmem, były 
tarcia. Wniosek jest jeden, różne interpretacje. Podsumujmy fakty, co do których 
wszyscy się zgadzają. Król prowadził politykę ekspansji, nie miał ludzi zaufanych w 
kraju, był szczodry, ale srogi wobec spiskowców. Czymś musiał zawinić biskup – 
dokonał jakiejś zdrady, niektórzy twierdzą wręcz, że cały aparat kościelny został 
wyjęty spod jurysdykcji króla i podporządkowany arcybiskupstwu, a zatem został 
zabrany bardzo istotny element władzy królewskiej. W takiej sytuacji arcybiskupstwo 
niemieckie wstawiłoby swoich biskupów, a na to nie miałby żadnego wpływu król. To 
jest nie do przyjęcia. Biskup zginął, został pochowany na skałce i pod wpływem tych 
wydarzeń został uznany za świętego, dokładnie w roku 1253. 
 
Od tego momentu zaczyna się inna epoka w dziejach Polski. Władza kościelna 
dominuje zawsze nad władzą świecką czy władzą królewską. Ma to swoje daleko 
idące konsekwencje do dziś dnia, co zresztą mogliśmy obserwować w ostatnich 
dniach, kiedy prezydent wbrew opinii wielu ludzi został umieszczony między królami, 
ponieważ został nazwany przez hierarchę kościelnego męczennikiem, umarł 
bohatersko. To rzeczy, które wielu zadziwiają, ale to są konsekwencje pewnych 
wydarzeń sprzed wielu wieków. 
 
Jak było w Anglii? Proszę państwa, to Henryk VIII. Na niego też była rzucona klątwa, 
ale chcę, żebyście państwo wiedzieli, jaka jest moc klątwy. Jest potworna, brzmi ona 
tak (a proszę pamiętać, że od słowa zaczyna się wszystko, „na początku było słowo”, 
słowo, jak dobrze wiedzą psychoanalitycy, ma moc sprawczą, czyli może zmieniać 
rzeczywistość): „Niech sczeźnie z głodu, pragnienia, wskutek nagości i wszelkiego 
rodzaju utrapienia. Niech znoszą nędzę, choroby zaraźliwe i wszelkie męki. 
Własność ich niech będzie przeklęta. Niech żadne błogosławieństwo, żadna 
modlitwa na nic im się nie przyda, lecz raczej obróci się w przekleństwo. Przeklęci 
niech będą zawsze i wszędzie. Przeklęci niech będą w nocy, w dzień i o każdej 
godzinie; niech będą przeklęci w domu i poza domem; niech będą przeklęci w polu i 
na wodzie; niech będą przeklęci od wierzchołka głowy do podeszwy stóp swoich. Ich 
oczy niech będą ślepe, ich uszy głuche, ich usta nieme; ich język niech przyschnie do 
podniebienia. Niech ręce ich nie chwytają, niech wszystkie ich członki będą 
przeklęte. Niech będą przeklęci teraz i na wieki wieków. Niech będą przeklęci stojąc, 
leżąc, siedząc, załatwiając potrzebę fizjologiczną. Niech będą pochowani jak psy 
albo osły. Niech żarłoczne wilki pożrą ich ciała. Niech diabeł i aniołowie jego wciąż 
mu towarzyszą”. Nie ma życiorysu Bolesława Śmiałego, Szczodrego w słowniku. Jest 
przeklęty. 
 
Henryk VIII, początkowo wielki obrońca katolicyzmu, działał w czasie, kiedy już 
pojawił się Luter. Zależało mu, tak jak każdemu z władcy, na tym, żeby jego dynastia 
była przedłużeniem jego. Dynastia znaczy głównie: „potomek męski”, potem dopiero 
pojawiła się tam Elżbieta I, potem Maria i do dziś dnia mamy królową angielską. 
Wtedy liczyła się linia męska. Okazało się, że coś tu jest nie tak, w związku z czym 
Henryk VIII nie uląkł się papieża i klątw, w efekcie czego majątek kościoła 
katolickiego, głównie klasztory, ale też całe wszystkie te gigantyczne majątki, zostały 
skonfiskowane przez króla i przejęte na własność królestwa, czyli państwa. Ten 
majątek mógł być obrócony na obronność państwa, budowanie fortów czy chociażby 
wielkiego pałacu w Londynie. Ale stało się jeszcze coś ważniejszego: Henryk król stał 
się przełożonym kościoła anglikańskiego, odciął się zupełnie od katolicyzmu. I 



chociaż tam dogmaty są te same, to nie podlega on administracyjnie pod papieża. 
Stworzyła się nowa epoka. W Polsce taka możliwość była w czasach wojen 
religijnych za Zygmunta Augusta. Mógł być stworzony polski kościół narodowy, ale 
tak się nie stało. Król nie uległ naciskom i w związku z tym historia potoczyła się w 
inną stronę. 
 
Dziś królowie mają władzę tak ograniczoną, że właściwie są tylko jej symbolami. 
Anglicy się cieszą, kiedy widzą królową, która macha i występuje w przedziwnych 
strojach, niesłychanie barwnych. Jest tak ubierana specjalnie, żeby była dostrzegania 
w tłumie i aby ochroniarze mogli ją chronić. Jest królowa, jest król hiszpański, są 
władcy Holandii, Danii, Szwecji, Norwegii, ale ich władza jest mniejsza niż władza 
prezydenta. Oni tylko reprezentują, w związku z czym nie mogą działać tak, jak 
kiedyś. Ale są czymś bardzo ważnym, mianowicie stanowią symbol jedności państwa 
i narodu. To jest to, czego w Polsce brakuje, to, za czym wielu ludzi podświadomie 
tęskni. Sytuacja ze Smoleńska pokazała, że wielu ludzi odebrało ten fakt w sposób 
absolutnie archaiczny, który bardziej pasowałby do średniowiecza niż do naszych 
czasów. W wielu aspektach żyjemy w kulturze duchowej średniowiecza, czy tego 
chcemy, czy nie. Jest to zasługa naszego kleru, który jest strażnikiem i kreatorem 
dusz Polaków. 
 
Król, jak powiedziałem, za górami, za lasami, hen przed wielu, wielu laty, żył 
zamożny i bogaty. Ten władca zawsze będzie istniał w bajkach, będzie istniał w 
podświadomości, w świadomości zbiorowej. Pojawi się w filmach, pojawi się w 
różnych opowieściach. Królów nie da się wymazać z historii, mimo rewolucji, mimo 
zmian. Oni są archetypem zarówno ojca, jak i jaźni, czyli czegoś, co jest 
najistotniejszego w psychice ludzkiej. Królowie są nieśmiertelni. Pięknie dziękuję. 

Jerzy Tomasz Bąbel 
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