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a purely artistic vision, a picture of an unreal world conceived by the poet. The former conviction
was manifested in the search for a location where the events had taken place. These efforts culmi-
nated in the undertakings of Heinrich Schliemann, to whom ancient Troy was to be found on the
hill of Hisarlik overlooking  the Dardanelles, though he was not the first one to have claimed so.
Schliemann and his successors were guided by one thought and purpose: to prove that Hisarlik
hides remnants of Troy. The archaeological excavations which the team of the University of
Tubingen embarked on in 1988 were expected to provide conclusive evidence. Their work was
crowned with the extensive exhibition entitled Troja: Traum und Wirklichkeit (Troy: Dream and
Reality) which was shown Germany in 2001-2002. The exposition sought to convince the visitors
that the hill of Hisarlik had once been a site of a great, splendid city, with a mighty citadel and
sprawling „lower city”: Homer’s Troy. Frank Kolb challenges the legitimacy of such notion. He
proves that the tale of Troy and the Trojan war is only a myth. There was no city of such name, nor
had any events of Iliad taken place. Kolb also demonstrates that the proposition the archaeologists
advance has nothing to do with science, and cannot be treated as viable or valid in any way. It
results, Kolb argues, from a far-reaching instrumentalization of myth, perpetuated for ideological,
political and economic purposes. The propounded vision tallied with the expectation of the politi-
cal and economic circles; it was devised in contradiction of scientific facts or research findings,
which in themselves were deliberately misrepresented, even by means of tampering with archaeologi-
cal documentation. The book “Troy’’ Manipulated, which exposes such state of affairs, makes an
impassioned appeal to the scholarly milieus who should strive to make their research reliable and
independent, to avoid becoming entangled with the world of politics and business, to resolve pro-
blems of history and interpretation based on the analysis of sources and scientific deduction. The
volume does inspire reflection on the manner of approaching sources and their occasionally wrongful
utilization, simultaneously demonstrating the certain ideologized myths can endure long centuries.
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Przedsłowie

Wiosną roku 2006 w Państwowym Muzeum Archeologicznym w War-
szawie otwarto, pod wysokim patronatem Prezesa Rady Ministrów Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec1, wystawę „Troja. Sen
Henryka Schliemanna”2. Gościła ona także, po ekspozycji w Warszawie, kolejno
w Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Wrocławiu. Stanowiła część składową
obchodów „Roku polsko-niemieckiego 2005/2006”. Była to „mała, lecz wy-
kwintna ekspozycja”3, która spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem.

Nie dziwi to. Fascynacja Troją i mitem trojańskim jest mocno zakorze-
niona w kulturze europejskiej, stanowi jej nieodłączną część. Zauroczenie to
sięga czasów antycznych i trwa po dzień dzisiejszy. Było i jest ono udziałem
zarówno osób indywidualnych, jak i różnego rodzaju organizacji i instytucji,
społeczeństw i państw. Działało inspirująco na twórców, literatów i artystów,
pobudzało także myślenie polityczne, bo w opowieści o Troi i Trojanach chętnie
dopatrywano się zarówno własnych korzeni, jak i ogólnie europejskiej tożsamo-
ści cywilizacyjnej. Losy nadskamandrydzkiego miasta miały być i przestrogą
przed groźbą upadku, i wezwaniem do podjęcia działań na rzecz naprawy włas-
nych państw i społeczeństw. W polskiej rzeczywistości najlepiej ilustruje to kla-
syczny dramat „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego4.

Spór o autentyczność wydarzeń, opisanych przez Homera w poematach
Iliada i Odyseja, sięga korzeniami starożytności. Sprowadza on się w istocie do

                                                
1 Kazimierza Marcinkiewicza i Angeli Merkel, przy udziale Ambasadora Republiki Federalnej

Niemiec w Polsce Reinharda Schweppe.
2 Zob. Troja. Sen Henryka Schliemanna. Katalog wystawy ze zbiorów Museum für Vor- und

Frühgeschichte w Berlinie / Troja. Heinrich Schliemanns Traum. Katalog der Ausstellung aus den
Sammlungen des Museums für Vor- und Frühgeschichte in Berlin, Warszawa 2006. Państwowe
Muzeum Archeologiczne.

3 W. Menghin, Słowo wstępne / Vorwort, [w:] jw., s. 17.
4 Znakomity, zwięzły zarys tradycji trojańskiej w literaturze polskiej: K. Lewartowski, Troja

w literaturze polskiej / Troja in der polnischen Literatur, [w:] jw., s. 162-173; por. także idem, Troia
und Polen, [w:] Mauerschau. Festschrift für Manfred Korfmann, Remshalden-Grunbach 2002, t. 3,
s. 1209-1217.
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dwojakiego sposobu traktowania poetyckiego przekazu: albo jako wiernej relacji
historycznej, albo wizji wyłącznie artystycznej, obrazu świata nierealnego, wy-
myślonego przez genialnego poetę. To pierwsze przekonanie, negujące po części
„gabinetową” krytykę filologiczno-historyczną Iliady, ześrodkowało się na po-
szukiwaniach miejsca zakładanych wydarzeń. Ich kulminacją stały się działania
Henryka Schliemanna, który wskazał – zresztą nie jako pierwszy – wzgórze
Hisarlik nad Cieśniną Dardanele na miejsce starożytnej Troi. Spektakularne
wykopaliska, które przeprowadził na Hisarliku, zwłaszcza w latach 1870-1873,
ugruntowały na dobre, jak się wydawało, przekonanie o historyczności Troi
i wydarzeń związanych z wojną trojańską.

Henryk Schliemann stał się prawdziwym „bohaterem trojańskim” ery no-
wożytnej. Jego osiągnięcia okazały się kamieniem milowym w ukształtowaniu się
samodzielnej dyscypliny naukowej – archeologii. Przede wszystkim jednak rozpa-
liły wyobraźnię całych pokoleń, a z archeologii uczyniły upragnioną przestrzeń
badań i poszukiwań, klucz do poznania zaginionych kultur i cywilizacji. Biografia
genialnego samouka, owiana legendą, w tworzeniu której on sam miał niebagatel-
ny udział, okazała się niezwykłą siłą inspirującą, porywającą do czynów, kształtują-
cą życiorysy wielu młodych ludzi. „Zostałem archeologiem pod wpływem swoich
marzeń, których wielkim inspiratorem był Henryk Schliemann i jego «sen
o Troi»”5. Legenda ta, mimo że pod wieloma względami niewiele ma wspólnego
z rzeczywistością – co jest skądinąd cechą legend w ogóle – żyje własnym życiem,
podtrzymywana przez licznych biografów, czasami wręcz „hagiografów”6.

                                                
5 W. Borkowski, Troja – obrazy ze snu Henryka Schliemanna / Troja – Bilder aus den Träumen

Heinrich Schliemanns, [w:] Troja. Sen Henryka Schliemanna. Katalog wystawy, s. 181.
6 Szczególną rolę w tym względzie odegrała, wielokrotnie wznawiana, książka H.A. Stolla „Sen

o Troi. Opowieść o życiu Schliemanna”, przekł. Halina i Stanisław Kowalewscy, wyd. I, Warszawa
1959 (pierwsze wydanie niemieckie ukazało się w roku 1956); zob. także C.W. Ceram, Bogowie,
groby i uczeni. Powieść o archeologii, przekł. Jerzy Nowicki, Warszawa 1974, s. 43-74 (pierwsze
wydanie niemieckie ukazało się w roku 1947, pierwsze polskie w roku 1958); w polskiej tradycji
ważne miejsce, jeśli chodzi o spopularyzowanie sylwetki Henryka Schliemanna, przypadło książce
Z. Kosidowskiego „Gdy słońce było bogiem”, wydanej po raz pierwszy w roku 1956; losom nie-
mieckiego archeologa autor poświęcił trzy rozdziały (s. 189-220, wg wydania z roku 2012), pozo-
stając wobec niego w nurcie bezkrytycznego uwielbienia; zob. ocenę książki: Z. Skrok, Polski
Ceram po latach, [w:] Z. Kosidowski, Gdy słońce było bogiem, Warszawa 2012, s. 5-9; „trzeźwe”
spojrzenie na sylwetkę archeologa: Ph. Vandenberg, Skarb Priama. Życie Henryka Schliemanna.
Historia odkrycia Troi, przekł. Barbara Tarnbas, Gdynia 1997 (wydanie niemieckie 1995); warto
przy okazji wskazać ma interesujący szkic: Chr. Zintzen, „Ich taufe sie mit den Namen Troia und
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Wszyscy archeolodzy prowadzący wykopaliska na wzgórzu Hisarlik,
a więc sam Henryk Schliemann, a po nim Wilhelm Dörpfeld, Carl W. Blegen
i wreszcie Manfred Korfmann7, kierowali się jedną myślą: udowodnić, że wzgó-
rze Hisarlik kryje w sobie pozostałości wielkiej, wspaniałej Troi. Ich poszukiwa-
nia „polegały na błędnym metodycznie dążeniu do osiągnięcia takich wyników
w badaniach wykopaliskowych, które pasowałyby do poetyckiego opisu w Ilia-
dzie i do fikcyjnej, ustalonej przez Eratostenesa, ogólnie przyjętej, daty wojny
trojańskiej, to znaczy krótko po roku 1200 [przed. Chr.] (…). Poza tym arche-
olodzy starają się drogą wykopalisk dojść do takich ustaleń, które pasowałyby do
Homerowego opisu wspaniałego Ilios” (F. Kolb, w tym tomie, s. 65-66).

Zasadnicza rola w wykazaniu słuszności tej tezy przypaść miała, zorgani-
zowanej z niebywałym rozmachem, wystawie „Troja – sen i rzeczywistość”, któ-
ra, w latach 2001-2002, pokazywana była w Stuttgarcie, Brunszwiku i Bonn.
Spotkała się ona z ogromnym zainteresowaniem, przyjmuje się, że obejrzało ją
grubo ponad pół miliona zwiedzających. Jej twórcy jednoznacznie sugerowali, że
na Hisarliku, u stóp potężnej cytadeli, znajdowało się wspaniałe miasto: Home-
rowa Troja. Wystawa przyniosła jednak efekt odmienny od oczekiwanego przez
organizatorów, stała się bowiem, wraz z towarzyszącą jej publikacją o tym sa-
mym tytule, zarzewiem ogromnej dyskusji, która w mediach i środowiskach
naukowych przetoczyła się przez całe Niemcy, a jej echa odbiły się także zagrani-
cą. Dyskusja ta dotyczyła i nadal dotyczy historyczności Troi i wojny trojańskiej.
Krytycy, do których zalicza się Frank Kolb, zanegowali jednak nie tylko obraz
przedstawiony na wystawie i w publikacji, traktując go jako całkowicie nierealny,
odbiegający od rzeczywistych wyników badań archeologicznych, lecz zarzucili
archeologom świadome przeinaczanie pozyskanego materiału źródłowego, nie-
kiedy wręcz na granicy fałszerstwa, a wszystko po to, by udowodnić słuszności
wcześniej postawionej tezy. Dlatego w oryginale książka Franka Kolba nosi tytuł
„miejsce przestępstwa” (Tatort), co stanowi nawiązanie do bardzo popularnego
w Niemczech kryminalnego serialu telewizyjnego. Prawdziwym jednak fenome-
nem jest to, że dyskusję tę śledziły niemalże wszystkie media niemieckie, spot-

                                                                                                                     
Iulium…”. Heinrich Schliemann, Grenzgänger zwischen Fakten und Fiktionen, [w:] Troia –
Traum und Wirklichkeit. Begleitband zur Ausstellung, wyd. II, Stuttgart 2001, s. 430-439.

7 Manfred Korfmann prowadził wykopaliska na wzgórzu Hisarlik, w ramach Projektu Troja,
który realizowany jest na Uniwersytecie w Tybindze, od roku 1988 aż do swojej śmierci w roku
2005; obecnie na czele ekspedycji stoi Ernst Pernicka.
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kała się ona także z żywym odbiorem społecznym, urosła do rangi problemu
wręcz ogólnoniemieckiego. Z polskiej perspektywy, mimo niewątpliwej, wielkiej
popularności mitu trojańskiego w naszym kraju, wydaje się to wprost niepraw-
dopodobne.

Źródła tego zjawiska sięgają przełomu XVIII/XIX wieku, gdy „niemiecki
idealizm i klasycyzm przy swym zachwycie hellenizmem wpisał Troję i wojnę
trojańską w pejzaż dziejów niemieckich”. Dostrzeżono wówczas „bliskie pokre-
wieństwo między helleńską a niemiecką duszą; antyczna kultura grecka w pew-
nym sensie należała do kultury Niemiec, a Trojanie zostali po prostu włączeni
w ten obraz Grecji. Homerowe eposy i sagi o wojnie trojańskiej traktowane były
w Niemczech w XIX wieku w pewnym stopniu jako część niemieckiej historii”
(F. Kolb, w tym tomie, s. 21, 39). Ustanowienie w Prusach na początku XIX wieku
gimnazjów o profilu klasycznym, z mocnym naciskiem na naukę łaciny i greki,
przyczyniło się do zdecydowanego upowszechnienia znajomości kultury antycz-
nej i związanych z nią symboli. Dodajmy, że ten system edukacyjny przyjęty
został w wielu krajach Europy. Młodzi uczniowie gimnazjów uczyli się na pa-
mięć obszernych fragmentów Iliady, Odysei i Eneidy, poznawali historię Greków
i Rzymian, zapoznawali się ze sztuką antyku. Sytuacja polityczna na Półwyspie
Bałkańskim, to jest walka zamieszkujących tam narodów, w tym zwłaszcza Gre-
ków, o wyzwolenie spod panowania tureckiego, wydatnie wpłynęła na traktowa-
nie dziejów Hellady jak wzorca dla współczesnej kultury europejskiej. Świat
antyku poddany został wówczas, chociaż w sposób selektywny, wyraźnej ideali-
zacji. Pomagały temu spektakularne odkrycia archeologiczne, które podsycały
wyobraźnię i przekonywały o realności utrwalanego wizerunku starożytności.

Co prawda w obecnych czasach głębokość wykształcenia klasycznego
także w Niemczech uległa wyraźnemu spłyceniu, ale ciągle pozostaje, w porów-
naniu z naszym krajem, na dużo lepszym poziomie. Powoduje to utrzymywanie
się społecznego zainteresowania szeroko rozumianym antykiem, w znacznej
mierze również dlatego, że część ziem niemieckich, położonych nad Renem
i górnym Dunajem, wchodziła geograficznie w obręb Cesarstwa Rzymskiego. Nie
dziwi przeto, że Henryk Schliemann, „który odnalazł Troję” – i to wbrew wszel-
kim krytykom – stał się bohaterem Niemiec, a Troja jako taka stała się „niemiec-
ką sprawą narodową”.

Wyjaśnia to po części tak duże zainteresowanie wystawą „Troja – sen
i rzeczywistość”, a w konsekwencji dyskusję, która przez nią została sprowoko-
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wana, i jej duży oddźwięk. W jej efekcie autorzy wystawy w trakcie jej trwania
poczuli się zmuszeni do zweryfikowania na bieżąco niektórych ustaleń, co najle-
piej świadczy o zasadności i głębokości podjętej krytyki.

Książka Franka Kolba jest następstwem tej dyskusji. Zawiera ona w sobie
dwa wątki. Pierwszy to wykazanie, że wizja wielkiej Troi, stworzona przez Man-
freda Korfmanna i kierowany przez niego zespół archeologów i przedstawicieli
innych dyscyplin, skupiony wokół Projektu Troja, nie ma racji bytu. Zespół ten
uznał, że na wzgórzu Hisarlik rozwinęło się wielkie miasto rezydencjonalno-
-handlowe z silnie umocnioną cytadelą i szeroko rozbudowanym ‘miastem dol-
nym’, zdolnym pomieścić nawet dziesięć tysięcy mieszkańców. Troję uznano za
znaczące centrum handlowe, o rozległych kontaktach obejmujących cały Bliski
Wschód i tereny odleglejsze, a zarazem istotny ośrodek polityczny, dominujący
w zachodniej części Anatolii i kontrolujący ważny szlak handlowy wiodący nad
Morze Czarne oraz na linii Europa-Azja. Wojnę trojańską uznano za wydarzenie
historyczne, którego wiernym raportem jest Iliada, poemat autorstwa Homera.
Potwierdzenie istnienia Troi, a tym samym zaistnienia wojny trojańskiej, arche-
olodzy ze wzgórza Hisarlik znaleźli w dokumentach hetyckich: wymieniona w
nich nazwa kraju / miejsca Wilusza odnosi się, uznali, do Troi, co dowodzi jej
powiązań z hetyckim imperium.

 Frank Kolb, na bazie gruntownej analizy wszelkiego rodzaju źródeł,
w tym danych archeologicznych, udokumentowanych przez wszystkie te ekipy,
które prowadziły badania na wzgórzu Hisarlik, poczynając od Henryka Schli-
manna, obraz ten całkowicie burzy. Jego teza sprowadza się do stwierdzenia, że
nigdy nie istniała miejscowość o nazwie Troja (dlatego nieco sarkastycznie bierze
ją w cudzysłów: «Troja»), nie było wojny trojańskiej, a wszystko jest wymysłem,
wytworem poetyckiej wyobraźni poety o imieniu Homer, jeśli taki w ogóle
istniał. Osada na Hisarliku była jedną z licznych osad okresu brązu, jednak wiel-
kością i znaczeniem ustępowała wielu innym tego typu osadom w zachodniej
części Azji Mniejszej. Mieszkańcy tej – bezimiennej dla nas – osady nie zawdzię-
czali swej pomyślności rozbudowanym kontaktom handlowym i intensywnej
wymianie towarowej, ale – prozaicznie – działalności rolniczej.

Wątek drugi dotyczy instrumentalizacji mitu o Troi i wojnie trojańskiej,
czego częścią jest przedstawiona wyżej wizja zespołu Projektu Troja. Powstała
ona, uważa Frank Kolb, dla celów ideologicznych, politycznych i doraźnych ko-
rzyści ekonomicznych. Manfred Korfmann stworzył ją wbrew faktom naukowym,
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wbrew wynikom własnych badań archeologicznych, świadomie je przeinaczając,
a nawet przetwarzając dokumentację archeologiczną. Wizją tą wyszedł naprze-
ciw oczekiwań polityków i kręgów gospodarczych. Książka „Zmanipulowana
«Troja»” to wielki apel do środowisk naukowych o rzetelność i niezależność ba-
dań, o unikanie uwikłań z polityką i sferą biznesu, o rozstrzyganie problemów
historycznych i interpretacyjnych na bazie analizy źródeł i naukowej dedukcji.
Książka jest fascynująca, kontrowersyjna, niebywale polemiczna. Wzbudza reflek-
sję nad sposobem traktowania źródeł, ich nie zawsze czystego wykorzystywania,
a zarazem pokazuje, jak pewne zideologizowane mity mogą, zdaniem autora,
przetrwać długie stulecia. Warto podkreślić, że Frank Kolb dokonał czynu nie-
bywałego, zdobył się bowiem na wysiłek, w imię dobra nauki, zburzenia utrwa-
lonego mitu europejskiego, ale zarazem na wskroś niemieckiego. Troja i związane
z nią opowieści przyjmowane są bowiem w Niemczech w sposób niezwykle emo-
cjonalny.

W tym kontekście stuttgarckiej wystawie „Troja – sen i rzeczywistość”
przypisać należy znaczenie przełomowe. Bo to właśnie ona spowodowała ko-
nieczność przewartościowania spojrzenia na Troję i na sposób odczytywania
zachowanych – jakoby po niej – różnych zabytków materialnych. Szkoda nato-
miast, że warszawska ekspozycja „Troja. Sen Henryka Schliemanna”, zorganizo-
wana akurat w okresie kulminacji sporu, krótko po śmierci Manfreda Korfmanna8,
w niczym nie nawiązała do swej – o ile można użyć takiego określenia – poprzed-
niczki, ani też nie oddała istoty polemiki. Alix Hänsel zaledwie w dwóch miej-
scach odsyła do katalogu wystawy „Troja – sen i rzeczywistość”9, a relacjonując
„spór o Troję” ogranicza się do kwestii historyczności przekazu Homera, w ni-
czym nie nawiązując do kontrowersyjnych – a przynajmniej tak przez znaczną
część badaczy przyjmowanych – tez ekipy Projektu Troja.

W ten sposób organizatorzy „warszawskiej” wystawy oszczędzili pol-
skiemu odbiorcy wiedzy na temat „nowego boju o Troję”. Mamy nadzieję, że
polska edycja książki Franka Kolba brak ten uzupełni.

Leszek Mrozewicz
                                                

8 Zob. M. Guzowska, Osman Bey ze wzgórza Hissarlik. Wspomnienie o Manfredzie Korfman-
nie (1942-2005) / Osman Bey aus Hissarlik. Erinnerung an Manfred Osman Korfmann (1942-
-2005), [w:] Troja. Sen Henryka Schliemanna. Katalog wystawy, s. 174-178.

9 A. Hänsel, Zbiory starożytności trojańskich Henryka Schliemanna / Heinrich Schliemanns
Sammlung Trojanischer Altertümer, [w:] Troja. Sen Henryka Schliemanna. Katalog wystawy, s. 52, 64.
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Przedmowa do wydania polskiego

W roku 2009, na zaproszenie mojego przyjaciela profesora Leszka Mro-
zewicza, miałem okazję przebywać na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu jako gość zagraniczny tej uczelni. Pobyt ten należał do niezwykle
miłych i w czasie jego trwania wielokrotnie doświadczyłem serdecznej gościnności.
Wykład, który wygłosiłem na Uniwersytecie, dał mi możność zaprezentowania
polskim słuchaczom kilku moich przemyśleń na temat Troi, a dzięki wydanej
publikacji tego wykładu pod tytułem «Troja». Mity, polityka, historia i nauka,
w ramach serii wydawniczej Xenia Posnaniensia (series altera 36, 2009), również
szersze środowisko naukowe mogło zapoznać się z niektórymi moimi tezami.
Jest dla mnie szczególną radością i zaszczytem, że moja książka, opublikowana
we wrześniu 2010 roku w języku niemieckim, w której temat Troi został ujęty
w szerokim kontekście, może ukazać się teraz również w języku polskim.

Dyskusja o Troi, trwająca już kilkanaście lat, zapoczątkowana przez
Manfreda Osmana Korfmanna, który stał na czele ekspedycji archeologicznej
Uniwersytetu Tybińskiego w Troi, początkowo przetoczyła się głównie przez
Niemcy. Jednak stopniowo zaczęła ogarniać coraz to szersze kręgi w międzyna-
rodowym środowisku naukowym, szczególnie anglosaskim. Moja książka stanowi
podsumowanie tej dyskusji. Spotkała się prawie wyłącznie z pozytywną reakcją,
zarówno wśród kolegów naukowo zajmujących się starożytnością, jak i w kręgu
niemieckiej prasy. Niektórzy krytycy zarzucali mi jednak zbyt ostrą polemikę.
Dlatego też w polskim wydaniu starałem się uwzględnić te głosy krytyki, nie
unikając jednocześnie dosadnych sformułowań w miejscach, w których nadal
uważałem to za konieczne. Skróciłem także niektóre fragmenty tekstu, a nawet je
skreśliłem, gdyż w obliczu współczesnego stanu dyskusji wydawały mi się one
zbędne lub zaadresowane raczej do niemieckiej opinii publicznej. Z drugiej stro-
ny uwzględniłem najnowszą literaturę i wyniki badań.

Serdecznie dziękuję profesorowi Leszkowi Mrozewiczowi, który zaini-
cjował polską edycję książki i wraz z panią Aurelią Pawlicką podjął się, zapewne
niełatwego, trudu jej przekładu. Wdzięczność jestem winny również Instytutowi
Kultury Europejskiej UAM za decyzję o druku tej książki.
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W roku 2008 w języku polskim ukazała się moja monografia „Ideał
późnoantycznego władcy”. Jest mi niezmiernie miło, że książką o Troi mogę
ponownie zwrócić się do Czytelników polskich, badaczy i miłośników świata
antycznego. Pozostaje mi wyrazić nadzieję, że wzbudzi ona zainteresowanie, a jej
lektura będzie także przyjemnością.

Tybinga, w kwietniu 2012 roku                                                                   Frank Kolb
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Przedmowa do wydania niemieckiego

Książka ta została napisana cum ira et studio. ‘Gniew’ skierowany jest
przeciwko mieszaniu nauki z polityką i interesami gospodarczymi, przeciwko
naruszaniu standardów naukowych, przeciwko próbom zastępowania dyskursu
naukowego publicznym monopolem interpretowania, przeciwko milczącej tego
akceptacji. Zjawiskom tym należy przeciwstawiać się z całą mocą. Ich przykła-
dem jest «Troja», obiekt niebywałej manipulacji.

Od pewnego czasu, dysponując dostateczną liczbą dowodów, które częś-
ciowo przedstawiłem w różnych artykułach, nosiłem się z zamiarem, namawiany
przez kolegów, całościowego przedstawienia problemu. Ostateczny jednak im-
puls przyszedł ze strony Christopha Selzera, redaktora Wydawnictwa Schöningh,
którego zaangażowanie i niebywała znajomość rzeczy przełamały moje opory.
Panu Redaktorowi i Wydawnictwu, które podjęło się trudu opublikowania
książki, należą się słowa mojej głębokiej wdzięczności.

Słowa podziękowań winny jestem także wielu kolegom, którzy w całości
lub częściowo zapoznali się z pracą przed oddaniem jej do druku, pomogli mi
swymi celnymi uwagami i wskazówkami, a przede wszystkim ustrzegli mnie
przed błędami. Byli to: Hartmut Blum, Hartwin Brandt, Justus Cobet, Harald
Hauptmann, Dieter Hertel, Susanne Heinhold-Krahmer, Mischa Meier, Barbara
Patzek i Martin Zimmermann. Wpłynęli też zbawiennie na pohamowanie tem-
peramentu autora, a Hartmut Blum skutecznie ustrzegł mnie przed zbyt dosad-
nymi wypowiedziami. Wolfgangowi Rölligowi dziękuję za udostępnienie swojej
pracy przed jej opublikowaniem i cenne wskazówki bibliograficzne. Również
Christian Marek uprzejmie pozwolił mi skorzystać z niewydrukowanej wówczas
jeszcze książki „Dzieje Azji Mniejszej w czasach antycznych” (Geschichte Kleina-
siens in der Antike), która w międzyczasie ujrzała już światło dzienne. Chciał-
bym jednak podkreślić, że odpowiedzialność za ewentualne błędy oraz echa być
może komuś niemiłego mego ‘gniewu’ spadają wyłącznie na mnie.

Dziękuję Agathe Löffler, która z niezmordowaną starannością wprowa-
dzała do komputera zmieniające się ciągle wersje manuskrytpu. Cenną pomoc
przy zaopatrywaniu w literaturę, sporządzeniu map i innych ilustracji, a także



18

przy redagowaniu indeksu udzielili mi także Alexander Free, Sina Haase, Esther
Schneidenbach i Christine Zärtner. Im wszystkim pragnę w tym miejscu ser-
decznie podziękować.

Książka ta wpisuje się w kontekst rozgorzałego w roku 2001 ‘nowego
boju o Troję’, który wywołał zarówno wiele zamieszania w środowisku nauko-
wym na Uniwersytecie w Tybindze, jak i w mediach. Autor bardzo się w nią za-
angażował, a jego jednoznaczne słowa niekoniecznie spotykały się ze zrozumie-
niem. W takich chwilach zawsze szukamy wsparcia, które otrzymałem zarówno
ze strony kolegów (zob. s. 17, 269-270), jak i mojej własnej rodziny, szczególnie
żony Urszuli. Przez pewien czas potrzebowałem nawet pomocy prawnej, której
skutecznie udzielili mi mój syn Burkhard i jego kolega Konrad Renz, za co
jestem im ogromnie wdzięczny. Cenne porady zawdzięczam także Augustowi
Nitschke.

Natomiast żadnych słów podziękowania nie mogę skierować do tybiń-
skiej grupy Projektu Troja, która odmówiła mi wypożyczenia osiemnastego to-
mu Studia Troica (musiałem tę książkę zamówić przez wypożyczalnię międzybi-
blioteczną), a na prośbę Wydawnictwa Schöningh o zezwolenie na druk planów
i zdjęć, zareagowała żądaniem wcześniejszego przesłania mojego manuskryptu,
wystosowanym przez obecnego kierownika wykopalisk Ernsta Pernickę, co nie-
wątpliwie stanowiło pewien rodzaj cenzury. Z tego powodu całkowicie zrezy-
gnowaliśmy z fotografii wykonanych w ramach Projektu Troja. Zaoferowane
w tej książce rysunki planów, oddających stan badań na wzgórzu Hisarlik, zo-
stały co prawda w znacznej mierze sporządzone na bazie planów Projektu Troja
i dlatego pokazują one wyniki badań w takim stanie, w jakim zostały opubliko-
wane, ale z precyzyjnym uzupełnieniem i objaśnieniami.

Aby nie zakłócać czytelnikowi ‘płynności’ lektury, przypisy mają cha-
rakter zbiorczy. Pozwalają one jednak każdemu, kto zainteresowany jest w do-
tarciu do źródeł i literatury, uzyskać w tym zakresie odpowiednią informację.
Mapy i plany zamieszczone są w tekście, fotografie ‘blokowo’ na końcu książki.
Życzę przyjemnej lektury.

Tybinga, w lutym 2010 roku                                                                         Frank Kolb
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Rozdział I

Wprowadzenie
Wyjaśnienie określenia zmanipulowana «Troja»

Ilium unde omnis rerum claritas
Ilios, prapoczątek  wszelkiej chwały

(Pliniusz, Historia naturalna V 33,124)

Jak podaje mit grecki, Ilos, syn Trosa, założył osadę Ilios. Ilos wywodził
się z rodu Dardanosa, który poślubił córkę pierwszego króla Troady, Teukrosa,
i w ten sposób stał się praojcem królewskiego rodu trojańskiego, który przyjął od
niego swą nazwę – Dardanowie. Syn Ilosa, Laomedont, przekonał bogów Posej-
dona i Apollona, obiecując im bogate dary, aby ci postawili mury obronne wokół
Ilios. Niestety nie dotrzymał swej obietnicy danej bogom i Posejdon zesłał na
niego karę w postaci potwora, który miał zniszczyć kraj. Widząc to Laomedont
wezwał na pomoc Heraklesa, który pokonał potwora. Król oszukał również
i Heraklesa w kwestii uzgodnionej zapłaty, na co ten odpowiedział zniszczeniem
Ilios. Była to pierwsza wojna o zmanipulowaną «Troję».

Priam, syn Laomedonta, odbudował Ilios i otoczył je murami obronny-
mi, które uchodziły za nie do zdobycia. Spłodził też wielu synów, a wśród nich
Hektora i Parysa. Królewska rodzina z biegiem czasu została nieświadomie
wplątana w sieć intryg między greckimi bogami, co doprowadziło w końcu do
tak zwanej wojny trojańskiej. Mit wprowadza rozróżnienie między ogólną przy-
czyną a bezpośrednim powodem, który wywołał wojnę. Przyczyną był plan Zeusa,
aby uwolnić ziemię od przeludnienia i ukarać ludzi za ich niewystarczający sza-
cunek wobec bogów. Wyprawa siedmiu przeciw Tebom jest jednym ze skutków
tego planu, kolejnym – wojna trojańska. W obu przypadkach zmierzyli się ze
sobą herosi czwartej epoki, mitycznych dziejów świata; obie te wojny oznaczały
więc koniec czasu herosów.

Bezpośrednim powodem wojny trojańskiej była uroczystość weselna na
Olimpie. W czasie wesela Peleusa trzy boginie, Hera, Atena i Afrodyta, spierały
się ze sobą o to, która z nich jest najpiękniejsza. Na sędziego wybrano śmiertelni-
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ka, mianowicie Parysa, który, jak wiemy, rozstrzygnął spór na korzyść Afrodyty,
gdyż ta obiecała mu w nagrodę Helenę, małżonkę spartańskiego króla Menelaosa.
Parys udał się z rzekomo dyplomatyczną misją do Sparty i uprowadził Helenę.
Po tym, jak bezowocne okazały się pokojowe próby odzyskania uprowadzonej
kobiety, Agamemnon, król Myken i brat Menelaosa, zwołał z całej Grecji od-
działy wojskowe. Z portu Aulis (Aulida) na wschodnim wybrzeżu Beocji na wy-
prawę wojenną przeciwko Ilios, w której udział wzięli sławni bohaterowie, jak
Achilles, Ajas, Diomedes, Nestor i Odyseusz, wypłynęła ogromna flota. Wkrótce
doszło do oblężenia Ilios, które zajęło aż dziesięć lat. Stało się tak dlatego, ponie-
waż Trojanom również udało się zebrać wielką liczbę sprzymierzonych wojsk
z obszaru wokół północnego wybrzeża Morza Egejskiego i zachodniej Azji
Mniejszej. Poza tym do walk często włączali się poróżnieni między sobą olimpij-
scy bogowie, przechylając szalę zwycięstwa raz na jedną, raz na drugą stronę.
«Troja» stała się ponownie, szczególnie dzięki Iliadzie i Odysei, których autor-
stwo przypisuje się poecie o imieniu Homer, sławnym do dziś miejscem drama-
tycznych wydarzeń.

Ponieważ w Iliadzie wojna Greków, których Homer na zmianę nazywa
Achaioi, Danaoi albo Argeioi, to wojna z Trojanami, a nigdy z Ilieis, ‘Iliończykami’,
już w czasach antycznych otrzymała nazwę wojny trojańskiej, a miejsce zaczęto
nazywać «Troją», chociaż w Iliadzie pojawia się nazwa Ilios, natomiast Troja
oznacza krainę. Z tego powodu w tytule tej książki i jednocześnie rozdziału
«Troja» została wzięta w cudzysłów; przynajmniej w północno-zachodniej Azji
Mniejszej nie istniało miasto o nazwie Troja (zob. niżej, s. 101).

Homerowa Iliada przedstawia tylko mały wycinek z przebiegu wojny
i nie chodzi tu tylko o zajęcie i zniszczenie Ilios. W eposie centralne miejsce zaj-
mują ludzkie i polityczne problemy: tematem jest, jak to autor obwieszcza na
początku dzieła, gniew Achillesa. Gdy Agamemnon zażądał, aby Achilles odstą-
pił mu swą piękną brankę Bryzeidę, ten wprawdzie uległ żądaniu, jednak, urażo-
ny w swej godności, wycofał się z walki, w wyniku czego wojsko greckie popadło
w tarapaty. Dopiero po śmierci swojego bliskiego przyjaciela Patroklesa wkroczył
znów do akcji i zabił w pojedynku wodza Trojan, Hektora. Iliada kończy się uro-
czystościami pogrzebowymi ku czci Hektora. Epos ten, spisany około 700 przed
Chr. lub nawet trochę później, opowiada więc przede wszystkim o konflikcie
dwóch arystokratów, którzy swoje własne interesy przedkładają nad dobro ogó-
łu. Poeta pokazuje, w jaki sposób tego typu zachowanie niszczy wspólnotę,
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w tym przypadku wojsko greckie obozujące pod «Troją». Ten jednocześnie poli-
tyczny temat omawiany jest na tle kształtującej się za jego czasów greckiej polis,
dla której podstawowym problemem było włączenie arystokratów w powstającą
wspólnotę obywatelską. Pozostałe tematy tego eposu to groza wojny i zwycięstwo
człowieczeństwa w scenie, gdy Achilles wydaje królowi Priamowi zwłoki jego
syna, Hektora. Iliadę od eposów starożytnego Bliskiego Wschodu, od wpływu
których być może nie była wolna, odróżnia właśnie sposób przedstawiania kon-
fliktów politycznych i międzyludzkich, przesyconych ingerencją bogów. Pokazuje
on kształtowanie się „wzajemnego poszanowania i wypracowywania zbliżonego
punktu widzenia, uwarunkowanego dostrzeżeniem powiązań w byciu zdanym
na los i kruchości ludzkiej egzystencji”, między atakowanymi i atakującymi.
Pozwala to widzieć w poemacie „początek literatury Zachodu”10. Od antyku aż
po dzień dzisiejszy Iliada stanowi punkt odniesienia wszelkich rozważań nad
najważniejszymi konfliktami ludzkimi, poczynając od dzieł attyckich tragików,
poprzez Eneidę Wergiliusza aż do dramatu Jeana Giraudoux „Wojny trojańskiej
nie będzie” (La Guerre de Troie n’aura pas lieu, 1935), powieści Christy Wolf
z roku 1983 „Kasandra” oraz filmu Wolfganga Petersena „Troja” (2004). W za-
sadniczym jednak zrębie epos poświęcony jest jednemu wydarzeniu – dziejom
wielkiej wojny. Aż do początków wieku XIX, wieku nauki, nikt na poważnie,
abstrahując od szczegółów, nie podważał jej historyczności. Niemiecki idealizm
i klasycyzm przy swym zachwycie hellenizmem wpisał Troję i wojnę trojańską
w pejzaż dziejów niemieckich. Dopiero krytyczne studia źródłoznawcze nad
Iliadą, przeprowadzone przez filologów klasycznych i historyków starożytności,
wykazały, że wojna trojańska, w kształcie przedstawionym przez poemat, nie
miała miejsca. Ten pogląd wprawdzie spotkał się w świecie nauki również z gło-
sami krytyki, był jednak dominujący, dopóki nie zostało odkryte miejsce tego
wydarzenia. Znano je już w starożytności, a «Troja», która po zasiedleniu przez
Greków jako grecka polis otrzymała nazwę Ilion, stała się coraz częstszym miej-
scem legitymizowania władzy, rangi i prowadzonych bądź wszczynanych kam-
panii wojennych (zob. niżej s. 34). Ukryta w średniowieczu pod warstwami ziemi,

                                                
10 Szlezák 2006, s. 55 (cytat); opowiedziana tu wersja mitu znajduje w Iliadzie tylko częściowe

odzwierciedlenie; np. plan Zeusa, mający na celu zdziesiątkowanie ludzkości, pochodzi z Kyprii
fr. 1,7 (PEG 1); w przypisie 57 z ogromnej literatury dotyczącej eposów homeryckich zostały przy-
toczone tylko niektóre podstawowe prace; nowsze omówienia, przeznaczone dla tzw. szerokiego
odbiorcy: Patzek 2009; Mannsperger, Mannsperger 2006.
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od XVIII wieku stała się «Troja» obiektem świadomych poszukiwań naukowych.
Jej odnalezienie, w obliczu krytyki źródeł, okazało się dla niej swoistym ratun-
kiem. Dopiero zapoczątkowane przez Henryka Schliemanna badania wykopali-
skowe spowodowały, że ruiny na Hisarliku stały się ponownie, ze względu na nie
zawsze legalne działania tego genialnego odkrywcy, miejscem napiętych wyda-
rzeń, co stanowi pełne usprawiedliwienie dla tytułu niniejszej książki oraz innych
fatalnych projektów powiązanych z tematyką «Troi»11. Wraz z pracami wykopali-
skowymi Henryka Schliemanna wzgórze Hisarlik, na którym, jak uważał, odnalazł
ruiny Ilios, stało się, dzięki wskazówkom rzekomo to potwierdzającym, miejscem
dowodzącym zasadniczo wiarygodności Homerowej opowieści, jakości poematu
jako źródła historycznego, i w ogóle autentyczności wojny trojańskiej.

Mury, potrzaskana ceramika naczyniowa, znaleziska skarbów, zdawały
się mówić jednoznacznym głosem, wreszcie pojawiły się pewne dowody; szpadel
samouka, genialnego poszukiwacza przygód, pokonał, wydawało się, krytykę
uczonych gabinetowych. Wprawdzie zwycięstwo to nie było bezsporne. Wątpli-
wości nie brakowało. Zwłaszcza że z wojną trojańską, powszechnie datowaną na
około 1200 przed Chr., Henryk Schliemann połączył początkowo tę warstwę
osadniczą, która, w następstwie dalszych badań, okazała się o tysiąc lat od niej
wcześniejsza. Nieufność wobec wiarygodności wyników badań archeologicznych
wzrosła także dlatego, że datowanie obiektu, przyjęte przez Wilhelma Dörpfelda,
współpracownika i następcę Henryka Schliemanna, za ostateczne i ‘słuszne’,
zakwestionowane zostało w następstwie badań wykopaliskowych, przeprowa-
dzonych w latach trzydziestych minionego wieku przez ekspedycję amerykańską.
Jednak niezwykłe szczęście Henryka Schliemanna w wykopaliskach na kolejnych
stanowiskach i niezbity, wydawałoby się, dowód świadectw archeologicznych,
powodowały, że w naukowej i nienaukowej opinii publicznej wątpliwości natury
metodologicznej, wyrażane w ramach filologiczno-historycznej krytyki źródeł,
odchodziły na plan dalszy. Nie oznaczało to jednak całkowitego zwycięstwa
szpadla. «Troja» pozostała miejscem manipulowania podstawowej dyskusji doty-

                                                
11 Zob. niżej, s. 41; Henryk Schliemann oceniał swoje postępowanie, niejednokrotnie budzące

wątpliwości, za całkowicie usprawiedliwione; władzom tureckim zarzucił złamanie umowy, na
mocy której znaleziska, pozyskane w trakcie prac wykopaliskowych, miały być dzielone po poło-
wie: „Nie zważałem w najmniejszym stopniu na wypowiedzianą bez mojej winy umowę, wszystko
cenne, co znalazłem, zachowałem dla siebie, a tym samym uratowałem dla nauki; za podjęcie takiej
decyzji przyklaśnie mi cały świat”; zob. Schliemann 1874, s. 31.
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czącej metodyki badań naukowych i możliwości historycznych rekonstrukcji na
podstawie znalezisk archeologicznych:

Materiał archeologiczny nie daje nam żadnych punktów zaczepienia dla konkret-
nych powiązań między działaniami czy też dla wystarczająco zróżnicowanej
struktury uwarunkowań dla tych działań. Dokonanie natomiast gruntownej inter-
pretacji opowieści epickiej wymaga rozróżnienia mitu od historii, do czego nie
dysponujemy odpowiednimi kryteriami. Brak jest jakichkolwiek przesłanek, które
pozwoliłyby zbliżyć do siebie te dwa całkowicie odmienne wyniki badań historycz-
nych, czy wręcz harmonijnie sprowadzić je do wspólnego mianownika12.

Potrzebny był zatem nowy bohater szpadla, który mógłby przeciąć ów
węzeł gordyjski i znaleźć „rozwiązanie starej zagadki”. I taki znalazł się w roku
1988 w osobie tybińskiego archeologa Manfreda Korfmanna – a dokładniej mó-
wiąc: w podwójnej postaci, pewnego rodzaju unii personalnej między archeolo-
giem a hellenistą z Bazylei, Joachimem Lataczem. Korfmann stał się teraz nowym,
lepszym Schliemannem, opiewanym przez nowego Homera o imieniu Latacz: to
właśnie Manfred Korfmann, tak podaje nowa saga, dzięki odkryciu ‘miasta dol-
nego’ wydobył na światło dzienne prawdziwą wielkość i znaczenie «Troi» jako
wspaniałej metropolii handlowej. W sposób naturalny spowodowało to wybuch
dyskusji, takiej, jakiej nie było od czasów Henryka Schliemanna, i która trwa do
dzisiaj. Powodem tego był fakt, że rozpoczęte w 1988 na wzgórzu Hisarlik tybiń-
skie wykopaliska uczyniły «Troję», jak to zobaczymy, miejscem łamania wszelkich
zasad naukowego postępowania. Towarzyszyło temu polityczne instrumentalizo-
wanie mitu, miejsca wykopalisk i archeologii. Doszło do nowej wojny o «Troję»,
która w lutym 2002 roku przybrała, na Uniwersytecie w Tybindze, formę dwu-
dniowej konferencji, jednak na tym się nie zakończyła.

Kwestionowanie naukowych standardów, czym charakteryzowało się
postępowanie archeologa Manfreda Korfmanna i które nadal zachowuje swą siłę,
było i ciągle jest ukrywane przez kierownictwo Projektu Troja za parawanem
sprawnej reklamy. Ta zaś, mimo gwałtownej krytyki naukowej, sugeruje opinii
publicznej, przekonanej o historyczności Troi, że na wzgórzu Hisarlik znajdo-
wało się wspaniałe miasto rezydencjonalne i handlowe, którego wizerunek

                                                
12 O dziejach dyskusji na temat historyczności wojny trojańskiej, jak i stanu badań przed roz-

poczęciem tybińskich wykopalisk na wzgórzu Hisarlik zob. Cobet 1983 (cytat ze s. 43); aktualny
przegląd badań na temat Troi, jak i obecny stan dyskusji przedstawia Cobet 2003; por. także
Giovannini 1995.
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w pełni odpowiada opisowi Ilios z homeryckiego eposu. Byłby to zarazem dowód
historyczności jądra sagi o wojnie trojańskiej. W tym kontekście nie dziwi nie-
zwykły sukces książki Joachima Latacza „Troja i Homer. Droga do rozwiązania
starej zagadki”. Uzyskała ona status swoistego bestsellera, zdobywając dużą po-
pularność w wykształconych kręgach czytelników.

Uwe Walter trafnie zauważa, oceniając krytycznie publiczny sukces du-
etu Korfmann / Latacz, że „trzeba przyznać, iż rzeczywiście udało im się zdobyć
władzę nad opinią publiczną, ponieważ tylko oni (…) są w stanie zaspokoić jej
potrzebę wyrobienia sobie poglądu i «interpretacji»”13, a tego właśnie dostarcza
książka Joachima Latacza. Napisana jest w sposób atrakcyjny, a autor doskonale
potrafi zatuszować niedostatek rzeczowych argumentów, posługując się figurami
retorycznymi. Zwłaszcza w świecie anglosaskim poglądy obu tych badaczy zo-
stały bezkrytycznie rozpowszechnione w licznych, niewiele mających wspólnego
z nauką, książkach o Troi i wojnie trojańskiej. Wykorzystując cudzy dorobek, ich
autorzy kierowali się wyłącznie zyskiem ekonomicznym14.

Z czasem pomysły Manfreda Korfmanna i Joachima Latacza spotkały się,
zarówno w Niemczech, jak i ze strony anglosaskich specjalistów, z wyraźną kry-
tyką. Wyżej już wspomniany Uwe Walter artykułuje dominujący w niemieckim
środowisku naukowym pogląd, gdy stwierdza, że

jeśliby nawet (…) w oczach opinii publicznej Korfmann ‘zwyciężył’, to interpretacja
wyników badań, na podstawie których chciałby z miasta (na Hisarliku) wykreować
znaczące centrum o ponadregionalnym oddziaływaniu, całkowicie temu przeczy.

W najnowszym opracowaniu dziejów Azji Mniejszej w starożytności
jednoznacznie stwierdzono, że dokonana przez Korfmanna i Latacza wykładnia
wyników badań wykopaliskowych „nie wytrzymuje krytyki”.

Nawet naukowcy z jego własnego Instytutu na Uniwersytecie w Tybin-
dze wysoce sceptycznie ustosunkowali się do apodyktycznie przedstawionych
wniosków Korfmanna i Latacza, stwierdzając między innymi, po opublikowa-
nych w międzyczasie recenzjach krytyków, „że z tej rozpowszechnianej przez
Latacza, Korfmanna i ich niektórych współpracowników pewności niewiele po-

                                                
13 Latacz 2005; Walter 2006a, s. 187.
14 Zob. np. recenzję książki Barry’go Straussa, The Trojan War: A New History, New York

2006, napisaną przez Chr. Ulfa (Michigan War Studies 2008.01.01), oraz książki Caroliny Alexan-
der, The World that killed Achilles, New York 2009, pióra L. Slattery’go (The Australian z dnia
2.12.2009); por. także C.G. Thomas, C. Conant, The Trojan War, Norman 2007.
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zostało”, a „zarazem próba zawłaszczenia sobie prawa do monopolu interpretacji
tematu i przerzucenia na krytyków ciężaru przedstawienia dowodów (…), zo-
stała szybko, rzeczowo i na szczęcie jednoznacznie odparta przez naukę”15.

Wśród badaczy kręgu angielskojęzycznego Ian Morris należy do grona
tych, którzy w Iliadzie widzą możliwość refleksu rzeczywistych wydarzeń z epoki
brązu. Ale słusznie też wskazuje, że źródła hetyckie i pozostałe przednioazjatyc-
kie, które jakoby tego dowodzą, nic tak naprawdę nie wnoszą.

Nie podziela również zaufania Joachima Latacza co do efektywności wy-
kopalisk Manfreda Korfmanna; ich rzekome rezultaty wydają mu się, przy całej
jego przychylności, mało przekonujące. Ian Morris nakłania swych czytelników,
aby sami pochylili się nad Iliadą. Joshua T. Katz jako lingwista i filolog nie ogra-
nicza się tylko do rzeczowych kontrargumentów. Przyznaje, że sposób, w jaki
Joachim Latacz prezentuje postać rzeczy i argumenty, przeraża go w swej jedno-
stronności. Książka Latacza jest „pompous” – co oznacza tyle co nadmuchana,
nadęta – i wybitnie hagiograficzna w bezwarunkowym wspieraniu tez niektórych
nielicznych naukowców, podczas gdy pracom wielu innych uczonych nie po-
święca się prawie wcale uwagi. Podobnie wypowiada się filolog Johannes Hau-
bold w swojej recenzji angielskiego wydania książki Latacza, natomiast Stephen
Evans podkreśla „zagorzałą zarozumiałość” Joachima Latacza i nazywa książkę
„złudnie przekonywającą”16.

Sam hellenista z Bazylei podaje wprawdzie jako cel „racjonalną, pełną
poszanowania wymianę argumentów”, w rzeczywistości jednak bagatelizuje
i wyśmiewa argumenty skierowane przeciw jego własnemu i Korfmanna obra-
zowi Troi, gdy próbuje przedstawić krytyków jako „mały krąg wątpiących”,

                                                
15 U. Walter, kolumna w Internecie „Antike und Abendland” na FAZ.net.19.10.10; Marek

2010, s. 130-131 (cytat); Fischer 2006, s. 491 (cytat); por. również recenzję książki Latacza, napisaną
przez Bluma 2007;. sceptycznie wobec tez Latacza wyraził się D. Mannsperger (2002, s. 852-854),
jak również jeden z członków trojańskiej ekspedycji archeologicznej.

16 Morris 2006; recenzje książki J. Latacza, Troy and Homer: Towards a Solution of an Old My-
stery, Oxford 2004: J.T. Katz, Journal of the American Oriental Society 125, 3, 2005, s. 422-425; J.
Haubold, Ancient West and East 8, 2009, s. 390-391; St. Evans, Arctos N.S. 39, 2005, s. 223-225
(cytaty na s. 223); krytyczne stanowisko zajął również P. Schubert, Museum Helveticum 63, 2006,
211 (także recenzja angielskiego wydania); natomiast zupełnie bezkrytycznie wobec tez Korfmanna
występuje E. Cline, Troy as a „Contested Periphery”: Archeological Perspectives on Cross-Cultural
and Cross-Disciplinary Interactions Concerning Bronze Age Anatolia, [w:] Collins et alii 2008,
s. 11-19: odrzuca krytykę tez Korfmanna, bez argumentacji.
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a Manfreda Korfmanna i siebie samego jako wznoszących się ponad wszelką
krytykę znawców materii17. Z tym związane było i nadal jest sięganie do metod
pozanaukowych, przy pomocy których usiłuje przypisać wyłącznie sobie prawo
do interpretacji i monopol na formułowanie opinii, z wykorzystaniem reportaży
w gazetach, czasopismach, magazynach, telewizji, radiu czy w popularnych pu-
blikacjach18.

Krytycy przeciwstawili tej strategii rzeczowe publikacje naukowców róż-
nych dziedzin, które ukazały się w pracach zbiorowych, jak na przykład w przy-
gotowanym przez Chr. Ulfa tomie „Nowy spór o Troję. Bilans” oraz w dziele
wydanym przez Martina Zimmermanna „Sen o Troi. Historia i mity na temat
wiecznego miasta”. Dieter Hertel w ciągu kilku lat napisał trzy monografie, po-
święcone problematyce archeologicznej: „Troja. Archeologia, historia, mity”,
która w międzyczasie doczekała się trzeciego wydania, następnie „Mury Troi.
Mity i historia w antycznym Ilionie” oraz „Wczesne Ilion. Zasiedlanie Troi przez
Greków (1020-650/25 przed Chr.)”. Jeśli chodzi o problem homerycki, z punktu
widzenia metodycznego ważne są fundamentalne prace Wolfganga Kullmanna
oraz monografie i eseje napisane przez Barbarę Patzek. Z perspektywy historii
badań i jej społecznego tła należy wskazać na prace Justusa Cobeta, szczególnie
o Henryku Schliemannie. O miejscu «Troi» w pradziejach Azji Mniejszej za mia-
rodajne uznać należy opracowania hetytolożki Susanne Heinhold-Krahmer. Do
tego dochodzą liczne eseje omawiające poszczególne aspekty „trojańskiej” pro-
blematyki autorstwa archeologów, prahistoryków, filologów, językoznawców,
hetytologów i historyków starożytności, opublikowane w czasopismach nauko-
wych, między innymi przez autora tej książki. Opracowania te dostarczają obra-
zu, który zdecydowanie zaprzecza wizji stworzonej przez Manfreda Korfmanna
i Joachima Latacza, a jednocześnie uzmysławia, że liczni naukowcy różnych
dziedzin reprezentują ów „mały krąg wątpiących” krytyków19.

                                                
17 Latacz 2005, s. 14, 16, 351, 355, 358, 360, 364; Frankfurter Allgemeine Zeitung z 22.02.2002,

s. 49.
18 Jednym z takich produktów jest pamflet trojański autorstwa B. Brandau, H. Schickert,

P. Jablonka, Troia – wie es wirklich aussah [Troia - jak to rzeczywiście wyglądało], München 2004,
co w pewnej recenzji słusznie zostało określone jako „wyjątkowy skandal”: D. Hertel, Gnomon 79,
2007, s. 377.

19 Ulf 2003; Zimmermann 2006; Hertel 2003; 2008; 2008a; Patzek 2003; 2006; 2009; Kullmann
2002; zob. również ironiczne ‘zatopienie’ «Troi» Korfmanna i Latacza, dokonane przez Fündlinga
2006.
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Do tej pory brakuje jednak obszernego opracowania, które zestawiłoby
krytykę tez Manfreda Korfmanna i Joachima Latacza, jak również umiejscowiło-
by nowy spór o «Troję» w jego politycznym, historycznym i naukowym kontek-
ście i tle. Dlatego celem tej książki jest zaoferowanie ‘trochę innej’ historii «Troi»,
różniącej się od tej, którą o tym owianym legendą miejscu znaleźć możemy
w dotychczasowych opracowaniach. Podejście do mitu o Troi, interpretacja
Homerowej Iliady i archeologiczno-historyczne badania tego miejsca, które
w czasach starożytnych nosiło nazwę Ilios względnie Ilion, musi uwzględniać
bezustannie zmieniające się w tle, od czasów antycznych po współczesne, uwa-
runkowania kulturowe i polityczne. Czytelnik zapewne zauważy, że przedmio-
tem sporu rozpoczętej w 2001 roku i trwającej do dziś ‘nowej wojny o Troję’ są
wprawdzie nadal kamienie i odłamki ceramiki, wielkość i liczba mieszkańców
osady położonej na wzgórzu Hisarlik w pobliżu Cieśniny Dardanele oraz jej po-
lityczne i gospodarcze znaczenie w okresie brązu, jak i również pytanie o histo-
ryczność wojny trojańskiej i możliwie historyczny rdzeń Homerowej Iliady. Ale
chodzi także o to, aby udokumentować polityczną instrumentalizację tego miej-
sca oraz Iliady, traktowanej jako początek zachodnioeuropejskiej literatury. Także
o to, aby wykazać, jaki wpływ miało to na filologiczne, historyczne, a szczególnie
archeologiczne badania, na wyznaczanie naukowych celów i metod, jak również
na naukowy prestiż zajmujących się «Troją» naukowców.

Tematyka ta nabrała szczególnego znaczenia w trakcie tybińskich prac
wykopaliskowych w Troi, rozpoczętych w roku 1988 i trwających po dzień dzisiej-
szy. Nigdy przedtem od czasu ‘naukowego’ XIX wieku nie było takich powiązań
między stanowiskiem badań archeologicznych o nazwie «Troja» a aktualnymi
interesami politycznymi, jak stało się to za czasów archeologa Manfreda Kor-
fmanna. Książka ta chce pokazać, że owo instrumentalizowanie «Troi» miało
ścisły związek z finansowaniem projektu archeologicznego oraz uzmysłowić, jak
jego powiązanie z gospodarczymi i politycznymi interesami doprowadziło do
zachowań łamiących naukowe standardy i prawdziwej burzy w mediach. Histo-
ria wykopalisk w Troi generuje również pytania na temat relacji między nauką
a mediami, granic między nauką a pseudo-nauką, kontroli właściwego naukowe-
go postępowania ze strony poszczególnych dyscyplin naukowych. Zmanipulo-
wana «Troja» może poza tym stać się przykładem konstruowania powszechnych
obrazów historycznych, które wnikają do przewodników, książek i leksykonów
i przez wiele lat oraz stuleci wpływają na kształtowanie się poglądów. Przedłożona
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praca musi również oczywiście zająć się zagadnieniami rzeczowymi, to znaczy
uwzględnić podstawowe aspekty problemu «Troja». Związane z tym najważniej-
sze kwestie dają się sprowadzić do trzech zagadnień:

1. Czy mit, zwłaszcza opowieść stanowiąca kanwę Iliady, zawiera histo-
ryczny rdzeń? W związku z tym: czy istniał Ilios Homera? Czy w ogóle miała
miejsce wojna trojańska?

2. Czy poza greckim, zatem w hetyckich i innych blkiskowschodnich do-
kumentach, znajdują się jakieś wskazówki potwierdzające ów historyczny rdzeń?

3. Czy wykopaliska na wzgórzu Hisarlik rzeczywiście wydobyły na świa-
tło dzienne anatolijskie miasto pałacowe i rezydencjonalne oraz metropolię han-
dlową o powierzchni do 35 ha i liczbie mieszkańców około dziesięciu tysięcy, co
odpowiadałoby charakterystyce wspaniałego Ilios z homeryckiego eposu, tak jak
twierdzą to archeolog Manfred Korfmann i hellenista Joachim Latacz?
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Rozdział II

Instrumentalizacja mitu o Troi
od czasów starożytnych po dzień dzisiejszy

W roku 1915 na półwyspie Gallipoli wylądowały oddziały Brytyjskiej
Wspólnoty Narodów, aby zdobyć kontrolę nad Cieśniną Dardanele. Tuż przed
krwawą bitwą ich głównodowodzący wygłosił mowę do żołnierzy, w której po-
wołał się na nieprzemijającą chwałę Homerowych bohaterów, którzy oddali
swoje życie pod murami leżącej naprzeciw Troi:

Pamięć o was nie przeminie dopóty, dopóki Słońce na niebie nie zagaśnie, a Ziemia
nie pogrąży się w ciemnościach Wszechświata, ponieważ wy już teraz jesteście czę-
ścią owej wielkiej historii Dardaneli, którą zapoczątkowali Hektor i Achilles. Za
kilka tysięcy lat oba te wydarzenia stopią się w jedno20.

W tureckiej gazecie codziennej Cumhuriyet (Republika) 31 maja 2009
roku ukazał się artykuł, w którym autor wypowiedział się na temat planowanej
budowy pomnika Hektora w Çanakkale nad Cieśniną Dardanele. Pomysłodawcą
tej statuy był turecki minister do spraw turystyki i kultury Ertuğrul Günay.
Początkowo autor artykułu żywo wspierał tę inicjatywę, dopóki nie okazało się,
że ten sam minister wcześniej opowiedział się za usunięciem posągu Heraklesa
w stylu antycznym z położonego nad Morzem Czarnym miasta Ereğli, przy wejś-
ciu do jaskini określanej jako ‘furta do piekieł’. Uznał, że nagość bohatera rani
muzułmańskie uczucia religijne i zaproponował, aby zamiast posągu w stylu
grecko-antycznym postawić odpowiednio ubraną statuę, co odpowiadałoby ana-
tolijskiemu poczuciu przyzwoitości. Zdaniem ministra posąg Hektora w Çanak-
kale powinien nawiązywać do wizerunku żołnierza tureckiego (mehmetçik).
Postawę ministra, należącego zresztą do islamskiej AKP*, dziennikarz wykpił.

                                                
20 Cytat z mowy Iana Hamiltona: A. Moorehead, Gallipoli, Londyn 1956, s. 234.
* Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (tur. Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) – turecka konser-

watywna partia polityczna powstała w 2001 (red.).
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Rodzi się oczywiście pytanie, czy źródłem jego krytycznej postawy była europej-
ska tradycja, hołdująca zachowaniom o podłożu humanistyczno-krytycznym.

Ideologiczne tło tej krytyki odsłania inny artykuł, który ukazał się w tej
samej gazecie 22 września 2003 roku pod tytułem „Pierwszy bohater Anatolii:
Hektor”. Wojna trojańska została przedstawiona w nim jako pierwszy atak Za-
chodu na Anatolię, która to wówczas, zdaniem autora, poziomem rozwoju cywi-
lizacji i bogactwem znacznie go przewyższała. Na przykładzie Hektora, który
urósł do rangi przodka Mustafy Kemala Atatürka, pokazuje on również, jak na-
leży właściwie interpretować historię. Gdy ze wzgórza Hisarlik (Tabl. 2, 3), na
którym powszechnie lokalizuje się Troję, spoglądamy na przeciwległy brzeg Gal-
lipoli, to wówczas, pisze autor przywołanego artykułu, „spoza pędzonych lekkim
wiatrem białych obłoków pozdrawiają nas Hektor i Mustafa Kemal”. A następ-
nie, w nawiązaniu do prac wykopaliskowych, prowadzonych na wzgórzu Hisar-
lik przez Uniwersytet w Tybindze, stwierdza: „Niewykluczone, że w Troi historię
świata pisze się obecnie całkowicie od nowa”.

Turecki dziennikarz był jednak przekonany, mimo że głową błądził
wśród chmur, że tam, na wzgórzu Hisarlik, odkryto korzenie Europy i kultury
światowej, przynajmniej w świetle tekstów poprzedzających publikację, powstałą
przy okazji wystawy «Troja». Miała ona miejsce w roku 2001/200221. To wówczas
prezydent Turcji Ahmet Necdet Sezer wyraził „przekonanie, że dzięki wystawie
można będzie bardziej uświadomić niemieckiej opinii publicznej, że rzeczywiste
korzenie cywilizacji europejskiej znajdują się na terenie Anatolii”. Jego minister
kultury dodał: „Anatolia, na tle innych regionów świata, które miały wpływ na
ukształtowanie się naszej współczesnej kultury, zajmuje miejsce pierwszoplano-
we”. Pogląd ten zrodził się w znacznej mierze dzięki archeologowi Manfredowi
Korfmannowi. Jego zdaniem bowiem, wyrażonym w przywołanym tomie, w Troi
znajdują się „głębokie korzenie kultury zachodniej, a przez to kultury ogólno-
światowej”, a udzielając zgody na jego wykopaliska w Troi „Turcja pokazała, że
identyfikuje się ze swoją odległą przeszłością i że przejmuje odpowiedzialność za
europejską historię i kulturę”. Manfred Korfmann został uhonorowany przez tu-
reckiego ministra spraw zagranicznych odznaczeniem za wykazanie, że w przy-
padku Troi mamy do czynienia z „wczesną kulturą europejską”; przyznano mu

                                                
21 Troja 2001, Słowa powitania i wprowadzenie, s. 22-23.



Instrumentalizacja mitu o Troi

31

Rotondi Award w uznaniu jego starań na rzecz wykazania wspólnych korzeni
zachodniej i tureckiej kultury22.

W ten sposób korzenie kultury europejskiej, identyfikowane dotąd z epo-
sami Homera i związaną z nią tradycją, ześrodkowały się na stanowisku archeolo-
gicznym na wzgórzu Hisarlik. Kłóci się to jednak z przeświadczeniem samego
Manfreda Korfmanna, który jakoby wykazał, że Troja to miasto (czysto) anatolij-
skie. Poza tym w przytoczonym przed chwilą artykule z gazety Cumhuriyet wojna
trojańska uznana została za pierwszy atak Zachodu na wyżej rozwiniętą cywilizację
Anatolii. Zastanówmy się, czy oba te stanowiska można ze sobą pogodzić.

Ten turecki stosunek do Troi jest wynikiem długiego procesu, obejmują-
cego cały dwudziesty wiek, zmierzającego do zbudowania tureckiej tożsamości.
Proces ten rozpoczął się w chwili upadku państwa osmańskiego i powstania
w granicach Anatolii tureckiego państwa narodowego, co było dziełem Kemala
Atatürka23. Aby Turków, w Imperium Osmańskim kulturowo nic nieznaczących,
a nawet pogardzanych, wynagrodzić nowym poczuciem wartości, Atatürk wska-
zał na ludy Anatolii jako źródło ich własnego pochodzenia i kultury. Po roz-
strzygającej bitwie, stoczonej w roku 1922 pod Dumlupinar z inwazyjną armią
grecką, Atatürk wyraził się podobno, że „wzięliśmy na Grekach odwet za Troję”.
Turcy mieli więc uznać się za potomków i spadkobierców ludów anatolijskich co
najmniej tak odległych, jak Hetyci. Lansowano pogląd, że tureccy przybysze
z Azji centralnej stanowili jedynie niewielką mniejszość, która na ziemi anatolij-
skiej szybko wymieszała się z zamieszkującymi ją ludami.

Nowe państwo tureckie bazowało zatem na ideologii pochodzenia od
ludów Anatolii. Aby materialnie unaocznić Turkom ich rzekome etniczne i kul-
turowe związki z ludami Anatolii, Atatürk postawił na archeologię. Wykopaliska
archeologiczne miały wydobyć z wnętrza Anatolii turecką historię. Gigantyczne
mauzoleum Atatürka w Ankarze, tzw. Anit Kabir, zostało zbudowane we współ-
pracy z tureckimi archeologami; nawiązuje ono do architektury prahistorycznej,
głównie jednak hetyckiej. Godło nowej stolicy Ankary ozdobiono symbolem
odnoszącym się do hetyckiego słońca, który w rzeczywistości naśladował przed-
hetycki wzór odnaleziony w książęcej metropolii z okresu wczesnego brązu Alaca

                                                
22 Tagesspiegel, 11.08.2001.
23 Zob. Kranz 1998; Özdoğan 1998; Bittel 1998, s. 444-446; K. Kreiser, Troia und die homeri-

schen Epen von Mehmet II bis zu Inönü, [w:] Troja 2001, s. 282-289; Cobet, Gehrke 2002; Zim-
mermann 2003; Gehrke 2004.
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Höyük. Cytowana wyżej wypowiedź Atatürka, o ile jest historyczna, nawiązywała
do osmańskiego sułtana Mehmeda II, który w 1453 roku zdobył Konstantynopol.
Miał on rzekomo odwiedzić ruiny «Troi» i groby poległych tam bohaterów,
a swój zwycięski pochód interpretował jako odwet Azjatów za zniszczenie Troi.
Bizantyński historyk Michał Kritobul podaje24, że sułtan podziwiał nie tylko za-
bytki i piękne widoki, ale przede wszystkich bohaterów, których sława przetrwała
dzięki Homerowi.

Przy tej okazji miał powiedzieć z lekkim skinieniem głowy: To mnie Bóg, ponad
tymi wiekowymi zawirowaniami, wybrał na mściciela tego miasta i jego mieszkań-
ców. Zwyciężyłem ich wrogów, zniszczyłem miasta i zagrabiłem dobra. Przecież to
Grecy – Macedończycy, Tesalowie i Peloponezyjczycy – zniszczyli niegdyś to miasto,
a teraz ich potomkowie po wielu latach ponieśli karę z mojej ręki za swe zuchwal-
stwo, którego wtedy i jeszcze wiele razy później dopuszczali się na nas Azjatach.

Czy sułtan, który jakoby czytał Iliadę, rzeczywiście wypowiedział te słowa, wy-
wołuje w nauce szereg zastrzeżeń. Przyjmuje się raczej, że fraza ta wymyślona
została przez Michała Kritobula i należy w niej widzieć bizantyńską oraz za-
chodnią wykładnię rzekomych motywów działania Mehmeda II.

Pokazanie Mehmeda II jako mściciela Trojan pasuje mianowicie do wizji
włączenia Turków w zachodni mit o Troi. Nie był on wprawdzie mitem założy-
cielskim ‘Europy’, dla której punkt wyjścia upatruje się w klasycznej Grecji25.
Homerowy epos nie rozdziela jeszcze Europy i Azji, a tym bardziej różnicy mię-
dzy Grekami a Trojanami czy też Azjatami. W tragedii Ajschylosa „Persowie”
(wiersze 181-199), Atossa, matka króla perskiego Kserksesa, określa „Europę
i Azję” wprawdzie jako „siostry tego samego pochodzenia”, jednak zauważa, że
nie jest to rodzeństwo równej rangi. Na przestrzeni V wieku przed Chr. utwier-
dza się nie tylko wyobrażenie o Europie i Azji jako odrębnych kontynentach.
W następstwie wojen między Grekami a Persami obok rozróżnienia geograficz-
nego pojawiło również polityczno-etyczne: Europa to ostoja wolności, synonim
niezależności słowa i swobody myślenia, Azja natomiast wywołuje skojarzenie
z poddaństwem i despotyzmem. „W takiej koncepcji Europy (...) brak miejsca
dla Troi”26. Wyprawę wojska greckiego przeciwko Ilios często interpretuje się

                                                
24 Kritobulos z Imbros 4,11,4-6, ed. D.R. Reinsch, Berlin 1983; przekład polski z języka nie-

mieckiego.
25 Brandt 2006, szczególnie s. 36-37.
26 Brandt 2006, s. 27; por. także Weber 2005, s. 16-26.



Instrumentalizacja mitu o Troi

33

jako zapowiedź wojen ogólnogreckich, które toczono, w imię ocalenia wolności,
z despotycznie rządzonymi barbarzyńcami; ich symbolem stały się zwycięskie
bitwy pod Maratonem i Salaminą27. Herodot opowiada, że Kserkses, król Persów,
odwiedził, zanim przekroczył Cieśninę Dardanele, greckie Ilion i złożył bogini
Atenie w ofierze tysiąc wołów, a herosom urządził libację. Podporządkowanie
konfliktu z Persami wyobrażeniom o wojnie trojańskiej, którą uznano za pierw-
szy konflikt zbrojny między Azją a Europą, doprowadziło do wytworzenia his-
toryczno-przyczynowej relacji między przeszłością a teraźniejszością. Wizyta
Kserksesa w Troi nie oznaczała bynajmniej, że Persowie próbowali siebie samych
w jakiś sposób powiązać z jej historią. Sława tego miejsca i ofiara złożona Atenie
mogły służyć królowi perskiemu za właściwy instrument ułatwiający wcielenie
Greków z zachodniej Azji Mniejszej do wojska perskiego. Natomiast król Sparty,
Agezylaos, składając ofiarę w Aulidzie, w owym miejscu, z którego miała wyru-
szyć w kierunku Ilios grecka flota, uzasadnił, nawiązując do wojny trojańskiej,
panhellenistyczne motywy swojej, skierowanej przeciw Persom wyprawy, która
odbyła się na początku IV wieku przed Chr. Z kolei retor ateński, Izokrates,
wielokrotnie w ciągu IV wieku namawiał do ogólnogreckiej wyprawy wojennej
przeciw perskim barbarzyńcom; za jej wzór podawał wojnę trojańską. Zachęcał
Filipa II Macedońskiego do walki z barbarzyńcami, tak jak czynił to jego mitycz-
ny przodek Herakles, który walczył przeciwko Trojanom. Wychowany na Ilia-
dzie Homera, Aleksander Wielki, podczas swojego marszu na Azję w roku 334,
nie tylko szukał swoich związków z greckimi bohaterami wojny trojańskiej, ucie-
kając się do wielu symbolicznych gestów, lecz także kazał w ten sposób zbudo-
wać swoją genealogię, aby ze strony matki sięgała korzeniami do Trojan, a ze
strony ojca do greckich Achajów. Pragnął w ten sposób uzasadnić swoje pano-
wanie nad Europą i Azją.

«Troja» i Maraton stały się podwalinami tożsamości greckiej historii, ale
tylko Maraton urósł do roli kamienia węgielnego historii europejskiej – i to aż do
XX wieku. Mitowi trojańskiemu ulegli nie tylko Rzymianie i odwołujące się do
niego narody oraz miasta europejskie, ale również, aż do epoki humanizmu,
narody pozaeuropejskie. Obok ukształtowanego przez kulturę grecką obrazu
Europejczyka miłującego wolność, moralnie i duchowo dominującego nad zde-
generowanym azjatyckim barbarzyńcą, poddanym władzy despotycznej, w świa-
                                                

27 Na ten temat i w kwestii następnej zob. Zimmermann 2003; Gehrke 2004, 2006; Weber 2005,
2006; Brandt 2006; Patzek 2006; Cobet 2008.
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domości powszechnej utrwalił się także homerycki, pozytywny wizerunek boha-
tera trojańskiego. Już w czasach antycznych liczne greckie polis przejmowały mit
trojański i próbowały znaleźć rzekome powiązania z trojańskimi korzeniami,
założycielem Troi, kultem trojańskiego bohatera, czy też stworzyć inne związki
z tym mitycznym miastem. W szczególny sposób na trojańskie pochodzenie
powoływali się mieszkańcy greckiego Ilionu. Mit trojański wykorzystywano
w celu propagowania własnych bieżących interesów oraz legitymizowania pozy-
cji i władzy.

Rzymianie przejęli wprawdzie greckie wyobrażenie o przeciwieństwie
między cywilizowanym światem, teraz utożsamianym z Imperium Rzymskim,
a barbarzyńcami, jednak nie wiązali go z opozycją Europa – Azja28. Rzymianie,
którzy z mitem o trojańskim bohaterze Eneaszu zaznajomili się, dzięki pośred-
nictwu etruskiemu, prawdopodobnie już w VI wieku przed Chr., opowieść
o swym jakoby trojańskim pochodzeniu wykorzystali w czasie wojen z Kartaginą,
aby w ten sposób pokazać, że stanowią część cywilizowanego świata hellenistycz-
nego. W pierwszym wieku przed Chr., a szczególnie od czasów Augusta, wywo-
dzenie własnych korzeni od Eneasza stało się mitem legitymizującym dynastii
julijsko-klaudyjskiej i zarazem państwa rzymskiego. Wergiliuszowa Eneida uczy-
niła trojańskie pochodzenie źródłem i gwarantem rzymskiego panowania nad
światem. Na przestrzeni dziejów cesarze rzymscy w sposób szczególny promowa-
li Ilion, a Konstantyn Wielki przez pewien czas rozważał nawet możliwość, aby
z niego, zamiast z Bizancjum, uczynić stolicę swej wschodniej części Cesarstwa.

Aż do schyłku antyku Ilion pozostało dla Imperium Romanum świętym
miejscem. Przetrwał również wizerunek Trojan, z ich sławnymi homeryckimi
przymiotami, symbolizującymi niezłomne bohaterstwo na polu bitwy. Sama zaś
wojna trojańska, mityczny wzór konfliktu zbrojnego i zachowań ludzkich w sytu-
acjach ekstremalnych, zarazem modelowy przykład odpowiedzialności za wojnę29,

                                                
28 A. Erskine, Troy between Greece and Rome. Local Tradition and Imperial Power, Oxford

2001; E. Simon, Rom und Troia. Der Mythos von den Anfängen bis in die römische Kaiserzeit, [w:]
Troia 2001, s. 154-173; Patzek 2006; Sinn 2006; Walter 2006.

29 Zob. M. Borgolte, E. Lienert, H. Brunner, H. Kugler, B. Franke, J. Luckhardt i N. Büttner,
[w:] Troia 2001, s. 190-279; dalej Görich 2006; F. Reichert, Wanderer, kommst du nach Troia.
Mittelalterliche Reisende auf den Spuren Homers, [w:] „Troianer sind wir gewesen” - Migrationen
in der antiken Welt, red. E. Olshausen, H. Sonnabend, Stuttgart 2006, s. 257-275; K. Wolf, Troja –
Metamorphosen eines Mythos’. Französische, englische und italienische Überlieferungen des 12.
Jahrhunderts im Vergleich, Berlin 2008, s. 31, wskazuje, że we Francji i Anglii w XVII wieku na
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stała się dla kultury antycznej i zachodnioeuropejskiej polem niczym nieograni-
czonej inspiracji. Dotyczy to zarówno literatury, jak i sztuki. Z okresu między
IV a schyłkiem V wieku po Chr. pochodzą fikcyjne opowieści dwóch rzekomych
wojowników, Greka i Trojańczyka, którzy mieli, jako naoczni świadkowie wojny
trojańskiej, spisać swoje pamiętniki; oczywiście z punktu widzenia każdej ze
stron – greckiej i trojańskiej. Ich opowiadanie, przeładowane mnogością detali,
stało się, po odrzuceniu homeryckiego świata bogów, idealną pożywką dla róż-
nych opowieści o tematyce trojańskiej, powstałych w dobie chrześcijańskiego
średniowiecza.

Translatio imperii, fikcyjne trwanie Cesarstwa Rzymskiego w średnio-
wieczu i wiekach późniejszych, zainspirowało najpierw Franków, którzy zapano-
wali nad częścią rzymskiego Zachodu, do przejęcia tezy o trojańskim pochodze-
niu30. W kronice tzw. Fredegara (ok. 660 roku po Chr.) znajdujemy informację,
podaną jako historyczny fakt, na temat pochodzenia Franków, względnie królów
frankońskich, właśnie od Trojan. Tak, jak Rzymianie wywodzili swoje korzenie
od Eneasza, tak Frankowie od jego brata, króla Frigasa. Część jego drużyny miała
błądzić po różnych okolicach i w końcu wybrać ze swego grona króla Francio, od
którego jakoby wywodzi się nazwa Frankowie. Nazwę leżącego nad dolnym Re-
nem miasta Colonia Ulpia Trajana (dzisiejsze Xanten), założonego przez cesarza
Trajana, zrozumiano jako Troiana, widząc w nim drugą Troję. Pochodzenie
z Troi, miasta bohaterów, zrównywało Franków z Rzymianami, a przyjęcie ko-
rony Cesarstwa Rzymskiego przez Karola Wielkiego, interpretowane jako dalsze
trwanie Imperium Rzymskiego na Zachodzie, po raz kolejny przekształciło dzieje

                                                                                                                     
krótki czas „ponownie sięgnięto do średniowiecznych teorii o trojańskim pochodzeniu”; poza tym
dochodzi do wniosku (s. 286), że przywoływane w literaturze XII wieku „osoby i grupy nie odno-
siły się bezpośrednio do mitu (trojańskiego)”, przynajmniej w kategoriach legitymizowania władzy
i budowania poczucia tożsamości; uważa jednak, że mimo to mity o trojańskich początkach
w pełni odpowiadały „współczesnym wyobrażeniom”; za ważne uznać należy ustalenie tej autorki,
że to równoległe funkcjonowanie kilku różnych mitów o (pra)początkach spowodowało, że
„w dobie średniowiecza (…) mit trojański nie mógł stać się ucieleśnieniem europejskiego poczucia
jedności”; niemniej Troja może uchodzić, jej zdaniem, za miejsce symbolizujące Europę; stanowi-
sko autorki, że jakoby „współczesna krytyka mitów (…) zdemaskowała (…) fikcyjność mitu tro-
jańskiego, a tym samym pozbawiła go głównej przesłanki jego upolitycznienia” (s. 293), mija się
oczywiście z rzeczywistością, co pokazuje turecki mit o Troi w wydaniu Manfreda Korfmanna.

30 Zob. E. Ewig, Trojamythos und fränkische Frühgeschichte, [w:] Die Franken und die Ale-
mannen bis zur „Schlacht bei Zülpich” 496/97, Berlin, New York 1998, s. 1-30.
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Troi w mit legitymizujący posiadanie władzy, po który sięgnęły teraz zarówno
panujące dynastie królów i książąt, jak i poszczególne miasta oraz całe narody.

Skoro nawet sam ojciec Kościoła, Hieronim, udowadniał swej korespon-
dencyjnej przyjaciółce z Rzymu, Pauli, że jej drzewo genealogiczne sięga do
Agamemnona, a jej męża do Eneasza, to nie dziwi, że znaczące rody na terenie
byłego Imperium Romanum, nawet po jego północne peryferie, swą genealogią
sięgnęły aż po Troję. Brutus, rzekomy potomek Eneasza, stał się protoplastą
Brytów i przodkiem angielskich królów. Jako przywódca Trojan, posiadał w swo-
jej świcie greckich filozofów. Do tego wątku odwołuje się „mit założycielski”
Uniwersytetu Oksfordzkiego, utworzonego jakoby przez przybyszów z Troi.
Monarchowie francuscy, o których pochodzeniu od trojańskich królów poczęto
mówić od XI wieku, wykorzystali tę fikcję w walce z roszczeniami cesarzy Świę-
tego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego do supremacji nad światem.
Założenie przez Eneasza Rzymu i jego imperium Dante Alighieri zinterpretował
jako realizację z góry powziętego planu Boga uczynienia Rzymu świętym ośrod-
kiem chrześcijaństwa i siedzibą papieży. Eneasz stał się tym samym także proto-
plastą papiestwa. W sięgających do tradycji trojańskiej mitach założycielskich
miast średniowiecznych, zwłaszcza na terenie Italii, przedstawiano Troję jako
najpiękniejsze, najpotężniejsze i najszlachetniejsze ze wszystkich miast, które
kiedykolwiek istniały. Poza tym opowieść trojańska stała się świeckim wizerun-
kiem tożsamościowym stanu rycerskiego, który, zgodnie ze średniowiecznymi
wyobrażeniami, ukształtował się pod Troją, a swoje ideały zawdzięczał walczą-
cym tam herosom. Dlatego w ikonograficznych przedstawieniach mitu trojań-
skiego próżno by szukać antycznych bohaterów na wozach bojowych, pojawiają
się natomiast średniowieczni rycerze, każdorazowo w uzbrojeniu odpowiadają-
cym ich epoce. Pochodzące z XIII i XIV wieku opowieści o Troi ukazują wojnę
trojańską także w wymiarze pesymistycznym: miłość, spersonifikowana w posta-
ciach Parysa i Heleny, straciła swój budujący wymiar społeczny, stając się siłą
niszczącą wizerunek społeczności rycersko-dworskiej. Pod Troją zginął kwiat
greckiego i trojańskiego rycerstwa, a okropieństwa wojny przedstawiono bez
woalu, aż do pozbawienia wojny trojańskiej jej mitu pra-wojny. W kronikach
średniowiecznych pojawia się wśród uciekinierów z Troi, którym przewodził
Francio, protoplasta Franków, również jego krewny i rówieśnik o imieniu Turcus.
Od niego jakoby mieli wywodzić się Turci, czyli Turcy. Etymologia ta tym łatwiej
docierała do wyobraźni, że w literaturze łacińskiej Trojan często określano, ma-
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jąc na uwadze ich pierwszego króla Teukrosa (zob. wyżej, s. 19), mianem Teu-
krów (Teucri). Obok Turków trojańskie pochodzenie przypisywano również
Węgrom, Tatarom i Chińczykom, jak i innym narodom pozaeuropejskim. Mit
o Troi nie miał w swej istocie rozdzielać Europy od Azji. W średniowiecznej
kulturze Zachodu wykorzystywano go tylko po to, aby własną tradycję powiązać
ze sławnymi bohaterami. Chodziło o rangę i prestiż.

Zaczęło się to zmieniać po zdobyciu Konstantynopola przez sułtana
Mehmeda II w 1453 roku. Początkowo także na Zachodzie niektórzy humaniści
widzieli w tym zdarzeniu odroczoną zemstę Turci / Teucri na teraz już bizantyń-
skich Grekach. Nadal uprawiali, tradycyjną na Zachodzie, krytykę Bizancjum,
pogrążonego w schizmie i niechętnego unii kościelnej, ale też usiłowali, poprzez
włączenie Turków do tradycji klasycznej, poradzić sobie z traumą, przez nich
wywołaną. Inni ówcześni autorzy co prawda nadal jednoznacznie utożsamiali
Teukrów z Turkami, ale właśnie dlatego nie chcieli własnej wspólnoty żadną
miarą łączyć z Trojanami. Już wcześniej w mitologicznym dyskursie na temat
pochodzenia ludów, rodzin arystokratycznych i miast pojawiały się, wprost lub
pośrednio, pojedyncze głosy krytyki. Historia biskupów miast Cambrai i Arras,
spisana około 1024/1025 roku, nie podaje żadnej informacji na temat powstania
tych dwóch miast, a także Rzymu. Sto lat później kronikarz Wilhelm von
Malmsbury zaprzecza w swojej historii królów angielskich, że pochodzenie jego
własnego narodu, jak i Franków, miałoby coś wspólnego z Trojanami. Były
to jednak wyjątki. Jednak w przypadku Turków krytyka ta nabrała głębokiego
wymiaru, ponieważ wrażenie rosnącego zagrożenia chrześcijaństwa ze strony
muzułmanów doprowadziło, w połączeniu z renesansową recepcją antyku, do
wezwań do nowej wyprawy krzyżowej. Na łacińskim Zachodzie krążyły rzekome
listy sułtana Mehmeda II, w których, z przywołaniem trojańskiego pochodzenia
Turków, sformułowane zostały osmańskie pretensje do panowania nie tylko nad
Azją, ale także poza nią, łącznie z Rzymem. Turcy, nowy wróg, nie pasowali do
chlubnego pochodzenia od Trojan.

W połowie XV wieku za odcięciem Turków od mitu trojańskiego jedno-
znacznie wypowiedział się humanista Eneasz Sylwiusz Piccolomini, znany jako
papież Pius II. Dla uzasadnienia swoich tez posłużył się nową krytyczną analizą
tekstu, na którą w tym przypadku miały wpływ aktualne stosunki polityczne.
Popierając pogląd, że Rzymianie pochodzą od Trojan i krytykując tylko nieliczne
aspekty tego twierdzenia w przypadku Franków, Francuzów i Anglików, jedno-
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cześnie wypowiedział się sceptycznie o innych narodach, a szczególnie odrzucił
utożsamianie Turków z Teukrami / Teucri względnie Trojanami. Wzywał chrześ-
cijan Zachodu do udzielenia pomocy ortodoksyjnym Grekom w ich walce z mu-
zułmanami. W Europie, włączając grecki Wschód, widział jedną wspólną ojczyznę,
do której nie należeli azjatyccy Turcy. Mitologiczna wspólnota spadkobierców
Troi była oczywiście uczoną konstrukcją literacką. Wykluczenie z niej Turków
oznaczało tym samym utożsamienie Europy z chrześcijaństwem rozumianym
jako całość, w jego wyznaniu katolickim i ortodoksyjnym.

Papież Pius II stworzył jednocześnie zupełnie nową tezę o pochodzeniu
Turków. Nawiązywała ona do antycznej typologii barbarzyńców. Korzenie Tur-
ków wyprowadził od Scytów, ludu, który przez antycznych autorów przedstawiany
był jako grupa nomadów, żyjąca najdalej na północny-wschód od cywilizowanego
świata. Pius określa ją „najbardziej brudnym i ordynarnym plemieniem, które
uprawia wszystkie odmiany nierządu”. Turków uznano więc, podobnie jak Scy-
tów, za lud okrutny i nikczemny, o barbarzyńskich zwyczajach i obyczajach,
zamieszkujący poza obrębem cywilizacji. W ten oto sposób antyczny wizerunek
barbarzyńcy stał się częścią zachodniego stereotypu Turka. Europa natomiast
stopniowo urosła do roli bastionu cywilizacji i humanizmu, z jednoczesnym
zdystansowaniem się od Turków. Ich oderwanie od mitu trojańskiego wywarło
zasadniczy wpływ na rozdzielenie Europy od Azji31. Krytyce źródłowej humani-
zmu zostały poddane również europejskie roszczenia do spuścizny trojańskiej.
W drugiej połowie XVI wieku kanonik z Xanten, Stephen Pigge, nie tylko że
obalił tezę o trojańskim pochodzeniu założycieli Xanten, to jeszcze wszelkie
nawiązania do trojańskich praprzodków uznał za Troicum delirium. Krytyczny
humanizm nie wątpił wprawdzie w historyczność Troi i wojny trojańskiej.
Odmówił jednak Homerowym eposom prawa do funkcjonowania jako wiary-
godnego źródła historycznego, ponieważ z chrześcijańskiego punktu widzenia
wiarygodność tę podważali antyczni bogowie, biorący udział w opisanych wyda-
rzeniach. Nie odrzucano jednak historyczności rdzenia przekazu trojańskiego.
Jego wartości duchowo-obyczajowej natomiast dopatrywano się w wielu przy-
kładach wzorowej lub negatywnej postawy bohaterów, a więc w jego oddziały-

                                                
31 Zob. B. Schneidmüller, Die mittelalterlichen Konstruktionen Europas. Konvergenz und

Differenzierung, [w:] ‘Europäische Geschichte’ als historiographisches Problem, red. H. Durch-
hardt, A. Kunz, Mainz 1997, s. 5-24; Zimmermann 2003, s. 403-406; Gehrke 2004, s. 33-35; Brandt
2006, s. 35.
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waniu wychowawczym. Troja przestała być ważnym składnikiem historii którego-
kolwiek z narodów europejskich. Mit o Troi, wykorzystywany jeszcze tylko
w charakterze magistra vitae, stał się wyłącznie tworzywem literackim. Korzystali
z niego przede wszystkim majsterzingerzy, wędrowni dworscy pieśniarze, a obok
nich także miejscowi poeci, którzy w wielu miastach Rzeszy wspólnie wygłaszali
lub wyśpiewywali, dla szerokiej publiczności, pouczającą poezję i zabawne pieśni.
Również w sztuce nie brakowało przedstawień mitu trojańskiego, sięgano jednak
do motywów o przykładowym (dydaktycznym) znaczeniu32.

Dyskusja nad wartością przekazu o wojnie trojańskiej wybuchła ponow-
nie w XVIII wieku. Było to efektem pogłębionych studiów nad tekstem greckim
poematów Homera, a zarazem pojawienia się kilku znakomitych ich przekładów.
W Niemczech zjawisko to osiągnęło swe apogeum w czasach klasycyzmu, gdy
osoby pokroju Winckelmanna i Goethego poszukiwały ucieleśnienia tego, co
kojarzyło się z pojęciem człowieczeństwa i natury. W oczekiwania te wpisywały
się nie tylko poematy Homera, ale także sceny z greckiego malarstwa wazowego,
z motywami i formą odwzorowujące treść eposów. Humboldtowska reforma
kształcenia przyczyniła się do spopularyzowania tematyki trojańskiej w szerokich
kręgach społeczeństwa. „Najpiękniejsze sagi starożytności klasycznej” Gustava
Schwaba czy „Historia świata dla dzieci” Georga Jerrera, z której swą trojańską
inspirację miał później czerpać Henryk Schliemann (zob. niżej, s. 60), nadawały
się wyśmienicie do tego, aby w prostej formie zaznajomić szeroki krąg czytelni-
ków z antycznymi mitami. Niemiecki idealizm widział bliskie pokrewieństwo
między helleńską a niemiecką duszą; antyczna kultura grecka w pewnym sensie
należała do kultury Niemiec, a Trojanie zostali po prostu włączeni w ten obraz
Grecji. Homerowe eposy i sagi o wojnie trojańskiej traktowane były w Niem-
czech w XIX wieku w pewnym stopniu jako część niemieckiej historii33.

Natomiast w Imperium Osmańskim historia o wojnie trojańskiej, przy-
najmniej w czasach po Mehmedzie II, nie odgrywała początkowo żadnej roli,
chociaż historia świata, spisana około 1700 roku przez tak zwanego Müneccim-
başı, przedstawia ją jako najbardziej znaczący epizod greckiej historii. Dopiero
u schyłku XIX wieku narodziło się wśród wykształconej elity osmańskiej zainte-
resowanie światem greckich mitów. W latach siedemdziesiątych XIX wieku czy-
telnicy osmańskich gazet nabrali wiedzy o Troi i Henryku Schliemannie. W roku
                                                

32 Gehrke 2006, s. 219-220; Brunner (zob. przyp. 29).
33 Büttner (zob. przyp. 29).
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1885/1886 pojawiło się częściowe tłumaczenie Iliady prozą na język osmański,
dokonane przez literata albańskiego pochodzenia, który ostatecznie przełożył
całość poematów Homera na język albański. Z Salonik pochodził natomiast
autor, który był pracownikiem utworzonego przez sułtana Abdülhamida urzędu
cenzury. On to w roku 1898 w Stambule opublikował w języku osmańsko-
tureckim wybór fragmentów z pierwszej pieśni Iliady. W roku 1957 były turecki
minister edukacji, Hasan Ali Yücel, opublikował fragmenty Iliady w języku tu-
reckim; twierdził, że tłumaczenia dokonał Sadullha Pasza (1839-1890), który był
ambasadorem w Berlinie.

Działania te były nie tylko przejawem rosnącego w drugiej połowie XIX
wieku zainteresowania europejską, szczególnie francuską literaturą. Uświado-
miono sobie, że zrozumienie jej bez znajomości greckich i łacińskich klasyków
jest niemożliwe. Na początku XX wieku pojawił się nawet na krótko nurt, który
w tureckiej historii literatury znany jest jako neohellenizm. Jego twórcy odcięli
się od dawnych klasyków osmańskich, zwłaszcza od literatury perskiej, a zwrócili
w stronę klasyki greckiej. Poeta Yahya Kemal (1884-1958) zasadę tego nowego
nurtu literackiego sformułował następująco:

Nasza współczesna literatura zwróciła się w stronę (…) Europy (…). Aby móc
w pełni zrozumieć Europę, należy zacząć od Greków. Z geograficznego, a po części
także kulturowego punktu widzenia, byliśmy spadkobiercami Greków. W przejęciu
tego spadku przeszkodziła nam religia [islamska! – autor]. Jeśli chcemy stworzyć
własną literaturę, musimy sięgnąć do starożytnych Greków, którzy (...) są prawzo-
rem dla wszystkich Europejczyków.

Wśród Turków pogląd ten nie zyskał uznania. Jego zwolennicy zaś bardzo szyb-
ko potraktowani zostali jako piąta kolumna, działająca na rzecz wrogich Gre-
ków34.

Jeszcze w XIX wieku Turcy, a zwłaszcza osmańska elita, nie przejawiali
tak naprawdę żadnego głębszego zainteresowania historią, w tym także przeszłoś-
cią antyczną, zdobytych przez siebie ziem. Nawet dzieje Osmanów spisane zostały
przez Europejczyków, a nie przez obywateli Imperium Osmańskiego. Pozostałości
antycznych osad nie były traktowane jako dowody własnej przeszłości. Podziwiano
je co najwyżej jako mistrzowskie dzieła architektury, niezwiązane z turecką trady-
cją. Zainteresowanie pierwszych europejskich archeologów, którzy pojawili się na
terenie Turcji, historyczną wartością antycznych ruin, nie spotkało się w Impe-
                                                

34 Kranz 1998; Kreiser (zob. przyp. 23, z cytatem na s. 285).
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rium Osmańskim z jakimkolwiek zrozumieniem. Dodajmy, że jeszcze w trakcie
moich badań terenowych na terenie Licji, które podjąłem dwadzieścia parę lat
temu, miejscowi Turcy bez najmniejszego zrozumienia przyglądali się naszym
pracom nad dokumentowaniem pozostałości antycznych osad. Podejrzewano, że
szukamy złota. Jest to przyczyną zaawansowanej degradacji zachowanych ruin,
zjawiska, które nie dość, że jest kontynuowane, to w ostatnich latach uległo wy-
raźnemu nasileniu. Wyjątek stanowią ważniejsze tereny wykopaliskowe, objęte
ochroną. Tak zwana grabież antycznych pozostałości, co zarzuca się ówczesnym
europejskim badaczom i państwom, przyczyniła się do uratowania wielu waż-
nych zabytków.

Dopiero dzięki postawie niewielkiego grona intelektualistów, którzy
zdawali sobie sprawę ze znaczenia antycznych zabytków, narodził się w Impe-
rium Osmańskim ruch opowiadający się przeciwko, w zasadzie zalegalizowane-
mu przez umowy państwowe, wywozowi antycznych obiektów z terenu Anatolii.
W roku 1846 doszło do utworzenia w Stambule pierwszej kolekcji sztuki antycz-
nej. Została ona, w roku 1868, przekształcona w „Cesarskie Muzeum Osmań-
skie” i wzbogacona o eksponaty z innych kontrolowanych przez Imperium
Osmańskie regionów, takich jak Bliski Wschód czy Bałkany. Powstałe w ten spo-
sób zbiory sztuki starożytnej, którymi początkowo opiekował się pewien Niemiec
o nazwisku Dethier, przeniesione zostały w roku 1891 do budynku, w którym
dzisiaj mieści się Muzeum Archeologiczne. W roku 1884 ustanowione zostało
nowe prawo, dotyczące ochrony zabytków na terenie Anatolii, które obowiązy-
wało aż do roku 1972. Jego twórcą był Osman Hamdi Bey, kurator Cesarskiego
Muzeum, uznawany za ojca archeologii tureckiej. Istotą przyjętej regulacji była
zasada, że wszystkie znaleziska archeologiczne stanowią własność państwa, a ich
wywózka zagranicę jest zabroniona. W krajach europejskich regulację tę przyjęto
z oburzeniem. Kwestionowano ją również z tego powodu, że uważano, iż Turcy
nie są zdolni do tego, aby z właściwym wyczuciem tworzyć kolekcje zabytków.
Sam Henryk Schliemann był przekonany, że zatrzymując znaleziska ze swych
wykopalisk, uratował je dla nauki, co, jego zdaniem, świat cywilizowany w pełni
doceni. Ale w rezultacie po stronie tureckiej zaczęto odtąd traktować archeolo-
gów często jako osoby nieuczciwe czy wręcz jak szpiegów.

Aż do połowy lat dziewięćdziesiątych XIX wieku nacjonalizm turecki
jako taki nie istniał. Istniało jedynie, także w kręgu elity, poczucie przynależności
do wspólnoty osmańskiej. Dyskusję na temat tureckiej tożsamości podjęto po raz



Rozdział II

42

pierwszy w roku 1874. Osmanowie tezę o jej istnieniu zdecydowanie odrzucali,
traktując ją jako coś poniżającego. Określenie „Turek” oznaczało dla nich ko-
czowniczych Turkmenów albo prostych chłopów. Reakcja osmańskich intelektu-
alistów na rodzący się nacjonalizm polegała na upokarzaniu jego przedstawicieli
poprzez nazywanie ich „Turczynami”. Określenie członka elity osmańskiej mia-
nem „Turek” było czymś obraźliwym35. Przybierający coraz większy rozmach
nacjonalizm turecki nie traktował antycznej przeszłości Anatolii jako składnika
swej historii. Pochodzenie Turków wywodzono ze stepów azjatyckich, a ich mi-
tyczne początki łączono z tajemniczą doliną Ergenekon, gdzie jakoby pierwszych
Turków na świat wydała wilczyca. Odwoływanie się do korzeni środkowoazja-
tyckich pozostawało w relacji z ideologią panturecką, która ostatnio znów dała
o sobie znać, co znalazło polityczny wyraz w tak zwanym spisku Ergenekon.

Na tle tureckiego ruchu narodowościowego Atatürk stanowi wyjątek.
Nie uznał on panturkizmu ani islamu za możliwe fundamenty powstającego
państwa tureckiego, lecz postawił na Anatolię jako ojczyznę Turków. Nowo po-
wstała etnohistoryczna teoria upatrywała pokrewieństwa Turków z Hetytami,
a nawet Sumerami, co znalazło także aprobatę wśród panturkistów, chociaż od-
rzucali włączenie przedtureckiej historii Anatolii do tureckiego dziedzictwa kul-
turowego; natomiast wyprowadzenie tureckich korzeni od Sumerów i Hetytów
było potwierdzeniem ich nacjonalistyczno-rasistowskich przekonań o tureckości
jako źródle wszystkich narodów, języków i kultur. Atatürk i jego zwolennicy,
tworząc nowy turecki mit o prapoczątkach, który został wykorzystany w procesie
budowania i umacniania anatolijskiego tureckiego państwa narodowego, sięgnęli
przede wszystkim do tradycji hetyckiej; nazwa Eti Bank (Eti = Hetyci), określająca
Narodowy Bank Turcji, jest do dnia dzisiejszego tego dowodem. Całkowicie
zignorowano dokonane właśnie wówczas ustalenie naukowe, że język hetycki
należy do grupy języków indoeuropejskich i wobec tego nie ma nic wspólnego
z językiem tureckim. Hetytów uznano za przybyłych na teren Anatolii ‘praojców’
Turków. Imperium, które utworzyli tutaj w II tysiącleciu przed Chr., przedsta-

                                                
35 Kranz 1998; Özdoğan 1998; Kreiser (zob. przyp. 23); Dethier: Bittel 1998, s. 126; tamże

s. 127: Bittel zauważa (z perspektywy lat trzydziestych XX wieku), że: „Współcześni Turcy zazwyczaj
w niewielkim stopniu zdają sobie sprawę, jak mało uporządkowane były stosunki w ich kraju pod
koniec istnienia Imperium Osmańskiego i jakim zagrożeniom podlegały w tym czasie ruiny; dlate-
go też nie są w stanie pojąć, że zabytki, które dziś zdobią europejskie muzea, prawdopodobnie by
nie istniały, gdyby pozostały w swym pierwotnym miejscu”.
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wiano w pewnym sensie jako uprawomocnienie geopolitycznego zasięgu nowego
narodowego państwa tureckiego. Nawiązanie do Imperium Hetyckiego miało
zarazem stanowić przeciwwagę wobec roszczeń greckich, argumentowanych
obecnością Greków na terenie Azji Mniejszej już w czasach antycznych. Fikcyjny
związek z Hetytami pozostaje w korelacji z poglądem, że w okresie brązu każdy
znaczący ośrodek władzy budował pomost między Azją a Europą. W ten oto
sposób Hetyci stali się prawdziwymi prekursorami kemalistycznej Turcji, która
w okresie rządów Kemala Paszy Atatürka dokonała zwrotu w stronę Europy.
W tę wizję historyczną wpisuje się przekonanie, że cywilizacja europejska
zawdzięcza swe początki korzeniom tureckim. Głównym przedstawicielem tej
teorii był pisarz Ziya Gökalp (1876-1924), który uchodzi za twórcę „turkizmu
kulturowego”.

Jako historycy możemy ‘rozumieć’, ale bynajmniej nie akceptować, wy-
korzystywanie pseudo-historii do legitymizacji własnego państwa narodowego.
Należy jednak poddać absolutnej krytyce stanowisko Wenzela Jacoba, dyrektora
Galerii Sztuki i Ekspozycji Republiki Federalnej Niemiec (Kunst- und Ausstel-
lungshalle der Bundesrepublik Deutschland), wyartykułowane w roku 2002, przy
okazji inauguracji wystawy poświęconej Hetytom:

W Galerii Sztuki i Ekspozycji RFN prezentujemy kolejną wystawę, pozostającą
w ścisłym związku z jej poprzedniczką, obie zaś dotyczą tureckiego [sic!] kręgu
kulturowego. Poprzednio zajmowaliśmy się Troją i dziejami jej recepcji, teraz na-
tomiast zwracamy się w stronę Hetytów, zaliczanych do grona protoplastów narodu
tureckiego [podkr. – autor].

Nie ma więc wątpliwości, że ta koncepcja łączenia Turków z Hetytami
trafiła na podatny grunt nie tylko w samej Turcji. Natomiast wspomniany wyżej
konflikt ideologiczny między anatolizmem a panturkizmem, który polega na
podkreślaniu czy to dziedzictwa anatolijskiego, czy też korzeni środkowoazjatyc-
kich, bezustannie obecny jest w tureckich podręcznikach historii. W efekcie zaś
umocnienia się tendencji islamistycznych, w dyskusji tej pojawił się nowy ele-
ment, a mianowicie usiłowanie, poddane ostatnio krytyce, równorzędnego trak-
towania pozostałości przedtureckich i przedislamskich z zabytkami z okresu
islamskiego36.

                                                
36 Por. Bittel 1998, s. 167-168, 274, 418, 424-430; Kranz 1998; Zimmermann 2003, 406-414;

C. Erimtan, Hittites. Ottomans and Turks: Ağaoğlu Ahmed Bey and the Kemalist Construction of
Turkish Nationhood in Anatolia, Anatolian Studies 58, 2008, s. 141-171; W. Jacob, [w:] Hethiter
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Koncepcja Atatürka powiązania przeszłości tureckiej z „wykopalisko-
wymi” kulturami Anatolii zderzyła się z brakiem właściwie przygotowanej kadry
archeologów. Powstanie tureckiego państwa narodowego było jednoznaczne
z politycznym i geograficznym zdystansowaniem się od Imperium Osmańskiego,
które swój punkt ciężkości upatrywało nie w Anatolii, lecz na Bałkanach. Elitę
osmańską w zdecydowanej większości tworzyli nie Turcy, lecz Arabowie i Per-
sowie oraz przede wszystkim osoby z kręgu korpusu janczarów. Formowano go
w zasadniczym zrębie z jeńców wojennych czy też, w ramach specjalnego doboru
chłopców, z dzieci z obszarów bałkańskich, odebranych ich chrześcijańskim
rodzicom. Z tych to kręgów wywodzili się osmańscy reprezentanci duchowego
i artystycznego życia, tak jak na przykład wielki budowniczy Sinan. Należący do
tej elity pierwsi osmańscy archeologowie, jak podkreśla Mehmet Özdoğan, pod-
porządkowali swoje działania wewnętrznym interesom tego kręgu i w ogóle nie
zamierzali dzielić się swymi umiejętnościami z szerszą turecką społecznością
w celu świadomego kształtowania jej dziedzictwa.

W latach trzydziestych dwudziestego wieku do Europy, głównie do
Francji, Niemiec i Węgier, trafiła grupa tureckich studentów, wysłana tam przez
Atatürka. Miał on bowiem świadomość, że jeśli chce stworzyć turecką archeolo-
gię na wysokim poziomie, to musi dążyć do wykształcenia kadry wywodzącej się
spośród mieszkańców Anatolii. W latach bezpośrednio poprzedzających II wojnę
światową Atatürk zaprosił do Turcji niemieckich profesorów, między innymi
tych, którzy uciekali przed reżimem nazistowskim, aby podnieść poziom turec-
kiej nauki względnie dopiero ją stworzyć. Dlatego większość katedr archeologii
na nowo zakładanych lub reformowanych uniwersytetach Republiki Tureckiej
została powierzona niemieckim profesorom. Działania te przyczyniły się do
znaczącego podwyższenia poziomu archeologii na tureckich uniwersytetach.
Z drugiego pokolenia archeologów wywodzi się kilka znaczących na arenie
międzynarodowej nazwisk, jak chociażby Ekrem Akurgal37.

Archeologia była i jest częścią nauk o starożytności. Nie można jej dobrze
uprawiać bez znajomości starożytnych cywilizacji, a z kolei bez tej umiejętności

                                                                                                                     
2002, s. 13; w czasie, gdy toczył się spór o Troję, otrzymałem od autora, Mehmeta Kaya, wydaną
w 2002 roku jego książkę pod tytułem „Mitolojik Türk Kültürü üzerine Çelişkiler” (Rozważania
na temat tureckiej kultury mitologicznej); w książce tej Ilios / Troję lokalizuje się w północnych
Chinach, a wojna trojańska przedstawiona jest w kontekście wymarszu Turków z Ergenekon.

37 Özdoğan 1998.
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niemożliwe jest zrozumienie takich osobliwych zjawisk, jak ‘europejskość’. Tego
również byli świadomi przedstawiciele tureckiej elity. Z jednej strony cały czas
miał miejsce proces ‘turkizacji’ starych kultur Anatolii pod wpływem ruchu na-
cjonalistycznego, który upatrywał w anatolijsko-tureckim duecie praźródła
wszystkich kultur i języków światowych, a Turków uważał za najbardziej znaczą-
cy naród w historii ludzkości. Z drugiej strony natomiast nadal istniało poczucie
konieczności nadrobienia zaległości w stosunku do kultur europejskich. Minister
edukacji w latach 1940-1946, Hasan Ali Yücel, był zdania, że nie wystarcza ludo-
wość, krew i ziemia, czy też szpadel archeologa, aby uzasadnić kulturową ciągłość
między światem starożytnym a nowoczesną Turcją. Jego zdaniem to cywilizacja
islamska przyczyniła się do zacofania Turcji. Uważał, że powielane przez jej
zwolenników powiedzenie „(to) należy dzisiaj (już) do przeszłości”, było wyni-
kiem nieznajomości antyku w świecie islamu. Aby stać się europejską, Turcja
musiałaby mieć udział w kulturze zachodnioeuropejskiej i nadgonić europejski
rozwój, poczynając już od humanizmu. Swoisty turecki renesans miałby stanowić
podstawę procesu modernizacji Turcji. Dlatego Yücel założył biuro tłumaczeń,
specjalizujące się w przekładaniu na język turecki pism starożytnych autorów,
między innymi Homera. Pierwsze całościowe tłumaczenie Odysei opublikował
w latach 1941/1942, urodzony na Krecie, Ahmed Cevad Emre, i to w języku tu-
reckim zbliżonym do epickiego języka plemienia Oğusen. W roku 1957 dokonano
tłumaczenia prozą Iliady; ukazało się ono w prywatnym wydawnictwie, po-
nieważ w międzyczasie, w wyniku reislamizacji za czasów reżimu Menderesa,
wstrzymano państwowe dotacje na publikacje zachodnich klasyków38.

Mimo pogorszenia sytuacji politycznej, elita duchowa Turcji nadal kon-
tynuowała „dialog” z kulturą antyczną. Jeszcze dzisiaj można wyprawić się w tak
zwaną „błękitną podróż”, na rejs jachtem z Bodrum, antycznego Halikarnasu; jej
trasa przebiega wzdłuż południowo-zachodniego i południowego wybrzeża Tur-
cji. Ta „wędrówka w błękit” (Mavi Yolculuk) została spopularyzowana w roku
1946 przez pisarzy i dziennikarzy, którzy zafascynowali się odkryciem Mavi
Anadolu, Błękitnej Anatolii, jako duchowej przestrzeni ich własnej historii.
Wspólne rejsy wzdłuż tureckiego wybrzeża, połączone z odwiedzaniem antycz-
nych miejsc, miały prowadzić do bliższego poznania anatolijskiej historii, którą,
zgodnie z przesłaniem Atatürka, uważano za fundament nowoczesnej Turcji.

                                                
38 Kranz 1998; Kreiser (zob. przyp. 23); Zimmermann 2003, 408-409.
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Przy okazji zderzyły się ze sobą dwie pozbawione refleksji tendencje. Chodzi
o wyraźne zbliżenie do kultur starożytnych, z niedostatecznym jednak rozumie-
niem rzeczywistego znaczenia antycznych zabytków, przy jednoczesnym odrzu-
ceniu zachodnioeuropejskiej hermeneutyki naukowej, z towarzyszącym temu
zarzutem rabunku dzieł sztuki, dokonanym przez Europejczyków w XIX wieku.

Owi przedstawiciele „tureckiego humanizmu” połączyli powierzchowne
zetknięcie z kulturą antyczną z ekstremalnym nacjonalizmem tureckim, który
przybrał postać ‘anatolizmu’. Ruch ten pośrednio skierowany był również prze-
ciwko aktywizującemu się islamizmowi, poniekąd w formie ustępstwa: skoro
występujące na terenie Turcji różne przejawy antycznej kultury potraktowano
jako specyficzne zjawisko anatolijskie, a nie greckie czy europejskie, to tym sa-
mym pozbawiono islamistów głównego argumentu w ich antyeuropejskiej reto-
ryce, wprawdzie za cenę ahistorycznych spekulacji. Nadal w wiodących kręgach
intelektualnych Turcji wysoko ceniony jest tak zwany „rybak z Halikarnasu”
(Halikarnas Balıkçısı). Chodzi o jeden z wielu symboli poważnie traktowanej, od
czasów Atatürka, fikcji historycznej, zgodnie z którą Turcy stanowią najważniej-
szy naród w dziejach ludzkości. Nawet kultura grecka zachodniej Azji Mniejszej
została uznana za anatolijską, a tym samym turecką. Wykorzystując popularne
w europejskich badaniach naukowych przekonanie, że najwcześniejsze pisma
greckiej literatury w postaci eposów Homera zostały sporządzone w Jonii, na
zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej, uznano, że język grecki jest językiem ana-
tolijskim. Również Tales z Miletu, jak i wcześni jońscy filozofowie przyrody,
a wraz z nimi matematyka, filozofia i przyrodoznawstwo, poza tym Herodot
i nauka historyczna, właściwie cała antyczna, a przez to i europejska kultura, są
pochodzenia anatolijskiego, a ateńscy intelektualiści odgrywali jedynie rolę epi-
gonów. Anatolia jako kolebka antycznej kultury stała się teraz właściwą ojczyzną
humanizmu i nauki, miejscem, gdzie narodziła się Europa. „Zjawisko, które na-
zywamy cudem Grecji, było produktem anatolijskich kultur”. Pisarz Sabahattin
Eyuboğlu (1908-1973), bodajże najwybitniejszy przedstawiciel anatolizmu, sfor-
mułował jego poniekąd sztandarowe hasło: „My Turcy nie jesteśmy zobowiązani
do pobierania nauk u starożytnych Greków, ponieważ anatolijczyk Homer był
przecież od zawsze jednym z nas!” W swoim eseju „Iliada i Anatolia” (1962)
powołuje się na wspomniany rzekomy list Mehmeda II do papieża Piusa II, za-
warty w „Esejach” Montaigne’a, w którym sułtan dziwi się wrogości mieszkań-
ców Italii, bo przecież wspólnie pochodzą od Trojan. On, Mehmed, podziela
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z nimi, mieszkańcami Italii, pragnienie pomszczenia krwi Hektora. Eyuboğlu
powiązał również wojnę trojańską z bitwą o półwysep Gallipoli (zob. wyżej, s. 29):
„Troja, nieszczęśliwa Troja, leży na ziemi przesiąkniętej krwią anatolijskiego
ludu, która wczoraj znalazła się w środku oporu przeciwko uciskowi, vis-à-vis
Anafatarlar” [odcinek frontu na półwyspie Gallipoli – autor]. Sabahattin Eyuboğlu
ubolewa, że Turcy nie przyswoili sobie Homera i Troi w takim stopniu, jak
wzmiankowaną w mongolsko-tureckim kręgu sag turecką ojczyznę Ergenekon.
„Hadschıs i Hodschas, powołując się na zakazy religijne, odrzucili dziedzictwo
sag naszej własnej ojczyzny” i zaoferowano nam „wraz z Turanem nową ojczyznę
położoną na uboczu” [w Azji – autor]. Eyuboğlu chwali przekład, do dzisiaj mia-
rodajny, Iliady na język turecki, którego dokonał Azra Erhat we współpracy
z A. Kadırem (1963). Tłumaczenie to jest dla niego tekstem, który odtwarza zwią-
zek (Turków) z opisanymi przez Homera „wcześniejszymi ludami sprzymierzo-
nymi”. Jeśli zatem jońscy Grecy byli ludem anatolijskim i tym samym przodkami
Turków, to epos Homera można rozumieć jako wczesny dokument anatolijskiej
kultury, a historię wojny trojańskiej jako mit, który tureckiemu narodowi przypi-
suje rolę pierwotnych i przez to przewyższających inne ludy nosicieli kultury euro-
pejskiej. Eyuboğlu sformułował to następująco 17 października 1973 roku:

Historia naszego ludu jest historią Anatolii. Przez pewien czas byliśmy poganami,
potem chrześcijanami, następnie muzułmanami. Byliśmy tymi, którzy bądź to wy-
pełniali wspaniałe teatry, bądź to ciemne seraje. Czasami ciągnęło nas na stepy,
czasami w stronę błękitnego morza. Niezliczone państwa i cywilizacje wyrosły na
naszym grzbiecie i na nim też się zawaliły. Mówiliśmy siedemdziesięcioma języka-
mi, zanim ostatecznie zostaliśmy przy języku tureckim39.

Jeśli ktoś jest przekonany, że ten anatolizm dziś, czyli po czterdziestu
latach od tego stwierdzenia, jest bardzo przesadzony, ponieważ Turcja zmierza
ku Europie i w związku z tym musi powstrzymać się od tego typu zafałszowań
historii, bardzo się myli. Z jednej strony w Turcji do dziś trwa konflikt między
właściwie marginalną grupą tureckich ‘intelektualistów’, reprezentującą ów wą-
ski punkt widzenia, a jej licznymi przeciwnikami, którzy widzą w tym działaniu
zdradę rdzennie tureckich tradycji. Z drugiej strony pośród argumentów, przy
pomocy których Turcja uzasadniała swój wniosek o wstąpienie do Unii Europej-
skiej, pojawił się i taki, że to w Anatolii należy szukać rzekomych korzeni Europy.
Na stronie internetowej tureckiego ministerstwa kultury, propagującej przystą-
                                                

39 Cytaty z Kranza 1998, s. 23; Kreiser (zob. przyp. 14), s. 288; Zimmermann 2003, s. 412.
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pienie do Unii Europejskiej, anatolijska wizja historii znalazła ujście w następu-
jącym interpretowaniu antycznej mitologii: Duża część antycznych mitycznych
postaci pochodzi z Anatolii. Dotyczy to również Pelopsa, prawdziwego anatolij-
czyka, od którego nazwiska pochodzi nazwa Peloponez i który uważany jest za
twórcę Igrzysk Olimpijskich. „Fakt, że udało się to bohaterowi z Anatolii, posia-
da wielkie znaczenie”40.

Jest powszechnie wiadome, że politycy brytyjscy – w czym sekundują im
Stany Zjednoczone – opowiadają się za przyjęciem Turcji do Unii Europejskiej.
Z pozoru zgodne jest to, ale bez związku przyczynowego, z hipotezą, wypraco-
waną przez prahistoryków anglosaskich, że pierwsi europejscy rolnicy, którzy
w następstwie tak zwanej rewolucji neolitycznej przybyli z Anatolii, mówili języ-
kiem indoeuropejskim. W związku z tym w anglosaskiej prasie pojawiły się
tytuły, takie jak „Korzenie języka angielskiego wywodzą się z Turcji”, czy też
„Badacze z Uniwersytetu Auckland wprawili w zdumienie akademickie środowi-
sko stwierdzając, że korzenie języka angielskiego należy wyprowadzić od turec-
kich rolników”. W odniesieniu do tego prawicowe ugrupowania sformułowały
w Internecie tezę, że zarówno prace naukowe, jak i reakcje w prasie są częścią
dużego międzynarodowego spisku, który publicznie uprawia pranie mózgu, aby
rozprzestrzenić wiarę w to, że „biali ludzie”, mianowicie Indoeuropejczycy, po-
chodzą od „Turków”41.

We Frankfurter Allgemeine Zeitung z 6 maja 2009 roku pojawił się arty-
kuł aktorki i pisarki Semy Meray pod tytułem „O, Turcy”. Wzywa w nim swych
rodaków do zachowania klasztoru Mor Gabriel, używając argumentu, że to sam
Atatürk pokazał Turkom, jak ważne jest trzymanie się swej własnej historii
i kultury. Pyta: „Gdzie podziała się Wasza duma ze świadectw historii ludzkości,
gdyż to na ich kamieniach zbudowany jest nasz kraj?”. I kontynuuje:

O, Turcy, waszym udziałem jest wielka historia, utrzymujcie ją żywą... Możemy
dzieciom pokazać naszą historię we własnym kraju, bez względu na to, czy chodzi
tu o historię asyryjską, grecką, rzymską, aramejską, chrześcijańską, czy też islamską
– one wszystkie mają wspólny rdzeń: O, Turcy, to jest nasza historia.

                                                
40 Zimmermann 2003, s. 418.
41 C. Renfrew, Archaelogy and Language, London 1987 (wydanie polskie: Archeologia i język,

Warszawa-Poznań 2001); tenże, The Roots of Ethnicity. Archaelogy, Genetics and the Origins
of Europe, Rome 1993, szczególnie s. 32-37, 44-50; R. Gray, Q. Atkinson, Nature 27, listopad 2003,
s. 435-438; J. Clackson, What I do in Hittite, The Times Literary Supplement, 5 marca 2004, s. 29.
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Biorąc pod uwagę rozpowszechnioną wśród większości tureckiej ludności
nieświadomość antycznych kultur i odczuwany brak powiązań z pozostawiony-
mi historycznymi świadectwami, taki apel powinien pozostać właściwie bez od-
zewu. Umacniający się islamizm szybko zatroszczył się o to, aby nie rozwijać
wśród Turków związków z antycznymi kulturami. Pewne kontrowersyjne wyda-
rzenie miało miejsce w sierpniu 2002 roku na wyspie Bozçaadası, wcześniejszej
greckiej wyspie Tenedos, która leży w zasięgu wzroku bezpośrednio naprzeciw
wzgórza Hisarlik, na którym obecnie lokalizuje się «Troję». Zostało ono sko-
mentowane we Frankfurter Allgemeine Zeitung 27 sierpnia 2002 roku w artykule
pod tytułem „Maraton na plaży”. Impreza polegała na tym, że tureccy literaci
oraz archeolog Manfred Korfmann czytali Iliadę w różnych językach, i to przez
dwadzieścia cztery godziny. Zrozumienie kulturowo-politycznego tła tego zaini-
cjowanego przez Manfreda Korfmanna wydarzenia jest możliwe tylko przy
uwzględnieniu perspektywy tureckiego anatolizmu i poczynionych w tym kon-
tekście jego licznych wypowiedzi – wypowiedzi, za które w Turcji otrzymał sze-
reg wyróżnień, nie licząc tureckiego obywatelstwa i imienia Osman. Chodziło
głównie o rzekomy dowód na to, że w przypadku Troi mamy do czynienia
z wczesną europejską kulturą. W artykule „Troja – Anatolia, przeszłość z przy-
szłością” oraz w podobnie zatytułowanym wykładzie z okazji wystawy w Brun-
szwiku w roku 2001, znajdujemy następujące sformułowania: Troja zakorzeniona
jest w Anatolii. Homer, przedsokratesowi filozofowie, historyk Herodot i inni
wielcy twórcy greckiej kultury należą, jako jońscy Grecy, do Anatolii; ta zaś to
„rdzenna ziemia europejskiej kultury”, ponieważ doświadczyła „przynajmniej
przez 1500 lat kultury antycznej i chrześcijaństwa”. Islam to „nic innego jak inna
postać chrześcijaństwa”; także „morfologią krwi dzisiejsi mieszkańcy Anatolii
w niczym nie różnią się od Europejczyków”. Turcy zostali spadkobiercami ana-
tolijskich kultur, a tym samym Europejczykami, w wyniku przemieszania się
przybyłych z centralnej Azji koczowniczych Turków z osiadłymi w Anatolii
ludami, co dokonało się na sprzyjającej rozwojom różnych kultur anatolijskiej
ziemi. Manfred Korfmann wychwala obecny w tureckiej polityce kulturowej
„pogląd o pradawnej żywicielce matce Ziemi – ścisłym związku ziemi ze swoją
historią”. Jego zdaniem tego typu spostrzeżenia pojawiały się już „w głębokiej
przeszłości”. Wprawdzie to Europejczykom powierzono zadanie przeprowadzenia
wykopalisk, ale międzynarodowy skład zespołu archeologicznego, przy włącze-
niu tureckich współpracowników, stanowi jednocześnie wyraz „międzynarodo-
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wego dialogu kulturowego” oraz „poparcie dla europejsko-kulturowego świato-
poglądu”, w którym jest miejsce dla Anatolii42. Nie mamy więc się czemu dziwić,
że pewna znana niemiecka polityk, zresztą zaprzyjaźniona z archeologiem Man-
fredem Korfmannem, podczas telewizyjnego talk-show, odpowiadając na argu-
ment o braku przynależności Turków do Europy zareagowała: „Ale przecież
Troja!”

«Troja» jako miejsce, w którym jakoby znajdują się korzenie Europy, nie
pasuje jednak do tezy Manfreda Korfmanna o anatolijskim charakterze osady
z okresu późnego brązu. Również jego wielokrotnie deklarowana lokalizacja tego
miejsca „na granicy między Europą a Azją” wydaje się raczej odpowiadać kla-
sycznemu, greckiemu, nastawionemu na konfrontację, konceptowi Europa-Azja,
który w każdym razie nie był jeszcze obecny w Iliadzie Homera, lecz pojawił się
dopiero w V wieku przed Chr. W czasach datowanej na późny brąz Troi pojęcie
Europy, w sensie geograficznym i kulturowym, nie istniało, podobnie zresztą
jak nazwa Anatolii. Półwysep Azji Mniejszej zamieszkiwały wówczas liczne ludy
o różnych językach i kulturze. Nie ma żadnego dowodu istnienia wśród nich
poczucia anatolijskiej przynależności wspólnotowej, coś takiego trudno sobie
nawet wyobrazić. Nie dysponujemy również żadną poszlaką, która by wskazy-
wała, że Hellespont pojmowany był wówczas jako granica między dwoma kon-
tynentami i dwiema kulturami. W związku z tym w wypowiedziach Manfreda
Korfmanna daremnie szukać ścisłej logiki, a jego trojański anatolizm wzbudził
szereg wątpliwości, także wśród tureckich kolegów. Michael Koch, skądinąd
profesjonalny historyk starożytności, w artykule, napisanym na użytek prasy
przy okazji otwarcia w Bonn wystawy o Troi, w sposób następujący poddał kon-
testacji moją krytyczną postawę wobec Manfreda Korfmanna: „Czy to akurat
w Niemczech musimy w sposób małostkowy pozbawiać niezwykle wrażliwych
Turków ich skromnej [sic!] dumy?”. Zarazem jednak wykładający w Monachium
hetytolog Ahmet Ünal zarzucił Manfredowi Korfmannowi, że nie dość, iż swym
odkryciom na wzgórzu Hisarlik nadał niewspółmiernego znaczenia, to jeszcze
wyszedł naprzeciw oczekiwaniom tureckich kolegów, fałszywie wplatając Troję
w kontekst w pełni anatolijski. W rzeczy samej. Manfred Korfmann nie tylko,
podobnie jak miało to miejsce w ideologii nacjonalistycznej w okresie Atatürka,
że zamienił Homera w „Ömera”, to jeszcze znajdowaną w Troi i okolicy szarą

                                                
42 Korfmann 2001. 2002a.
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ceramikę przemianował na „szare produkty anatolijskie”. Wzbudziło to krytykę
nawet ze strony jego byłej współpracowniczki, która zarzuciła mu, że kieruje się
względami politycznymi. Ceramika trojańska była bowiem tylko lokalnym wa-
riantem rozpowszechnionych w północnych regionach Morza Egejskiego sza-
rych naczyń glinianych43.

Stworzony przez Manfreda Korfmanna obraz «Troi» ma przede wszyst-
kim wymiar polityczny. Dzięki gęstej sieci różnych powiązań udało mu się do-
piąć tego, że jego projekt wykopaliskowy został uznany w Badenii Wirtembergii
oraz na szczeblu centralnym za ważny kulturowy komponent w stosunkach
turecko-niemieckich. Znaczące finansowanie projektu przez Mercedes Benz /
Daimler Chrysler zbiegło się z gospodarczymi interesami koncernu (zob. niżej,
s. 261) i dzięki temu można było liczyć na wsparcie rządu Badenii-Wirtembergii.
Premier Erwin Teufel pojawił się osobiście w Tybindze z okazji sześćdziesiątych
urodzin Manfreda Korfmanna. Hertha Däubler-Gmelin, działaczka SPD i była
minister sprawiedliwości, przez cały czas przychylnie odnosiła się do swojego
partyjnego kolegi i odwiedziła nawet coroczny festyn poświęcony Troi. Nazwi-
sko byłego prezydenta Niemiec Johannesa Raua widnieje jako pierwsze na Tabu-
la Gratulatoria księgi jubileuszowej z okazji sześćdziesiątych urodzin Manfreda
Korfmanna. W Turcji natomiast Manfred Korfmann mógł liczyć zarówno na
wsparcie ze strony świata polityki, włącznie z prezydentem państwa, jak również
na przychylność prasy. Moją krytykę, w której zarzucałem Manfredowi Korfman-
nowi, że wykorzystał mit o Troi w celu poparcia dążeń Turcji do jej wstąpienia
do Unii Europejskiej, wskazując na pochodzenie kultury europejskiej z Anatolii,
                                                

43 M. Koch, Anmerkungen zu den öffentlich in der Presse geführten Auseinandersetzungen
über den aktuellen Stand der Troia-Forschung (Stand: Mitte Dezember 2001); Ünal 1999, s. 139;
Kull 2002, s. 1182; również tureccy archeolodzy odnoszą się krytycznie do trojańskich fantazji
Manfreda Korfmanna, choć czynią to tylko ustnie; najwyraźniej tę postawę dobrze wyczuła Iris
Alanyalı (Gebrauchsanweisung für die Türkei, Monachium 2004, s. 28-29), która stwierdza, że
„tureccy archeolodzy pobłażają Manfredowi Korfmannowi, bo uważają go za opętanego na punk-
cie Troi, a jego zachowanie porównują z szaleństwem pierwszej miłości”; wskazuje również, że
„krytycznie nastawieni tureccy historycy zwracają uwagę (...), że w obliczu upadku wcześniejszych
kultur nie może być mowy o jakiejkolwiek ciągłości oraz że (Turcja) szczególnie odczuwa brak
takiego rozwoju, jaki miał miejsce w Europie począwszy od humanizmu”; w kwestii Homer =
Ömer zob. Bittel 1998, s. 427; tamże znajdujemy wskazówkę na temat imienia Agamemnon, które
miałoby rzekomo wywodzić się od tureckiego Ağa memnun, „zadowolony pan”; na temat różnic
kulturowych w poszczególnych regionach Anatolii zob. A.M. Greaves, Trans-Anatolia: Examining
Turkey as a Bridge between East and West, Anatolian Studies 57, 2007, s. 1-15.
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generalna dyrekcja Administracji ds. Starożytności i Muzeów w Turcji, u której
starałem się o zgodę na prowadzenie badań terenowych w południowo-zachod-
niej Turcji, określiła, w specjalnym piśmie skierowanym do mnie, jako obrazę
państwa tureckiego44.

Odkryte na wzgórzu Hisarlik osady z epoki brązu, określane jako «Troja»,
nie mają oczywiście nic wspólnego z Europą, nawet jeśli mity wokół «Troi» nale-
żą do europejskiej tradycji kulturowej. W gruncie rzeczy ten nowy mit trojański,
zogniskowany na Anatolii, jest wręcz antyeuropejski, ponieważ dąży do wykaza-
nia wyższości pierwiastka anatolijsko-tureckiego nad Europejczykami45. Forso-
wany przez stronę turecką i niemieckiego archeologa, Manfreda Korfmanna,
należy do obszaru tak zwanej „historii intencjonalnej”. Skoncentrowana jest
ona na kształtowaniu tożsamości i dlatego „z socjologiczno--antropologicz-
nego punktu widzenia spełnia tę samą funkcję, co mity sprzed czasów nowo-
żytnych”.

Jesteśmy skonfrontowani z działaniem, które jako historycy często dekonstruowali-
śmy (...). Z punktu widzenia historycznego jest ono anachroniczne, a przez to nie
może być traktowane poważnie; od strony psychologicznej jest ono (...) wątpliwe,
od strony politycznej podporządkowane interesom i dlatego należy je śledzić ze
szczególną uwagą (...). Ale właśnie dlatego każdej naukowej tezie towarzyszyć musi
gruntowna krytyka, zgodnie z duchem humanizmu i oświecenia.

Należy żałować, że w ostatnim czasie niektórzy prowadzący wykopaliska
archeolodzy istotnie przyczyniali się, i to na pewno nie w sposób pozytywny, do
wspierania historii intencjonalnej.

[Archeologia] dzięki namacalności znalezisk i techniczno-scjentystycznym elemen-
tom swej metodologii – dotyczy to szczególnie archeologii praktycznej – (...) dąży
do tego, aby osiągnąć decydujący, legitymujący ją potencjał; spełnia funkcję po-
dobną do tej, którą w czasach dawniejszych posiadały religie46.

Zadanie historyka nie polega jednak na kreowaniu mitów budujących
tożsamość, lecz na ich demaskowaniu; nauka nie powinna robić z siebie „służeb-
nicy polityki”.

                                                
44 Pismo dyrekcji generalnej ds. Starożytności i Muzeów w Ministerstwie Kultury z 31.07.2001.
45 Brandt 2006, s. 33.
46 Gehrke 2004, s. 24; tenże, 2006, s. 224; Cobet, Gehrke 2002, s. 316.
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Rozdział III

Wzgórze Hisarlik miejscem manipulacji
Poszukiwanie Troi i powstanie archeologicznego mitu o Troi

Wszyscy zapewne zgodzimy się, że nie da się odnaleźć ukrytych w ziemi
korzeni kultury europejskiej, czy to przy pomocy szpadla, czy też posługując się
nowoczesnymi metodami geofizycznymi. Innym zagadnieniem jest, czy można
odnaleźć «Troję», mając do dyspozycji takie instrumentarium. Należy jeszcze
postawić pytanie, czy w ogóle możliwe jest odkrycie «Troi», a przede wszystkim,
czy «Troja» kiedykolwiek istniała.

W Iliadzie Homera miasto, o które toczyła się wojna trojańska, nosi
nazwę Ilios. Troja, względnie w języku poety Troie, oznacza natomiast krainę,
w której leży Ilios i która znajduje się w obszarze jego wpływów (zob. niżej, s. 101).
Poeta opisuje Ilios jako duże, otoczone murem obronnym miasto z górującym
nad nim zamkiem (pergamos). Podaje również kilka orientacyjnych punktów
topograficznych, takie jak drzewo figowe, dąb i źródła rzeki Skamander – jedno
ciepłe i jedno zimne, które odegrały rolę w opisie pościgu Achillesa za Hektorem.
Miejsce przeciwległe do Ilios to położony nad morzem obóz greckich Achajów,
który zabezpieczony był murem i rowem. Między obozem a Ilios poeta lokalizuje
trojańską równinę (Tabl. 1, 9), którą przecinają dwie rzeki: Skamander i Simoeis,
wyznaczając jednocześnie pole rozgrywanej bitwy  (Ryc. 1). Na równinie tro-
jańskiej mieszczą się dalsze topograficzne punkty odniesienia, ich lokalizacja nie
jest jednak wyraźnie określona. Badania potwierdziły już wcześniej, że dane topo-
graficzne z Iliady zgadzają się tylko częściowo, po części są niedokładne, a w znacz-
nej mierze nieprawidłowe (Ryc. 1). Nie ma na przykład wątpliwości, że z pobliża
bram Ilios nie wytryskiwały źródła rzeki Skamander, jak podaje poeta, lecz do-
piero w oddalonym masywie gór Ida. Nie powinno nas jednak dziwić, że w twór-
czości literackiej znajdujemy niedokładności i sprzeczności, ponieważ poeta nie
jest przecież ani geografem, ani historykiem, a jako narrator nie jest zaintereso-
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wany precyzyjnym umiejscowieniem literackiej akcji na tle autentycznego krajo-
brazu. Fikcja i rzeczywistość przeplatają się wielokrotnie ze sobą47. Sprzeczności
i brak dokładności w Homerowym opisie krajobrazu przyczyniły się już w cza-

                                                
47 Na temat Troady w przekazie i historii badań zob. J. Cobet, Die Troas als historische Land-

schaft, [w:] Geschichtsdeutung an alten Karten. Archäologie und Geschichte (Wolfenbütteler
Forschungen 101), red. D. Unverhau, Wiesbaden 2003, s. 331-377; o różnych poglądach w nauce
dotyczących Homerowego opisu krajobrazu i topografii zob. np. Leaf 1912; Pöhlmann 1999; Luce
2000; B. Mannsperger, D. Mannsperger, Die Ilias ist ein Heldenepos: Ilosgrab und Athena Ilias,
[w:] Mauerschau 2002, tom 3, s. 1075-1101; Hertel 2003, s. 161-184; tenże 2005; Trachsel 2007;
B. Tenger, Zur Geographie und Geschichte der Troas, [w:] Die Troas. Neue Forschungen III (Asia
Minor Studien 33), Bonn 1999, s. 114-115, doszedł do wniosku, że: „opisy krajobrazu u Homera
dotyczą prawdopodobnie stanu z około 800 roku przed Chr.”; o Troadzie zob. również klasyczną
pracę J.M. Cook, The Troad. An Archaeological and Topographical Study, Oxford 1973.

Ryc. 1.  Północna Troada



Wzgórze Hisarlik miejscem manipulacji

55

sach starożytnych do powstania różnych opinii na temat położenia miejsca, gdzie
miała się rozegrać wojna trojańska, w której historyczność nikt wówczas nie
wątpił. Zakładano przy tym, że Homerowa kraina Troie jest identyczna z poło-
żoną w północno-zachodniej Azji Mniejszej Troas. Jednocześnie najczęściej też
utożsamiano homerycki Ilios z greckim Ilionem, a więc z miejscem później-
szych wykopalisk Henryka Schliemanna. Jednak aż do początku XIX wieku nie
wiedziano, gdzie kiedyś leżało greckie Ilion i dlatego poszukiwania należało
rozpocząć od nowa.

Już wprawdzie w czasach antycznych krytykowano utożsamianie home-
ryckiego Ilios z greckim Ilionem. Najwybitniejszym przedstawicielem tego kręgu
krytyków, wywodzących się wyłącznie ze środowiska greckojęzycznego, był Stra-
bon, który zresztą sam pochodził z Azji Mniejszej. Jest on autorem obszernego
dzieła geograficznego, powstałego w okresie panowania cesarza Augusta, w któ-
rym zawarł opis naówczas znanego świata. Zasadniczo nie wątpił w wiarygodność
Homera, próbował tylko racjonalnie rozwiązać sprzeczności powstałe między
rzeczywistą topografią Troady a jej literackim opisem, zawartym w Iliadzie.
Wiedzę czerpał z przekazu żyjącego w drugiej połowie II wieku przed Chr.
Demetriusza ze Skepsis, pochodzącego z greckiej polis położonej w Troadzie.
Demetriusz był wprawdzie ‘sceptyczny’ tylko w ograniczonym sensie; w sposób
zaś oczywisty był stronniczy. Pragnął wykazać, że to jego rodzinne miasto Skep-
sis jest Ilionem, ojczyzną Eneidów, to jest rodziny Eneasza i jego potomków,
którzy uciekli ze zniszczonego Ilios. Spór nawiązuje do pewnego fragmentu
w Iliadzie, gdzie czytamy, że po zniszczeniu Ilios, nad „Trojanami” jakoby nadal
panowali Eneidzi. Demetriusz odniósł to stwierdzenie do mieszkańców krainy
Troada, uważając, że Eneidzi rezydowali w Skepsis. Wątpił przy tym, jakoby
greckie Ilion było tożsame z homeryckim Ilios.

Strabon co prawda odrzuca pogląd Demetriusza o panowaniu w Skepsis
Eneidów. Bardziej prawdopodobne wydaje mu się, że Homer uważał zniszczony
Ilios za ich siedzibę. Podziela jednak wątpliwość Demetriusza co do identyczności
Ilionu z Ilios i szuka Homerowego Ilios

nie tam (...), lecz około trzydzieści stadiów [tj. ok. 5,5 km] wyżej na wschód w kie-
runku gór Ida i Dardanii, w pobliżu miejscowości zwanej dziś ‘wioską Iliończy-
ków’. Dzisiejsi Iliończycy [mieszkańcy greckiego Ilionu - autor], swą żądzą sławy,
ponieważ chcieli, aby ich miasto uchodziło za (pra)stare, przysporzyli wiele pro-
blemów tym wszystkim, którzy za punkt wyjścia obrali pieśni Homera, gdyż najwy-
raźniej miasto to nie ma homeryckich korzeni.
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Wynika to, uważa Strabon, z samego opisu terenu, zawartego w Iliadzie:
z danych dotyczących odległości; z niemożliwości trzykrotnego okrążenia przez
Hektora i Achillesa wysokiego zbocza wzgórza, na którym było położone greckie
Ilion; z częściowo trafnego geologicznego rozpoznania, że równina między Ilio-
nem a morzem ukształtowała się dopiero w wyniku naniesienia osadów przez
dwie rzeki: Skamander oraz Simoeis, i dlatego nie mogła być w tym wczesnym
okresie polem bitewnym; wreszcie z faktu, że, wbrew informacjom Homera,
źródła rzeki Skamander, a tym bardziej jedno ciepłe, drugie zimne, nie wypły-
wały u podnóża greckiego Ilionu. Wprawdzie Henryk Schliemann częściowo
obalił tezy Strabona, jednak spora część jego zarzutów, dotyczących braku zgod-
ności Homerowego opisu z topografią krajobrazu, jest trafna. Badania geolo-
giczne wydają się w każdym razie potwierdzać, że Homerowe przedstawienie
krajobrazu nie oddaje stanu rzeczy z epoki brązu, lecz z epoki mu współczesnej48.

Sceptycyzm Strabona nie mógł jednak spotkać się z większym oddźwię-
kiem, gdyż Rzymianie, którzy uważali się za potomków Trojan, obstawali przy
Ilionie jako miejscu akcji Iliady. Miejscowość otrzymała uprzywilejowany status,
a w czasach Augusta poniesiono znaczne nakłady finansowe na jej rozwój urba-
nistyczny i nadanie nowego kształtu architektonicznego. Z tym wiązała się rów-
nież intensywna ochrona zabytków wzmiankowanych w Iliadzie i zgodnie z opi-
nią ówczesnych mieszkańców ciągle widocznych pozostałości i miejsc w samym
mieście, jak i okolicy. Najbardziej imponujące ruiny Troi z epoki brązu, miano-
wicie część murów cytadeli, nie znajdują jednak wiarygodnego poświadczenia
w literackich źródłach czasów pohomeryckich. Jedynie dzięki badaniom archeo-
logicznym wiemy, że w okresie hellenistycznym i czasach Cesarstwa pozostałości
te traktowano z pełnym szacunkiem.

Wprawdzie już w czasach antycznych zauważono znaczący kontrast mię-
dzy Homerowym opisem Ilios i usytuowanych w okolicy pomników herosów
a tym, co można było zobaczyć gołym okiem, to jednak wydaje się, że w niczym
nie zakłócało to romantyzmu ruin i pełnego czci nastawienia licznych przyby-
szów, zwłaszcza w okresie Cesarstwa, odwiedzających to miejsce.

                                                
48 Strabon, Geografia XIII 1.25-27, 34-38, 42-43; Iliada XX 307-308; Hertel 2003, s. 55 przypis

66 słusznie odnosi wypowiedź Strabona (XIII 1.38) o „starej polis”, z której nie pozostał żaden ślad,
do ‘wsi Iliończyków’, jako miejscowości należącej do Ilios; o źródłach Skamandra: Iiada XXII 147-156;
o geomorfologii: J.C. Kraft et alii, Harbour Areas at Ancient Troy: Sedimentology and Geo-Morpho-
logy Complement to Homer’s Iliad, Geology 31, 2003, s. 163-166.
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Większość jakoby homeryckich pozostałości była wątpliwej autentycz-
ności, co nie przeszkadzało we wznoszeniu obiektów kultowych i wystawianiu
pomników, jak na przykład przy rzekomych grobowcach Hektora i Ajasa. Nie
unikano także odstępstw od tradycji mitycznej, a wszystko po to, by móc więcej
zaoferować turystom. I tak na przykład pokazywano dwa odrębne grobowce
Achillesa i Patroklesa, chociaż zgodnie z przekazem zostali pochowani wspólnie.
„W swoistego rodzaju rywalizacji, kształtującej ‘postawę obywatelską’, wyszuki-
wano pomniki, starożytne przedmioty i miejsca mitycznych wydarzeń, które
tylko dlatego wzbudzały zainteresowanie, że uchodziły za relikty z czasów wojny
trojańskiej i tym samym świadczyły o historyczności związanych z nią wydarzeń”.
Troada stała się w ten sposób krainą świętą, miejscem pamięci o muzealnym cha-
rakterze. Świadomość, że przecież w znacznej mierze chodzi tutaj o fikcję, nie prze-
szkadzała prominentnym podróżnym w poszukiwaniu pseudo-zabytków. Kiero-
wano się chęcią politycznej legitymizacji własnych działań, jak miało to miejsce
w przypadku wizyt Pompejusza oraz cesarzy Augusta, Hadriana i Karakalli.
W ten sposób osoby te wpisywały się w tradycję Aleksandra Wielkiego, a Kara-
kalla wskazywał dodatkowo na swoje genealogiczne, jakoby przez matkę, rzeko-
me związki z Achillesem. Powodem do odwiedzin Troady i zabytków starego
Ilios były często także czysto prywatne zainteresowania, przede wszystkim chęć
uczestniczenia w sławnej przeszłości. I tak oto w roku 362 po Chr. cesarz Julian,
który odstąpił od wiary chrześcijańskiej, oprowadzany był przez biskupa Ilionu,
prawdopodobnie zresztą też bardziej wierzącego w Atenę niż w Chrystusa, po
rzekomych pozostałościach dawnej Troi49.

 Na przestrzeni kolejnych stuleci antyczne Ilion stopniowo przykryła
ziemia. Gdy w wieku XIV na Zachód dotarły greckie rękopisy z pełnym tekstem
eposów Homera, podążający przez Troadę do Jerozolimy wykształceni pielgrzy-
mi i inni podróżni zaczęli podejmować próby zlokalizowania mitycznej «Troi».
Ich wiedza nie ograniczała się już bowiem tylko do informacji podstawowych,
które można było pozyskać z literatury łacińskiej, a zwłaszcza ze średniowiecz-

                                                
49 Hertel 2003, s. 185-236 oraz s. 263-265 jako dowód znajomości prahistorycznego muru

obronnego przytoczył Lukana IX 964-969; ale równie dobrze mogło tu chodzić o poetycko udra-
matyzowany opis zniszczenia Ilionu przez Fimbrię w roku 85 przed Chr.; zob. także Zimmermann
2006; Zwingmann 2008 (z cytatem); o «Troi» jako miejscu wspomnień zob. także S. Samida, Archäo-
logische Bodendenkmale: Zur Aneignung alter Kulturlandschaft, Archiv für Mediengeschichte 7,
2007, s. 105-116, szczególnie 109-111.
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nych opowieści trojańskich; uległa ona poszerzeniu dzięki Homerowemu opiso-
wi krajobrazu. Natknęli się tam na ruiny z czasów Cesarstwa: w samym Ilionie
i położonej nieopodal Aleksandrii Troas. Wśród miejscowej ludności brak było
jednoznacznego stanowiska, które z ruin uznać należy za Ilios z przekazu Homera.
Rozgorzała dyskusja na temat lokalizacji Troi – wprawdzie niezbyt ożywiona.
Zasadniczo kierowano się dobrze znanym w średniowieczu zdaniem Owidiusza:
Nunc seges est, ubi Troia fuit – „Tam, gdzie kiedyś znajdowała się Troja, rośnie
teraz zboże”. W średniowieczu powszechnie sądzono, że Troja została doszczęt-
nie zniszczona, a to oznaczało, że można ją tylko wspominać, bo do zwiedzania
nic nie ma. Nie nadawała się również na cel chrześcijańskich pielgrzymek, po-
nieważ nie przechowywano tam żadnych relikwii świętych czy męczenników50.

Systematyczne poszukiwanie Ilios, miasta Homera, rozpoczęto dopiero
w XVIII wieku. Anglikowi Robertowi Woodowi, w czasie jego dwóch pobytów
w latach 1742 i 1750, udało się dojść do kilku trafnych wniosków. Wprawdzie nie
potrafił dokładnie zlokalizować Homerowego Ilios, ale niektóre jego spostrzeże-
nia dotyczące topografii trojańskiej równiny zostały niedawno potwierdzone
przez badania geologiczne. Tak jak Strabon, założył on, że ukształtowanie terenu
uległo od czasów Homera poważnej zmianie, ponieważ znaczną część równiny
uformowały osady rzeczne, nanoszone od czasów starożytnych, a to oznacza, że
w okresie wojny trojańskiej wzgórze Hisarlik znajdowało się tuż nad dużą zatoką
morską. W roku 1785 systematyczne badania Troady podjął Francuz Jan Bapty-
sta Lechevalier. Z Iliadą w ręku wędrował od gór Ida po Cieśninę Dardanele, aby
dojść w końcu do przekonania, że opis Troady w Iliadzie odpowiada prawdzie.
Ilios umiejscowił jednak nie w pobliżu morza, lecz na wzgórzu zwanym Ballıdağ
przy Pınarbaşı, w górnym biegu Skamandra (Ryc. 1, s. 54), gdzie odnalazł źró-
dła, które utożsamił z opisywanym przez Homera ciepłym i zimnym źródłem
tej rzeki51.

Zapoczątkowało to nowożytny spór o położenie i historyczność «Troi»
oraz wojny trojańskiej. Jacob Bryant zanegował jedno i drugie. Ale mit o Troi też
działał. W Troadzie przez kilka tygodni roku 1810 przebywał lord Byron. Nie
miał najmniejszej wątpliwości, że stoi nad grobem Achillesa. Krytyków oskarżał
o pedanterię i kpił sobie z nich. Doprowadziło to do powstania tej romantycznej
atmosfery wokół Troi, która utrzymuje się do dnia dzisiejszego. W roku 1801
                                                

50 Reichert (zob. przypis 29); Owidiusz, Epistulae Heroidum 1.53.
51 Wood 1996; Hertel 2008, s. 20-25.
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Edward Daniel Clarke, na podstawie znalezionych monet, zlokalizował greckie
Ilion na wzgórzu Hisarlik. W 1822 roku Charles MacLaren, mimo że nigdy nie
był w Troadzie, napisał pracę o topografii trojańskiej równiny, w której Ilios
z poematów Homera zlokalizował na miejscu grecko-rzymskiego Ilionu. Do-
wiódł w ten sposób, że tak zwani „gabinetowcy” mogą bardziej zbliżyć się do
prawdy niż „terenowcy”!

Niebagatelny wpływ na badania nad Homerowym Ilios wywierać zaczę-
ła, już w wieku XIX, polityka. Chodziło o zainteresowanie Cieśniną Dardanele,
zwłaszcza w związku z wojną krymską, na której zresztą, tak na marginesie, po-
kaźny majątek, dzięki prowadzonym wówczas interesom handlowym, zbił Hen-
ryk Schliemann. W efekcie w latach pięćdziesiątych XIX wieku w rejonie tym
pojawiło się wielu zainteresowanych archeologią polityków i kupców. Decydują-
ce znaczenie w archeologicznej weryfikacji tezy Charlesa MacLarena odegrał
Anglik Frank Calvert. Wywodził się z rodziny kupieckiej, która osiedliła się
w Çanakkale nad Cieśniną Dardanele, nabyła posiadłości ziemskie i stała się
reprezentantem konsularnym USA, Anglii, a także innych państw. Frank Calvert
działał przez dłuższy czas jako lokalny agent brytyjskiego Towarzystwa Żeglugi
Morskiej, a także jako przedsiębiorca w branży wydobywczej. Poza tym przeja-
wiał zainteresowanie starożytnością. Zbadał Troadę i dostarczył danych potrzeb-
nych do przygotowania mapy regionu, którą sporządził brytyjski admirał Spratt.
Tak oto badania naukowe, polityka i interesy wojskowe zbiegły się ze sobą.
W kwestii lokalizacji Homerowego Ilios, Frank Calvert był na początku zwolenni-
kiem tezy Jana Baptysty Lechevaliera, mianowicie umiejscawiał go przy Pınarbaşı.
Zdanie to zmienił jednak w roku 1863. Był to efekt jego podróży do Troady wraz
z Karolem Newtonem, który w tym czasie oddelegowany został, w interesie
Muzeum Brytyjskiego, do służby konsularnej w Azji Mniejszej. Obaj doszli do
wspólnego wniosku, że homeryckiego Ilios nie można kojarzyć z Pınarbaşı. Mi-
zerne efekty niemieckich badań wykopaliskowych, które w tym miejscu w roku
1864 przeprowadzono pod kierunkiem J.G. von Hahna, pogląd ten potwierdziły,
chociaż wbrew stanowisku samych archeologów. Frank Calvert skłonił się teraz
ku tezie Charlesa MacLarena i kupił od tureckiego rolnika pole, które stanowiło
północną część wzgórza Hisarlik (Tabl. 9). W roku 1865, gdy rozpoczął w tym
miejscu prace wykopaliskowe, natknął się na resztki muru, którym otoczone było
archaiczno-klasyczne Ilion oraz świątynia Ateny z okresu hellenistyczno-rzym-
skiego. Przekonany, że dzięki wykopaliskom będzie mógł odkryć homerycki
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Ilios, złożył wniosek do Muzeum Brytyjskiego o sfinansowanie projektu, ponie-
waż sam nie posiadał potrzebnych środków na przeprowadzenie tak ogromnego
przedsięwzięcia. Jego pomysł nie spotkał się jednak ze zrozumieniem. Zamiast
tego doszło do raczej przypadkowego spotkania z Henrykiem Schliemannem
w Çanakkale w roku 1868, które przyniosło brzemienne skutki. W nauce anglo-
saskiej przebieg i efekt tej znajomości są czasami tak przedstawiane, jakby wyra-
chowany, cyniczny, szulerski i egocentryczny Henryk Schliemann wykorzystał
do swoich celów naiwnego, ufnego i uczciwego angielskiego dżentelmena Franka
Calverta. Rzeczywistość była jednak bardziej skomplikowana: w osobie Henryka
Schliemanna Frank Calvert widział nie tylko upragnionego sponsora projektu,
lecz liczył także, że przy jego pomocy zostanie pruskim wicekonsulem, co za-
owocuje pozyskaniem finansowego wsparcia ze strony Prus.

Frank Calvert przekonał Henryka Schliemanna, że homerycki Ilios znaj-
dował się na wzgórzu Hisarlik i pokazał mu swoje dotychczasowe znaleziska.
Henryk Schliemann miał podobno przyznać w rozmowie z Frankiem Calvertem,
że nie zajmował się do tej pory problemem Troi; skądinąd później twierdził, że
już jako dziecko pozostawał pod silnym wpływem lektury Jerrera „Historia
świata” i dorastał z myślą, że kiedyś odkryje homerycki Ilios. W przeciwieństwie
do Franka Calverta nie posiadał jednak żadnego doświadczenia archeologiczne-
go. Ponieważ Frankowi Calvertowi prawdopodobnie nie udało się uzyskać po-
zwolenia władz tureckich na wspólne wykopaliska z Henrykiem Schliemannem,
ten ostatni w 1870 roku rozpoczął prace nielegalnie na terenie graniczącym
z posiadłością Calverta, zresztą także bez zgody prawowitego właściciela gruntu.
Natychmiast podał także w mediach fałszywą informację o odkryciu Homerowe-
go Ilios i archeologicznym potwierdzeniu wojny trojańskiej. W 1873 Frank
Calvert opublikował artykuł, w którym zakwestionował posiadanie przez Henry-
ka Schliemanna właściwych dowodów. Jego sprzeciw został opublikowany rów-
nież w prasie niemieckiej, co doprowadziło do rozłamu między nimi. Frank
Calvert z dezaprobatą odnosił się do dosyć luźnego stosunku Schliemanna do
układu stratygraficznego, co sprowadzało się do ignorowania kolejności warstw.
Chciał innymi słowy wskazać, że od strony naukowej poprowadziłby wykopali-
ska zdecydowanie lepiej. Nie zerwało to jednak współpracy Franka Calverta
z ekipą Henryka Schliemanna. Miał dobre kontakty z Rudolfem Virchowem,
którego Henryk Schliemann pozyskał dla swoich wykopalisk, a także z innymi
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niemieckimi przyrodnikami, którym posyłał rośliny, skamieliny i inne mate-
riały52.

Odmienne prezentowanie relacji między Frankiem Calvertem a Henry-
kiem Schliemannem prowadzi właściwie do wniosku, że interesy narodowe po
dzień dzisiejszy mają wpływ na ocenę badań archeologicznych. Próbie przedsta-
wienia Henryka Schliemanna jako oszusta i fałszerza w kwestiach naukowych
przeciwstawił się niedawno Donald Easton, przeprowadzając staranną analizę
jego dzienników archeologicznych. Nie ma wprawdzie wątpliwości, że Henryk
Schliemann był osobą bez skrupułów, że kłamał i oszukiwał, aby zrealizować
swoje cele, i że stworzył swój własny mit, zgodnie z którym już od młodych lat
planował odnalezienie Ilios, a udało mu się dlatego, że poszukiwał «Troi» z Iliadą
Homera w ręku. To jednak nie Henryk Schliemann stworzył naukowe podwaliny
archeologii i jej metod; na tym polu miał już poprzedników. Jego początkowo
amatorskie działanie, którego skutki widzimy w tak zwanym wykopie Schlie-
manna na wzgórzu Hisarlik, nabrało jednak wkrótce, dzięki otaczającemu go
zespołowi fachowych doradców, takich jak Frank Calvert, francuski architekt
Émile Burnouf, Rudolf Virchow czy wreszcie Wilhelm Dörpfeld, wymiaru na-
ukowego i zaowocowało stosowaniem coraz precyzyjniejszej techniki wykopali-
skowej.

Henryk Schliemann był otwarty i gotowy do zdobywania wiedzy. Osta-
tecznie sam musiał przecież przyznać, że jego początkowa propozycja datowania
wczesnych warstw osadniczych na wzgórzu Hisarlik, zwłaszcza Troi II, którą
utożsamiał z Ilios z okresu wojny trojańskiej, była błędna. Stało się tak w następ-
stwie podjętych przez niego wykopalisk stanowisk kultury mykeńskiej, zwłaszcza
w samych Mykenach, i znalezienia tam datowanej ceramiki (mykeńskiej), odpo-
wiadającej tej, którą wydobyto na Hisarliku. Badania prowadzone pod kierun-

                                                
52 E.D. Clarke, Travels in Various Countries of Europe, Asia and Africa II 1, Cambridge 1812

(informację o tej pracy zawdzięczam D. Mannspregerowi); Charles MacLaren, Dissertation on the
Topography of the Plain of Troy, Edinburgh 1822; w zmienionej formie ukazała się w roku 1863,
po podróży do Troady; G. Gamer, Frank Calvert, ein Vorläufer Schliemanns. Wer hat Troia ent-
deckt?, [w:] Gamer-Wallert 1992, s. 34-50; M. Robinson, Pioneer, Scholar and Victim. An Appre-
ciation of Frank Calvert (1828-1908), Anatolian Studies 44, 1994, s. 153-188; taż, Frank Calvert and
the Discovery of Troy, Studia Troica 5, 1995, s. 323-341; taż, Schliemann’s Silent Partner Frank
Calvert (1828-1908). Pioneer, Scholar and Survivor, Xlibris Corporation, 2006; Heuck Allen 1999;
W. Arentzen, Frank Calvert, Henry Austen Layard und Heinrich Schliemann, Anatolian Studies
51, 2001, s. 181-184, przedrukowuje sprawozdanie Calverta z wykopalisk.
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kiem Wilhelma Dörpfelda wykazały, że warstwy osadnicze Troi VI i VII były
współczesne kulturze mykeńskiej w Grecji macierzystej i na wyspach Morza
Egejskiego (zob. plan). Mykeńskie cytadele i pałace da się, dzięki wzajemnym
powiązaniom z osadami kultur piśmienniczych Azji Przedniej, co najmniej
z grubsza wydatować, dzięki czemu w ten system chronologiczny można także
‘wmontować’ osiedla Troi VI i VII. Wielka zasługa Henryka Schliemanna polega
na stworzeniu archeologii prahistorycznej wschodniej części basenu Morza Śród-
ziemnego. Należy sobie uświadomić, że w połowie XIX wieku wyobrażenie o pra-
historii ludzkości dopiero się kształtowało, podobnie jak i sam termin ‘prahistoria’.
Od połowy XIX wieku zaczęto, dzięki wykopaliskom, zdobywać wiedzę o cywiliza-
cjach Azji Przedniej. Dzięki badaniom nad ceramiką, która urosła do rangi pod-
stawowego źródła w datowaniu warstw osadniczych, Henrykowi Schliemannowi
udało się stworzyć chronologię względną prahistorycznych kultur wschodnio-
śródziemnomorskich, którą potem wielokrotnie udoskonalano i korygowano53.

Zastanówmy się jednak, w jaki sposób Wilhelm Dörpfeld powiązał my-
keńską prahistorię i odpowiadające jej czasowo warstwy osadnicze na wzgórzu
Hisarlik z przedstawioną w Iliadzie wojną trojańską. Nie chodziło tylko o potęż-
ne mykeńskie cytadele i wspaniałe rezydencje, które odpowiadały wizerunkom
Agamemnona, Menelaosa, Nestora, Odyseusza czy Achillesa, jak i powiązaną
z nimi czasowo Troję VI z imponującym murem obronnym, który mógł pełnić
funkcję twierdzy Priama, Hektora i Parysa, a który uwiarygodniał opisaną
w Iliadzie wojnę potężnych królów i herosów. Przede wszystkim chodziło jednak
o czasową zbieżność kultury mykeńskiej oraz Troi VI i VII z antycznym datowa-
niem wojny trojańskiej. Rolf Hachmann, prahistoryk i archeolog, słusznie
stwierdził, że pozorna zgodność greckiej chronografii z prawdopodobną arche-
ologiczną datą zniszczenia «Troi» i datowaniem mykeńskiej kultury należy do
„złośliwych przypadków, które w nauce już wielokrotnie odegrały tragiczną
w swych skutkach rolę”.

                                                
53 O Schliemannie zob. J. Herrmann, Heinrich Schliemann. Wegbereiter einer neuen Wissen-

schaft, Berlin 1990, s. 113-217; Calder III, Cobet 1990; Heinrich Schliemann. Grundlagen und
Ergebnisse 100 Jahre nach Schliemanns Tod, red. J. Herrmann, Berlin 1992; W. Gauer, Heinrich
Schliemann, Homer und Troia. Die Macht der Geschichte und die Macht ihrer Dilettanten, [w:]
Gamert-Wallert 1992, s. 12-33; Cobet, Patzek 1992; Wood 1996, s. 47-49; D. Easton, Heinrich
Schliemann: Hero or Fraud?, Classical World 91, 5, 1998, s. 335-343; Easton 2002; Weber 2005;
Cobet 2006; 2007.
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Na egejskiej wyspie Paros znaleziono marmurową inskrypcję zawierającą
kronikarski zapis dziejów greckich od czasów mitycznych po początek III wieku
przed Chr. (Marmor Parium). Znajdujemy tam również dokładną datę zdobycia
Ilios przez greckich Achajów: „ostatniego siódmego dnia miesiąca Thargelion,
w dwudziestym drugim roku panowania króla Aten, Menestheusa”. Porównując
te dane z innymi zachowanymi greckimi kronikami, szczególnie ateńską listą
królów, można tę datę określić, według naszej rachuby czasu, na dzień piąty
czerwca 1209 roku przed Chr. Z inną propozycją wystąpił Eratostenes, przyrod-
nik i filolog, a zarazem kierujący biblioteką w aleksandryjskim Muzejonie. Uznał
on, że dziesięcioletnia wojna trojańska miała miejsce w latach 1194/1193 –
1184/1183. Data ta nabrała w czasach antycznych znaczenia kanonicznego. Stała
się też nieodzownym składnikiem sieci genealogicznych i dynastycznych powią-
zań, która objęła wschodnie Śródziemnomorze, Bliski Wschód, a wreszcie także
Rzym. Fikcyjną datę założenia Rzymu – 754/753 przed Chr. – ustalił w I wieku
przed Chr. uczony antykwarysta Warron, wyprowadzając ją, z wyznaczeniem
szeregu etapów pośrednich, od zniszczenia Ilios. Dzięki kronikom chrześcijań-
skim rok 1184/1183 jako moment upadku Troi utrwalił się w średniowieczu
i czasach nowożytnych, a następnie zadomowił się także w wieku XIX, wieku
nauki.

I właśnie teraz rozpoczęła się dyskusja między archeologami a history-
kami, z próbą wykazania słuszności tej daty, współcześnie także z wykorzysta-
niem metody radiowęglowej i dendrochronologicznej. Drogą wykopalisk i przy
pomocy metod przyrodniczych próbowano jednak i próbuje się nadal udowod-
nić poprawność daty, którą w okresie antycznym ustalono w następstwie chro-
nologicznych spekulacji, a nie na bazie ugruntowanej wiedzy. Jedną z najwcześ-
niej zachowanych dyskusji wokół datowania wojny trojańskiej rozpoczął Herodot
w latach trzydziestych V wieku przed Chr. Tematem jego historycznego dzieła
jest starcie się Greków z Persami w bitwach pod Maratonem i Salaminą. Herodot
starał się umiejscowić te wydarzenia w kontekście historii powszechnej tamtych
czasów i w tym celu odwołał się nie tylko do historii Grecji, ale również Bliskiego
Wschodu. Dlatego też próbował stworzyć chronologię, która byłaby spójna dla
wszystkich znanych państw ówczesnego świata. W tym celu sięgnął przede
wszystkim do znanych mu egipskich kronik, list królów spartańskich i władców
Lidii, państwa leżącego w zachodniej części Azji Mniejszej, a także do dat olim-
piad greckich, które rozpoczynają się od roku 776. Ponieważ bazował na dwóch
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różnych systemach chronologicznych, doszedł zatem do dwóch zasadniczo róż-
nych możliwości daty wojny trojańskiej: pierwsza połowa XIII wieku i druga
połowa XII wieku. W kolejnych wiekach różni greccy historycy i uczeni propo-
nowali zupełnie odmienne datowanie wojny, aż w końcu została przeforsowana
wspomniana wyżej propozycja autorstwa Eratostenesa. Podejmowane próby
wyznaczenia lat wojny trojańskiej mieściły się w ramach czasowych między XIV
a X wiekiem, co dla późnoantycznego autora Censorynusa było dowodem braku
solidnej wiedzy potrzebnej do rozstrzygnięcia problemu.

W obrębie filologii i historii starożytnej właśnie dlatego zgodnie przyj-
mowano fakt, że antyczne przekazy nie pozwalają na wyznaczenie wiarygodnej
daty wojny trojańskiej. Dlatego zdumiewa, że rozbieżność antycznej daty o ‘tylko’
czterysta lat uznano niedawno za znaczącą zgodność i za przejaw wiedzy histo-
rycznej. Gdy przyjrzymy się uzasadnieniu tej dziwnej tezy, to natkniemy się na
przyjęte bezkrytycznie założenie, że wspomniane w źródłach hetyckich z wieków
od XV do XIII małe państwo w zachodniej Azji Mniejszej, Wilusza, zostało utoż-
samione z Ilios, co jest hipotezą samą w sobie wątpliwą (zob. niżej, s. 75), a która
zresztą jest nieistotna dla datowania wojny trojańskiej, ponieważ sam fakt istnie-
nia Ilios w tamtych czasach nie stanowi przecież dowodu wojny54. Iliada Homera
podaje tylko jedyną datę wojny trojańskiej: epokę herosów. Odpowiada to kon-
cepcji Hezjoda, który pisał mniej więcej w tym samym czasie, co Homer. Według
niego owa epoka bohaterów bezpośrednio poprzedzała ‘epokę żelaza’; czasowo
nie musiała więc być zbyt odległa. Dla Greków żyjących na przełomie VIII i VII
wieku najważniejszymi pozostałościami czasów herosów były bez wątpienia my-
keńskie zamki. Ich ruiny były widoczne gołym okiem i tak doskonale zachowane,
że nie było wątpliwości, iż powstać musiały w niezbyt odległej przeszłości. Do-

                                                
54 Hachmann 1964, s. 111; Marmor Parium: Jacoby, FGrHist 239; inskrypcja na tablicy z brązu

w Dodonie z ostatniego trzydziestolecia IV wieku przed Chr. datuje wojnę trojańską na około 900
lat wcześniej, to znaczy na ostatnie trzydziestolecie XIII wieku: M. Dieterle, Dodona, Hildesheim-
Zürich-New York 2007, s. 89-90 (informacja uzyskana od P.R. Franke); Eratostenes: Jacoby,
FGrHist 241 F 1; Burkert 1995; Giovannini 1995, s. 140-148; por. natomiast H. Cancik, Der Troia-
nische Krieg, Seine Bedeutung für das Geschichtsbild der Griechen und Römer, [w:] Troia 2001,
s. 174-179; tenże, Wie die Alten den Troianischen Krieg datiert haben. Homers Epen im
Geschichtsbild der Antike, [w:] Hofmann 2004, s. 53-75 z cytatami źródłowymi; w opozycji stoi
Bichler 2003. 2007; por. N. Kokkinos, Ancient Chronography, Eratosthenes and the Dating of the
Fall of Troy, Ancient West and East 8, 2009, s. 37-56; P. Christensen, Olympic Victor Lists and
Ancient Greek History, Cambridge 2007.
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chodziły do tego mgliste wspomnienia historycznych wydarzeń, które, mając na
uwadze perspektywę czasową, powiązano z wojną trojańską. Chodzi tu zwłaszcza
o migrację Greków do Azji Mniejszej, którą, drogą spekulacji chronologicznych
i przy pomocy listy królów lidyjskich, umiejscowiono w tym samym czasie.
W ten sposób określono czas ante quem dla wojny trojańskiej. Wynikające stąd
najwcześniejsze konstrukcje chronologiczne miały oczywiście ogromny wpływ
na kolejne datowania, co do pewnego stopnia ograniczyło samowolę. Wyjaśnia
to, dlaczego datowania wojny trojańskiej odbiegają od siebie ‘tylko’ o czterysta
lat. Należy jednak mieć na uwadze, że Grecy okresu klasycznego, a to właśnie
wówczas podjęto pierwszą próbę wyznaczenia daty wojny trojańskiej, nie dyspo-
nowali żadnymi wiarygodnymi źródłami na temat swej wczesnej przeszłości.
U podstaw ich chronologicznych obliczeń leżały genealogie wyprowadzane
z greckich mitów, które krążyły w licznych, często sprzecznych, wersjach
i w związku z tym, w zależności od okoliczności, próbowano nawiązywać bądź
do dat egipskich, lidyjskich, perskich, bądź też później, u autorów chrześcijań-
skich, do przekazów starotestamentowych. Greckie genealogie ograniczały się
początkowo najczęściej tylko do trzech pokoleń i jakiegoś odległego przodka.
Ich celem nie było przedstawienie czasowych procesów, lecz zakotwiczenie
teraźniejszości w pełnej chwały przeszłości. Dopiero względnie późno, wraz
z nadawaniem przekazowi coraz to bardziej cech literackich, były one ‘uzupeł-
niane’ i wykorzystywane do celów chronologicznych55.

Poszukiwania wszystkich archeologów, począwszy od czasów Henryka
Schliemanna, polegały zatem na błędnym metodycznie dążeniu do osiągnięcia
takich wyników w badaniach wykopaliskowych, które pasowałyby do poetyckie-
go opisu w Iliadzie i do fikcyjnej, ustalonej przez Eratostenesa, ogólnie przyjętej,
daty wojny trojańskiej, to znaczy krótko po roku 1200. Do tej fikcyjnej daty na-
wiązuje chronologia względna ceramiki, która bazuje na mykeńskich typach
naczyń. Na obszarze Bliskiego Wschodu importowana ceramika mykeńska znaj-
dowana jest, obok produktów miejscowych, w obrębie osad i na cmentarzyskach.
Dlatego można ją zsynchronizować, jeśli chodzi o chronologię, z tymi produkta-
mi, jak i z w pełni wiarygodnie datowanymi w kategoriach absolutnych źródłami
pisanymi z Egiptu i Lewantu. Ciągłe korekty chronologii ceramiki pokazują jed-
nak, że nawet tutaj pojawiają się wątpliwości w datowaniu, o rozbieżnościach
                                                

55 Bichler 2003, s. 349-360; J. Grethlein, Das Geschichtsbild der Ilias. Eine Untersuchung aus
phänomenologischer und narratologischer Perspektive, Göttingen 2006, s. 320-321.
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sięgających nawet dziesięcioleci. Poza tym archeolodzy starają się drogą wykopa-
lisk dojść do takich ustaleń, które pasowałyby do Homerowego opisu wspaniałego
Ilios. Zderzają się przy tym, jak zobaczymy, z problemem właśnie owej fikcyjnej
daty, ustalonej w czasach antycznych, którą usiłują potwierdzić przy pomocy
chronologii wynikającej z analizy ceramiki. Ta natomiast, o ile tylko aktualna
chronologia ceramiczna jest słuszna (zob. niżej, s. 222), prowadzi do warstwy
osadniczej Troi VIIa, która żadną miarą nie oferuje widoku zapierającego dech
w piersi (zob. niżej, s. 253-254).
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Rozdział IV

Krytyka mitu
Wątpliwości o historyczności Iliady i wojny trojańskiej

od czasów antycznych po dzień dzisiejszy

W starożytności w zasadzie nie wątpiono w historyczność wojny trojań-
skiej. Wyjątkiem był filozof Anaksymander, o którym wiemy, że wyrażał wątpli-
wości w tej kwestii, uzasadniając swoje przekonanie brakiem jakiegokolwiek
wiarygodnego dowodu rozegrania wojny. Ogólnie jednak rzecz ujmując, choć
nie dysponowano żadnym współczesnym źródłem, które potwierdzałoby zaist-
nienie wojny, to jednocześnie nie miano wątpliwości co do jej historyczności.
Z paradoksem tym jeszcze dzisiaj identyfikują się wyznawcy trojańskiego mitu.
Jednak już w starożytności proponowano różnorodne daty wojny trojańskiej, jak
również powątpiewano w historyczność zawartych w Iliadzie szczegółów, a na-
wet w obszerne fragmenty homeryckiej opowieści.

Żyjący w południowej Italii poeta Stezychor, urodzony około 630 roku
przed Chr., uważał, że jakoby Helena nigdy nie udała się z Parysem do Ilios, lecz
przybyła z nim do Egiptu i tam pozostała. Do Troi dotarł tylko jej portret, który
stał się bodźcem do wojny trojańskiej. Stezychor krytykował Homera za nie-
prawdziwą relację. Wtórowali mu filozofowie Heraklit i Ksenofanes oraz histo-
rycy Herodot i Tukidydes. Ten ostatni był przekonany, że Homer jako poeta
wyolbrzymił znaczenie wojny trojańskiej. Herodot natomiast powątpiewał, aby
Trojanie tak długo stawiali opór z powodu Heleny. Powoływał się przy tym
na informacje, jego zdaniem wiarygodne, które otrzymał od kapłana egipskiego
w jednej ze świątyń w Memfis. Podzielił pogląd Stezychora, że Helena nie prze-
bywała w Ilios, lecz w Egipcie, ponieważ tamtejszy król Proteusz zatrzymał ją i jej
kochanka Parysa z powodu pohańbienia przez niego Menelaosa. Zdaniem Hero-
dota wojna trojańska wybuchła dlatego, że Grecy nie uwierzyli Trojanom w ich
zapewnienia o nieobecności Heleny w Ilios. Po upadku Ilios Menelaos odebrał
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Helenę z Egiptu. W ten sposób historyk wykluczył, nieracjonalną dla niego, od-
mowę Trojan wydania Heleny. Krytykował Homera za to, że ten, choć znał
prawdziwą egipską wersję wydarzeń, pominął ją, uznając za mniej atrakcyjną dla
potrzeb jego dzieła.

W drugiej połowie pierwszego wieku po Chr., a więc w czasach Cesar-
stwa Rzymskiego, retor Dion Chryzostom, pochodzący z Azji Mniejszej, napisał
mowę pod tytułem Troikos, którą rzekomo miał wygłosić w Ilionie; być może jest
to czysta fikcja i chodzi jedynie o ćwiczenie retoryczne. W każdym razie Dion
Chryzostom wyjaśniał mieszkańcom miasta Ilion, że Homerowa opowieść o woj-
nie trojańskiej jest nieprawdziwa. Grecy bynajmniej nie zdobyli Ilionu; mało tego
– wojnę przegrali. Posługuje się przy tym przekonującymi argumentami i wyjaś-
nia, dlaczego Homer był oczywistym kłamcą. Powołał się, tak jak Herodot, na
ustne świadectwo pewnego egipskiego kapłana, który miał mu rzekomo objaśnić
rysunki w świątyniach egipskich. Kapłan twierdził, że Homer wprawdzie uwzględ-
nił w eposie rzeczywiście istniejące relikty i topografię trojańskiej równiny, jed-
nak z patriotycznych powodów przypisał klęskę nie Grekom, lecz Trojanom. Za
czasów Diona Chryzostoma zwycięstwo Greków w opinii publicznej nie miało
już specjalnego znaczenia, natomiast dla mieszkańców Ilionu teza o trojańskim
zwycięstwie była powodem do dumy. Z wojny trojańskiej kpił sobie, około sto lat
później, satyryk Lukian. W dialogu, w którym polemizuje z pitagorejską nauką
o wędrówce dusz, na pytanie, czy w Troi rzeczywiście miały miejsce te wydarze-
nia, o których opowiada Homer, każe jednemu z dyskutantów tak oto odpowie-
dzieć oponentowi:

Skąd on (Homer) mógł to niby wiedzieć? Był przecież wtedy wielbłądem w Baktrii
[dzisiejszy Afganistan – autor]. Chciałbym powiedzieć tobie tylko tyle, że wtedy
wszystko działo się tak samo zwyczajnie, jak teraz. Ajas nie był wcale tak wielki, ani
Helena tak piękna, jak sądzą ludzie56.

Współczesne badania nie pozostają bynajmniej w tyle za antyczną kry-
tyką Homera. Obecnie, z przywołaniem Anaksymandra, ulega ona wyraźnemu

                                                
56 O Anaksymandrze zob. Arystoteles, Metafizyka 1091a33-b7; Stezychora cytuje Platon, Faj-

dros 243a; Herodot II 120; Tukidydes I 9; Dion Chryzostom, Mowa 11; Lukian, Alektryon 17; por.
Patzek 2006; B. Zimmermann, «Scheiben von den großen Mahlzeiten Homers»: Troia und Homer
in der griechischen Dichtung der archaischen und klassischen Zeit, [w:] Hofmann 2004,
s. 35-51; E. Pallantza, Der Troische Krieg in der nachhomerischen Literatur bis zum 5. Jh. v. Chr.
(Hermes Einzelschr. 94), Stuttgart 2005.
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pogłębieniu. Powątpiewano – i nadal się powątpiewa! – nawet w istnienie Home-
ra, miasta o nazwie Troja, czy też w samą wojnę trojańską.

Kwestia homerycka pojawiła się na nowo dopiero w roku 1795, wraz
z wystąpieniem filologa Fryderyka Augusta Wolfa. To on jako pierwszy sformu-
łował przypuszczenie, że Homerowa poezja stanowi zbiór starych, ustnych prze-
kazów, na który składają się krótsze, powiązane ze sobą eposy. Teza ta stała się
punktem wyjścia ożywionej debaty dotyczącej kompozycji obu eposów. Tak
zwani unitarianie wierzyli w jednego genialnego autora, który stworzył zarówno
Iliadę, jak i Odyseję, podczas gdy zwolennicy poglądów Fryderyka Wolfa, na
podstawie analiz przeprowadzonych pod kątem literackim, stylistycznym i języ-
kowym, postawili tezę o nawarstwianiu się wątków, a więc o stopniowym po-
wstawaniu poezji homeryckiej. Nad tymi kwestiami, wzbogaconymi rzecz jasna
o nowe szczegóły, dyskutuje się do dzisiaj. Odmienne zapatrywania na dzieje po-
wstania poematów Homera doprowadziły do wygenerowania zasadniczo sprzecz-
nych ze sobą poglądów w kwestii historyczności zawartego w nich przekazu.

W dobie niemieckiego romantyzmu badacze sag bohaterskich zwrócili
uwagę również na poematy epiczne Homera. Jakub Grimm widział w nich połą-
czenie komponentów mitycznych z historycznymi. Za wytwór twórczości w peł-
ni poetyckiej uważał je natomiast Wilhelm Grimm. Ich związek z historią był dla
niego zbyt zamazany, przypadkowy i późniejszy. Z kolei dla Ludwika Uhlanda
epos bohaterski był wprawdzie poezją, ale jednocześnie poetyckim przedstawie-
niem historycznych wydarzeń, całkowicie przekształconych i nasyconych poe-
tyckimi motywami57.
                                                

57 O kwestii homeryckiej: W. Kullmann, Die Quellen der Ilias, Wiesbaden 1960; A. Heubeck,
Die homerische Frage, Darmstadt 1974; W. Schadewaldt, Von Homers Welt und Werk, wyd. 4.,
Stuttgart 1995; A. Lesky, Homeros, Realencyclopädie der klassichen Altertumswissenschaft, Sup.
XI 1968, s. 687-846; A. Heubold, Forschungsbericht: Zur neueren Homerforschung (VII), Gymna-
sium 89, 1982, s. 385-447; Zweihundert Jahre Homer-Forschung. Rückblick und Ausblick, red. J.
Latacz, Stuttgart, Leipzig 1991; A New Companion to Homer, red. I. Morris, B. Powell, Leiden
1997; The Iliad. A Commentary, red. G.S. Kirk, Cambridge 1985 i lata kolejne; G. Nágy, An Evolu-
tionary Model for the Making of Homeric Poetry: Comparative Perspectives, [w:], The Ages of
Homer. A Tribute to Emily Townsend Vermeule, red. B. Carter, S. P. Morris, Austin 1995,
s. 163-179; tenże, Homeric Questions, Austin 1996; Homers Ilias. Gesamtkommentar, red. J. Latacz,
München-Leipzig 2000 i lata następne; Chr. Ulf, Herkunft und Charakter der grundlegenden
Prämissen für die Debatte über die historische Auswertung der homerischen Epen, Klio 84, 2002,
s. 319-354; Mannsperger 2002; Patzek 1992. 2003a; 2009, szczególnie s. 41-67; Cobet, Patzek 2003;
Szlezák 2006; Raaflaub 2006; J. Grimm, Kleine Schriften IV, Berlin 1869, s. 74; W. Grimm, Die
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W roku 1882 historyk Benedykt Niese podjął próbę udowodnienia, że
opowieść o wojnie trojańskiej jest całkowitym wytworem fantazji poetyckiej,
pozbawionym jakichkolwiek odniesień do historii, mimo że znane już mu były
wtedy odkrycia Henryka Schliemanna na wzgórzu Hisarlik. Wywołały one,
co zrozumiałe, nową, ożywioną dyskusję, jednak ocenione zostały, zwłaszcza ze
strony historyków starożytności i filologów klasycznych, ze sceptycyzmem.
Wprawdzie zgodzono się z Henrykiem Schliemannem, że odkrył miejsce akcji
Iliady, jednak nie podzielano jego wiary w historyczność wojny trojańskiej. Prze-
konanie, że eposy Homera opowiadają o rzeczywistych wydarzeniach, umocnio-
ne zostało w następstwie wykopalisk Henryka Schliemanna na terenie Myken.
Odkrycie wspaniałej, bogatej cywilizacji z imponującymi zamkami, rezydencjami
i pochówkami, potwierdzało, jak mogłoby się wydawać, autentyczność świata,
opisanego w homeryckich poematach. Dyskusja w obrębie kwestii homeryckiej
skoncentrowała się teraz nie tylko nad historycznością wojny trojańskiej, ale
również nad ewentualnym utożsamieniem świata opisanego przez Homera z cy-
wilizacją mykeńską. W konsekwencji zaś chodziło o rozstrzygnięcie, czy przekaz
zawarty w poematach sięga początkami okresu brązu. Znaleziska w mykeńskich
grobach, które odpowiadały opisom obiektów w eposach, uwiarygodniły tezę, że
w Iliadzie i Odysei mamy do czynienia z epoką brązu. Tak zwany katalog okrę-
tów, zawarty w Iliadzie, w którym wyszczególniono różne oddziały Greków,
łącznie z ich geograficznym pochodzeniem, interpretowano teraz jako refleks
geografii politycznej świata mykeńskiego. To w nim szukano genezy greckich
bogów, rytuałów i opowieści mitycznych. Z tym światem zidentyfikowano także
pojawiające się w homeryckich eposach postacie, wydarzenia i społeczności.

Otwarte pozostaje pytanie, jak ten mykeński świat mógł przetrwać
w ustnym przekazie przez ponad połowę tysiąclecia, aż do momentu spisania
poematów. Próba wyjaśnienia tego fenomenu pojawiła się w latach dwudziestych
XX wieku. Było nią odwołanie się do żywotnej jeszcze w tym czasie (ustnej) tra-
dycji epickiej w Serbii i Chorwacji. Jej porównania z dziełami Homera jako
pierwszy dokonał profesor Engelbert Drerup, hellenista i znawca twórczości
poety. Ale w obszar badań naukowych problematykę tę wprowadził dopiero

                                                                                                                     
deutsche Heldensage, Göttingen 1829; L. Uhland, Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage
1, Stuttgart 1865, s. 134; zob. K. von See, Germanische Heldensage. Stoffe, Probleme, Methoden,
wyd. 2, Wiesbaden 1981, gdzie zawarte są rozważania nie tylko o Pieśni o Nibelungach, ale także
ogólnie o cechach mitu bohaterskiego.



Krytyka mitu

71

Amerykanin Milman Parry. Po przeanalizowaniu epiki południowosłowiańskiej
doszedł do wniosku, że pieśniarze, aby trzymać słuchaczy w napięciu, mieszali ze
sobą, traktowane wprawdzie jako historyczne, osoby i wydarzenia. Aby jednak
sprostać oczekiwaniom słuchaczy, rapsod musiał dysponować umiejętnością
przekształcania materii, aby swój występ każdorazowo dopasować do konkretnej
sytuacji, w której przyszło mu śpiewać. W ten oto sposób różne historie prze-
platały się ze sobą, pojawiały się w nich inne postacie i wymyślone epizody,
a wszystko po to, aby przedstawić publiczności nieznane dotąd treści. W taki oto
sposób pieśniarz każdorazowo tworzył nową opowieść. Podobieństwo do Home-
rowych wierszy widać dzięki zastosowanej technice epickiej: rytmiczne opowia-
danie względnie śpiew, często w formie wiersza i z towarzyszeniem instrumentu
muzycznego; stały zbiór formuł, które są elastycznie ze sobą zestawiane lub ich
słowa modyfikowane; określony rezerwuar wydarzeń i typowych scen, na przy-
kład uczty i bitwy, opis pewnych przedmiotów, zestawu osób i miejsc. Inaczej
mówiąc, pieśniarz, mając do dyspozycji znany zbiór motywów, mógł konstruo-
wać swoje opowiadania za każdym razem na nowo i przez to trochę inaczej58.

Zastanówmy się jednak, jakie to ma odniesienie do historycznego rdze-
nia eposów homeryckich. Opinie były i nadal są w tej kwestii bardzo różne. Jedni
uważają, że to właśnie ten stały wzorzec, z wykorzystaniem określonego metrum,
umożliwiał przez setki lat przekazywanie informacji o wydarzeniach historycz-
nych i czasach mykeńskich. Tym tłumaczy się również znajomość przedmiotów
używanych akurat w okresie mykeńskim, które zostały przedstawione w poema-
tach Homera, a przede wszystkim takie ‘wyliczanki’, jak katalog okrętów. Bene-
dykt Niese potraktował go jako odzwierciedlenie sytuacji politycznej w Grecji,
adekwatne do rzeczywistości historycznej w wieku powstania poematów. Nato-
miast Thomas Allen uznał, w roku 1910, że katalog to fragment wierszowanej
kroniki, która powstała w dobie wojny trojańskiej. Siłą więc rzeczy pokazuje ona
rzeczywistość polityczną Grecji mykeńskiej. Ta dyskusja trwa właściwie do dnia
dzisiejszego, chociaż nasza wiedza na temat świata mykeńskiego znacząco się
poszerzyła, gdy w latach pięćdziesiątych XX wieku udało się odczytać tabliczki
z tak zwanym pismem linearnym B. Fakt, że mykeńskie tabliczki zostały spisane
w języku greckim, potraktowano najpierw jako dowód, że poematy Homera
swymi początkami sięgają czasów mykeńskich. Jednak wraz z postępującym pro-
                                                

58 Na temat przekazu ustnego zob. J. Vansina, Oral Tradition as History, London 1985; Kull-
mann 2002, s. 44-49; Patzek 2003; taż 2009, s. 46-49.
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cesem odczytywania kolejnych zespołów tabliczek stało się jasne, że tak nie jest.
I nie ma tu najmniejszego znaczenia fakt, że mamy do czynienia z dokumentami
o charakterze administracyjnym, które nie zawierają żadnych śladów twórczości
poetyckiej czy wręcz epickiej. Trudno by jednak oczekiwać czegoś takiego po
tego rodzaju archiwaliach. Ważne jest natomiast, że wyłaniająca się z nich biuro-
kratyczna, zcentralizowana struktura władzy i społeczeństwa niewiele ma wspól-
nego z niepiśmienną, niezorganizowaną wokół centralnej władzy społecznością
bohatersko-arystokratyczną, ukazaną w poematach Homera. Również opisane
w eposach przedmioty, choć w czasach powstawania utworów nie były już w użyt-
ku, takie jak broń z brązu, hełm z kłów dzika i inne, nie stanowią w żadnym wy-
padku dowodu na pielęgnowaną drogą ustną znajomość kultury mykeńskiej,
ponieważ w czasach homeryckich znano je z rabunków mykeńskich grobów, nad
którymi powstawały zresztą miejsca kultów herosów. Przedmioty te w spadku
przechodziły z pokolenia na pokolenie. Uzbrojenie z brązu, takie, w jakie wypo-
sażeni byli bohaterowie Iliady, znamy przykładowo także z okresu (krótko przed)
powstaniem eposu: piękny pancerz z brązu wraz z przynależnym hełmem odna-
leziono w Argos w grobie wojownika z VIII wieku przed Chr., mykeński hełm
z kłów dzika odnaleziono na terenie dzisiejszej Macedonii, w pobliżu Skopje;
w innym grobie, datowanym również na VIII wiek przed Chr., znaleziono my-
keński hełm. Te kosztowne przedmioty, jako majątek rodzinny, mogły być prze-
kazywane z pokolenia na pokolenie. Przekonuje o tym, zawarta w samej Iliadzie,
opowieść o Merionesie i jego hełmie z kłów dzika. Z drugiej strony podjęta
w badaniach architektonicznych próba powiązania homeryckich opisów pałaców
czy też wielkich rezydencji z mykeńskim cytadelami i rezydencjami nie przynio-
sła pozytywnego efektu59. Architektura mykeńska jako taka nie znalazła odzwier-

                                                
59 Na temat katalogu okrętów zob. Iliada II 493-762; B. Niese, Der homerische Schiffskatalog

als historische Quelle, diss., Kiel 1873; tenże, Entwicklung der homerischen Poesie, Berlin 1882;
T.W. Allen, The Homeric Catalogue, Journal of Hellenic Studies 30, 1910, s. 292-322; por. Bethe
1927; nowsza literatura w przyp. 60; tabliczki z pismem linearnym B: J. Chadwick, Die Mykenische
Welt, Stuttgart 1979, szczególnie s. 30-54; A. Giovannini, La decifrazione della Lineare B nel conte-
sto della questione omerica, [w:] Gli storici a la Lineare B cinquant’anni dopo. Atti del convegno
internazionale Firenze 24-25 Novembre 2003, red. M. R. Cataudella, A. Greco, G. Mariotta, Padova
2006, s. 181-191; pancerz z brązu z Argos: L. Schofield, Mykene, Darmstadt 2009, s. 192; na temat
hełmu z kłów dzika, który znaleziono w grobie z VIII wieku przed Chr. w okolicach Skopje, zob.
D. Mitrevski, New Aspects of the Bronze Age Sites on the Northern Periphery of the Mycenaen
World, [w:] Mensch und Umwelt in der Bronzezeit Europas, red. B. Hänsel, Kiel 1998, s. 449-456;
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ciedlenia w przekazie ustnym. Dlatego zdumienie wywołuje następujące stwier-
dzenie Joachima Latacza:

Przedstawiona w Iliadzie historia Troi, jak wynika to z tabliczek z pismem linear-
nym B, wpisana jest w tło politycznych i gospodarczych stosunków, które w dzie-
jach Grecji kiedyś rzeczywiście miały miejsce, ale tylko w czasach mykeńskich.

Kto jednak oczekiwałby, że ta wypowiedź zostanie poparta dowodem, ten będzie
rozczarowany. Joachim Latacz stwierdza najzwyczajniej, że, tak czy owak, zostało
to już wcześniej dowiedzione i wobec tego on zadowala się tylko jednym przy-
kładem, mianowicie ‘wykazem’ miejsc pochodzenia greckich najeźdźców w tak
zwanym katalogu okrętów Iliady. Jego wywody na ten temat dlatego są tak
obszerne, gdyż według niego katalog jest „kluczem” do zrozumienia zagadki.
„Zapisany w Iliadzie katalog okrętów stwarza szansę ustalenia czasu powstania
trojańskiej opowieści”. Przyjrzyjmy się zatem argumentom, które przytacza
Joachim Latacz.

Badacz ten zastanawia się, w jaki sposób autor katalogu mógł zdobyć tak
obszerny materiał, obejmujący aż 187 nazw geograficznych, i zauważa, że dokona-
nie tego w VIII wieku przed Chr. nie było możliwe ze względu na brak pisanych
sprawozdań z podróży, jak i celowego rozpoznawania się w geografii. Zatem to nie
autor Iliady zgromadził te dane: ich zbiór musiał powstać już wcześniej. Archiwa
z tabliczkami w piśmie linearnymi B pokazują, że cechą zbiurokratyzowanej kultury
pałaców mykeńskich było sporządzanie różnorakich spisów ‘z natury’, co uwiary-
godnia możliwość powstania w tym czasie również owej listy okrętów. W hetyc-

                                                                                                                     
por. J. Maran, Coming to Terms with the Past: Ideology and Power in Late Helladic III C, [w:]
Deger-Jalkotzy, Lemos 2006, s. 123-150, szczególnie s. 128-142, o skarbie przedmiotów z czasów
wcześniejszych w Tirynsie; hełm Merionesa: Iliada X 254-270; o kulcie herosów przy grobach zob.
H. van Wees, From Kings to Demigods: Epic Heroes and Social Change c. 750-600 B.C., tamże,
s. 363-379, szczególnie 375-377; na temat homeryckiej i mykeńskiej architektury i problematycz-
nego pojęcia ‘megaron’ zob. R. Jung, Das Megaron – Analogie(kurz)schluß der ägäischen Archäo-
logie, [w:] Vergleichen als archäologische Methode. Analogien in den Archäologie (BAR Int. Series
825), red. A. Gramsch, Oxford 2000, s. 71-93; S. Rougier-Blanc, Les Maisons Homériques. Voca-
bulaire architectural et sémantique du bati, Paris 2005, s. 272-282; M.-Chr. Hellmann,
L’architecture grecque 2, Paris 2006, s. 36-43; B. E. Burns, Epic Reconstructions: Homeric Palaces
and Mycenaean Architecture, [w:] Epos 2007, s. 141-149; zob. także J. Boardman, The Archeology
of Nostalgia. How the Greeks Re-created their Mythical Past, London 2002; podstawowy zarys tego
problemu już u Patzek 1992; Giovannini 1995, s. 158-165; zasadniczą krytykę błędnego metodycz-
nie postępowania Korfmanna i Latacza wyraża Sinn 2003, szczególnie s. 54-56.
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kich źródłach późnego brązu pojawia się państwo Ahhijawa; nazwa ta kojarzona
jest z terminem Achaioi / Achajowie, którym Homer określa Greków. Zdaniem
Joachima Latacza mogłoby tu chodzić o lokalne mocarstwo, którego wytworem
jest katalog okrętów. Przy takim założeniu można by uznać, że zakreślony w nim
obszar zamieszkany przez Greków jest identyczny z tym z okresu mykeńskiego.
Brak na liście okrętów z zachodniego wybrzeża Azji Mniejszej, zasiedlonego
przez Greków w czasach późniejszych, podpowiada, że katalog powstać musiał
przed grecką falą kolonizacyjną z XI-IX wieku. Poza tym, podkreśla J. Latacz,
wymienionych jest w nim wiele miejscowości, o których późniejsi greccy geogra-
fowie nie mieli już żadnego pojęcia, względnie nie potrafili ich zidentyfikować. Nie
byłoby tak, gdyby w chwili powstania pisanej wersji poematów miejscowości te
jeszcze istniały, ponieważ wzmianka o nich w eposach przysporzyłaby im wieczną
sławę. W konsekwencji przyjąć należy, że w momencie spisywania poematów
miejscowości te były już poza świadomością geograficzną Greków, a tym samym
ich wymienienie w katalogu okrętów wiązać należy z dokumentem powstałym
w czasach mykeńskich. Ostateczny dowód na to znaleziono, zdaniem Joachima
Latacza, w roku 1994, wraz z odkryciem w beockich Tebach / Thebai, jednym
z najważniejszych centrów mykeńskiej kultury pałacowej (Tabl. 2), nowych tabli-
czek z pismem linearnym B. Pochodzą one najwyraźniej z archiwum pałacowego
na Kadmei, gdzie w okresie mykeńskim znajdowała się cytadela, a datowane są na
drugą połowę wieku XIII. Obok informacji natury gospodarczej i z obszaru kultu
religijnego, dostarczają one cennych danych geograficznych. Wynika z nich, że
pozostające pod kontrolą tebańskiego centrum pałacowego terytorium obejmo-
wało nie tylko znaczną część Beocji, lecz prawdopodobnie także miejscowości
leżące na położonej w pobliżu wyspie Eubei.

Charakterystyczną cechą sposobu argumentacji, stosowanej przez Joachi-
ma Latacza, jest jego podejście do tych nowych znalezisk. Najpierw zachwyca się
ich rzekomo fundamentalnym znaczeniem. Później wyraża radość, że na tablicz-
kach pojawiają się jedna po drugiej trzy beockie miejscowości, które również
w takim zestawieniu zostały wymienione w jednym z wersów katalogu okrętów,
o których położeniu nic już później nie wiemy. „Argumentem rozstrzygającym”
jest, według Joachima Latacza, nazwa miejscowości Eutresis. W trakcie prac
wykopaliskowych odkryto tam znaczące pozostałości z okresu późnego brązu.
Eutresis uległa zniszczeniu około roku 1200 przed Chr., została ponownie zasie-
dlona z końcem VII wieku. Dla Joachima Latacza stanowi to dowód, że w czasie,
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gdy powstawały poematy Homera, miejsce to było opuszczone i dlatego też nie
mogło być znane poecie. ‘Punktem zwrotnym’ w jego argumentacji jest spra-
wozdanie o rzekomym odkryciu tybińskiego hetytologa Franka Starkego z sierp-
nia 2003 roku, które media podały jako sensację, poparte zresztą zbyt pochopną
oceną dokonaną przez archeologa Wolfa-Dietricha Niemeiera, który uznał, że
kwestia Ahhijawy została „ostatecznie wyjaśniona”. Centrum tego królestwa
należałoby szukać w Tebach i miałoby ono stanowić historyczne tło przedsta-
wionego w Iliadzie ataku Achajów na Troję. Do problemu Ahhijawy powrócę
w dalszych rozważaniach (s. 76). Zastanówmy się najpierw, skąd bierze się prze-
konanie Joachima Latacza i Wolfa-Dietricha Niemeiera, że odnaleziono centrum
greckiego królestwa, w którym miał powstać katalog okrętów, i co się, tak na-
prawdę, wydarzyło. Na terenie wykopalisk na wzgórzu Hisarlik odbyły się dwie
konferencje naukowe, w trakcie których Frank Starke przedstawił nową interpre-
tację pewnego listu. List ten, znany już od ponad osiemdziesięciu lat, znaleziono
w Hattuszasz, stolicy państwa Hetytów. Dotąd uważano, że jest to koresponden-
cja władcy hetyckiego skierowana do króla państwa Ahhijawa. Zdaniem jednak
Franka Starke mamy do czynienia z sytuacją odwrotną: to ten drugi wysłał go do
rąk króla hetyckiego. Poza tym uważa, że występujące w dokumencie imię jedne-
go z przodków króla Ahhijawy należałoby czytać jako Kadmos, a więc mogłoby
chodzić o znanego z mitologii greckiej legendarnego króla Teb. Poruszony na-
tomiast w liście problem sporu o „wyspy przed Aszszuwą”, który doprowadził do
zawiązania się przelotnej koalicji państw zachodniej Azji Mniejszej, powiązał
z Wiluszą. Ta zaś, identyfikowana zarówno przez niego, jak i Joachima Latacza,
z Ilios, miałaby należeć do koalicji związanej z Aszszuwą. Tym samym dowiadu-
jemy się o konflikcie między Ahhijawą / Achajami a Wiluszą / Ilios, a więc
o wojnie trojańskiej! Joachim Latacz, aby ugruntować wrażenie, że archiwum
pałacowe z Teb ma cokolwiek wspólnego z Wiluszą / Ilios / Troją, twierdzi, że na
tabliczkach tebańskich występuje również nazwa ‘Troja’.

Nie pojawia się tam oczywiście żadna nazwa miejscowości, lecz imię
Tros, które poświadczone jest zresztą na mykeńskich tabliczkach z pismem linear-
nym B i najwyraźniej używane było w Grecji macierzystej, a nie w Azji Mniejszej
(zob. niżej, s. 97). Joachim Latacz wprawdzie bardzo wyczerpująco rozwodził
się o rzekomo „nowym odkryciu” Franka Starkego, sugerując jednocześnie, że
„wszystko zależy od tego, czy nowa interpretacja Starkego jest słuszna”. Wyraził
przy tym ubolewanie, że „nowa interpretacja listu dokonana przez Franka Star-
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kego (...) nie została jeszcze opublikowana. Musimy więc najpierw uzbroić się
w cierpliwość”. Nie, wcale nie musimy zdobywać się na cierpliwość, ponieważ to
rzekomo nowe odkrycie nie zostało do dnia dzisiejszego opublikowane i wątpli-
we, aby kiedykolwiek zostało udostępnione szerokiej opinii publicznej, gdyż
najbardziej zainteresowany, Frank Starke, jasno oświadczył, że jego teza jest
błędna. Joshua T. Katz podaje ten przypadek jako typowy przykład metody, któ-
rą posługuje się Joachim Latacz, polegającej na prezentowaniu tego, co wątpliwe,
jako tezy już udowodnionej, i krytykuje „niektórych kolegów”, którzy niestety
tego rodzaju ‘fakty’ cytują jak Ewangelię. Joshua T. Katz podkreśla, że w owym
dokumencie nie ma wzmianki ani o królu imieniem Kadmos, ani odwrócenie ról
nadawcy i adresata nie wydaje się przekonywające, ani też nie ma w tekście mo-
wy o Wiluszy. Typowa dla sposobu argumentacji Joachima Latacza antycypacja,
uprzedzanie przedstawionych dowodów, w rezultacie wprowadza czytelników
w błąd. Ale bardzo nagłośnione ‘odkrycie’ Franka Starkego przyćmiło sensację
całkowicie innego rodzaju. Oto podczas kampanii wykopaliskowej roku 2003, tej
samej, podczas której ogłosił on swoje tezy, Manfred Korfmann musiał przyznać,
że odkryty przez niego w roku 1995 rzekomy fragment muru obronnego miasta
dolnego to nic innego, jak pokrycie małego kanału odprowadzającego wodę (zob.
niżej, s. 228). Tę w najwyższym stopniu dla każdego archeologa kompromitującą
sensację zatuszować miało medialne rozpropagowanie błyskotliwej koncepcji
Franka Starkego. Znalezione ostatnio w beockich Tebach tabliczki z pismem
linearnym B mają niewątpliwe znaczenie dla wewnętrznych dziejów świata my-
keńskiego, ale nie w tym kontekście, w którym chciałby widzieć je Joachim La-
tacz. Nie można z ich treści wyciągać wniosku, że Teby były centrum wielkiego
państwa o nazwie Ahhijawa. Podobnie błędne jest założenie, że w XIII wieku
właśnie tam znajdowała się główna siedziba władcy mykeńskiego i że tam po-
wstał katalog okrętów. Przeciwnie, rzuca się w oczy, że w katalogu okrętów nie
pojawia się żadna miejscowość o nazwie ‘Teby’, lecz – po słowach ‘dalej nastę-
pują’ – tylko Hypothebai, a więc „Teby Dolne”. Mogłoby to wskazywać, że
w chwili powstawania katalogu ulokowany na wzgórzu mykeński zamek już nie
istniał, a u jego stóp rozlokowała się jakaś postmykeńska osada. W katalogu
okrętów nie pojawia się także żadna wzmianka o rozległej twierdzy mykeńskiej
Gla, położonej w Beocji. Natomiast najbardziej znaczącemu w mykeńskich czasach
beockiemu Orchomenos katalog przypisuje o wiele mniejszy obszar wpływów,
niżby to wynikało z tebańskich tabliczek, a wymieniana w tekstach linearnych B
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miejscowość Amarynthos, lokalizowana na wyspie Eubei, która w czasach my-
keńskich odgrywać musiała znacząca rolę, w ogóle nie pojawia się wśród zesta-
wionych w katalogu okrętów miejscowych nazw eubejskich.

Również wywody Joachima Latacza w kwestii wykazu miejscowości,
rzekomo z czasów mykeńskich, nie mają, jak wykazał to Wolfgang Kullmann,
żadnego znaczenia. Argument, że geografowie rangi Strabona nie byli w stanie
zlokalizować kilku z tych miejscowości, traci na znaczeniu, jeśli uświadomimy
sobie, że ich istnienie w czasach pohomeryckich wielokrotnie poświadczają
różnego rodzaju inskrypcje. Zawsze odnajdywano je zupełnie przypadkowo, co
pozwala założyć, że istnieje nadal pewna liczba zaginionych, jeszcze nieodkry-
tych tego rodzaju dokumentów, w których nazwane byłyby inne miejscowości,
nieznane wprawdzie z literackich źródeł pohomeryckich, ale jednak istniejące.
Zachowane do naszych czasów prace geograficzne, względnie nieprzetrwałe
dzieła wcześniejsze, powstały dopiero pięćset lat po zredagowaniu Iliady. Ozna-
cza to, że niewymienione w nich miejscowości mogły, w wieku siódmym i póź-
niej, jeszcze istnieć, bądź też ciągle trwać w pamięci zbiorowej. Do tego wniosku
skłania chociażby fakt, że w czasach po napisaniu Iliady miał miejsce proces
rozwoju greckich państw w typie polis, prowadzący często do wykształcenia się
większych terytorialnie wspólnot politycznych, które wchłaniały organizmy
mniejsze. Te stawały się w następstwie wiejskimi osiedlami na terenie danej polis
albo całkowicie zanikały; w zachowaniu pamięci o nich nie pomagała im nawet
wzmianka w Iliadzie. Wobec tego przy tych „zaginionych” miejscowościach mo-
że chodzić zatem o te, które autor Iliady znał jeszcze za swoich czasów. Również
wykopaliska w Eutresis nie wykazały ostatecznie, że ta, wspomniana w Iliadzie,
miejscowość nie była zasiedlona w latach 1200 – 600. Tak samo nie da się do-
wieść, że nazwa miejscowości, łącznie ze związanymi z nią mitami, nie została
przekazana dalej, a u schyłku VII wieku, gdy być może osada powstawała na
nowo, prawdopodobnie nie wiedziano już, gdzie leżała stara Eutresis. Miejsco-
wość ta mogła być ważna dla twórcy Iliady, ponieważ, zgodnie z mitem, budow-
niczowie murów Teb i innych osad pochodzili właśnie z Eutresis. Pozostałe trzy
miejscowości, wymienione przez Joachima Latacza jako już nieznane w czasach
homeryckich, zostały zlokalizowane przez geografa cesarza Augusta, Strabona,
a jedna z nich, poświadczona w V wieku, przez historyka Herodota, jako miejsce
pochodzenia pewnego interpretatora wyroczni. Opublikowany w 2007 roku
wieloautorski tom studiów, zawierający opracowania na temat relacji między
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eposem a wynikami badań archeologicznych, również nie zawiera pocieszających
dla Joachima Latacza wniosków. Przykład Lakonii pokazuje, że badania archeo-
logiczne często nie dostarczają żadnych dowodów na istnienie miejscowości
zawartych w Homerowym katalogu okrętów – i to ani w odniesieniu do czasów
mykeńskich, ani też homeryckich. Oczywiście tylko na tej podstawie nie można
z kolei od razu wysnuć wniosku, że Homerowy katalog okrętów jest wyłącznie
fikcją poetycką; należy jednak otwarcie przyznać, że porównanie go ze świadec-
twami archeologicznymi nie dało dowodu na jego mykeńskie korzenie60.

Poza tym nawet Edzard Visser, uczeń i ‘świadek koronny’ Joachima La-
tacza, autor powstałej w Bazylei, w katedrze kierowanej przez Latacza, rozprawy
habilitacyjnej o katalogu okrętów, doszedł do wniosków odbiegających od tez
głoszonych przez jego mistrza. W podsumowaniu swej pracy stwierdził, że

katalog jako epicka forma opowieści całkowicie odpowiada technikom wierszowa-
nej improwizacji, co widać na przykładzie każdego wersetu (…). Oznacza to, że
niekoniecznie powstać musiał w czasach przed- bądź pohomeryckich. Nie ma też
podstaw do przyjęcia, że w treść Iliady włączono go en bloc, jako jednorodny,
uformowany wcześniej dokument. Równie ryzykowna byłaby teza, że tło geogra-
ficzne eposu zostało do niego ‘dopasowane’ już po jego powstaniu (…). Generali-
zując należy stwierdzić, że katalogi tego typu mogły być efektem improwizacji, a to

                                                
60 Latacz 2005, s. 255-289 (cytaty ze s. 255, 260, 266, 283, 285, 286); Givannini 1969; tenże,

1995, s. 151-153; Visser 1997; Kullmann 2002, s. 9-26, 114-124; G. Danek, Der Schiffskatalog der
Ilias: Form und Funktion, [w:] Ad Fontes! Festschrift G. Dobesch, red. H. Heftner, K. Tomaschitz,
Wien 2004, s. 59-72: przeciw datowaniu na czasy mykeńskie; także O.T.P.K. Dickinson, The Cata-
logue of Ships and all that, [w:] Meletemata 1, Liège 1999, s. 207-210; tenże, Aspects of Homeric
Geography, [w:] Epos 2007, s. 233-238; B. Eder, Noch einmal: der homerische Schiffskatalog, [w:]
Ulf 2003, s. 287-308 (przyjmuje powstanie na przełom VIII/VII wieku, jako wynik wymieszania
mitycznych wyobrażeń geograficznych ze stanem faktycznym); M. Finkelberg, Greeks and Pre-
Greeks, Aegean Prehistory and Greek heroic Tradition, Cambridge 2005, s.171-172 (datuje na
czasy archaiczne); Katz (zob. przyp.7) s. 424; por. także C. Watson, "Hermit Crabs", or New Wine
in Old Bottles: Anatolian Connections from Homer and Befor to Antiochus I of Commagene and
After, [w:] Collins te alli 2008, s.135-136, krytykuje Latacza za to, że tezy Starkego zostały przez
niego „unfortunately presented as ‘hard facts’ ” (s.135); o tabliczkach z pismem linearnym B z Teb
zob. L. Godart, A. Sacconi, Les archives de Thèbes at le monde mycèniens, Acadèmie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres. Comptes Rendus des Séances de l’année 1997, Juillet-Octobre, Paris 1998,
s. 889-906; tychże, La géographie des ètats mycèniens; tamże 1999, s. 527-546; cytat z wypowiedzi
Niemeiera: Schwäbisches Tagblatt z 12.08.2003; fantazyjną teorię Starkego jednoznacznie odrzu-
cono na sympozjum w Montrealu w dniach 4-5.01 2006, szczególnie radykalnej krytyce poddał ją
C. Melchert (materiały czekają na publikację); A.P. Chapin, L.A. Hitchcock, Homer and Laconian
Topography: This is what the Book says, and this is what the Land tells us, [w:] Epos 2007, s. 255-263.
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oznacza, że katalog okrętów wcale nie musi pochodzić z czasów mykeńskich. Na-
tomiast teza, że poeta stworzył go od podstaw w wieku VIII przed Chr., z jedno-
znacznym przeznaczeniem i dopasowaniem do fabuły Iliady, zdecydowanie więcej
problemów rozwiązuje niż je generuje.

W dokumentach z czasów mykeńskich nie znajdujemy śladu istnienia tej
rangi ogólnogreckiego centrum władzy, któremu moglibyśmy przypisać utwo-
rzenie tak wielkiej floty bojowej, z jednoczesnym sporządzeniem spisu wszyst-
kich wchodzących w jej skład okrętów. Nowe tebańskie znaleziska pokazują na
przykład, że tereny Beocji na zachód od jeziora Kopais wchodziły w obręb
władztwa Orchomenos, które w czasach mykeńskich odgrywało tutaj wiodącą
rolę. Oznacza to, że wpływy Teb w Grecji środkowej były bardzo ograniczone, co
wyklucza ewentualne łączenie ich z wielkim królestwem Ahhijawa. Decydujące
znaczenie ma jednak fakt, że badania nad geografią polityczną świata mykeń-
skiego z wykorzystaniem tabliczek z pismem linearnym B dostarczają obrazu
całkowicie sprzecznego z tym, co wynikałoby z analizy katalogu okrętów. Poka-
zują jednoznacznie, że zasięg wpływów Teb obejmował część wyspy Eubei, poło-
żonej naprzeciw Beocji. Wymienione w katalogu okrętów leżące na jej obszarze
miejscowości wyraźnie oddzielone są od wykazu tych, które przypisane zostały
Beotom. Oznacza to, że w tradycji epicznej były od Teb niezależne. Z terenów
Attyki w katalogu pojawiają się jedynie Ateny, chociaż badania archeologiczne
dowodzą, że w czasach mykeńskich na półwyspie znajdowało się kilka znaczą-
cych miejscowości. Oznacza to, że katalog okrętów dokumentuje okres, w któ-
rym Attyka tworzyła jedną jedyną polis pod przywództwem Aten. W jego też
świetle czołowe miejsce w północno-wschodniej części Peloponezu zajmował
Argos. Materiał archeologiczny pokazuje jednak, że w czasie największego roz-
woju mykeńskiej cywilizacji pałacowej w XIII-XII wieku była to miejscowość
niewiele znacząca. W wykazie brakuje natomiast położonych w tym samym regio-
nie Midei, Nauplii i Prosymny, które akurat w czasach mykeńskich przeżywały
swój najpomyślniejszy rozwój. A skoro na dodatek Argos wymieniony został przed
Tirynsem, to oznacza to całkowite odwrócenie relacji ważności właściwej dla cza-
sów mykeńskich. Podobne problemy dają się zaobserwować także w odniesieniu
do innych części greckiego świata. Najdobitniejszego dowodu rozbieżności da-
nych z katalogu okrętów z zawartością tabliczek z mykeńskich archiwów dostar-
cza przykład Mesenii. Przekazany przez Homera wykaz miejscowości, które
miałyby należeć do królestwa sławnego Nestora z Pylos, w żaden sposób nie po-
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krywa się z nadzwyczaj w tym wypadku wyczerpującymi informacjami o miej-
scowościach, których nazwy pojawiły się na tabliczkach z pismem linearnym B,
odnalezionych w pałacu Englianos. W tekstach tych wśród wielu nazw miejsco-
wości, które uzyskały znaczącą pozycję na terenie mykeńskiego państwa Pylos,
nie znajdujemy niemalże żadnej, która równocześnie widniałaby na liście home-
ryckiej.

Także Agamemnon, który w eposie Homera ukazany został jako król
Myken, aby zakończyć spór ze swoim wspólnikiem Achillesem, oferował mu
siedem miast w południowo-wschodniej lub wschodniej Mesenii, względnie
wpływy z nich, chociaż ta kraina nie podlegała przecież jego zwierzchnictwu, lecz
Nestora z Pylos. Prawdopodobnie twórca Iliady miał tu na myśli podwójne kró-
lestwo Sparty, które tutaj reprezentowane byłoby przez braci Menelaosa, przed-
stawionego w eposie jako król Sparty, oraz Agamemnona. Co prawda tworzący
w okresie późnoarchaicznym Pindar podaje, zresztą nie on tylko, że Agamem-
non był właśnie królem Sparty. Oznacza to, że w Iliadzie pewna część Mesenii
traktowana jest jako spartańska posiadłość, co jednak można odnieść dopiero
do stanu po pierwszej wojnie meseńskiej, a więc początków VII wieku (Tabl. 2, 3).
W katalogu refleksem tej sytuacji mogłoby być wymienienie ośrodka o nazwie
Messe, który wspólnie ze Spartą tworzył część kontyngentu lacedemońskiego.
Przemawia to też zresztą za tezą, że Iliada nie powstała przed pierwszą połową
VII wieku, do czego później jeszcze nawiążemy. Najpierw należy jednak wyraź-
nie stwierdzić, że chociaż w Iliadzie znajdujemy, dzięki temu, że pozostałości
mykeńskie były w okresie powstawania poematu widoczne gołym okiem, ślad
pewnej wiedzy o głównych centrach tego okresu, to jednak przedstawiony
w eposie obraz geografii politycznej odpowiada zasadniczo sytuacji z lat życia
twórcy Iliady.

Zastanówmy się zatem nad okolicznościami powstania katalogu okrę-
tów. Adalberto Giovannini postawił tezę, że autor Iliady wykorzystał listę, która
właściwie miała inne przeznaczenie, i dostosował ją do potrzeb swojego dzieła.
Joachim Latacz tezę tę zdecydowanie odrzucił, bez zreferowania jej istoty czytel-
nikom swej książki. Adalberto Giovannini natomiast miał na myśli listy zapro-
szeń, stworzone przez świątynię-wyrocznię w Delfach z okazji ważnych dla tego
miejsca uroczystości religijnych. Wyrocznia miała w zwyczaju wysyłać posłów,
tak zwanych teorów, którzy zapraszali różne wspólnoty greckie do Delf, głosząc
przy tym pokój religijny wśród Greków. Natomiast Wolfgang Kullmann zwraca



Krytyka mitu

81

uwagę na Igrzyska Olimpijskie, których początek, zgodnie z przekazami, przypa-
da na rok 776, a około roku 700 weszły na stałe do kalendarza imprez. Również
przy tej okazji posłowie zapraszali wszystkich Greków do wzięcia w nich udziału,
informowali o terminach i głosili usankcjonowane przez bogów zawieszenie
broni. Do tego potrzebne były owe listy. Znamy je z czasów późniejszych,
ponieważ pojawił się zwyczaj uwieczniania ich na kamieniu. Inskrypcje znane
z Delf wykazują dużą zgodność tych list z katalogiem okrętów. Zarówno uroczy-
stości w Delfach, jak i Igrzyska Olimpijskie, były już w tamtych archaicznych
czasach wydarzeniem ogólnogreckim. Świadczy to, że już za czasów powstawania
Iliady istniało wśród Greków poczucie wspólnej przynależności. Przedstawiony
w Iliadzie atak Achajów na Ilios posiada zatem cechy panhellenistyczne; ale takie
ogólnogreckie przedsięwzięcie trudno jest sobie wyobrazić przed rokiem 700.
A przecież Iliada zna już pojęcie określające wspólnotowość wszystkich Greków:
Panachaioi i Panhellenes. W twórczości żyjącego mniej więcej w tym samym
czasie poety Hezjoda po raz pierwszy pojawiła się nazwa Hellas na określenie
całej Grecji.

Jeśli nawet przyjmiemy, że autor Iliady dysponował pisemnym wykazem
okrętów, to musimy oczywiście uznać jego prawo do poetyckiej wolności i swobo-
dy w tworzeniu katalogu. Z całą pewnością dopasowany on został do zasadniczego
celu eposu, ponieważ stanowi poniekąd wprowadzenie poety do jego opowieści
o wojnie trojańskiej. Katalog wylicza 29 kontyngentów z 46 wodzami oraz łącz-
nie 1186 okrętów; ich obsada, jeśli podane wielkości potraktujemy poważnie,
musiałaby wynosić około stu tysięcy żołnierzy. Kontyngenty wymienione są każ-
dorazowo z nazwą kraju pochodzenia, o ile taka istniała. Poszczególne wspólnoty
każdego z krajów wyliczone zostały równie precyzyjnie, co liczebność oddziałów
i dowodzący nimi. Poeta nie omieszkał także zaprezentować herosów, znanych
z zarania dziejów greckich, którzy pojawią się na liście na czele swych drużyn61.
                                                

61 Kullmann 2002, s. 118-124; przykładowo w początkach IV w. przed Chr. Hellenica Oxyrr-
hynchia 19,3 poświadczają, że Eutresis była gminą najwyraźniej zależną od Tespiów (Thespiai);
Visser 1997, s. 741, 750 (cytat); odmiennie natomiast, zapewne pod wpływem Latacza, tenże, For-
male Typologien im Schiffskatalog der Ilias: Befunde und Konsequenzen, [w:] Neue Methoden der
Epenforschung, red. H.L.C. Tristram, Tübingen 1998, s. 25-44; tenże, [w:] J. Latacz, Homers Ilias.
Gesamtkommentar, tom II 2, München-Leipzig 2003, s. 145-154, szczególnie 152 -153; znów ina-
czej niż Latacz, tenże, Homer and Oral Poetry, [w:] Deger-Jalkotzy, Lemos 2006, s. 435-436;
o Messe (Iliada II 582) i Mesenii jako posiadłości spartańskiej w Iliadzie zob. N. Luraghi, The
Ancient Messenians, Cambridge 2008, s. 72-73; o datowaniu pierwszej wojny meseńskiej zob.
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Katalog okrętów, niezależnie od tego, jakimi materiałami autor Iliady by
się nie posługiwał, aby go stworzyć, bez wątpienia nie ma korzeni mykeńskich.
Poza tym poeta nie wykazuje żadnej znajomości geografii osadnictwa epoki my-
keńskiej. Nie orientuje się, że już w tym czasie Grecy zasiedlili Milet; jest to dla
niego miejsce zamieszkałe przez małoazjatyckich Karyjczyków, walczących po
stronie Trojan. Także inne opowieści mityczne, w szczególności z wątkiem zało-
życielskim Miletu, nie zawierają żadnej aluzji do związków miasta z Mykeńczy-
kami czy nawet Minojczykami62. Pamięć o mykeńskim zasiedleniu Miletu uległa
więc w czasach homeryckich całkowitemu zatarciu. Z drugiej natomiast strony
zawarte w poemacie nawiązania do niego wskazują, że poeta dokonywał świa-
domej archaizacji, ponieważ w jego czasach Milet był tak samo grecki, jak całe
zachodnie wybrzeże Azji Mniejszej. W poemacie jednak nie pojawiają się tam
żadni greccy osadnicy, co Joachim Latacz interpretuje jako dowód, że jego autor,
zarysowując polityczną geografię tego obszaru, wykorzystał tradycję z czasów
mykeńskich, gdy Greków tam jeszcze nie było. Przemilcza przy tym, że źródła
greckie nie dostarczają nam precyzyjnej daty zasiedlenia przez Greków zachod-
niego wybrzeża Azji Mniejszej, ale przyjmuje, że zaczęło się ono dopiero po woj-
nie trojańskiej. Dowód tego znajdujemy w licznych mitach założycielskich grec-
kich polis na wybrzeżu zachodnim Azji Mniejszej, których nie należy jednak
łączyć z Iliadą Homera.

Można zrozumieć autora Iliady, który, dla nadania swej opowieści rysu
historycznego prawdopodobieństwa, na czas trwania wojny trojańskiej wyklu-
czył obecność Greków z zachodniej Azji Mniejszej, w przypadku Miletu zresztą
niesłusznie. Ponieważ poeta nie miał rozeznania w politycznych stosunkach
w zachodniej Azji Mniejszej w okresie mykeńskim, zlokalizował tam trackich

                                                                                                                     
M. Meier, Aristokraten und Damoden, Stuttgart 1998, s. 91-99, szczególnie 97-99; o panhelleńskim
charakterze katalogu itp. zob. Giovannini 1969; 1995, s. 172-175; Kullmann 2002, s. 101-104;
J. Hall, Hellenicity, Chicago 2002 (o Panhellenes zob. s. 132-134) zaprzecza istnieniu ogólnogrec-
kiego poczucia wspólnotowego przed rokiem 700 przed Chr.

62 Byłoby rzeczą wysoce zdumiewającą, gdyby, jak sądzi J. Latacz, podążający za spekulacjami
W.-D. Niemeiera, Homer wiedział, że mykeński Milet jest identyczny ze wspomnianą w hetyckich
źródłach Milawandą, która znajdowała się w zasięgu wpływów Ahhijawy i być może u schyłku
wieku XIII zdobyta została przez Hetytów; dlatego Milet nie mógł, sądzi J. Latacz, brać udziału
w wyprawie Ahhijawy, którą utożsamiał z greckimi Achajami, na «Troję»; jednak (Iliada II 867-
-868) wspomina Milet jako osadę Karyjczyków, którzy brali udział w wojnie trojańskiej, i to po
stronie Trojan!
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Myzów i Frygów, którzy tak naprawdę do Azji Mniejszej przywędrowali dopiero
pod koniec czasów mykeńskich względnie jeszcze później. Także występujące
w Troadzie nazwy miejscowe zdradzają po części, co charakterystyczne, prowe-
niencję tracką; dowodzi to nowego zasiedlenia tych ziem około lub po roku 1200.
Brakuje w Iliadzie, jak i generalnie w historycznych ekskursach literatury grec-
kiej, jakichkolwiek wzmianek o Hetytach, którzy w okresie mykeńskim domino-
wali w części centralnej i niektórych regionach zachodniej Azji Mniejszej. Poeta
wykazuje się przy tym, co cechuje zresztą całą grecką tradycję, kompletną nie-
wiedzą o przebiegu wydarzeń i ich przyczynach, które doprowadziły do upadku
pałaców mykeńskich.

Odpowiednikiem katalogu okrętów jest wykaz sprzymierzeńców Troi.
Jest on de facto refleksem tras morskich okresu archaicznego, wymienia bowiem
te kraje i miejscowości nadbrzeżne, które w tym czasie odwiedzali żeglarze grec-
cy (Tabl. 2). Pojawiają się ludy, które w czasach Homera zamieszkiwały Troadę
i krainy przyległe, po obu stronach Dardaneli, poza tym w zachodniej części Azji
Mniejszej wymienia Meonów, najprawdopodobniej identycznych z Lidyjczyka-
mi, oraz Karyjczyków i Licyjczyków; wszystkie one zasiedlały te tereny w okresie
powstawania Iliady. Wynika z tego, że zawarta w poemacie geografia polityczna
Azji Mniejszej nie ma nic wspólnego z okresem późnego brązu, odzwierciedla
natomiast wiedzę geograficzną i historyczną Greków czasów archaicznych. Jeśli
twórca Iliady rzeczywiście, jak często przyjmuje się w nauce, żył na zachodnim
wybrzeżu Azji Mniejszej, dokładniej w okolicach Smyrny, to najwyraźniej nie
znał żadnych wiarygodnych historycznie opowieści z dziejów tego regionu w okre-
sie późnego brązu63. Nie ma oczywiście pewności, że autor lub autorzy Iliady

                                                
63 Kulmann 2002, s. 105-109; Latacz 2005, s. 288-289; w kwestii Miletu zob. Latacz 2005, s. 331-

-333 (por. jednak krytykę Morrisa 2006, s. 293); Niemeier 1999, s. 154; tenże 2006; tenże, Milet und
Karien vom Neolithikum bis zu den ‘Dunklen Jahrhunderten’. Mythos und Archäologie, [w:]
Rumscheid 2009, s. 7-25; A. Herda, Karkiša-Karien und die sogenannte Ionische Migration, tamże
s. 27-108 (z częściowo wątpliwymi wnioskami); historyk Ksantos Lidyjczyk przekazuje na przy-
kład, wbrew tradycji homeryckiej, a to oznacza, że wykorzystuje źródła niezależne od Iliady, że
Frygowie przywędrowali tu dopiero po wojnie trojańskiej (765 F 14, Jacoby; poświadczone u Stra-
bona, Geografia XIV 5, 29); Hetytów chciano widzieć we wspomnianych nie w Iliadzie, lecz tylko
w Odysei (XI 521), stojących po stronie trojańskiej Keteioi, ponieważ w egipskich źródłach nazwą
Kheta określa się królestwo hetyckie; jednak teza ta spotkała się z niewielkim poparciem; zob.
A.J.B. Wace, F.H. Stubbings, A Companion to Homer, London 1962, s. 305; Wathelet 1988, s. 65;
Kullmann 2002, s. 70 przypis 41.
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i Odysei żyli na pograniczu jońsko-eolskim czy też, jak sądzą niektórzy, na prze-
ciwległej wyspie Chios. Mając na uwadze Odyseję, można by jednak z dużą dozą
prawdopodobieństwa przyjąć, że ojczyzną poety była wyspa Eubeja. Mieszkańcy
tej wyspy zapoczątkowali, na przełomie VIII/VII w., pierwszą fazę greckiego
ruchu kolonizacyjnego, a tym samym stała się ona miejscem pozyskiwania in-
formacji przy koncypowaniu żeglarskich przygód Odyseusza. Ale także epicki
język Iliady nie wyklucza Eubei jako potencjalnej ojczyzny poety.

Znaczenie dialektu jońskiego w poemacie może również mieć związek z Eubeją. W rze-
czywistości wszystko wskazuje na to, że epos powstał w Grecji macierzystej, w grę
wchodzą zwłaszcza Attyka i Beocja (…). Poza poematem o Troi może na to wskazy-
wać osoba Hezjoda oraz opowieść o ‘Siedmiu przeciw Tebom’. Nie znamy natomiast
żadnego ‘kręgu opowieści mitycznych’, którego ojczyzną byłaby wschodnia Jonia.

Tezę o powstaniu eposu właśnie tutaj da się łatwo połączyć z rzucającym się
w oczy wyliczeniem krain, zawartym w katalogu okrętów: jako pierwsza wymie-
niona została Beocja, leżąca bezpośrednio naprzeciw Eubei, po niej zaś następują
położone w Grecji środkowej Fokida i Lokryda, a te „leżą po drugiej stronie
świętej wyspy Eubei”. Następnie mowa jest o samych Eubejczykach oraz o Atty-
ce, również sąsiadującej z Eubeją. Wyjaśnia to także, dlaczego akurat Aulida,
położona bardzo blisko Eubei na przeciwległym beockim brzegu, stała się punk-
tem zbornym floty greckiej. Był to port, który w późniejszych czasach nie miał
specjalnego znaczenia, położony był jednak w dobrze osłoniętym miejscu,
w cieśninie między Beocją a wyspą64. Badania historyczne i filologiczne jedno-
znacznie wykazały, że świat Iliady można zrozumieć tylko i wyłącznie na tle
formowania się polis w okresie archaicznym. Polityczna i militarna pozycja
bohaterów Iliady wprawdzie po części tylko zgodna jest z realiami świata poliso-
wego około roku 700, ale przecież intencją poety jest pokazanie ‘innego świata’,
odległego w jego świadomości o kilkaset lat, dlatego też celowo ‘archaizuje’.
Z tego powodu zawarte w Iliadzie sceny bitewne stanowią poetycką przeplatankę
współczesnej, odpowiadającej rzeczywistości polisowej, techniki walki armii
obywatelskiej z serią pojedynków, które mają przynieść chwałę biorącym w nich
udział. W ten sposób poeta stwarzał iluzję odległej przeszłości. Etos greckich

                                                
64 Iliada II 535 („święta Eubeja”); por. M.L. West, The Rise of the Greek Epic, Journal of Helle-

nic Studies 108, 1988, s. 151-172 (o Odysei); autora Iliady lokalizuje w małoazjatyckiej Jonii: West
2011, s. 20-21; D. Fehling, Die ursprüngliche Geschichte vom Fall Trojas oder: Interpretationen
zur Troja-Geschichte, Innsbruck 1991, s. 52 (cytat); Powell 1997, s. 31.
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wodzów obraca się w Iliadzie jednak wokół takich pojęć, jak własność i honor;
w czasach archaicznych, zgodnie z zachowanymi przekazami, wchodziły one do
akceptowanego przez ówczesną arystokrację grecką przypisywanego jej kanonu
wartości. Cechujące arystokratów egoizm i kłótliwość odpowiadają realiom
świata przedstawionego przez poetę Hezjoda około roku 700 w jego dziele „Prace
i dnie”, gdy opisuje on żądnych władzy i majątku bazyleusów (basileis). Znana
z Iliady scena sądu na tarczy Achillesa jest z kolei odzwierciedleniem przejścia od
krwawej zemsty do zażegnania konfliktu drogą finansowej rekompensaty, co
zgodne jest z prawną ewolucją polis okresu archaicznego. Ewidentnym tego
przykładem jest postać prawodawcy Drakona. Zawody sportowe, które Achilles
zorganizował na cześć swego zmarłego przyjaciela Patroklesa, to nic innego, jak
lustrzane odbicie agonów, rozgrywanych wówczas w trakcie Igrzysk Olimpij-
skich. Poeta opisuje «Troję» względnie Ilios jako grecką polis z akropolem, świą-
tyniami i agorą. Wprawdzie cały panteon greckich bóstw poświadczony jest na
mykeńskich tabliczkach z pismem linearnym B, to nie wydaje się jednak, aby
zakres ich działań zgodny był z wizerunkiem bogów homeryckich. Nic nie
wskazuje na to, by w czasach mykeńskich istniał tego rodzaju rozbudowany
i ustrukturyzowany zbiór bóstw, z jakim spotykamy się w Iliadzie65. Inaczej niż
przyjmowano dotąd, nie znajdujemy w Iliadzie żadnych jednoznacznych dowo-
dów na istnienie hetyckich zachodnio-małoazjatyckich czy luwijskich instytucji
i zwyczajów. Z całą pewnością grecka społeczność epoki archaicznej przejęła
pewne orientalne elementy w sztuce, architekturze i literaturze. W ciągu minio-
nych dziesięcioleci mocno i być może częściowo w przesadny sposób akcentowano
ogólny wpływ kultur starożytnego Wschodu na świat egejski, jak i w szczególności
na eposy homeryckie. Jednak nie każde podobieństwo jakiegoś motywu czy
sformułowania musi wskazywać na zapożyczenie. W interesującym nas kontekście
zaniechamy dalszej analizy kontaktów między starożytnym Wschodem a świa-
tem egejskim, względnie homeryckimi eposami, chociaż niektóre wątki zostaną
                                                

65 Zob. np. Patzek 2009, s. 68-95; Raaflaub 1998; 1998a; 2003; 2006; Ulf 2009; Finley 1964; 1977
(faworyzuje ‘ciemny wiek’); O. Hellmann, Die Schlachtszenen der Ilias (Hermes-Einzelschriften
83), Stuttgart 2000; K.-J. Hölkeskamp, Polis und Agore. Homer and the Archaelogy of the City-
State, [w:] Omero tremila anni dopo, red. F. Montanari, P. Ascheri, Roma 2002, s. 297-342;
w opisie Ilios przykuwa uwagę fakt, że poeta umieścił agorę bezpośrednio przed pałacem Priama;
odbywające się tam obrady, według wzorca greckiego, ‘łagodzą’ w pewnym sensie ‘azjatycki’ wize-
runek królestwa: Iliada XVIII 245-247; II 788; VII 345-346; świątynia Apollona: V 446 (akropol
został nazwany tam pergamosem); VII 83; świątynia Ateny: VI 297.
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omówione poniżej. Zajmiemy się tylko krótko tezą Franka Starkego i Petera
Högemanna, mówiącą o luwijsko-anatolijskim charakterze Iliady. Frank Starke
kieruje się przekonaniem, że Iliada jest refleksem świata hetyckiego z okresu jego
świetności w drugiej połowie II tysiąclecia. Peter Högemann natomiast uważa, że
wpływ eposów z obszaru starożytnego Bliskiego Wschodu oraz tradycji hetyckiej
na poezję Homera był wynikiem kontaktów twórcy Iliady ze współczesnymi mu
kulturami zachodniej części Azji Mniejszej, w obrębie których posługiwano się
językiem luwijskim, spokrewnionym z hetyckim. Jego zdaniem wpływy kulturo-
we z Bliskiego Wschodu docierały do Greków małoazjatyckich i w obręb basenu
Morza Egejskiego nie drogą morską, na przykład za pośrednictwem Fenicjan,
lecz szlakami lądowymi, prowadzącymi przez Anatolię. Tezy Franka Starkego
i Petera Högemanna spotkały się z jednoznaczną krytyką Hartmuta Bluma i Ro-
berta Rollingera. Badacze ci krok po kroku wykazali, że rzekome przykłady od-
działywania tradycji hetycko-luwijskiej na poematy Homera to teoria wyssana
z palca. Udowodnili, że między okresem późnego brązu a czasami, w których żył
i działał twórca Iliady, brak jest w zachodniej Azji Mniejszej przetrwania śladów
luwijskiej dominacji. Trudno jest też mówić o jakimkolwiek luwijsko-anatolij-
skim ‘tle’ Iliady czy przypisywaniu zachodniej Anatolii roli pośrednika w przeka-
zywaniu wartości kulturowych Bliskiego Wschodu na obszar egejski. Iliada jest
„greckim, a nie anatolijskim pomnikiem literatury”66.

                                                
66 Burket 1992; 2003; 2004; M. L. West. The East Face of Helicon. West Asiatic Elements in

Greek Poetry and Myth, Oxford 1997; Rollinger 2003; B. Patzek, Götter und Helden im alten
Orient und in den homerischen Epen: Homers Ilias und das Gilgamesch-Epos, [w:] Neue For-
schungen zur Religionsgeschichte Kleinasiens (Asia Minor Studien 49), red. G. Heedemann,
E. Winter, Bonn 2003, s. 1-9; Th. A. Szlezák, Ilias und Gilgamesch-Epos, [w:] Hofmann 2004, s. 11-
-33; Starke 1997; P. Högemann, Der Iliasdichter, Anatolien und der griechische Adel, Klio 82,
2000, s. 7-39; tenże, Zum Iliasdichter - ein anatolischer Standpunkt, Studia Troica 10, 2000, s. 183-
-198; tenże, Das ionische Griechentum und seine altanatolische Umwelt im Spiegel Homers, [w:]
Die Griechen und der Vordere Orient. Beiträge zum Kultur- und Religionskontakt zwischen Grie-
chenland und dem Vorderen Orient im 1. Jahrtausend v. Chr., red. M. Witte, S. Alkier, Freiburg
i.Br. 2003, s. 1-24 (oprócz innych pomyłek znajdujemy tam również błędne twierdzenie, że Iliada
jokoby nie podaje, że w Ilios istniała agora); Blum 2001, 2002; Rollinger 2003, 2004 (stąd cytat
w tekście), 2004a; por. teraz najnowszą próbę P. Högemanna, N. Oettingera (Die Seuche im Heer-
lager der Achäer vor Troia. Orakel und magische Rituale im hethiterzeitlichen Kleinasien und im
archaischen Kleinasien, Klio 90, 2008, s. 7-26), umiejscowienia Homera w środowisku luwijskim
zachodniej Azji Mniejszej; również ta praca nie za bardzo przekonuje; pozytywnym głosem prze-
ciw przygniatającej fali ‘orientalizmu’ jest Fox, 2008, s. 352-355.
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Zastanówmy się teraz, jako to się stało, że wojna trojańska stała się
fabułą Iliady. Zdaniem Joachima Latacza dzieje Troi wykoncypowane zostały
w późnym okresie brązu, w środowisku mykeńskiej kultury pałacowej. Iliada
Homera zawiera, uważa, jej „fragmentaryczne odłamki”. Na pytanie, w jaki spo-
sób owe odłamki fragmentów czy też fragmenty odłamków przetrwały przez
‘niepiśmienne’ stulecia od końca cywilizacji mykeńskiej w XII wieku do zreda-
gowania Iliady najwcześniej około roku 700, odpowiada następującą hipotezą:
już w XVI/XV wieku poświadczone jest istnienie greckiej poezji heksametrycz-
nej. Osobliwy rygoryzm i konserwatywny charakter języka heksametru pozwoliły
na przekazywanie przez stulecia różnych wyrażanych nim treści. A ponieważ
opowieść o dziejach Troi musi pochodzić z czasów mykeńskich, to tym samym
„ciężar dowodu spoczywa nie po naszej, lecz po stronie tych, którzy w to jeszcze
wątpią”. Oznacza to zarazem, że swoją tezę o ‘fragmentaryczności odłamków’
może on – Joachim Latacz – głosić z niezmąconym spokojem. Ponieważ przypi-
suje sobie nadzwyczajne kompetencje językoznawcze, czego odmawia innym
hellenistom, takim jak na przykład Wolfgang Kullmann, z góry kwestionuje
prawo tak zdeprecjonowanych kolegów do odrzucenia jego tez. Zarazem swój
punkt widzenia przedstawia jako „w międzyczasie całkowicie zaakceptowany”
przez językoznawców greckich i indoeuropejskich. To „językoznawczo ugrunto-
wane datowanie” wynikać miałoby z faktu, że tradycja heksametru pojawiła się
u Greków najpóźniej w XVI/XV stuleciu, a więc jeszcze przed okresem mykeń-
skiej kultury pałacowej, a dobre 800 lat przed Homerem, stając się powszechną
formą opowieści poetyckiej. Autor tej książki nie jest językoznawcą, dlatego też
nie chce wdawać się w dyskusję merytoryczną, zwłaszcza że kwestia ta dla pro-
blemu pochodzenia mitu trojańskiego nie ma, jak zobaczymy, żadnego znacze-
nia. Wystarczy, gdy przywołamy pogląd wybitnego językoznawcy, Ivo Hajnala:

Czy mykeńscy pieśniarze byli w stanie opisać w heksametrach właśnie toczącą się
wojnę? Odpowiedź brzmi ‘non liquet’. A to dlatego, że argumenty, przytoczone
przez orędowników (przed)mykeńskiego heksametru, w żadnym wypadku nie
przekonują (…). Zastanówmy się przeto, czy nie sensowniej byłoby, pozostając
w zgodzie z faktami, doszukiwać się genezy heksametru i epickiej techniki wier-
szowania raczej (…) w czasach postmykeńskich.

Bijąca z wywodów Joachima Latacza pewność jest więc całkowicie iluzoryczna67.

                                                
67 Latacz 2005, s. 290, 303, 306; tenże, Response: Latacz on Kullmann (Gnomon 73, 2001,

s. 657-663), Bryn Mawr Classical Review 2002.02.15, s. 16; I. Hajnal, Der epische Hexameter im
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Ta ocena dotyczy też jego poglądów na temat przekazu ustnego. Już
w połowie XX wieku badania etnologiczne dowiodły, że przekaz ustny w kultu-
rach niepiśmiennych zachowuje swą wiarygodność maksymalnie przez trzy po-
kolenia. Natomiast Joachim Latacz twierdzi, że u Greków przedstawiało się to
inaczej, ponieważ w czasach mykeńskich znano już kulturę pisma, czego dowo-
dzą tabliczki z pismem linearnym B, a od około VIII wieku Grecy znów zaczęli
posługiwać się pismem. Zjawisko to odróżnia ich od innych kultur niepiśmien-
nych; było to bowiem, uważa, jedynie „przerwanie pewnej linii (rozwoju), która
jako taka najwyraźniej nigdy nie poszła w zapomnienie”. Jest to teza sama
w sobie wysoce zastanawiająca, ponieważ w wieku VIII Grecy nie mieli już żad-
nego pojęcia o piśmie wcześniejszym i dlatego zastosowali całkiem odmienne. Po
kilku następnych zdaniach Joachim Latacz przekręca własną argumentację
twierdząc, że „względnie krótki czas stosowania pisma linearnego B” nie sprzyjał
rozwojowi poezji heksametrycznej, „ponieważ wprawdzie pismo linearne B było
przydatne dla celów administracyjnych, nie nadawało się jednak do tworzenia
dłuższych tekstów. Przyjęcie pisma z Krety nie odbiło się zatem na twórczości
poetyckiej czasów mykeńskich posługującej się heksametrem”. W ten oto sposób
pierwsza faza znajomości pisma u Greków, dopiero co przedstawiona jako bar-
dzo znacząca, stała się nagle, z punktu widzenia ciągłości przekazu o czynach
bohaterów, całkowicie bezwartościowa. Rodzi się oczywiście pytanie, w jaki spo-
sób dokonać się mogło, zakładane przez Joachima Latacza, przetransponowanie
katalogu okrętów z jakiegoś mykeńskiego archiwum z tabliczkami z pismem
linearnym B do przekazu epicznego. Ale to nie wszystko: zgodnie z naszą wiedzą
w okresie późnego brązu nie było żadnego nośnika, na którym można byłoby,
chociażby w ogólnym zarysie, utrwalić historię trojańską i w formie niezmienio-
nej przekazać ją czasom archaicznym. Bez żadnych zastrzeżeń można oczywiście
zgodzić się z Lataczem, chociaż trudno uznać to za ustalenie nowatorskie, że
poezja epicka ma charakter formułkowy, co wyraźnie widać na przykładzie po-
ematów Homera, a w przekazie ustnym z łatwością utrwalają się imiona osób
i nazwy miejsc, jak na przykład nazwa miejscowa Ilios. Nikt nie wątpi, że przed
spisaniem Iliady istniała jakaś ustna opowieść epicka, której motywy stały się

                                                                                                                     
Rahmen der Homer-Troia-Debatte, [w:] Ulf 2003, s. 217-231; tenże 2003a, s. 61-100, szczególnie
s. 99-100 (cytat); przeciw apodyktycznym twierdzeniom Latacza zob. także M. Meier-Brügger, Die
homerische Kunstsprache, [w:] Ulf 2003, s. 232-244; tenże, The Rise and Descent of the Language
of the Homeric Poems, [w:] Deger-Jalkotzy, Lemos 2006, s. 417-426.
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tworzywem dla jej autora. Dzieje się bowiem tak, z czym zgadza się także Jo-
achim Latacz, ponieważ opowiadane historie „niekoniecznie przetrwały w takim
kształcie, jaki im początkowo nadawano”. Mało tego, pieśniarze, o czym była już
mowa (zob. wyżej, s. 71), odpowiednio opowieści te, w zależności od czasu
i miejsca, modyfikowali. Joachim Latacz uważa wprawdzie, że chodziło o „bezu-
stanne poruszanie się w ramach wyraźnie określonego schematu”, a ten, twierdzi,
„wyznaczały dane kluczowe”, do których należały „rzecz jasna miejsca wydarzeń
i bohaterowie fabuły, ale także określone relacje podstawowe, jak powiązania
rodzinne, przyjaźń / wrogość, miłość / nienawiść”. W jego rozumieniu oznacza to
jednak, że „konkretna historia, osadzona w odpowiednim schemacie, może bez
trudu przetrwać stulecia”. W taki solidny schemat wbudowane zostały, jego zda-
niem, dzieje Troi68.

Zastanówmy się, dlaczego akurat miejsca wydarzeń i ich bohaterowie
mieliby stanowić niezmienną jakiejś historii. Pieśń o Nibelungach pokazuje, że
możemy mieć do czynienia z czymś całkowicie odwrotnym, że owe ‘niezmienne’
ulec mogą daleko idącej zmianie. Nie tak dawno prawdziwą sensację wywołał
pisarz Raoul Schrott. Wystąpił on mianowicie z tezą, że Ilios Homera szukać
należy na terenie Cylicji, w południowo-wschodniej Azji Mniejszej. Akurat w to
niekoniecznie należy wierzyć (zob. niżej, s. 140-141). Książka byłaby jednak cał-
kowicie błędnie zrozumiana, gdyby autorowi przypisano pogląd, że pierwotnie
akcja opowieści o wojnie trojańskiej rozegrała się w Cylicji. Co więcej, on sam
podkreśla, że opowieść, od początku związaną z Troadą, różnymi aluzjami, od-
zwierciedlającymi geograficzne i polityczne realia Cylicji, nasycił żyjący dużo
później poeta o imieniu Homer. Należy jednak przyznać rację Raoulowi Schrot-
towi, że miejsce akcji każdego mitu może ulec zmianie. W Pieśni o Nibelungach
poświadczona historycznie bitwa między Burgundami i Hunami została rozegrana
nie nad Renem, lecz nad dolnym Dunajem. Innymi słowy: fakt, że rozgrywająca się
w Iliadzie wojna trojańska toczy się wokół leżącej w północno-zachodniej Azji
Mniejszej miejscowości o nazwie Ilios, nie musi w żadnym wypadku oznaczać, że
zawsze tak było. Mogła po prostu zostać tam przeniesiona. Elastyczność epickiej
tradycji pieśniarskiej, jak udowodniono, jest w każdym razie zdecydowanie więk-
sza, niż chce to przyznać Joachim Latacz.

                                                
68 Latacz 2005, s. 292, 307, 308, 309.
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Większość badaczy, zajmujących się problematyką homerycką, jest zda-
nia, że przekaz ustny, nawet w formie poezji epicznej, z biegiem czasu zaczyna
przedstawiać historyczne wydarzenia w formie zniekształconej. Potwierdzają to
nie tylko Pieśń o Nibelungach i Pieśń o Rolandzie, ale epickie przekazy z innych
kultur, jak na przykład z ziem południowosłowiańskich. Opinię tę Joachim Latacz
podziela w odniesieniu do wczesnych dziejów Rzymu, ale w przypadku Greków,
jak widzieliśmy, stosuje wyjątek, nie popierając tego żadnymi rozsądnymi argu-
mentami. Należałoby oczywiście spytać, co uzasadnia taki wyjątek. Nie ma wątpli-
wości, że przekazywana ustnie pamięć o działaniach, wydarzeniach i warunkach
życia z reguły rozciąga się na trzy, a w wyjątkowych sytuacjach na cztery bądź
pięć pokoleń. Im większy jest jednak dystans czasowy od opowiadanych wyda-
rzeń, tym bardziej wzrasta niedokładność relacji. Ustna tradycja o historycznych
wydarzeniach trwa jednak tylko tak długo, jak długo wzbudzają one zaintereso-
wanie. To, co przeminęło i jest już bezużyteczne, ulega zapomnieniu, ustępując
miejsca rzeczom nowym. Dotyczy to także tradycji epicznej.

Jeszcze nie tak dawno temu niesłusznie przyjmowano, że upadek my-
keńskiej kultury pałacowej około roku 1200 pociągnął za sobą powstanie ‘okresu
ciemnego’, w którym jakoby zamarły wszelkie prądy kulturowe. Ale po przeło-
mie XII/XI wieku nie spotykamy w świecie greckim żadnej wyraźnej formy or-
ganizacji politycznej, z wyjątkiem lokalnych ośrodków władzy. Sporadycznie
tylko i w miejscach najwyraźniej wyizolowanych przetrwały ślady wyższego po-
ziomu kultury materialnej, przekraczającego podstawowy poziom życia. Nie
należy wątpić, że przetrwała tradycja wędrownych pieśniarzy, którzy opiewali
herosów minionych czasów. Jednak między XII a VIII wiekiem trudno wyobra-
zić sobie istnienie takiego kręgu odbiorców, którzy by widzieli sens i wykazywali
zrozumienie dla ogólnogreckiej wyprawy przeciwko zamorskiemu państwu.
Innymi słowy: panhelleńska wypraw zbrojna pod wodzą Agamemnona nie spo-
tkałaby się z żadnym odzewem w okresie, w którym brak było poczucia greckiej
wspólnotowości. Nie oznacza to jednak, że motyw wojny o miasto Ilios nie może
pochodzić z okresu przedhomeryckiego lub nawet z okresu mykeńskiego. Ale
w takim wypadku musiałby być umiejscowiony w zupełnie innym kontekście,
niż ukazuje nam to autor Iliady69. Bez wątpienia Homer nie wymyślił sam histo-

                                                
69 J.T. Katz (zob. przyp. 16) i St. Evans (zob. przyp. 16) s. 224, krytykują niedocenianie przez

J. Latacza „oral theory”, por. Patzek 1992, s. 102; Vergangenheit in mündlicher Überlieferung
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rii o wojnie trojańskiej. Chociaż Iliada obejmuje 15693 wierszy i często ukazuje
nam wydarzenia, które rozegrały się przed dziesiątym rokiem wojny, przedstawia
jedynie wycinek z całej jej ogólnej historii. Z dziesięciu lat wojny poemat obej-
muje tylko pięćdziesiąt jeden dni, a spośród nich tylko dziesięć w pełni wyczer-
pująco. Tematem Iliady tak naprawdę nie jest, o czym była już mowa, wojna, lecz
gniew Achillesa i jego wpływ na wspólnotę, do której należał. Dlatego Iliada koń-
czy się jeszcze przed zdobyciem obleganego Ilios. O upadku miasta dowiadujemy
się dopiero z Odysei i tak zwanych eposów cyklicznych. W tych ostatnich nie-
malże encyklopedycznie wykorzystane zostały przekazy, których śladu nie spoty-
kamy w Iliadzie czy Odysei. Poza tym rozmiar Iliady wyklucza możliwość, aby
w jakimś pałacu rapsod-pieśniarz w jednym ciągu mógł wyśpiewać całą treść
poematu. Zajęłoby mu to co najmniej 24 godziny, bo tyle trwała recytacja Iliady
na wyspie Tenedos (zob. wyżej, s. 49). Gdyby pozostałe części dziejów wojny
trojańskiej potraktowane zostały równie wyczerpująco, to całość urosłaby do
niemalże niebotycznych rozmiarów.

W całości zachowane zostały tylko Iliada i Odyseja, z tak zwanych epo-
sów cyklicznych posiadamy zaledwie nieliczne fragmenty. Ich datowanie jest
kontrowersyjne, ale zredagowano je zapewne, przynajmniej w części, już w siód-
mym stuleciu, mniej więcej w tym samym czasie, co Iliadę i Odyseję. Uważa się
także, że nie miały za zadanie tych poematów uzupełniać. Formą i treścią od nich
niezależne, powstały na bazie przedhomeryckiego przekazu o wojnie trojańskiej.
Podobnie jak Iliada i Odyseja, także i one podlegały, już po powstaniu pisemnej
wersji, ciągłym przekształceniom. Należy zdawać sobie sprawę, że nie dysponu-
jemy spisaną wersją pierwotną poematów homeryckich, lecz redakcją, która po-
wstała, zgodnie ze stanem badań, w Atenach, w drugiej połowie VI wieku przed
Chr. Badania wykazały także szereg dodatków późniejszych; w gruncie rzeczy
panuje zgodność co do tego, że dziesiąta księga Iliady, tak zwana Doloneia, zo-
stała włączona do poematu, być może około roku 600, przez jakiegoś późniejsze-
go autora. Skoro nawet po powstaniu pierwszej wersji pisemnej eposów liczyć się
musimy ze znacznymi po części zmianami formy i treści, to w jeszcze większym
zakresie musimy to mieć na uwadze dla okresu sprzed ich spisania70.

                                                                                                                     
(Colloquium Rauricum, tom 1), red. J. von Ungern-Sternberg, H. Reinau, Stuttgart 1988; Kull-
mann 2002, s. 44-59, 128-129 i literatura przytoczona w przyp. 49.

70 O cyklicznych eposach zob. J.S. Burgess, The Tradition of the Trojan War in Homer and the
Epic Cycle, Baltimore - London 2001.
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Zastanówmy się, jak zatem mogła wyglądać przedhomerycka epicka
opowieść o wojnie trojańskiej i jakich zmian dokonał w niej autor Iliady. Przed
ponad dwudziestoma laty hellenista Detlev Fehling stwierdził, że Iliadzie przy-
świeca wyraźny plan całości dzieła, dokonany przez jednego autora. Pozostawił
jednak kwestią otwartą, czy Iliada w większej swej części powstała jako poemat
nowy, czy też jako podstawę dla całości poeta wykorzystał zachowaną wcześniej-
szą wersję opowieści trojańskiej. Ta wcześniejsza wersja musiałaby jednak być
dużo bardziej zwięzła i natężona w porównaniu z Iliadą, zdaniem Detleva
Fehlinga nie mogłaby przekraczać objętości dwóch – trzech ksiąg poematu, a jej
recytacja nie trwałaby dłużej niż dwie do trzech godzin. Detlev Fehling uważał,
że autor tej pierwotnej wersji nie żył jednak w czasach mykeńskich, uzasadniając
to słusznym argumentem:

Nie zdarzyło się nigdy w historii, aby wiersz większych rozmiarów, jakaś dłuższa
opowieść, mogła przetrwać w ustnym przekazie poprzez wiele pokoleń. Co prawda
nadal się w coś takiego wierzy, ale nie można poprzeć tego żadnym empirycznym
dowodem, gdyż takiego po prostu nie ma.

Autora tej krótkiej pierwotnej wersji lokuje w VIII wieku i uważa, że miejscem
jej powstania była Grecja macierzysta.

Bardzo podobny proces powstania Iliady proponuje angielski badacz
Homera Martin West:

Autor widocznie nie stworzył tego wielkiego dzieła od początku do końca za jed-
nym zamachem, lecz, mając do dyspozycji krótszy scenariusz, rozszerzał i opraco-
wywał go na przestrzeni wielu lat.

Tak zwany model ewolucyjny Gregora Nágy’ego zakłada dla odmiany
kilka etapów stopniowego tworzenia tekstu: najpierw mielibyśmy do czynienia
z przekazem w pełni ustnym, obejmującym drugie tysiąclecie i początek pierw-
szego – do VIII wieku; etap następny to stulecia od ósmego po połowę szóstego,
w tym czasie epos dopasował się do kontekstu panhelleńskiego; dopiero w etapie
trzecim, między schyłkiem szóstego a wiekiem czwartym, podzielonym na dwa
dalsze okresy, miała miejsce ostateczna redakcja tekstu i w rezultacie uznanie tej
wersji za niepodważalną. W świetle koncepcji tak zwanej neoanalizy, której za-
sadnicze tezy wypracował przede wszystkim Wolfgang Kullmann, przyjąć nale-
żałoby założenie, podobnie jak uczynił to Detlev Fehling, że Iliada i Odyseja
powstały jako z góry zaplanowane i świadomie przygotowane epopeje. W chwili
ich ostatecznej redakcji były one już prawie w całości spisane. Zarazem jednak
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poematy Homera rozpatruje się w kontekście tak zwanych pieśni cyklicznych,
a więc w obrębie różnorodnych i zwartych opowieści mitycznych, na bazie
których twórcy Iliady i Odysei stworzyli dzieła całkowicie odrębne. W dalszej
kolejności należałoby rozstrzygnąć kwestię oddziaływania literatury asyryjsko-
babilońskiej ze schyłku VIII i początków VII wieku. Neoanaliza wychodzi więc
od określonej tradycji mitycznej, która poprzedza powstanie pisemnej wersji
eposów, a do której nawiązuje Iliada opowieściami o przygodach Heraklesa czy
mitycznych bohaterów cyklu tebańskiego. Nie zaprzecza również, że częścią
przekazu ustnego mogły stać się także mity okresu mykeńskiego, w tym jakaś
wczesna opowieść o Troi. Nie można jednak dowieść, że w grę wchodziłaby jakaś
większa pieśń, w pewnym sensie pierwotna Iliada. Neoanaliza dopuszcza zatem
wpływ różnych lokalnych opowieści, które dopiero później zostały spojone
w jedną większą całość.

Stworzenie pisemnej wersji tak obszernych eposów, jak Iliada i Odyseja,
każe przyjąć istnienie wysoko rozwiniętej kultury pisma i określonego środowi-
ska literackiego, bez czego pojawienie się takiej poezji nie byłoby możliwe. Trud-
no sobie wyobrazić, aby możliwe było to w VIII wieku, z którego posiadamy
nadzwyczaj skąpe świadectwa stosowania nowego pisma. Konsekwencją tego
wniosku jest przyjęcie, od niedawna, założenia, że homeryckie opowieści zreda-
gowane zostały w VII wieku. Dowodzić tego mogą także, jak się przyjmuje, za-
warte w Iliadzie prawdopodobne aluzje do pewnych wydarzeń historycznych.
Była już mowa o tym (zob. wyżej, s. 80), że Mesenia w relacji Iliady znajdowała
się pod panowaniem Sparty, co jest antycypacją podboju, dokonanego w następ-
stwie pierwszej wojny meseńskiej. Jej najprawdopodobniejsza data to lata około
700/690-680/670. Ponadto w Iliadzie jest mowa o ogromnych i nadzwyczaj bo-
gatych górnoegipskich Tebach. Miasto to swój kolejny okres rozwoju przeżyło
po roku 715/713, pod panowaniem XXV dynastii. Ten okres prosperity zakoń-
czył się wraz z asyryjskim podbojem w roku 664/663. Wieść o tym wydarzeniu
i o niezmiernych bogactwach, które król asyryjski przewiózł z Teb do Niniwy,
stolicy swego państwa, mogła być, argumentuje się, najbardziej przekonującym
źródłem wiedzy o Tebach, rozpowszechnionej we wszystkich krajach basenu
Morza Egejskiego. Poza tym już od schyłku wieku VIII w różnych okoliczno-
ściach pojawiają się aluzje do motywów mitycznych, spotykanych także w Ilia-
dzie i Odysei. Dobrym przykładem tego może być napis na tak zwanym pucha-
rze Nestora, znalezionym na wyspie Ischia, a także przedstawienie drewnianego
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konia na beockich zapinkach z około 700 roku, jak również na jednej z amfor
z około 670 roku, znalezionej na wyspie Melos.

Ale przed drugą połową VII wieku brak jest w greckiej sztuce wizualnej,
w tym przede wszystkim w malarstwie wazowym, jakichkolwiek wyraźnych śla-
dów recepcji motywów związanych z Iliadą, a zwłaszcza porównywalnego z nar-
racją epiczną stylu opowieści, w sensie przedstawiania w scenach malarskich
następujących po sobie wydarzeń. W pełni odpowiada to czasom mykeńskim,
gdyż sztuka wizualna tej epoki nie zawiera w sobie najdrobniejszej aluzji do woj-
ny trojańskiej! Co prawda żaden z przytoczonych wyżej argumentów nie przesą-
dza o datowaniu Iliady na pierwszą połowę VII wieku, jednak dostarczają one
znaczącego prawdopodobieństwa. Nie daje to nam jednak ciągle odpowiedzi na
pytanie, w jaki sposób narodziła się historia wojny trojańskiej71.

                                                
71 D. Fehling, Die ursprüngliche Geschichte vom Fall Trojas oder Interpretationen zur Troja-

-Geschichte, Innsbruck 1991 (cytat s. 54-55); o ‘rozwoju’ Iliady zob. M.L. West, Homer durch
Jahrtausende. Wie die Ilias zu uns gelangte, [w:] Troja 2001, s. 108-111; Nágy (zob. przyp. 57);
Kullmann 1960, 2002; egipskie Teby: Iliada IX 379-387; M.L. West, The Date of the Iliad, Museum
Helveticum 52, 1995, s. 203-219; W. Burkert, Das hunderttorige Theben und die Datierung der
Ilias, Wiener Studien, N.F. 10, 1976, s. 5- 21; Patzek 2003, s. 32-35; za inną datą (700/690) optuje
np. D. Hertel, Zur Datierung der homerischen Epen, [w:] Maiandros. Festschrift für V. von Graeve,
red. R. Biering et alii, München 2006, s. 133-140.
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Rozdział V

Troi nie było
Wzgórze Hisarlik z epoki późnego brązu to nie Ilios

W roku 1927 filolog klasyczny Erich Bethe opublikował trzeci tom swo-
jej rozprawy „Podanie o wojnie trojańskiej”. Uczony nie wątpił w historyczny
rdzeń mitu trojańskiego, a w wykopaliskach Henryka Schliemanna i Wilhelma
Dörpfelda na wzgórzu Hisarlik widział, niezależne od literackiego przekazu, jego
potwierdzenie. Przyznał jednak, że wyniki prac archeologicznych „wykorzysty-
wane są naiwnie”. Według niego homerycki Ilios rzeczywiście położony był na
wzgórzu Hisarlik, „ale czy to wystarczy, aby zdobyć pewność, że z walk o ten
gród narodził się mit o wojnie trojańskiej? Czy również w tym przypadku [tak
jak w Pieśni o Nibelungach – autor] nie należy przynajmniej rozważyć możliwo-
ści, że mogło dojść do geograficznego przemieszczenia? Wątpliwość tę potwier-
dza, jak się wydaje, od dawna znane i akceptowane spostrzeżenie, że spośród
wielu opisanych w Iliadzie pojedynków kilka, zanim ich akcja trafiła pod Troję,
rozegrało się w zupełnie innym miejscu”. Jako przykład Erich Bethe przytacza
opisany w piątej księdze Iliady pojedynek między Licyjczykiem Sarpedonem
a Rodyjczykiem Tlepolemosem. Pod murami Ilios nie miał on specjalnie sensu,
ale mógłby jednak okazać się refleksem sytuacji historycznej, gdyby umiejscowić
go w kontekście zbrojnego konfliktu między wiecznie zwaśnionymi sąsiadami:
Licją i Rodos (Tabl. 2).

Spostrzeżenie to jest bez wątpienia słuszne i można połączyć je z dato-
waniem powstania Iliady, ponieważ najpóźniej w VII wieku Rodyjczycy, jako
jedyni Grecy, postawili stopę na niektórych obszarach Licji i w jej wschodniej
części założyli szereg kolonii, na przykład Fazelis. Pochodzący z Licji bohatero-
wie noszą w Iliadzie po części imiona licyjskie, jak Amisodaros, Atymnios,
Maris. Nie zaskakuje, że używa je autor piszący w VII wieku. W połowie tego
stulecia licyjscy wojownicy cieszyli się sławą walecznych zdobywców lidyjskiego
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Sardes, a ich przywódcy poddali swej kontroli jońskie polis zachodniej Azji
Mniejszej. W oczy rzucają się pojedynki, stoczone w Iliadzie przez kreteńskiego
bohatera Idomeneusa. Pochodził z Gortyny i pokonał walczącego po trojańskiej
stronie Fajstosa, którego imię było identyczne z nazwą kreteńskiego miasta,
położonego w sąsiedztwie Gortyny. Następnie Idomeneus zabił Asjosa. Ten
uchodził za syna Hyrtakosa; bohater o tym imieniu był eponimem pewnej miej-
scowości, położonej w zachodniej części Krety. Na wyspie oddawano także cześć
Zeusowi z przydomkiem Asjos.

Według opinii Ericha Bethego pojedynek Achillesa z Hektorem, o za-
sadniczym znaczeniu dla akcji Iliady, rozegrał się pierwotnie w Grecji środkowej
(Tabl. 3). Jak podaje Iliada, żona Hektora pochodziła z Thebe / Thebai, z jakoby
zdobytej przez Achillesa miejscowości na południowym krańcu Troady; wiele
z występujących tu nazw miejscowości ma swe odpowiedniki środkowogreckie.
Nie ma wątpliwości, że jest to świadectwo osadnictwa tak zwanego eolskiego
o korzeniach z Grecji środkowej. Na obszarze Ftiotydy, ojczyzny Achillesa, znaj-
dowała się miejscowość o nazwie Thebai. Dla Ericha Bethego jest rzeczą oczywi-
stą, że „walka Achillesa z Hektorem nie mogła rozegrać się nad Hellespontem;
przeniesiona natomiast na powrót na obszar Grecji macierzystej staje się w pełni
zrozumiała, jako odzwierciedlenie historycznych walk sąsiedzkich zamieszkują-
cych ją plemion”. Grecja była ojczyzną także innych wybitnych trojańskich bo-
haterów Iliady. Oczywiście nie tylko Helena i Menelaos pochodzili ze Sparty.
Pewnego Aleksandra, który był mężem Heleny, miejscowy mit wiąże najwyraź-
niej z arkadyjską Tegeją, sąsiadującą ze Spartą. W Iliadzie porywacz Heleny tylko
trzynaście razy nazwany został Parysem, za to aż czterdziestopięciokrotnie Alek-
sandrem. Ale informacja, że jego ojcem jest Priam, pojawia się tylko przy imieniu
Parys. To ostatnie natomiast jest najpewniej pochodzenia iliryjskiego i dopiero
około 1200 roku mogło wraz z Trakami przywędrować z Bałkanów do Azji
Mniejszej. Poza tym w Iliadzie pojawia się postać o imieniu Anchizes, ale nie
tylko jako ojciec trojańskiego bohatera Eneasza. Określany jest nim także pewien
wpływowy arystokrata z Sykionu na północnym Peloponezie, ojciec bogacza
o imieniu Echepolos. Syn nie zdecydował się uczestniczyć w wyprawie trojań-
skiej. Nazywano go, podobnie jak Eneasza, panem rączych rumaków72.
                                                

72 Bethe 1927 (cytat na s. 2-3); o Hektorze i Achillesie i innych zob. tamże s. 23-24; Hampl
1975, s. 64; Haider 1997, s. 120; por. także U. von Wilamowitz-Moellendorff, Die Ilias und Homer,
wyd. 2, Berlin 1920, s. 331-339; zarzuty M.P. Nilssona, Homer and Mycenae, London 1933, s. 44-51,
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Inaczej jak w przypadku Licyjczyków, również imiona Trojan, pojawia-
jące się w Iliadzie, dźwięczą niemalże bez wyjątku grecko, pomijając kilka przy-
padków najwyraźniej iliryjskiego bądź trackiego pochodzenia. Nie można tego
wytłumaczyć oddziaływaniem poezji homeryckiej na późniejszą grecką antropo-
nimię, ponieważ już w okresie mykeńskim na tabliczkach z pismem linearnym B
pojawiają się liczne imiona ‘trojańskie’. Noszą je zarówno rzemieślnicy i służba
pałacowa, jak i polityczni dygnitarze. Chodzi o imiona takie jak Antenor, Hek-
tor, Aleksander, Tros (według Iliady protoplasta rodu Eneasza) czy, jak się
przyjmuje, także Priam. Pojawiają się również imiona bohaterów greckich, jak
Achilles czy Ajas, a Trojlos poświadczone jest w Grecji środkowej i na Pelopone-
zie poczynając od czasów archaicznych. Pewien Trojlos, jak podają źródła, był
towarzyszem poety Hezjoda, piszącego prawie w tym samym czasie, w którym
powstawały eposy Homera. Imię to posłużyło również za określenie skały przy-
brzeżnej przy ujściu rzeki na obszarze Lokrydy Ozolskiej, co na pewno wyklucza
przejęcie go z Iliady. Zgodnie z tradycją pewna gmina w Attyce, dem Ksypete,
nazywała się kiedyś Troja. Również inne, rodzime w Attyce imiona, pojawiają się
w Iliadzie jako imiona Trojan73.

Już Erich Bethe zauważył, że zwłaszcza imiona Ilos i Ileus, podobnie jak i
nazwa miejscowości Ilios / Ilion, używane były pierwotnie w Grecji macierzystej.
Gdybyśmy nawet przyjęli, że termin Ilion, pojawiający się w nazewnictwie Tesa-
lii, Macedonii i wschodniej Tracji, jest zjawiskiem jeszcze późniejszym, powsta-
łym pod wpływem mitu trojańskiego, to z całą pewnością nie można by tego

                                                                                                                     
stawiane Bethemu, są tylko w części trafne; Tlepolemos-Sarpedon: Iliada V 628-667; o Licyjczy-
kach w jońskiej Azji Mniejszej zob. Kolb 2014, s. 257-277; Idomeneus-Phaistos-Asios: Iliada V 43;
XIII 378; o Licji i Rodos zob. F. Kolb, B. Kupke, Lykien, Mainz 1992, s. 11; o Tebach zob. Wathelet
1988, s. 48-49; zob. tenże, s. 817: imię Parys zostało umieszczone w kontekście iliryjskich imion
Assoparis i Vultuparis, mogłoby oznaczać „pierwszy”.

73 Zob. Meyer 1974; 1975; Hampl 1975; Szlezák 2006, s. 44-45; V.L. Aravantinos, L. Godart,
A. Sacconi, Commentaires aux nouveaux textes insérés dans le corpus de Thèbes, [w:] Deger-
Jalkotzy, Panagl 2006, s. 7 (zob. także PY An 519,1. Ep 705.6. KN Dc 5687 na temat imienia Tros /
Troa); imiona Ajas i Hektor na tabliczkach z pismem linearnym B: S. Hiller, O. Panagl, Die frühgri-
echischen Texte aus mykenischer Zeit, Darmstadt 1986, s. 248-250; Trojlos: Plutarch, de conviviis
19, p. 162 D; Bethe 1927, s. 85; Meyer 1974; 1975, s. 161; Ksypete-Troia; Meyer 1975, s. 160; na
temat imion trackich zob. już Strabon XIII 1.21, a obecnie Chiai 2006, s. 282-283; Wathelet 1988,
s. 909-910, zaobserwował, że słowo pirijameija, które można czytać jako imię Priameia(s), wystę-
pujące na tabliczce z pismem linearnym B o numerze PY An 39 v 6, ma wyraźnie korzenie przed-
helleńskie, a rozpowszechnione było zarówno w Grecji, jak i na terenie Azji Mniejszej.
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odnieść do góry Ilion, usytuowanej w pobliżu miejscowości Las na zachodnim
wybrzeżu Zatoki Lakońskiej. W tym konkretnym przypadku to nie poematy
Homera były inspiracją przyjęcia tej nazwy. W jednym z najbardziej wiarygod-
nych fragmentów Hezjoda pojawia się Trojanin o imieniu Ileus, w Odysei nato-
miast mowa jest o pewnym Ileusie z greckiej Efyry. W Iliadzie natomiast imię
Ojleus nosi nie tylko trojański woźnica, ale także ojciec tak zwanego małego Ajasa,
który w zgromadzonej pod «Troją» achajskiej armii dowodził kontyngentem
pochodzących ze środkowej Grecji Lokryjczyków. W świecie nauki panuje zgod-
ny pogląd, że autor Iliady, mając na uwadze metrum wiersza, przekształcił roz-
poczynające się pierwotnie grecką digammą imię (F)ileus w Ojleus, ponieważ za
jego czasów litera ta wyszła już z użycia. Na pewnej attyckiej amforze z około 550
roku przed Chr. widnieje wizerunek małego Ajasa, który podpisany jest patro-
nimicznym imieniem Oilias. Jakiś czas później poeta Pindar nazwał go Aias Iliás.

W tradycji zapisał się on, ale nie dzięki Iliadzie, lecz należącemu do cyklu
pieśni trojańskich poematowi Iliupersis, pewnym osławionym czynem. Oto
w trakcie plądrowania Ilios z taką siłą oderwał Kasandrę od posągu Ateny, że ten
runął na ziemię. Stało się to przyczyną wrogości bogini wobec Lokryjczyków.
Ci zaś, chcąc przebłagać Atenę, zobowiązali się do corocznego wysyłania do tro-
adzkiego Ilionu grupy lokryjskich dziewcząt, aby tam poświęcały się jej kultowi.
W opowieści trojańskiej główna rola Ajasa z Lokrydy sprowadza się, jak się wy-
daje, właśnie do jego udziału w określonym zwyczaju kultowym, połączonym
z rytuałem inicjacyjnym. Dla Ericha Bethe jest to dowód, że pochodzący z Lo-
krydy osadnicy mieli udział w założeniu greckiego Ilionu i ustanowieniu tam
kultu Ateny Ilias. W kontekście tym nie bez znaczenia jest fakt, że co prawda
wiele greckich polis rościło sobie prawo do przechowywania palladionu, czyli
posągu Ateny z Ilios, ale tylko w dwóch niewiele znaczących polis z Grecji środ-
kowej znajdujemy poświadczenie kultu Ateny Ilias. Były to lokrydzka polis
Fyskos oraz położona w sąsiedzkiej Achai Ftiockiej Echinos, ojczyzna Achillesa.
Atena Ilias rolę głównej bogini pełniła tylko w Grecji, a początkowo, zdaniem
Fritza Grafa, była zaledwie „boginią rodową (O)ileusa, ojca Ajasa, bohatera ple-
miennego wszystkich Lokryjczyków”. Ponieważ kult bogini przyniesiony został
na wzgórze Hisarlik przez osadników z Grecji środkowej, można zrozumieć,
dlaczego Atena, mimo że w poemacie była wprawdzie boginią opiekunką Iliosu,
rządzonego przez Priama i chronionego przez Hektora, to bynajmniej nie stała
po stronie Trojan, a wręcz przeciwnie, Achajów. Nie chroniła też ani nie wspie-
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rała Hektora, lecz Achillesa. Uznanie Ateny za patronkę-opiekunkę osiedla Tro-
jan, względnie jakiejś niegreckiej, prahistorycznej osady na wzgórzu Hisarlik,
jest, w świetle jednego z pierwotnych mitów o wojnie trojańskiej, wręcz niemoż-
liwe; oznacza to jednocześnie, że przedgrecka osada na tym wzgórzu nie mogła
nosić nazwy Ilios. Pojawiła się ona dopiero wtedy, gdy osiedlili się tam Ilieis,
greccy Iliończycy, czciciele bogini Ilias. Wojna w Homerowej Iliadzie nie toczy
się przecież przeciwko Ilieis, a to dlatego, że stanowili oni tę ludność, która przy-
była na wzgórze Hisarlik już po upadku tamtejszej osady z okresu późnego brązu.
Mieszkańcami Homerowego Ilios są Trojanie; przeciw nim rozgrywa się wojna74.

Jeśli założymy, że wojna trojańska pierwotnie rozegrała się w Grecji
środkowej, to wówczas mogłaby to być wojna Trojan z Achajami. W Iliadzie
termin Achaioi oznacza nie tylko wszystkich Greków, lecz odrębnie także lud
Achillesa. Odniesienie nazwy ‘Achajowie’ do wszystkich Greków było efektem
rozszerzenia historii regionalnej do wymiaru panhelleńskiego. Zgodnie z tezą
Ernsta Meyera w starciu Achajów z Trojanami należałoby widzieć konflikt
Achillesowych Achajów z mieszkańcami Tesalii. Pozostawałoby to w zgodzie
z zapisem Iliady, że Pelazgowie byli sprzymierzeńcam Trojan, a zamieszkiwali
Larysę (Larissa), położoną w Troadzie. Miejscowość o takiej samej nazwie znana
była także w Tesalii, na obszarze której znajdowała się kraina określana jako

                                                
74 Hezjod frg. 116 ed. Rzach; Odyseja I 259; Pauzaniasz III 24.6 i w innych miejscach; kolejne

źródła zob. Bethe 1927, s. 68-69; Meyer 1974; 1975; Hampl 1975; na temat Oileus / (F)Ileus zob. np.
Iliada II 527,727; XI 93; Pindar, Olymp. IX 112; por. Bethe 1927, s. 141; Meyer 1975, s. 161 z przy-
pisem 10; H. von Kamptz, Homerische Personennamen. Sprachwissenschaftliche und historische
Klassifikation, Göttingen 1982, s. 295-297; Hertel 2008a, s. 184-186; o dziewczętach lokryjskich
zob. Lykofron, Alexandra 1141-1173; Strabon XIII 1. 38-40; Polibiusz XII 5, Inscriptiones Graecae
IX 1 (2), 706; zob. Bethe 1927, s. 146; Meyer 1975, s. 161-162; S.P. Morris, Troy between Bronze
and Iron Ages: Myth, Cult and Memory in a Sacred Landscape, [w:] Epos 2007, s. 59-62; F. Graf,
Die lokrischen Mädchen, Studi storico-religiosi 2, 1978, s. 61-79, szczególnie s. 77-78; uważa, że
rytuał inicjacji pojawił się najpierw w Fyskos, w Ilionie natomiast dopiero w VI wieku przed Chr.;
przyznaje jednak, że nie jest możliwe wyjaśnienie „przekształcenia owego kultu”; obecność Ateny
Ilias w Fyskos zob. Supplementum Epigraphicum Graecum 16, 354-461 oraz Inscriptiones Graecae
IX 1.351, w Echinos zob. Supplementum Epigraphicum Graecum 54, 554 bis; por. Hertel 2008a,
s. 183-184, 186; pojawienie się tego kultu na południu Italii (Strabon VI 1.14) jest zjawiskiem
wtórnym (zob. Graf, dz. cyt., s. 76-77); propozycję C.B. Rose (Hesperia 77, 2008, s. 417-418) wyjaś-
nienia niebezpiecznego dla lokryjskich dziewcząt rytuału oraz ustanowienia kultu Ateny Ilias
dążeniem Lokryjczyków do stworzenia „civic identity” uznać należy, mając na uwadze czasy,
o których mowa, za niedorzeczną; Atena w roli zaciętego wroga Trojan: Iliada XV 71.
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Pelasgiotis (Tesalia Pelazgijska). Określa ona nazwę i starą siedzibę tego niegrec-
kiego ludu. Wydaje się, że Pelazgowie mieli od samego początku udział w micie
o wojnie trojańskiej. Poza tym jeden z synów Priama nazywał się Dryops. Dryopes
zamieszkiwali nad Oitą, na obszarze graniczącym z ojczyzną Achillesa. Tam
mogłaby znajdować się, zdaniem Ernsta Meyera, pierwotna ojczyzna Trojan.
W czasach historycznych jej nazwa mogła ulec zatarciu, podobnie jak miało to
miejsce w przypadku Danajów, Epejów i Myrmidonów. Jeśli przyjmiemy, że
opowieść o wojnie trojańskiej zawiera w sobie rdzeń historyczny, to zniknięcie
Trojan z kart historii moglibyśmy połączyć z przekazanym w tradycji epicznej
opisem ich upadku. Również zdaniem Ericha Bethe powinniśmy brać pod uwagę
możliwość, że w Grecji macierzystej zamieszkiwało niegdyś plemię (ethnos)
Trojan, które w okresie przemieszczania się greckich osadników do Azji Mniej-
szej wyparte zostało za morze, na teren Troady. Prawdopodobnie Trojanie ci nie
byli Grekami, lecz stanowili część przedhelleńskich mieszkańców Grecji, podob-
nie jak Pelazgowie i Lelegowie. Tych również spotykamy w Troadzie, względnie
nieco dalej na południe, nad rzeką Hermos. Niemniej w tradycji posthomeryckiej,
o ile ta nie odwołuje się do mitu trojańskiego, brak jest jakichkolwiek danych
o Trojanach, którzy zamieszkiwaliby na terenie Troady. Mowa jest o nich tylko
w Iliadzie, ewentualnie w micie o Troi. Wskazywałoby to, że za poetycką fikcję
uznać należy zarówno obecność Trojan w północno-zachodniej Azji Mniejszej,
jak i krainę o nazwie Troada. Wyjaśniałoby to zarazem, dlaczego w literaturze
antycznej spotykamy się z tak dużą rozbieżnością danych o jej terytorialnym
zasięgu.

Wywody geografa Strabona skłaniają do wniosku, że nazwa Troada była
najpierw wytworem poezji homeryckiej, a dopiero potem stopniowo się ‘upra-
womocniła’. Troada była więc sztucznym tworem epiki, a nie krainą historyczną.
Występujący w Iliadzie lud Trojan, który jakoby zasiedlał północno-zachodnią
Azję Mniejszą, w rzeczywistości nie istniał ani w okresie powstawania poematu,
ani wcześniej. Mamy do czynienia z nazwą przejętą z mitu, którego akcja począt-
kowo rozgrywała się na terenie Grecji, wraz z jej przeniesieniem, z uwzględnie-
niem wszystkich związanych z nią ‘wydarzeń’, do Azji Mniejszej.

W leksykografii greckiej znajdujemy w istocie rzeczy także inne określe-
nia interesującego nas regionu. Obok ‘kraj ilijski’ i Eolia (Aiolis) pojawia się na
przykład Dardania. Jej mieszkańcami byli Dardanowie (Dardanoi), których, jak
czytamy w Iliadzie, swej władzy podporządkował Eneasz. Czasami byli utożsa-
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miani z Trojanami, najczęściej jednak opisywani byli jako lud samodzielny, cho-
ciaż ściśle z nimi złączony. Jak zobaczymy (niżej, s. 133-134), w źródłach blisko-
wschodnich, w okresie przed i w trakcie inwazji tzw. Ludów Morza, pojawiają się
nie Trojanie, lecz owi przybyli z Bałkanów Dardanowie. Troada (Troas) jako
nazwa geograficzna pojawia dopiero u autorów z czasów pohomeryckich. Homer
używał określenia Troja, dokładniej: Troie. Jest to przymiotnik utworzony od
nazwy plemienia Troes. A więc Troie należy rozumieć jako „Trojanowy”. W połą-
czeniu z rzeczownikiem przymiotnik ten stosowany jest do określenia miejsco-
wości Ilios jako „trojańskiej polis”. Poza tym, jak stwierdzili to już Erich Bethe
i Ernst Meyer, a ostatnio także Thomas Szlezák, ten urzeczownikowiony przy-
miotnik he Troie używany jest, nawet jeśli rzadko, dla określenia samego osiedla,
i należy go tłumaczyć jak „Trojanowy”. Właściwa nazwa miejscowości brzmi
jednak Ilios. Innymi słowy: w północno-zachodniej Azji Mniejszej nie było nigdy
miejscowości o nazwie Troja75.
                                                

75Troes i Troas: Bethe 1927, s. 24; tego samego zdania jest Haider 1997, s. 120; por. Tenger (zob.
przyp. 38), s. 106; na temat ‘przemijalności’ ethne w Grecji w okresie wczesnej epoki żelaza zob.
T. Heine Nielsen, J. Roy, The Azanians of Northern Arkadia, Classica et Mediaevalia 49, 1988, s. 5-
44; Troas: Strabon, Geografia XIII 1.4: „Ponieważ Eolowie rozprzestrzenili się po całym obszarze,
który (...) przez poetę (tj. Homera) nazwany jest ‘krajem trojańskim’, niektórzy z późniejszych
autorów określają cały region jako Eolię (Aiolis), inni tylko jego część, podczas gdy dla odmiany
jeszcze inni całą krainę nazywają Troją, a niektórzy tylko jej fragment. Nie ma zatem w tej kwestii
żadnej zgodności”. Herodot (V 94.2; 122.2 VII 42.2 V 26) określa cały rejon między Hellespontem
a górami Ida jako „kraj ilijski” i odróżnia od Troady, którą w sposób widoczny umiejscawia dalej
na południe, ponieważ zalicza do niej Antandros i Gergithai, miejsce zamieszkania Teukrów; Efor
(FGrH 70 F 163a) cały rejon wybrzeża od Abydos do Kyme nazywa Eolią (Aiolis), a nie Troadą
(Troas); por. RE VII A (1939), szp. 526-528 s.v. Troas (W. Ruge); Trojanie a tradycja o lokryjskiej
daninie z dziewcząt: K. Preller, C. Robert, Griechische Mythologie II³, 1926, s. 1270-1273; termin
Troie pojawia się w Iliadzie 49 razy i najczęściej na określenie kraju, Ilios natomiast 106 razy, a Ilion
tylko raz (Iliada XV 71); pozostaje kwestia wyjaśnienia zmiany rodzaju gramatycznego: nazwy
miejscowości rodzaju nijakiego nie należały w Grecji do rzadkości, np. Arginion, Leontion, Met-
hydrion, w Troadzie natomiast Rhoiteion, Sigeion, dalej na południe Adramytteion, a także Per-
gamon; ostatnia nazwa jest analogicznym przykładem odpowiadającym zmianie nazwy z Ilios na
Ilion, gdyż termin he pergamos oznacza w Iliadzie cytadelę w Ilios, podczas gdy u późniejszych
autorów, np. u Herodota nazywana jest pergamon; o znaczeniu Ilios i Troie zob. Bethe 1927, s. 19-22;
Meyer 1974, s. 809; sporządzona przez Watheleta (1988, s. 41-46) lista pokazuje, że epitety odno-
szące się do Troie określają krainę, z wyjątkiem eupyrgos i euteicheios; podobnie podsumowanie
F. Letoublona, Ilion battue des vents, Troie aux larges rues: la représentation de Troie dans l’Iliade,
[w:] La naissance de la ville dans antiquité, red. M. Reddé et alii, Paris 2003, s. 27-44: „le nom Ilion
désigne essentiellement la ville elle-même comme centre politique et religieux, tandisque Troiè
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Ale także osada z okresu brązu nie mogła, jak widzieliśmy, nosić nazwy
Ilios. Tej użyli dopiero greccy przybysze, którzy posługiwali się tak zwanym dia-
lektem eolskim. Nadali ją swemu osiedlu, datowanemu już na okres wczesnego
żelaza, które wznieśli na ruinach z epoki brązu. Ekspansję terytorialną Greków
najlepiej ilustrują czyny herosa Achillesa (Tabl. 3). Iliada opowiada, że z Tesalii
przeprawił się najpierw na egejskie wyspy Skyros i Lesbos. Zdobył Skyros, gdzie
zostawił jednego z synów, a następnie podbił Lesbos. Tu pojmał dziewczynę
o imieniu Bryzeida. Z Lesbos przedostał się na przeciwległy brzeg małoazjatycki.
Wylądował w dolinie rzeki Kaikos, gdzie w boju ranił broniącego swej ziemi
miejscowego króla. Potem jednak zawarł z nim przyjaźń. Następnie podbił trzy
miejscowości: Teby, Pedasos i Lyrnessos. Jednym słowem podróże i dokonania
Achillesa są refleksem środkowogreckiej ‘eolskiej’ migracji zamorskiej na wy-
brzeża Azji Mniejszej, wiążących się z tym walk, ale zarazem jednoczenia z lud-
nością miejscową, czego wyrazem były ustanawiane związki przyjaźni.

Wątpliwe jest, by te opowieści o greckiej kolonizacji, które przeniknęły
do Iliady, stanowiły pierwotny rdzeń mitu o wojnie trojańskiej. Jego częścią jest
jednak historia o walce Achillesa z Hektorem, legenda, którą właśnie przybysze
z Grecji środkowej przynieśli ze sobą i jej akcję umiejscowili na wzgórzu Hisar-
lik, wśród imponujących ruin cytadeli. Miejsce nazwali Ilios zapewne dlatego, że
wielkim mirem wśród nich cieszyła się bogini Atena. Nie można jednak wyklu-
czyć, mając na uwadze częste występowanie w Grecji (zob. wyżej, s. 97) nazwy
Ilios / Ilion, że mit o wojnie trojańskiej i pojedynku Achillesa z Hektorem już
w Grecji macierzystej powiązany był z inną legendą o jakiejś wojnie, którą toczo-
no o jakąś miejscowość o nazwie Ilion, a która nie miała nic wspólnego z Azją
Mniejszą. Nie dziwi wcale, że w czasach późniejszych greccy mieszkańcy Ilionu,
położonego w północno-zachodniej Azji Mniejszej, rozpowszechniali przekona-
nie, że umocnienia na wzgórzu Hisarlik to pozostałość po Ilios, mieście owianym
legendą wojny trojańskiej. Nowsze wykopaliska na wzgórzu Hisarlik skłaniają do
                                                                                                                     
désignerait à la fois l’agglomération et son territoire extra-urbain, la campagne agricole”; por. poza
tym Szlezák 2006, s. 44-45; Mannsperger 2002, s. 853, wbrew stanowisku Latacza (2005, s. 127)
uważa, że chodzi jedynie o różne nazwania tej samej rzeczy, a w przypadku tezy Ernsta Meyera
zajmuje następujące stanowisko: „Przynajmniej dla Greków żyjących w VIII wieku przed Chr.
współistniało obok siebie, w sposób naturalny, pojęcie Troi jako krainy i obszaru zasiedlonego
przez Trojan oraz Ilios jako centrum miejskiego, porównywalne z relacją Lakedaimon / Lakedai-
monioi i Sparty”; Latacz 2010, s. 29, określa mój pogląd, konsekwentnie odwołujący się do tez
Meyera i Szlezáka, za „wręcz niepojęty”.
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wniosku, że już w XI stuleciu przed Chr., a więc około czterysta lat przed spisa-
niem homeryckich eposów, pojawili się tu greccy osadnicy. Początkowo przyby-
wali w niewielkich, uzbrojonych, ale bojowo skutecznych grupach. Po osiedleniu
wymieszali się z przybyłą tu wcześniej, najprawdopodobniej tracką ludnością.
Trudno się dziwić, że na przestrzeni tak długiego czasu pieśniarze umiejscowili
mit trojański, a wraz z nim także inne opowieści, w północno-zachodniej Azji
Mniejszej76. Pojedynek między Sarpedonem a Tlepolemosem mógłby być,

                                                
76 Bethe 1927, s. 68-72; Meyer 1975, s. 166-169 i Hampl 1975, s. 62-63, 72 wierzą w przeniesie-

nie elementów mitu na ruiny Hisarliku; D. Hertel (Über die Vielschichtigkeit des Troianischen
Krieges. Die Archäologie von Troia VI, VII i VIII, [w:] Archäologie und historische Erinnerung.
Nach 100 Jahren Schliemann, red. Cobet, B. Patzek, Essen 1992, s. 73-75; tenże 2008, s.19-20) oraz
W. Gauer (Die protogeometrischen Amphoren von Troia VII b3, die äolische Landnahme an der
nördlichen Westküste Kleinasiens und der Troianische Krieg, Orbis Terrarum 6, 2000, 3-23)
optują za powstaniem mitu w związku z podbiciem osady przez eolskich Greków; o dyskusji na
temat tezy eolskiej w XIX wieku zob. E. Curtius, Griechische Geschichte t. 3, wyd. 6, Berlin
1887/89, s. 118-121 oraz Ed. Meyer, Geschichte des Altertums, Berlin 1893, s. 131; najnowsze
badania, prowadzone we wschodniej Lokrydzie, wykazały, że najwyraźniej obszar jej nie został
dotknięty zniszczeniami okresu późnomykeńskiego, a mieszkańcy zachowali zdolność do działań
ekspansywnych; o wschodniej Lokrydzie: A. van de Moortel. The Site of Mitrou and East Lokris in
“Homeric Times”, [w:] Epos 2007, s. 243-254; o czasie zasiedlania przez Greków wzgórza Hisarlik:
Blegen et alii III, 1953, s. 129-130, który zresztą wspomina znaleziony w obrębie cytadeli fragment
naczynia ceramicznego, datowanego na okres archaiczny, z wyrytym słowem Troa; jest to zapewne
najwcześniejsze świadectwo, pozwalające na utożsamienie tego miejsca z akcją Iliady; najwyraźniej
nie zna go C.B. Rose (Troy and the Historical Imagination, The Classical World 91, 1998, s. 406),
który najpierw podkreśla ciągłość osady na Hisarliku – nawet jeśli na mniejszej przestrzeni,
a następnie przyjmuje tezę Korfmanna, czyli przyjmuje istnienie luki osadniczej, zob. C.B. Rose,
Separating Fact from Fiction in the Aeolian Migration, Hesperia 77, 2008, s. 399-430; w ostatnim
artykule odrzuca tezę o wczesnym przybyciu Eolów, ponieważ ceramika protogeometryczna na
Hisarliku, aż do przełomu IX/VIII wieku, stanowiła niewielki odsetek w porównaniu z produkcją
rodzimą; wyjaśnienie tego faktu widzi on w „sieci handlowej” (s. 420), co jednak, jeśli chodzi o te
czasy, jest poglądem anachronicznym; przeczy temu fakt, że także tak zwana ceramika guzowa
stanowi zaledwie dziesięć procent całości znalezionej ceramiki, w której zresztą nadal dominowały
tradycyjne szare naczynia (D. Koppenhöfer, Studia Troica 7, 1997, s. 333-335), a nie ma przecież
wątpliwości co do napływu ludności trackiej (zob. Chiai 2006, s. 282-285 o mieszaniu się rodzimej,
trackiej i greckiej ludności na początku epoki żelaza); rozstrzyganie o rozmiarach etnicznych przesu-
nięć na podstawie ilości znajdowanej ceramiki sprzeczne jest, z metodycznego punktu widzenia,
z aktualnym stanem badań; Rose nie uwzględnia także faktu, że międzyczasie zmienił się pogląd
archeologów pracujących w Troi (P. Hnila, Studia Troica 16, 2006, s. 69-70; zob. P. Jablonka, Stu-
dia Troica 6, 1996, s. 78 przyp 6; C. Chabot Aslan, Studia Troica 12, 2002, s. 81-83; Basedow 2006;
2007; 2009), jak również pomija szczegółową dokumentację Hertla 2007; 2008; 2008a (wyczerpują-



Rozdział V

104

o czym była już mowa, echem konfliktu między wyspą Rodos a Licyjczykami.
Nie można także wykluczyć, że wkomponowane w treść Iliady pojedynki kreteń-
skich bohaterów (zob. wyżej, s. 95) stanowią szczególne tło wojny o Ilios.

Zbyt mało uwagi poświęca się, jak sądzę, pewnemu egipskiemu doku-
mentowi z roku około 1400. Chodzi o wykaz nazw miejscowości na jednym
z pomników w świątyni faraona Amenhotepa III w górnoegipskich Tebach. Jest
to jedno z wielu znalezionych tam zestawień geograficznych z nazwami krajów
i miejscowości. Pokazują one egipskie wyobrażenia polityczno-geograficzne oraz
aspiracje imperialne około roku 1400 przed Chr. Obok państw Bliskiego Wschodu
wielokrotnie wymieniane są: królestwo Hetytów (Hatti), położone w zachodniej
części Azji Mniejszej państwo Arzawa, Cypr (Alasia), Kreta (Keftiu) i Peloponez
(Tanayu względnie Danaja), kraj Danajów (Tabl. 2). Uwagę przyciągają również,
położone prawdopodobnie także w Azji Mniejszej, nazwy takich państw jak
Ardukka i Dardanija oraz Iszuwa. To ostatnie może być identyczne z krajem
Aszszuwa, wymienionym w źródłach hetyckich, ale także nie można wykluczyć,
że równoznaczne jest z określeniem ‘Azja’. Nie ma jasności, czy w nowoznale-
zionym napisie na bazie jednego z posągów występują nazwy Luwia i Jonia.

Dla naszych rozważań zasadnicze znaczenia ma ten wykaz, na którym
obok geograficznych oznaczeń Keftiu i Danaja, wymienionych nie w znaczeniu
wielkich państw, lecz krain, pojawiają się także leżące na ich obszarze miejsco-
wości. Ostatnia edycja tego dokumentu pokazuje przede wszystkim wiążące się

                                                                                                                     
co); o źródłach zawierających dane o wędrówkach Eolów zob. Kullmann 2002, s. 131-132 z wcześ-
niejszą literaturą; zaproponowana przez Rose’go interpretacja przekazów literackich dotyczących
Eolów w Azji Mniejszej od czasów Hezjoda, przy czym o wcześniejszej tradycji w ogóle nie ma
co mówić, chyba że pod uwagę weźmiemy pośrednie dane, których dostarcza Iliada opowieścią
o zdobyczach Achillesa (zob. wyżej, s. 102), jest tak samo nie do zaakceptowania, jak jego bezkry-
tyczne przyjęcie tezy, że Wilusza to Ilios oraz będące tego efektem wnioski o losie Troady w okresie
brązu i czasach późniejszych; por. J. Vanschoonwinkel, Greek Migration to Aegean Anatolia in the
Early Dark Age, [w:] Greek Colonisation. An Account of Greek Colonies and Other Settlements
Overseas, 1, red. G. R. Tsetskhladze (Mnemosyne Suppl. 139), Leiden-Boston 2006, s. 115-141,
zwłaszcza 130-133; poza nurtem zawartych w tej książce rozważań pozostawiam kwestię, na ile
tradycyjna definicja dialektu eolskiego odpowiada normom językoznawczym i czy w ogóle może-
my mówić o Eolach, ponieważ dla przedstawionej tu argumentacji nie ma to najmniejszego zna-
czenia; decydujące jest to, że w sensie geograficznym przybysze pochodzili z Grecji środkowej;
por. w tej kwestii H. Parker, The Linguistic Case for the Aeolian Migration Reconsidered, Hesperia
77, 2008, s. 3; w rzeczy samej Eolowie czuli swą odrębność, jak pokazują to późniejsze określenia
etniczne: P.M. Fraser, Greek Ethnic Terminology, Oxford 2009, s. 120-121.
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z nim problemy językowe, które uniemożliwiają osobie nie będącej egiptologiem,
jak autorowi tej książki, pokusić się o własne interpretacje. Nawet wśród egipto-
logów odczytywanie tych nazw nie jest jednoznaczne, jak i też nie ma zgodności
co do zdefiniowania przeznaczenia tej listy. Wreszcie część dokumentu jest
palimpsestem, co oznacza, że zatarto tekst wcześniejszy i zastąpiono go zmodyfi-
kowanym wykazem nazw. Mniejsze ma dla nas znaczenie, czy lista ta dokumen-
tuje podróż jakiegoś egipskiego posłańca, jak uważają Wolfgang Helck i Peter
Haider, czy też pokazuje egipską perspektywę geograficzno-polityczną za czasów
faraona Amenhotepa III, jak sądzi Manfred Görg. Nie ma też dla nas znaczenia
przyczyna wprowadzenia zmian w wykazie, który zaczynał się najpierw miejsco-
wościami na terenie kraju Danaja, „zakrytymi” następnie nazwami kreteńskimi.
Ważne są natomiast same nazwy miejscowości – szczególnie jedna z nich. Od-
czytanie jej jest problematyczne nie tylko ze względu na trudność przeniesienia
egipskich hieroglifów na grecki język samogłosek. We wcześniej cytowanym
najnowszym wydaniu tego tekstu77 zostały zaprezentowane dwie interpretacje:
jedna dokonana przez Elmara Edela, który jako pierwszy opublikował tę in-
skrypcję w roku 1965, oraz druga, trochę różniąca się od poprzedniej, autorstwa
Manfreda Görga. Lista podaje, zgodnie z kierunkiem pisma od prawej do lewej,
najpierw po prawej stronie nadrzędne nazwy państw Danaja bądź Keftiu, a po
lewej przynależne do nich nazwy miejscowości. Elmar Edel rozszyfrował, że do
Danaja należą: lakońskie Amykla(i), które wówczas, a nie Sparta, były najważ-
niejszą miejscowością w Lakonii; dalej Pisaia, wiązana z Pisą na zachodnim
Peloponezie; następnie Mykana, bez wątpienia Mykeny; potem Thebais (Teby);
wreszcie Messana, którą należy utożsamić z Mesenią w południowo-zachodniej
części Peloponezu i z tamtejszym mykeńskim pałacem w Pylos; na końcu
Nauplia, miejscowość portowa w pobliżu Tirynsu. Tę część wykazu, zanim
przejdziemy do Krety, zamyka nazwa Kutiri. Na pewno chodzi o wyspę Kyterę
przy peloponeskim wybrzeżu, na której zachowały się liczne relikty z czasów
minojskich. W tym sąsiedztwie pojawia się też miejscowość, którą Elmar Edel
lokalizuje na Krecie i odczytuje jako Wirija / Wilios. Do niej zaraz powrócimy.
Ale najpierw wymieńmy miejscowości z całą pewnością kreteńskie; brzmią one
w greckiej transkrypcji następująco: Knossos, Amnisos, Lyktos, Sitia, Phaistos
(Fajstos) i Kydonia. Siedem na stałym lądzie, łącznie z Wilios, odpowiadałoby
                                                

77 Miarodajne wydanie tego tekstu proponują Edel, Görg 2005; zob. także W. Helck, Zur Keftiu-,
Alašia- und Ahhijawa-Frage, [w:] Buchholz 1987, s. 218-222; Haider 2000; 2003; Duhoux 2008.
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siedmiu miejscowościom na Krecie; pomiędzy nimi wyspa Kytera. Problemem
jest nazwa Thebais, przy założeniu, że chodzi o miejscowość, ponieważ wymienie-
nie beockich Teb zaburzyłoby, poza tym przypadkiem, zamknięty peloponeski
charakter miejscowości w Danaja. Dlatego też zaproponowano inną możliwość
odczytania tej nazwy, którą znajdujemy także w nieco odmiennej interpretacji
dokumentu, zaoferowanej przez Manfreda Görga. Badacz ten Thebais zastępuje
nazwą Tegeja (Tegea), chodziłoby więc o miasto leżące w peloponeskiej Arkadii.
Poza tym zgadza się z odczytami peloponeskich, jak i kreteńskich nazw miejsco-
wości, dokonanymi przez Elmara Edela, z jednym wszakże wyjątkiem: odrzuca
Wilios i tym samym dołącza do grona podobnie myślącej większości interpreta-
torów tej listy. Zastanówmy się, jakimi powodami kierował się Manfred Görg,
nie zgadzając się z tą interpretacją, oraz czy uzasadnienie Elmara Edela dotyczące
Wilios było wystarczające. Przyjrzyjmy się najpierw temu, co ma do powiedzenia
o nazwie tej miejscowości pierwszy wydawca interesującej nas inskrypcji:

Biorąc wszystko pod uwagę, mamy podstawy do zwokalizowania W-i-r-i-ja (W-i-r-ja)
albo w-i-l-(j-)ja. Stanowiłoby to znakomite oddanie nazwy Wilios = Filios = Ilios,
której pierwotna digamma [tj. F – autor] ze względów metrycznych z całą pewnoś-
cią wystąpiła w poezji homeryckiej (...). Niezależnie ode mnie Kitchen zapropono-
wał taką samą identyfikację. Wprawdzie Wilios leżałoby jeszcze w obrębie basenu
Morza Egejskiego, jednak w znacznej odległości od pozostałych wymienionych
miejscowości. Z kolei później próbowano umiejscowić tę osadę na Krecie albo
przynajmniej w Grecji kontynentalnej.

W wydanej przez Manfreda Korfmanna książce, towarzyszącej wystawie
o Troi w 2001 roku, Marcus Müller uważa rzecz jasna, że nazwę tę należy utoż-
samiać z położonym w północno-zachodniej Azji Mniejszej Ilios / Troją. I nie
dziwi wcale, że Manfred Korfmann bardzo chętnie widziałby tę miejscowość na
egipskiej liście. Marcus Müller jest wprawdzie świadomy, że wymienienie Ilios,
położonego w północno-zachodniej Azji Mniejszej, „wykraczałoby poza geogra-
ficzne ramy pozostałych [wyliczonych w wykazie] miejscowości”, ale ponieważ
[Ilios] był „w tamtych czasach bardzo znaczącym miastem”, a „jego nazwa (...)
musiała być znana w całym świecie egejskim” , to „egipscy kupcy powinni o nim
słyszeć, nawet jeśli sami tam nigdy nie dotarli”. W odpowiedzi na to Manfred
Görg słusznie zauważa: „W takim razie należałoby uwzględnić również inne
miejscowości wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i Egejskiego ze
względu na ich sławę, chociaż nie pojawiają się na naszej liście. Dlatego wydaje
się więc o wiele bardziej sensowne, aby jednak pozostać w obrębie rozpoznawal-
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nego [w wykazie] otoczenia geograficznego”. Przekonuje także stanowisko Hai-
dera, gdy odrzuca możliwość czytania Ilios = «Troja» w egipskim wykazie miej-
scowości: ponieważ obejmuje on „stosunkowo niewielki geograficznie obszar
południowej Egei”, to „tak odległa lokalizacja [dyskutowanej miejscowości –
autor]” byłaby „wprost niemożliwa (…). A gdyby tak było, to na trasie Kytera –
Troada – Knossos koniecznie musiałyby pojawić się nazwy również miejscowości
pośrednich, poprzedzone na początku tej topograficznej listy [analogicznie do
Keftiu i Danaja – autor] nadrzędną nazwą kraju leżącego w północno-zachodniej
Azji Mniejszej”.

Ta od samego początku najbardziej przekonywająca, z egiptologicznego
punktu widzenia, propozycja odczytu, która miałaby odpowiadać nazwie Ilios,
a którą utożsamiono z tak zwaną Troją = Ilios, lokalizowaną w północno-
zachodniej Azji Mniejszej, napotkała na trudności interpretacyjne. Dlatego też
pojawiły się inne różnorakie lekcje odczytu, jak chociażby Wilaja lub Welaja.
Uznano w tym wypadku, mając za punkt wyjścia miejscowość Helos w Lakonii,
że jest to określenie ‘królestwa’ Menelaosa o nazwie Helaia. Inni badacze propo-
nowali lekcję Faleia, która miałaby być refleksem nazwy Elis (Elida), krainy leżą-
cej w zachodniej części Półwyspu Peloponeskiego. W obu jednak przypadkach
trudność polega na tym, że bierze się pod uwagę którąś z miejscowości usytuo-
wanych w peloponeskiej części kontynentu, a nie, zgodnie z logiką wykazu, poza
nią, czyli w kolejności po wyspie Kyterze, czego przecież należałoby oczekiwać.
Dlatego też pojawiła się kolejna propozycja – Feleia, co pasowałoby do miejsco-
wości Eleia, położonej gdzieś na wschodnim wybrzeżu Krety. Ten ostatni wa-
riant spotkał się, przy uwzględnieniu kwestii językoznawczych, z akceptacją
Elmara Edela. Dużo ostrożniej jednak podszedł do niej Manfred Görg, świadom
trudności zidentyfikowania na Krecie miejscowości o nazwie Eleia. Dlatego
sprawa ta, jego zdaniem, „nadal pozostaje nierozstrzygnięta”78.
                                                

78 Edel, [w:] Edel, Görg 2005, s. 185, 191; Görg, tamże, s. 208-209; Haider 2003, s. 190-191;
Duhoux 2008 (z takim samym uzasadnieniem, co Haider, odrzuca Ilios): poza tym nieznane my-
keńskie wi-ja-we-ra w Mesenii; por. także B. Sergent, La liste de Kom El-Hetan et le Péloponnèse,
Minos 16, 1977, s. 126-173; przeciw tym alternatywnym lekcjom opowiada się J. Osing, Aspects de
la culture pharaonique, Paris 1992, s. 25-36, szczególnie s. 35, twierdząc, że fonetycznie żadna
z tych propozycji nie odpowiada tak dobrze transkrypcji egipskiego słowa, jak (F)Ilios; za lekcją
(F)Ilios opowiada się również M.L. West, Geschichte und Vorgeschichte: Die Sage von Troia,
Studia Troica 14, 2004, s. XVI, który tak samo, jak M. Müller (Was wussten die Ägypter? Hinweise
auf Handelsverbindungen mit Troia, [w:] Troia 2001, s. 51-53; tenże, Ex oriente lux? – Troia und
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Początkowo Joachim Latacz dostrzegł w lekcji Ilios w wykazie egipskim
zagrożenie dla swej tezy. Jednoznaczne zawężenie geograficzne wyliczonych
w nim nazw wymuszałoby bowiem przyjęcie, że na Krecie lub Peloponezie znaj-
dowała się miejscowość o nazwie Ilios. Dlatego opowiedział się za leżącym
w zachodniej części Peloponezu krajem Elis (Elida). Z biegiem czasu skłonił się
jednak do wersji Ilios, oczywiście z lokalizacją w Troadzie. Poza tym przyjął za
właściwą lekcję Thebais, a nie Tegea, co wynikało ze znaczenia, jakie przypisał
Tebom w swojej wizji dziejów świata mykeńskiego. Uznał też, że egipska lista
miejscowości stanowi dowód, że około roku 1400 Mykeny były najważniejszą
miejscowością na Peloponezie. W obu przypadkach chce jednak wyczytać z listy
to, czego tam nie ma. Teby bowiem, jak była już mowa, znalazłyby się, gdyby
przyjąć wersję Latacza, poza geograficznym horyzontem wykazu, a poza tym
to nie Mykeny wymienione są jako pierwsza miejscowość peloponeska, lecz
Amyklaj. Może to dowodzić, jak uważa Manfred Görg, dominacji politycznej
tego ośrodka. A ponieważ pierwsza wersja listy rozpoczyna się od nazw pelopo-
neskich, a nie kreteńskich, Manfred Görg widzi w tym przejaw „początku pro-
cesu zmian, zmierzających do objęcia przez Greków kontroli nad wschodnim
basenem Morza Śródziemnego”.

Wróćmy jednak do Ilios! Jak mocno w świadomości powszechnej utrwa-
liło się wyłączne używanie tej nazwy na oznaczenie miejscowości leżącej w pół-
nocno-zachodniej Azji Mniejszej, pokazuje zdumiewający przypadek Ernsta
Meyera. Otóż nawet ten badacz, który przecież jednoznacznie wskazywał na
zakorzenienie nazwy Ilios na obszarze Grecji macierzystej, również wyklucza
możliwość jej odczytania w wykazie egipskim. Troada leży bowiem, uzasadnia,
poza horyzontem geograficznym tego dokumentu. Potraktujmy więc jako pew-
nik, że na egipskiej liście miejscowości z około 1400 roku znajduje się nazwa,
którą powinno się czytać, uwzględniając kwestie lingwistyczne, najprawdopo-
dobniej jako Ilios. Przekonania takiego nabrali już pierwsi wydawcy i komentato-

                                                                                                                     
Ägypten im Geflechte der internationalen Beziehungen, [w:] Troia 2006, s. 219-226, szczególnie
s. 220) ma na myśli Ilios w Troadzie, co słusznie krytykuje Görg, tamże, s. 208-209; o Tegei: Görg,
tamże, s. 206; o znaleziskach z czasów mykeńskich w niedostatecznie zbadanej Tegei: Ch. Dugas,
Le Sanctuaire d’Athéna Aléa à Tégée, Bulletin de Correspondance Hellénique 45, 1921, s. 335-435,
szczególnie s. 339, 395, 403, 424; M.E. Voyatzis, The Early Sanctuary of Athena Alea at Tegea,
Göteborg 1990, s. 64-65; E. Østby i inni, The Sanctuary of Athena Alea at Tegea: First Preliminary
Report (1990-1992), Opuscula Atheniensia 20, 8, 1994, s. 117-121, 126.
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rzy inskrypcji. Krytycy tej propozycji wskazują, że z geograficznego punktu
widzenia jest wprost niemożliwe, aby Ilios, położony w Troadzie, znalazł się na
liście zawierającej poza tym tylko nazwy miejscowości leżących na Peloponezie
i Krecie. Jeśli jednak przyjmiemy, co jest wysoce prawdopodobne, że greccy
osadnicy nazwę Ilios, występującą na dotychczasowym obszarze ich zamieszkania,
przenieśli na teren Troady nie wcześniej, jak w wieku XI, to możemy zarazem
założyć, że miejscowość Ilios z dokumentu egipskiego leżała gdzieś na Krecie lub
w pobliżu wyspy Kytery, na południowym wybrzeżu Peloponezu.

Ponieważ nie ma wątpliwości, że lista wylicza tylko znaczące miejsco-
wości, a tego nie można przecież powiedzieć o nieznanej Elei, rodzi się pytanie,
dlaczego Ilios znika z późniejszych źródeł. Aby to wyjaśnić, odwołać się trzeba
do dziejów epoki, zrekonstruowanych dzięki badaniom naukowym. Pierwsze
dziesięciolecia XIV wieku traktowane są jako czas konfliktów zbrojnych między
już osiadłymi na terenie Krety Mykeńczkami a ich pobratymcami z kontynentu.
Przyjmuje się, że około roku 1370 mykeńskie pałace na Krecie zniszczone zostały
przez najeźdźców przybyłych z lądu greckiego. Jeśli przyjmiemy, że na egipskiej
liście wymieniona jest miejscowość Ilios, to należałoby ulokować ją w tym przeło-
mowym czasie i epoce konfliktów zbrojnych. Mogły one ogarnąć także Peloponez.
Ilios, położony na przykład na północnym wybrzeżu Krety lub południowym
Peloponezu, około roku 1400 najwyraźniej jeszcze istniał. Można przyjąć, że
zniszczony został w pierwszych dziesięcioleciach XIV wieku, w wyniku toczą-
cych się walk. Niewykluczone, że sprawcami katastrofy byli mykeńscy Grecy
z Peloponezu, z kraju o nazwie Danaja. Warto zauważyć, że w Iliadzie Homera
greccy najeźdźcy nazywani są Danaoi. Może to więc tu mamy do czynienia
z wydarzeniami, które legły u podstaw mitu, stanowiącego potem rdzeń opo-
wieści o wojnie trojańskiej. Te wydarzenia to zdobycie przez Danajów, w trakcie
morskiej wyprawy zbrojnej, miejscowości o nazwie Ilios. Wyprawa ta ruszyła
z Peloponezu i skierowana była przeciwko kreteńskim Mykeńczykom i ich ewen-
tualnym sprzymierzeńcom z wyspy Kytery i południa peloponeskiego wybrzeża.
Być może to z tymi wydarzeniami powiązać należy konflikty wewnętrzne, drążą-
ce Kretę, których echem w Iliadzie Homera są pojedynki walczących po obu
stronach bohaterów kreteńskich (zob. wyżej, s. 96). Mogły one prowadzić do
sojuszy z peloponeskimi Mykeńczykami i powodować ich interwencję. To praw-
da, że są to wszystko hipotezy, jednak wraz z grecystą Thomasem Szlezákiem
możemy stwierdzić, że
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nie unikniemy tej możliwości, że Homer mógł połączyć ze sobą historie bohaterów
o typowo greckich imionach z nazwami miejscowości, które właściwie należą do
Grecji macierzystej oraz że nie miał pojęcia o specyficznie orientalnych, małoazja-
tycko-anatolijskich uwarunkowaniach (...). Pytanie o historyczność wojny trojań-
skiej jest bezzasadne. Dziś Iliada nie może być dla nas książką historyczną.

Słowa, kończące to zdanie, cytuje również Franz Hampl: „Iliada nie jest książką
historyczną”. Stanowi to communis opinio badań, na które także Joachim Latacz
bynajmniej nie pozostaje głuchy. Odwołuje się nawet do prac Franza Hampla,
ale w taki sposób, że czytelnik może nabrać przekonania, że w swych poglądach
o wojnie trojańskiej podąża za ustaleniami tego uczonego. W rzeczywistości
cytowana wypowiedź Franza Hampla stanowi kwintesencję artykułu, którego
treść zaprzecza stanowisku Joachima Latacza. Franz Hampl reprezentuje ten sam
pogląd, co Erich Bethe i Ernst Meyer i wątpliwe, aby akceptował tezy zawarte
w książce Joachima Latacza. Joachim Latacz zataił natomiast przed swoimi czy-
telnikami ustalenia Bethego, Meyera i Hampla, przedstawione wyżej (zob. s. 100),
leżące u podstaw trojańskiego problemu; zburzyłyby one jego jednostronny,
monolityczny wizerunek «Troi». A ten jest wynikiem szczególnie problematycz-
nego, z punktu widzenia naukowego, bo w celu potwierdzenia własnych tez,
sposobu wykorzystywania dokumentów hetyckich79.

                                                
79 Latacz 2005, s. 160-161; por. tenże, Troia und Homer. Neue Erkenntnisse und neue Perspek-

tiven, [w:] Galter 1997, s. 22 i 2010, s. 33-34; cytat z Görga, dz. cyt., s. 212; Meyer 1975, s. 164-165;
zniszczenie mykeńskich pałaców na Krecie ok. 1370: Godart, Sacconi (zob. przyp. 60); Szlezák
2006, s. 45; o zniszczeniu pałacu w Knossos między 1380 a 1200: A. Chaniotis, Das antike Kreta,
München 2004, s. 35, 37, 41-42.
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Rozdział VI

Wilusza i Taruisza
Czy w źródłach hetyckich zachowała się hetycko-luwijska nazwa

późnobrązowego osiedla na wzgórzu Hisarlik
oraz informacje o wojnie trojańskiej?

Przyjmijmy, że w krainie, którą w czasach pohomeryckich nazywano
Troadą, nigdy nie istniała miejscowość o nazwie Troja, a nazwa Ilios względnie
Ilion pojawiła się na wzgórzu Hisarlik najwcześniej dopiero w XI wieku przed
Chr., wraz z przybyłymi tu Grekami. Wówczas musimy jednak odpowiedzieć
sobie na pytanie, jak nazywała się prahistoryczna osada, której pozostałości, da-
towane na okres brązu, odsłonięto w wyniku prac wykopaliskowych, zapocząt-
kowanych przez Henryka Schliemanna, oraz kim byli jej mieszkańcy. Iliada
przypisuje mieszkańców Ilios tylko jednej grupie etnicznej: są to Trojanie.

Do dziejów zachodniej Azji Mniejszej w starożytności dysponujemy jed-
nakże, poza greckimi, także źródłami bliskowschodnimi, a zwłaszcza anatolij-
skimi. W przeciwieństwie do Iliady i innych greckich przekazów pisanych są one
współczesne kulturze mykeńskiej basenu Morza Egejskiego. Nasuwa się oczywiście
pytanie o obecność w tych źródłach Trojan i Iliosu. Należy się także zastanowić,
czy odzwierciedlają one, jak uważają Manfred Korfmann i Joachim Latacz, tło
współczesne wojnie trojańskiej.

Źródła anatolijskie to przede wszystkim dokumenty hetyckie. Na prze-
łomie XVII i XVI wieku Hetytom, posługującym się językiem indoeuropejskim,
udało się stworzyć stabilny organizm polityczny ze stolicą w Hattuszasz (Tabl. 2).
U podstaw dobrze zorganizowanej administracji i kultu religijnego, jak i tworze-
niu tradycji w formie roczników królewskich względnie państwowych, legło pis-
mo klinowe, którego znajomość dotarła z obszaru Syrii i Górnej Mezopotamii.
Wpływy Hetytów sięgnęły początkowo do wschodniej Anatolii, a w dalszej ko-
lejności aż po północne regiony Mezopotamii i Syrii. Obok Egiptu, Babilonu
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i Asyrii Hetyci stali się czwartą potęgą starożytnego Wschodu. Jednak na po-
graniczu syryjsko-mezopotamskim, miejscu styku interesów tych mocarstw,
bezustannie dochodziło do starć zbrojnych. Hetytom nie udało się także trwale
podporządkować ludu Kaska, który zamieszkiwał północną Anatolię, oraz
(południowo-)zachodniej Azji Mniejszej. Kraj Arzawa, który stanowił jej część,
mógł nawet w pewnym okresie prowadzić samodzielną politykę, a mieszkający
tu Lukkowie byli źródłem ciągłych niepokojów. Ludy południowo-zachodniej
Azji Mniejszej posługiwały się również językiem indoeuropejskim, tak zwanym
luwijskim, spokrewnionym z hetyckim.

Odnalezione podczas niemieckich wykopalisk w stolicy Hattuszasz licz-
ne tabliczki z pismem klinowym podają między innymi informacje o dyploma-
tycznych i wojennych konfliktach oraz interwencjach hetyckich królów i wo-
dzów w tym regionie. Wymieniają w tym kontekście liczne ludy oraz większe
i mniejsze, najwyraźniej nie zawsze stabilne, organizmy polityczne, które jako
państwa wasalne lub klientelne związane były umowami z królem hetyckim. Ten
układ polityczny nagle rozpadł się w początkach wieku XII, gdy z niewyjaśnio-
nych przyczyn (kryzys wewnętrzny, klęska głodu, najazd tak zwanych Ludów
Morza?) nastąpił kres Imperium Hetyckiego. Z punktu widzenia podjętych roz-
ważań interesują nas wieki od XV do XIII, w tym przede wszystkim te hetyckie
dokumenty, w których pojawiają się nazwy krajów Wilusza, Taruisza i Ahhijawa.

Od pewnego czasu tybiński hetytolog Frank Starke zażarcie broni tezy,
że osiedle na wzgórzu Hisarlik nazywało się Wilusza. Jest to jego zdaniem nazwa
luwijska, w konsekwencji więc mieszkańcami osiedla byli Luwici. Tezę tę, jako
czystą spekulację, odrzucił Craig Melchert, specjalista w zakresie językoznawstwa
luwijskiego. Głównym natomiast przedstawicielem i propagatorem tej tezy jest
Joachim Latacz. Bazylejski helenista nie jest ani hetytologiem, ani znawcą języka
luwijskiego, jednak czytelnik jego książki odnosi wrażenie, że ma do czynienia
z niepodważalnym autorytetem, który potrafi udzielić ostatecznej odpowiedzi we
wszystkich hetyckich i luwijskich kwestiach odnoszących się do «Troi». Klasycz-
nym naukom o starożytności, a zwłaszcza badaczom historii starożytnej, insynu-
uje „głęboką nieufność (…) wobec hetyckich, a często także w ogóle wschodnich
dokumentów”. Jego wyjaśnienie jest porażające. Nieufność ta, jego zdaniem,

może z jednej strony wynikać z powszechnego uprzedzenia Europejczyków wobec
Wschodu, od którego, uważa się, poza Baśniami Tysiąca i Jednej Nocy niewiele
więcej można oczekiwać, z drugiej natomiast wskazuje na pełną obaw postawę ba-
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daczy starożytności, którzy świetnie poruszają się w językach klasycznych, greckim
i łacińskim, ale wykazują niechęć wobec tekstów sporządzonych w tak ‘egzotycz-
nych’ językach, jak hetycki czy luwijski, których nie potrafią czytać w oryginale,
lecz muszą polegać na tłumaczeniach. W przyszłości badacz starożytności, w tym
przede wszystkim historyk, będzie musiał, w zakresie dzisiaj niewyobrażalnym, być
przede wszystkim wszechstronnym znawcą wielu języków.

Wcale więc nie dziwi, że ten godny podziwu znawca języków z Bazylei na pyta-
nie, czy wymieniona w źródłach hetyckich nazwa kraju Wilusza jest tożsama
z nazwą Ilios, czytelnikowi, zapewne mu ufającemu, odpowiada, że „nie ma już
najmniejszej wątpliwości: «Wilusza» jest identyczna z «Wilios» ”. Jeśli zaś chodzi
o miejsce, do którego jakoby nazwa ta ma się odnosić, mianowicie do wzgórza
Hisarlik, stwierdza, że „jest to w pełni udowodnione”.

W rzeczywistości nie wiemy jednak w tej kwestii nic ostatecznego; nicze-
go też na razie nie dowiedziono. Wprost przeciwnie: współczesne wyniki badań
wykazują, że Joachim Latacz i autorytety, na które się powołuje, zasadniczo się
mylą. Do owych autorytetów nie należy, zresztą niesłusznie pominięty przez
Joachima Latacza, specjalista w zakresie języka luwijskiego Günter Neumann,
który właśnie z powodów językoznawczych zaprzeczył utożsamianiu Wiluszy
z Ilios. Przyjrzyjmy się jednak, jakich argumentów użył Joachim Latacz, aby defi-
nitywnie wyjaśnić od stu lat obecną w badaniach kontrowersyjną kwestię dotyczą-
cą wymienionych w hetyckich źródłach nazw miejscowości Wilusza i Taruisza80.

Joachim Latacz odwołuje się do poglądów dwóch hetytologów: wspom-
nianego już tybińczyka Franka Starkego i Anglika Davida Hawkinsa. Dla pierw-
szego z nich punktem wyjścia stały się dane geograficzne z brązowej tabliczki,
odnalezionej w 1986 roku w stolicy państwa hetyckiego, Hattuszasz. Jest to trak-
tat państwowy, w którym wymienione są miasta i kraje oraz opisany przebieg
niektórych granic w południowej i południowo-zachodniej Azji Mniejszej. Frank
Starke uznał, że dzięki zawartym na tabliczce informacjom możliwe jest zloka-
                                                

80 G. Neumann, Luwisch sprach man in Troia wohl nicht, Frankfurter Allgemeine Zeitung
nr 251 z 28.10.1995 (przeciw tak samo pochopnie osądzającemu, jak i nieznającemu się na rzeczy
M. Sieblerowi); poza tym G. Neumann, Wie haben die Troier im 13. Jhdt. gesprochen?, Würzbur-
ger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft 23, 1999, s. 15-23: „przestańmy już twierdzić, że
w Troi używano języka luwijskiego” (s. 18); tamże s. 21: o wątpliwościach lingwistycznych co do
słuszności utożsamienia nazw Wilusza = Ilios; tenże, Der große Nachbar in Anatolien. Die Hethi-
ter, [w:] Troia 2001, s. 46-47; por. Melchert 2003, s. 12 przyp. 5, który także opowiada się przeciw-
ko tezie, że w Troadzie jakoby mówiono po luwijsku (s. 11-12); por. także M. Hutter, [w:] Melchert
2003, s. 265-266.
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lizowanie, posuwając się z południa na północ, krajów z obszaru zachodniej Azji
Mniejszej, wymienianych w innych dokumentach hetyckich. Na stworzonej
przez niego w ten sposób mapie krajowi Wiluszy odpowiadałby jedynie region
Troady. Natomiast dla Davida Hawkinsa punktem wyjścia przy rekonstruowa-
niu geografii politycznej zachodniej Azji Mniejszej (Ryc. 2) stał się także, wyryty
w skale na wschód od Izmiru, zespół reliefów, zwany pomnikiem z przełęczy
Karabel. Na płaskorzeźbach przedstawione są postacie władców, podpisane lu-
wijskimi inskrypcjami. Wśród nich wymieniony jest również Tarkasnawa, król
Miry. Z usytuowania zabytku na trasie prowadzącej przez przełęcz górską, poło-
żoną bezpośrednio na południe od doliny Hermosu, David Hawkins wyciągnął

Ryc. 2. Geografia polityczna zachodniej części Azji Mniejszej u schyłku brązu
(według Davida Hawkinsa)
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wniosek, że jest to pomnik nadgraniczny. Ściślej zaś mówiąc, miałby on marko-
wać przebieg granicy między krajem Mira a Krajem rzeki Seha; ten zaś swym
zasięgiem obejmowałby zwłaszcza dolinę Hermosu. Podążając tym tropem
Hawkins wypełnił mapę zachodniej Azji Mniejszej nazwami krajów, których
obecność w tej części półwyspu uznał za mniej lub bardziej prawdopodobną.
Również i w jego koncepcji Wilusza znalazła się w Troadzie.

Porównanie obu map, to jest Franka Starkego i Davida Hawkinsa, poka-
zuje jednak, że brak jest między nimi zgodności, jeśli chodzi o lokalizację wielu
krajów. Jednak z ustaleń Davida Hawkinsa nie wynika bynajmniej, w przeci-
wieństwie do propozycji Franka Starkego, że rekonstrukcja geografii politycznej
Azji Mniejszej jest już na tyle pewna, że nie dopuszcza innej lokalizacji Wiluszy,
jak w Troadzie. Jego mapa wykazuje wiele luk, między innymi na wschód i połu-
dniowy-wschód od Troady. Obaj przy tym pozostają bezradni przy próbach
ustalenia miejsc położenia całego szeregu mniejszych jednostek, wymienionych
w źródłach hetyckich. Przebieg granic między naniesionymi na ich mapach kra-
jami jest daleki od pewności. Oznacza to, że wielkość zajmowanego przez nie
obszaru jest całkowicie niejasna. Jest to zrozumiałe, zwłaszcza że z dokumentów
hetyckich wynika, że kształtowanie się bytów państwowych w zachodniej Azji
Mniejszej w późnej epoce brązu podlegało znaczącym fluktuacjom politycznym,
ale także i geograficznym.

Wracając do tezy Davida Hawkinsa należy zauważyć, że jego interpreta-
cja zabytku z Karabel jako kamienia granicznego między Mirą na południu
a Krajem rzeki Seha na północy, jest wprawdzie możliwa, ale bynajmniej nie
niepodważalna. Ponieważ relief zwrócony jest na południe, wskazywałby on
podróżującym opuszczenie, a nie wkroczenie w obszar królestwa Miry, chyba
że dokonamy zmiany w zaproponowanej przez Davida Hawkinsa geografii poli-
tycznej i przyjmiemy, że Mira leżała na północy, a Kraj rzeki Seha na południu.
Możemy zatem za Trevorem Brycem stwierdzić, że pomnik ten musiał wobec
tego znajdować się na terytorium Miry. Wykuta w skale inskrypcja, którą znale-
ziono przed kilkoma laty w górach Latmos, na wschód od Miletu, najwyraźniej
wymieniająca księcia Miry, w żadnym wypadku nie może być interpretowana
jako oznaczenie granicy, ponieważ umiejscowiono ją w znacznej odległości od
jakiegokolwiek szlaku komunikacyjnego81.
                                                

81 W tej i następnej kwestii zob. Latacz 2002; 2005, s. 99, 101, 117; Starke 1997; 2001; Hawkins
1998; tenże, [w:] Easton m. in. 2002, s. 94-101; zob. Röllig 1992 (z przywołaniem starszej literatu-
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Tę rzekomo niezależną od siebie zgodność Franka Starkego i Davida
Hawkinsa w kwestii lokalizacji Wiluszy Joachim Latacz interpretuje jako „kluczo-
we ogniwo w łańcuchu dowodów”. Natomiast hetytolodzy Susanne Heinhold-
-Krahmer i Gerd Steiner, a także Vangelos Pantazis, widzą w przeprowadzonej
przez Franka Starkego i Dawida Hawkinsa rekonstrukcji zachodnio-anatolijskiej
geografii politycznej jedynie zbiór hipotez, któremu brakuje dowodów; nawet są
w stanie uznać go za całkowicie chybiony. W rzeczy samej również pozostałe
argumenty, przytaczane przez Franka Starkego i Davida Hawkinsa, są niewiele
warte. Dotyczy to przede wszystkim wyprowadzania nazw miejscowości Ilios
i Troja od występujących w dokumentach hetyckich nazw krajów Wilusza i Ta-
ruisza. Takie sprowadzanie ich do wspólnego mianownika budzi wśród języko-
znawców wątpliwości. Roztrząsanie tych problemów w ramach tej książki byłoby
zresztą rzeczą nadmierną, zwłaszcza że nie mają one żadnego wpływu na wynik
zaprezentowanych tu rozważań. W przypadku nazw miejscowości, które przej-
mowane są w obszar innego języka, niekoniecznie należy oczekiwać, że przetłu-
maczono je zgodnie z zasadami językoznawstwa. W dotychczasowych badaniach
nie wzięto jednak pod uwagę faktu, że dysponujemy przykładami, które pokazu-
ją, jak te dwie anatolijskie nazwy mogły być oddane w języku greckim. Z połu-
dniowej Frygii znamy miejscowość o nazwie Ilouza, która bez wątpienia jest
                                                                                                                     
ry); Haider 1997; Heinold-Krahmer 2003; 2004; 2006; Steiner 2007; Bryce 2007, s. 126; Marek 2010,
s. 120-121, 131; Pantazis 2009, s. 296-299 zgadza się wprawdzie z interpretacją Hawkinsa, jakoby
relief z Karabel wyznaczał granicę; zwraca jednak uwagę, że relief wskazywał południe i zgodnie
z tym podróżnikowi przybywającymi od tej strony uświadamiał wkroczenie na terytorium króla
Miry; stosownie do tego Mirę należałoby lokalizować nie po południowej, jak chciałby tego Haw-
kins, lecz po północnej stronie przełęczy Karabel, a Kraj rzeki Seha po południowej; Freu, Mazoyer
2007, s. 213 i 2008, s. 34 lokalizują Mirę we frygijskiej części lądu stałego, bez dostępu do morza;
inskrypcja w Latmos: A. Peschlow-Bindokat, Eine hethitische Großprinzeninschrift aus dem Lat-
mos. Vorläufiger Bericht. Mit einem Beitrag von S. Herbordt, Archäologischer Anzeiger 2001,
s. 363-378; A. Peschlow-Bindokat, S. Herbordt, Die Hethiter im Latmos. Eine hethitisch-luwische
Hieroglyphen-Inschrift am Suratkaya (Beşparmak/Westtürkei), Antike Welt 33, 2, 2002, s. 211-215;
Pantazis 2009, s. 298 uważa inskrypcję z Latmos za pomnik zwycięstwa w toczonej w tym rejonie
wojnie (podobnie Freu, Mazoyer 2008, s. 187); porównywalna z nią byłaby inskrypcja księcia
Kuwatnamuwa, syna króla hetyckiego Mursilisa II, znajdująca się w górach Sipylos, którą też moż-
na odczytać jako pomnik triumfu: K. Kohlmeyer, Felsbilder der hethitischen Großreichszeit, Acta
Praehistorica et Archaeologica 15, 1983, s. 28-34, szczególnie 31-34; por. także znalezioną w Afyon
stelę wotywną ku czci boga burzy, ufundowaną przez hetyckiego księcia w podzięce za zdobycie
jakiejś miejscowości bądź kraju: S. Şahin, R. Tekoğlu, A Hieroglyphic Stele from Afyon Archaeolo-
gical Museum, Athenaeum 91, 2003, s. 540-545.
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greckim sposobem zapisu starszej anatolijskiej nazwy. Ponieważ digammy (F = W)
przestano używać na początku greckich wyrazów, natomiast ou w języku grec-
kim odpowiada u, a greckie zeta (z), tak samo jak hetyckie š mogło być użyte do
oznaczenia różnych głosek s, anatolijskim prekursorem nazwy Ilouza mógłby
być najprawdopodobniej toponim Wiluša (zob. niżej, s. 125-126). Jednak Grecy
nie transkrybowali go jako Ilios. Jeśli zatem chodzi o rzekome przekształcenie się
nazwy Taruiša w Troja przyjmuje się, jako pośredni element łączący, nieco od-
biegającą od sposobu zapisu w hetyckich dokumentach lokalną wersję nazwy
miejscowości Tru(w)iša lub Tr(o)uiša, która następnie mogła ewaluować do for-
my Tr(o)uia i wreszcie Troja. Tak jak na przykładzie przekształcenia Wilusza
w Ilios zakłada to jednak zanik w języku greckim s usytuowanego w środku
wyrazu. Stanowi to o tyle problem, że już w języku protogreckim (to znaczy
przedmykeńskim) usytuowane w tej pozycji s przekształciło się w h. W późnej
epoce brązu zanik s jest raczej niemożliwy. W jaki jednak sposób Grecy mogli
oddawać w wyrazie rdzeń, rozpoczynający się na s, tak, jak w przypadku
Tr(o)uisa, ukazuje licyjsko-luwijska nazwa miejscowości Trus(a?); w greckiej
transkrypcji pojawia się jako Trysa. Myślę, że takie konkretne przykłady, za-
czerpnięte z rzeczywistości, mają większe znaczenie niż zręczne konstrukcje
lingwistyczne82.

Musimy jeszcze uwzględnić fakt, że w dokumentach hetyckich Wilusza
i Taruisza pojawiają się jako dwa oddzielne kraje: raz bezpośrednio jedno po dru-
gim, w wykazie z drugiej połowy XV wieku, zawierającym nazwy około 20 państe-
wek, w którym jednak pojawia się wariant Wilusziya; innym razem, w napisie na
                                                

82 Na temat zagadnień językoznawczych zob. Hajnal 2003, s. 23-35, 42-43 oraz Zs. Simon, re-
cenzja książki Hajnal 2003, Acta Antiqua Academiae Scientarium Hungaricae 45, 2005, s. 476-479,
który z językoznawczego punktu widzenia nie dostrzega dowodu na związek Wiluszy i Taruiszy
z Ilios i Troją; o srebrnej misie zob. artykuł, bazujący wyłącznie na hipotezach: S.P.B. Durnford,
How old was the Ankara Silver Bowl when its inscriptions were added?, Anatolian Studies 60,
2010, s. 51-70; na temat s por. R. Beekes, The Prehistory of the Lydians, the Origin of the
Etruscans, Troy and Aeneas, Bibliotheca Orientalis 69, 2002, s. 206-207; por. Pantazis 2009, s. 305
o Wilusza-Iluoza i s. 302 o Taruisza-Trysa; nie przekonuje geograficzne utożsamienie Taruiszy
z licyjską Trysą, która bez wątpienia należała do Lukki; o Trus = Trysa zob. także H.C. Melchert,
A Dictionary of the Lycian Language, Ann Arbor, New York 2004, s.71; małoazjatycki ( tzn. „nie
mający podłoża greckiego, łacińskiego, irańskiego, trackiego, celtyckiego itp.”) wariant nazwy
Iluoza: L. Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen, Heidelberg 1984, s. 29, 197; cytaty źródłowe o Iluoza
pochodzą z pracy K. Belke, N. Mersich, Tabula Imperii Byzantini 7: Phrygien und Pisidien, Wien
1990, s. 279.
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srebrnej misie, poświadczona jest może (!) tylko Taruisza; inskrypcja mówi, że
hetycki król Tuthalijas zniszczył kraj Tarwiza (według interpretacji Davida Haw-
kinsa). Zdaniem Joachima Latacza odrębne wymienienie obu krajów w drugiej
połowie XV wieku odzwierciedla chronologicznie wcześniejszą strukturę teryto-
rialną. W wieku XIII natomiast, skoro w hetyckich źródłach pojawia się już tylko
Wilusza, kraje te musiały zespolić się w jeden twór polityczny. Tezie tej przeczyć
jednak może datowanie srebrnej misy, na której możliwe jest odczytanie nazwy
Taruisza. Pod uwagę należałoby wziąć okres panowania dwóch królów o imieniu
Tuthalijas (II i IV), a to oznaczałoby, że inskrypcja na misie mogła powstać
w wieku XV lub XIII, a nawet dopiero w XII. Zredagowanie inskrypcji w luwij-
skich hieroglifach, a nie w piśmie klinowym, oraz pewne specyficzne cechy języ-
ka przemawiają za osobą Tuthalijasa IV. To właśnie za jego panowania w tradycji
hetyckiej rozpowszechniły się napisy w hieroglifach luwijskich. Można także
w osobie Tuthalijasa z inskrypcji widzieć jakiegoś późniejszego władcę, niezna-
nego jednak z żadnych innych źródeł. Nie ma natomiast wątpliwości, że tego
rodzaju dokument byłby w XV wieku czymś całkowicie nietypowym, a wręcz
niewyobrażalnym. Oznaczałoby to, że w XIII i XII wieku Wilusza i Taruisza albo
Tarwiza istniały, jako niewielkie państewka, cały czas obok siebie. W ten oto
sposób teza Joachima Latacza, który w występującym w Iliadzie układzie nazw
Troja – Ilios w pierwszej z nich widzi określenie kraju, a w drugiej jego centralnego
miejsca, co miałoby być następstwem zmian w obrębie geografii politycznej, czyli
zlania się w jedno, najpóźniej u schyłku XIV wieku, Wiluszy i Taruiszy, stała się
bezprzedmiotowa. Hetytolożka Heinhold-Krahmer wyraziła poza tym wątpli-
wość, czy obecny w dokumencie z około 1400 roku wariant nazwy Wilusziya
stanowi rzeczywiście starszą wersję nazwy Wilusza. Zwraca uwagę, że wobec tego
wymieniony w tym samym dokumencie kraj Arzawa powinien również pojawić
się w swej starszej formie, mianowicie Arzawiya. Poza tym państwo Wilusziya
określone w nim zostało wrogiem Hetytów, podczas gdy w zawartym około 1280
roku przed Chr. traktacie między Hetytami a Wiluszą podkreśla się, że w czasie
konfliktu zbrojnego z Arzawą Wilusza zachowała się pokojowo. Gdyby jednak
okazało się, że Wilusziya i Wilusza nie są określeniami tego samego kraju, to
wówczas wszelkie równoległe spekulacje nad tożsamością Wilusza-Taruisza
a Ilios-Troja okażą się funta kłaków warte. Poza tym musimy wyraźnie zauwa-
żyć, że podobne albo nawet identyczne nazwy geograficzne pojawiają się w Azji
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Mniejszej także w innych, często nawet daleko od siebie oddalonych regio-
nach83.

Podjęta przez Franka Starkego próba odczytania z pewnego mocno
uszkodzonego hetyckiego dokumentu odległości Wiluszy do morza, która by
odpowiadała położeniu «Troi», nie znalazła akceptacji. W innym dokumencie,
liście władcy Kraju rzeki Seha do króla Hetytów, mowa jest o tym, że pewien
wichrzyciel o imieniu Piyamaradu najechał na krainę Lazpa, którą najczęściej
identyfikuje się z wyspą Lesbos. Z fragmentu wcześniejszego dowiadujemy się
jednak, że przeciwko Wiluszy skierowana została hetycka armia. Na tej podsta-
wie spróbowano ustalić odległość geograficzną między Lesbos a Wiluszą. Wyspa
Lesbos leży nieznacznie na południowy-zachód od Troady. W dokumencie tym
oba te wydarzenia są jednak wyraźnie od siebie oddzielone. Pomijając fakt, że nie
ma pewności co do identyfikacji Lesbos z Lazpą, z dokumentu tego nie wypływa
także żaden geograficzny związek między Lazpą a Wiluszą. Chodzi raczej o wyli-
czenie zdarzeń i trudności, z którymi borykał się król Kraju rzeki Seha na
początku XIII wieku i o których pragnie poinformować swojego hetyckiego
zwierzchnika. Z dokumentu tego nie wynika też, aby Lazpa i Wilusza sąsiado-
wały ze sobą.

We wcześniej już cytowanym dokumencie z drugiej połowy XV wieku
przypisuje się hetyckiemu królowi nie tylko zwycięstwo nad ponad dwudziesto-
ma mniejszymi państewkami, wśród których znajdowały się również Wilusza
i Taruisza, lecz w jego części końcowej jest także mowa o zwycięstwie nad Asz-
szuwą, która według Franka Starkego obejmowała swymi wpływami wcześniej
nazwane krainy; w związku z tym używa on określenia koalicja Aszszuwy. Poza
tym zamierza odnieść nazwę Aszszuwa do Assos na południowym wybrzeżu
Troady i w ten sposób zdobyć argument za lokalizacją Wiluszy i Taruiszy w tej
samej okolicy. Jednak bez wątpienia nie da się usytuować w Troadzie tych

                                                
83 J. D. Hawkins, A Hieroglyphic Luwian Inscription on a Silver Bowl in the Museum of Ana-

tolian Civilizations, Ankara, [w:] Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1996 Yıllığı, Ankara 1997, s. 7-24;
tenże, Studia Troica 15, 2005, s. 193-204 (ten sam tytuł); T. Bryce, [w:] Melchert 2003, s. 69 skłania
się, jak można sądzić, za Tuthalijasem późniejszym; tak samo Freu, Mazoyer 2007, s. 83; Zs. Simon,
Die Ankara-Silberschale und das Ende des hethitischen Reiches, Zeitschrift für Assyriologie 99,
2009, s. 247-269 uważa za „niemożliwe” utożsamienie wymienionej w inskrypcji nazwy z Tarwiszą
(s. 257); o Wilusziya zob. Heinhold-Krahmer 2004, s. 39-42; podobieństwo w nazwach: np. Isinda
w Pizydii i centralnej Licji, Termossos w Pizydii – Telmessos w Licji i Karii, Mira w zachodniej Azji
Mniejszej w epoce brązu – Myra w Licji itp.
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wszystkich dwudziestu państewek. Utożsamienie Aszszuwy z Assos jest jedynie
zabawą z podobnie dźwięczącymi nazwami, gdyż nawet nie mamy pewności,
że wspominany dokument zawiera informację o koalicji związanej z Aszszuwą,
w której skład miałoby wchodzić tych dwadzieścia wspomnianych państewek.
Aszszuwa równie dobrze mogłaby być samodzielnym krajem, całkowicie nieza-
leżnym od tamtych.

W zawartym około 1280 roku traktacie między władcą Alakszandu
z Wiluszy a królem hetyckim jest mowa o tym, że Wilusza, mimo rezerwy pań-
stwa Hetytów, zachowała „na odległość” postawę pokojową. Wywnioskowano
z tego, że geograficzna odległość Wiluszy od Hattuszasz musiała być bardzo du-
ża, taka, która by pasowała do umiejscowienia jej w zachodniej Azji Mniejszej.
Susanne Heinhold-Krahmer zwróciła jednak uwagę, że taki opis usprawiedli-
wiałoby także odizolowane i trudno osiągalne położenie danego kraju. Wobec
tego należy sobie zadać pytanie, czy owo sformułowanie mogło zostać użyte
w znaczeniu przenośnym: Wilusza ‘politycznie trzymała się z dala’ od królestwa
Hetytów, zatem w starciach zbrojnych między Hetytami a krajami sąsiedzkimi
zachowywała neutralność84.

Na koniec rozważmy jeszcze dwa argumenty przytoczone przez archeo-
loga Manfreda Korfmanna, które nadają się do gabinetu osobliwości, jednak
w niewytłumaczalny sposób znalazły oddźwięk w badaniach naukowych. We
wspomnianym już wcześniej traktacie między Wiluszą a Hetytami znajduje się,
w zachowanym fragmentarycznie passusie, słowo apaliunas. Chociaż nie ma
pewności, czy nie chodzi o fragment dłuższego wyrazu, którego początkowe
litery najzwyczajniej zaginęły, Manfred Korfmann zinterpretował to jako hetycką
wersję imienia boga Apollona, którego niektórzy badacze wywodzą z Azji Mniej-
szej. Na wzgórzu Hisarlik, szczególnie w sąsiedztwie bram na cytadeli, znaleziono
stele kamienne, które Manfred Korfmann powiązał z kultem Apaliunasa i z bo-
giem Apollonem, stojącym w Iliadzie po stronie Trojan. Stele zinterpretował jako
typowo anatolijskie, zresztą tak samo jak boga. W rzeczywistości jednak takie

                                                
84 Argumenty Starkego skutecznie obalają Heinhold-Krahmer 2004 i Pantazis 2009 (s. 304

przeciw położeniu Wiluszy nad morzem); w kwestii traktatu z Alakszandu zob. niemieckie tłuma-
czenie J. Friedricha, Staatsverträge des Hatti-Reiches in hethitischer Sprache, część 2, Leipzig 1930,
s. 50-52 i angielskie tłumaczenie G. Beckmana, Hittite Diplomatic Texts, Atlanta 1999, s. 87-93
nr 13; Heinhold-Krahmer 2004, s. 40 oraz moim zdaniem całkiem przekonywającą interpretację
Pantazisa 2009, s. 294-295.
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kamienne stele, usytuowane w podobnych miejscach, spotyka się również bardzo
często w Grecji macierzystej, jak na przykład na cytadeli w Tirynsie. Według
Heinhold-Krahmer ten rzekomo hetycki bóg o imieniu Apalunas czy Apaliunas
został już dawno przez hetytologów odłożony ad acta jako wytwór fantazji, tak
samo jak teza o pochodzeniu Apollona z obszaru Azji Mniejszej.

Drugi argument Korfmanna odnosi się do wspomnianego w traktacie
świętego miejsca o nazwie KASKAL.KUR w Wiluszy. Nazwa KASKAL.KUR
pojawia się także na brązowej tablicy w Hattuszasz oraz w innych hetyckich do-
kumentach i może mieć różne znaczenia: słowo może określać miejsca położone
wyżej, na przykład przejścia w górach, przełęcze górskie, ale także podziemne
cieki wodne, źródła czy rzeki. W Hattuszasz określa prawdopodobnie niewielkie
jezioro. Henryk Schliemann odkrył, poza obszarem cytadeli, w pobliżu zachod-
niego zbocza wzgórza Hisarlik, grotę ze źródłem i częściowo zbadał ją wraz
z Wilhelmem Dörpfeldem. Manfred Korfmann badania te kontynuował; grota
tworzyła wejście do trzech, ciągnących się na sto metrów podziemnych koryta-
rzy, które przebiegały pod platformą wzgórza. Manfred Korfmann odniósł zatem
słowo KASKAL.KUR, pojawiające się w tym traktacie, do groty źródlanej z pod-
ziemnymi korytarzami na wzgórzu Hisarlik. Twierdzi, że geologiczne i mine-
ralogiczne badania pokazują, że ten podziemny system został utworzony już
w III tysiącleciu przed Chr. Joachim Latacz uznał to za ważne odkrycie archeolo-
giczne, które powinno „najbardziej upartych sceptyków (…) zmusić do myśle-
nia”. Niewinna grota źródlana, przed wejściem do której zostały odnalezione
niewielkie baseny wodne z czasów Cesarstwa Rzymskiego, stała się dla niego
„małym podziemnym zbiornikiem zalewowym”. W konkluzji stwierdza, że „był-
by to dziwaczny przypadek, gdyby ten poświadczony w dokumentach ‘podziem-
ny ciek wodny w kraju Wiluszy’ [wspomniane w traktacie KASKAL.KUR!
– autor] nie byłby identyczny z odkrytym dzięki wykopaliskom Manfreda Kor-
fmanna prastarym wodociągiem na wzgórzu Hisarlik”. A jednak istnieją takie
dziwaczne przypadki i to nie tylko dlatego, że interpretacja KASKAL.KUR
z traktatu Alakszandu jako podziemnego cieku wodnego nie jest potwierdzona,
lecz także dlatego, że Korfmann i Latacz nieprawidłowo podają datowanie wodo-
ciągu na wzgórzu Hisarlik, wynikające z badań przyrodoznawczych. Z poświęco-
nych temu zagadnieniu publikacji wyraźnie wynika, na podstawie badań martwicy
wapiennej, że na okres brązu datowane być mogą jedynie przednia część groty
oraz biegnący sto piętnaście metrów dalej na wschód prostopadle wyżłobiony
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szyb. Próbki martwicy oraz sposób wykonania wskazują natomiast, że system
przejść, mierzący około stu metrów, pochodzić może wyłącznie z czasów Cesar-
stwa Rzymskiego. Dopiero wówczas grotę i szyb połączono długą sztolnią. In-
nymi słowy KASKAL.KUR Manfreda Korfmanna powstało, mając na uwadze
aktualny stan badań, w większej swej części ponad tysiąc lat po pojawieniu się
nazwy KASKAL.KUR w traktacie między Wiluszą a Hetytami. Przede wszystkim
zaskakuje jednak fakt, że w literaturze naukowej w ciemno przyjęto interpretację
tekstów hetyckich, dokonaną przez archeologa, który, poza powierzchowną
znajomością łaciny, nie ma żadnego przygotowania w zakresie języków starożyt-
nych. Nie mniejsze zastrzeżenia wzbudza jednak obserwacja, jak bez żadnej re-
fleksji zafałszowano wyniki badań przyrodniczych, i to w projekcie tak bardzo
podkreślającym swą interdyscyplinarność85. Przykład ten pokazuje, jak w świecie
nauki rodzi się autorytet. Po kimś, kto prowadzi wykopaliska w «Troi», można
spodziewać się wszystkiego – ale nie niewiedzy i mistyfikacji!

Tuż przed zawarciem traktatu z około 1280 roku w Wiluszy doszło do
niepokojów; interweniowali Hetyci. W cytowanym już liście króla Kraju rzeki
Seha z początków XIII wieku mowa jest najpierw o hetyckich oddziałach, które
najwidoczniej przemaszerowały przez jego ziemię, ciągnąc przeciwko Wiluszy.
Niestety nie możemy z tekstu wywnioskować, z której strony nadeszły wojska
hetyckie, nie ma natomiast wątpliwości, że Kraj rzeki Seha graniczył z Wiluszą.
Aby w Wiluszy, zgodnie z wolą jej króla Alakszandu, przywrócić dawny układ
sił, hetycki król Muwatallis II musiał najpierw pokonać kraj Masa. W traktacie

                                                
85 Na temat Apollona-Apaliunasa zob. rozbieżne poglądy W. Burkerta, Apellein und Apollon,

Rheinisches Museum 118, 1975, s. 1-21 oraz R. Beekes, The Origin of Apollo, Journal of Ancient
Near Eastern Religions 3, 2003, s. 1-21; sceptycznie o koncepcji anatolijskiego Apaliunasa-
Apollona wypowiada się M. Hutter, [w:] Melchert 2003, s. 267, a Heinhold-Krahmer 2004, s. 54-55
zdecydowanie go odrzuca; stele w basenie Morza Egejskiego: S.P. Morris (zob. przyp. 74) s. 66;
o znaczeniu Kaskal.Kur zob. H. Otten, Die Bronzetafel aus Boğazköy – Ein Staatsvertrag Tudhali-
jas IV, Wiesbaden 1888, s. 34; Heinhold-Krahmer 2004, s. 31, 54; grota ze źródłem na Hisarliku:
N. Frank, A. Mangini, M. Korfmann, The Dating of the Trojan Water Quarries, Archaeometry 44,
2002, s. 305-314 (artykuł pokazuje, w jaki sposób Manfred Korfmann wtrącał się w badania na-
ukowo-przyrodnicze, z których nic nie rozumiał, swą interpretacją fałszując wyniki); Chr. Wol-
kersdorfer, J. Göbel, Studia Troica 13, 2003, s. 162: „Konstrukcyjnie można w sztolni wyodrębnić
dwie fazy budowlane, młodszą i starszą. Część przednia oraz około stu piętnastu metrów dalej na
wschód położony szyb nr 4 mogły, co pokazuje także datowanie martwicy, powstać już w okresie
brązu, podczas gdy w tylnych częściach widoczne są ślady wrębów i drążenia z dwóch przeciwleg-
łych stron, co m.in. w czasach rzymskich było praktyką normalną”.



Wilusza i Taruisza

123

między nim a Alakszandu ten ostatni zobowiązany był, jako wasal, do dostarcza-
nia kontyngentów wojskowych. Dotyczyło to po pierwsze sytuacji, gdyby wybu-
chła wojna z wrogami spoza państwa hetyckiego, jak Egipt czy Babilonia; po
drugie zaś, gdyby doszło do niepokojów w obrębie hetyckiej strefy wpływów na
terenie zachodniej Azji Mniejszej. Chodziło w tym wypadku o taki scenariusz,
w którym król Hetytów musiałby podjąć kampanię zbrojną z terenów państw
Karkisza, Masa, Lukka i Warsziyala, lub też jej poprowadzenie zleciłby swemu
wodzowi. Susanne Heinhold-Krahmer w jednej ze swych prac wykazała, że takie
sformułowanie zakłada geograficzną bliskość Wiluszy i wspomnianych państw.
Powołała się przy tym na podobne zobowiązania sojusznicze wobec króla Hety-
tów, Tuthalijasa IV, znane ze wspomnianej już płyty brązowej z Boğazköy, na
które musiał przystać władający Tarhuntassą Kurunta. Król Alakszandu został
także zobowiązany do udzielenia pomocy królowi kraju Mira, w przypadku gdy-
by zaatakowali go wrogowie. Miał także ująć i dostarczyć do Hattuszasz ewentu-
alnych zbiegów z królestwa hetyckiego, którzy chcieliby uciekać przez terytorium
Wiluszy. Poza tym miał zdecydowanie występować przeciwko wrogom, którzy
zbliżyliby się do Wiluszy, względnie zagrażaliby jej wspólnej granicy z państwem
hetyckim, albo też chcieli przemaszerować przez jej ziemie z zamiarem zaatako-
wania królestwa hetyckiego. Ponadto władca Wiluszy był zobowiązany do poin-
formowania króla hetyckiego o tego typu zajściach w Arzawie i Kraju rzeki Seha,
co ma sens tylko wtedy, jeśli państwa te leżały w odpowiedniej geograficznej
bliskości obok siebie. Na podstawie tych ustaleń można założyć, że Wilusza nie
leżała na wybrzeżu, lecz wewnątrz półwyspu oraz stosunkowo blisko królestwa
hetyckiego. Wspomniane zobowiązania sojusznicze w przypadku wojny w za-
chodniej Azji Mniejszej mają sens tylko wtedy, jeśli wymienione kraje leżały
w okolicy Wiluszy (Ryc. 3, s. 137). O Warsziyalli nie wiemy nic ponadto, że jest
identyczna z Warsziyą, wspomnianą w związku z wojną z Aszszuwą. Karkiszę
utożsamia się zazwyczaj z Karią; Masa natomiast pojawia się jako jeden z celów
kampanii króla hetyckiego Suppiluliumasa II w południowej i południowo-
-zachodniej Azji Mniejszej w odkrytej w 1986 roku w Hattuszasz tak zwanej
inskrypcji zamku południowego. Nie ma też wątpliwości, że Lukkowie, wspom-
niani w traktacie z Alakszandu, należeli także do tego obszaru geograficznego
i przynajmniej w dużej części utożsamiani byli z mieszkańcami późniejszej an-
tycznej Licji. Hetytolog Gerd Steiner wykazał ostatnio, że w innych hetyckich
tekstach krainy Karkisza i Masa pojawiają w związku z Lukkami i wobec tego
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muszą przynależeć do południowo-zachodniej Azji Mniejszej. Za tym przemawia
również fakt, że występujący przeciw Hetytom władca Miry, Maszhuiluwa, uciekł
do Masy, a wojska Masy wkroczyły na teren Wiluszy. Zobowiązania króla Alak-
szandu z Wiluszy, że w razie konieczności udzieli pomocy królowi Miry, mają
sens tylko wtedy, gdy założymy, że oba te kraje leżały stosunkowo blisko siebie.
Pozostaje kwestią nierozwiązaną, czy Mira leżała na południe, a Kraj rzeki Seha
na północ od rzeki Hermos, ale również i Sehę powinniśmy lokalizować w są-
siedztwie Wiluszy. Niestety nie wiemy, jak wyglądała mapa zachodniej Azji
Mniejszej kierując się dalej na północ. Trudno jednak przyjąć, aby leżała tam
Wilusza; w świetle przytoczonych danych powinniśmy ten kraj lokalizować
w południowo-zachodniej Azji Mniejszej, co przyjmują także Susanne Heinhold-
Krahmer i Gerd Steiner.

Za tym przemawia także fakt, że na początku XIII wieku Wilusza, łącznie
z Mirą i Krajem rzeki Seha, zaliczona została przez króla hetyckiego do krajów
Arzawy. Z tak zwanego listu z Milawandy, datowanego na koniec XIII wieku,
dowiadujemy się, że król Wiluszy o imieniu Walmu zatrzymał się na pewien czas
albo w Milawandzie, albo też w położonej w pobliżu krainie, dokąd uciekł
najprawdopodobniej w wyniku rewolty w Wiluszy. W badaniach naukowych
akceptację znalazło utożsamienie Milawandy z Miletem, ponieważ odkryto tam po-
zostałości osadnictwa kreteńsko-minojskiego, a następnie mykeńskiego. Wpraw-
dzie ta identyfikacja nie jest całkowicie pewna, jednak Milawanda, kraj względnie
miejscowość, lokalizowana być musi w południowej lub południowo-zachodniej
Azji Mniejszej, w pobliżu wybrzeża. To właśnie z Milawandy wspomniany wcze-
śniej buntownik Piyamaradu podejmował akcje przeciwko Wiluszy. Utrzymywał
kontakty z królem kraju Ahhijawa, który, jak mamy podstawy sądzić, kontrolo-
wał wyspy położone przy południowym i południowo-zachodnim wybrzeżu Azji
Mniejszej oraz część kontynentalną Azji Mniejszej i przynajmniej częściowo
także obszar Milawandy. Imię króla Wiluszy, Alakszandu, którego greckim od-
powiednikiem może być Aleksander, mogłoby wskazywać na wpływy mykeńsko-
-greckie z początków XIII wieku. Jednak Joachim Latacz nie jest skłonny, aby
Alakszandu z Wiluszy utożsamiać z Aleksandrem alias Parysem z Iliady, słusznie
zauważając, że Aleksander był w czasach mykeńskich powszechnym imieniem
greckim. Jego nadanie jednemu z członków dynastii królewskiej może świadczyć
o czasowych ścisłych kontaktach między Wiluszą a tym obszarem w południo-
wo-zachodniej Azji Mniejszej, który pozostawał pod wpływem mykeńskim, przy
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czym znaleziska kultury mykeńskiej, posuwając się dalej na północ, spotyka się
coraz rzadziej, a import produktów ze świata mykeńskiego był na wzgórzu Hisar-
lik raczej rzadkością. Znalezione tam fragmenty tak zwanej ceramiki mykeńskiej
są w przeważającej mierze lokalnymi imitacjami (zob. niżej, s. 180)86.

Zrekapitulujmy dotychczasowe rozważania: Wilusza to kraj, a nie miej-
scowość, w przeciwieństwie do Ilios. Dane zawarte w dokumentach hetyckich
wskazują na jego położenie w południowo-zachodniej części Azji Mniejszej, a nie
w Troadzie. Nie można wykazać żadnego geograficznego związku między kraja-
mi Wilusza a Taruisza, a tym bardziej takiego utożsamienia nazw, które odpo-
wiadałoby relacji Ilios / Troja. Ponieważ Taruisza pojawia się, jak dotąd, tylko
w dwóch dokumentach, na podstawie których nie możemy jednak rozstrzygnąć
miejsca jej położenia, należy w konsekwencji postawić pytanie o dokładną lokali-
zację Wiluszy na terenie południowo-zachodniej Azji Mniejszej. Interesującą
propozycję, wartą uwagi, zaoferował Vangelos Pantazis. Badacz ten zwrócił uwa-
gę na występowanie, zdumiewająco dotąd przeoczane, nazwy Wilusza na połu-
dniu Frygii. Jak wcześniej wspomnieliśmy (zob. wyżej, s. 116-117), znajduje się
tam poświadczona w źródłach miejscowość o nazwie Ilouza. Nie jest to jej pier-
wotna nazwa grecka, lecz z wszelką dozą prawdopodobieństwa zgrecyzowana
wersja anatolijskiej Wiluszy. W przypadku Ilouza chodzi o antyczną polis i o wcze-
snobizantyńskie biskupstwo w prowincji Pacatiana, w obrębie arcybiskupstwa
Laodycei we Frygii. Wprawdzie miejscowość ta pojawia się w wykazach miejsco-

                                                
86 Heinhold-Krahmer 2003; 2004; taż, Zur Lage des hethitischen Vasallenstaates Wiluša im

Südwesten Kleinasiens, [w:] De Hattuša à Memphis: Jacques Freu in honorem, red. M. Mazoyer,
S.H. Aufrère, Paris 2013, s. 59–74; przy interpretacji względnie tłumaczeniu postanowień umowy
z Alakszandu mogła wykorzystać prace J. Friedricha i Beckmanna (cyt. w przyp. 84); por. Steiner
2007; Pantazis 2009, szczególnie s. 299-300, 302-205; położenie Masy we Frygii: Haider 2003,
s. 184-185 z przyp. 43; s. 188 rys. 2; A.M. Wittke, Musker und Phryger (TAVO B 99), Tübingen
2004, s. 185-190, s. 275-277; za lokalizacją Masy na przykład w obrębie górnego biegu rzeki Her-
mos i Sangarios oraz na południe od nich przemawiałaby informacja zawarta we fragmencie 13.
relacji króla hetyckiego Mursilisa II o czynach jego ojca Suppiluliumasa I; przed jego wstąpieniem
na tron, to jest przed połową XIV wieku, Masa dokonywała najazdów na kraje, które Hawkins
1998, s. 29-30 umiejscowił w północnej Anatolii, jak na przykład Kassija, o ile propozycja ta jest
słuszna; o Karkisza-Kariach: O. Carruba, Der Name der Karer, Athenaeum 88, 2000, s. 49-57,
szczególnie s. 49-50; o Alakszandu: Latacz 2005, s. 370 przyp. 167; na tabliczkach z pismem linear-
nym B poświadczone jest imię A-re-ka-sa-da-ra, które prawdopodobnie jest identyczne z ‘Aleksan-
dra’ (MY V 659,2); Wathelet 1988, s. 66 wątpi, czy Alakszandu rzeczywiście odpowiada greckiemu
imieniu Aleksander; por. także Freu, Mazoyer 2008, s. 90-117.
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wości i na listach biskupstwa dopiero od V wieku po Chr., ale mamy przecież
świadomość, że nie dysponujemy pełną wiedzą o polis z czasów antycznych
w Azji Mniejszej. Nie tak dawno temu w licyjskiej Patarze odkryto, co jest do-
brym przykładem, listę połączeń drogowych, na której pojawiają się nieznane
dotąd miejscowości. A przecież Licja należy do obszarów o bogatej dokumentacji
epigraficznej i generalnie w zakresie źródeł pisanych. W jednym ze sprawozdań
z kampanii wojennej Mursilisa II wymieniona jest miejscowość o nazwie Aura,
ważny punkt w hetyckiej strefie granicznej od strony kraju Mira. Ale następny
ślad Aury pojawia się dopiero w okresie późnego Cesarstwa i czasach wczesnobi-
zantyńskich, w nawiązujących do niej nazwach krain i miejscowości. Możliwość
identyfikacji Ilouza = Wilusza w południowej Frygii należy więc potraktować
całkowicie serio. Antycznej polis czy też biskupiej metropolii Ilouza nie potrafimy
co prawda ściśle zlokalizować. Dzięki jednak wtopieniu się jej w toponomastycz-
ną grupę takich nazw jak Pepouza, Bria, Sebaste oraz Akmoneia możemy mniej
więcej określić jej położenie. Niewątpliwie Ilouza leżała w rejonie, w którym
znajdowały się znaczące w epoce brązu osady usytuowane na wzgórzach, wśród
nich prahistoryczny Beycesultan, położony w górnym obszarze rzeki Meander.
Przeprowadzono tam, niestety mało konsekwentnie, wykopaliska, które wydobyły
na światło dzienne ważną budowlę pałacową ze środkowej epoki brązu. Odsłonięto
także osiedle z późnego brązu, wywierające o wiele mniejsze wrażenie, ale jego
substancja budowlana przyciąga jednak uwagę. Zdaniem archeologa Setona
Lloyda może tu chodzić o centrum małego księstwa, co odpowiadałoby znacze-
niu Wiluszy w źródłach hetyckich. Drugi z archeologów kierujących pracami
wykopaliskowymi, James Mellaart, interpretuje odkryte pozostałości z późnej
epoki brązu jako pałac, o wymiarach 60 x 60 m, otoczony silną linią umoc-
nień. Ponad ruinami z okresu brązu powstało, datowane na VI – XII wiek po
Chr., umocnione osiedle bizantyńskie wraz z wczesnobizantyńską bazyliką. Nie-
stety dotycząca go dokumentacja archeologiczna nie została dotąd opublikowa-
na. Niewykluczone jednak, że mamy do czynienia z pozostałościami biskupstwa
Ilouza. Wprawdzie nieco dalej na północ, nieopodal tureckiej miejscowości Çivril,
znajduje się kolejne ważne osiedle na wzgórzu, gdzie odkryto fragment naczy-
nia ceramicznego z luwijskim napisem hieroglificznym. Datowany on jest na
XIV/XIII wiek i potwierdza zarazem obecność biegłego w tym piśmie pisarza.
Nie znaleziono dotąd żadnej sensownej możliwości powiązania którejkolwiek
z występujących w źródłach hetyckich nazw miejscowości z jednym z dwóch
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tych wzgórz. Dotyczy to także propozycji Davida Hawkinsa, który chciałby
w osiedlu na wzgórzu Beycesultan widzieć centrum kraju Kuwalija. Wydaje się,
że w XIII wieku kraj ten podlegał Mirze87.

Duża liczba państewek, które hetyckie źródła lokują w zachodniej Azji
Mniejszej, pozwala przyjąć, że ich obszar ograniczał się często tylko do jednej
żyznej doliny czy też małego regionu górskiego; nie były więc większe od po-
wierzchni współczesnych powiatów polskich [średnio od kilkuset do ok. 2 tys.
km2 – tłumacz]. Musimy zatem liczyć się z bardzo rozdrobnioną geografią poli-
tyczną w południowo-zachodniej Azji Mniejszej. Nie ma więc przeszkód, aby
Wiluszę umiejscawiać w południowej Frygii. Propozycja Joachima Latacza, aby –
mając na uwadze traktat, zawarty około 1280 roku między Alakszandu a królem
Hetytów – przypisać Wiluszy dużo większe terytorium i konsekwentnie znaczącą
rolę, którą można by porównać z pozycją Ugarit w północnej Syrii, jest niedo-
rzeczna. W sposób przekonujący i jednoznaczny odrzuciła ją Susanne Heinhold-
-Krahmer (zob. niżej, s. 255, przypis 151).

Na tym etapie rozważań możemy stwierdzić, że zawarte w źródłach he-
tyckich wskazówki o położeniu Wiluszy przemawiają za jej lokalizacją w połu-
dniowo-zachodniej Azji Mniejszej. W południowej Frygii da się wykazać w tym
czasie nazwę (F)Ilouza = Wilusza. Co prawda jako toponim pojawia się tam do-
piero w okresie późnoantycznym, ale może być przetworzoną formą pierwotnej
nazwy kraju. Ponieważ występowanie takich samych lub podobnych nazw miej-
scowości w różnych regionach Anatolii jest zjawiskiem częstym, nie można
traktować tego faktu jako ostatecznego dowodu na lokalizację wymienianej
w hetyckich źródłach Wiluszy w południowej Frygii. Pojawienie się jednak
w tym regionie w okresie brązu dużych osiedli na wysokich wzniesieniach, czyni
lokalizację tego hetyckiego państwa wasalnego właśnie tutaj wysoce prawdopo-

                                                
87 Pantazis 2009, s. 305-307 z odesłaniem do akt soborowych z lat 431-879 (zob. W.M. Ramsay,

Cities and Bishoprics of Phrygia II, Oxford 1897, s. 61), wykazu biskupstw (Notitiae Episcopatuum
7,404; 9,286,10 col. 1,339; 13,345) i późnoantycznych polis (Hierokles, Synekdemos, p. 667,
9 ed. Honigmann); Latacz 2010, s. 32 próbuje zdyskredytować Pantazisa: „emerytowany nauczyciel
z Nikaia, dzielnicy Pireusu”; o Aura i Çivril zob. Mellaart 1974, s. 494; Strobel 2008, s. 34-35, 43;
Beycesultan: Lloyd, Mellaart 1962-1965; Lloyd 1972; M. Mellink, Beycesultan: A Bronze Age Site in
Southwestern Anatolia, Bibliotheca Orientalis 24, 1967, s. 3-9; Mellaart 1974; tenże, Beycesultan,
[w:] Ancient Anatolia. Fifty Years’ Work by the British Institute of Archaeology at Ankara, red.
R. Matthews, London 1998, s. 61-68; J. Mellaart, A. Murray, Beycesultan III 2: Late Bronze Age and
Phrygian Pottery, and Middle and Late Bronze Age Small Finds, Ankara 1995; Wright 2007.
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dobną. Dokumenty hetyckie, jakby na to nie patrzeć, sugerują umiejscowienie
Wiluszy w południowo-zachodniej części Azji Mniejszej.

Poza tym dysponujemy wzmiankami o interwencjach Hetytów w tym
rejonie. Zachowały się także hetyckie zabytki. Natomiast nic podobnego nie
możemy powiedzieć o Troadzie. Nie tylko, że nie ma żadnego dowodu na jej
obecność w hetyckich tekstach, to również nie odkryto w tym rejonie żadnego
znaleziska, które można by jednoznacznie przypisać Hetytom. Znaleziona na
wzgórzu Hisarlik luwijska pieczęć z brązu (zob. niżej, s. 223) pochodzi z warstwy
datowanej na około 1100 rok albo nawet później, ale wtedy z pewnością nie ist-
niała tam żadna siedziba władcy, a może nawet żadna znacząca osada. Prawdo-
podobnie znalezisko to zostało przywleczone w to miejsce przez przybyłych tu
Traków lub Greków, jako łup z jakiejś wyprawy rabunkowej. Nie dowodzi więc
ani kontaktów polityczno-dyplomatycznych ze światem hetycko-luwijskim, ani
też zamieszkiwania na wzgórzu Hisarlik ludności mówiącej po luwijsku. Kurt
Bittel słusznie stwierdził, że

Troja VI w bardzo istotnym punkcie (...) wyraźnie dystansuje się od wnętrza Azji
Mniejszej: nawet w najmniejszym stopniu nie ma udziału w kwitnącej w tym czasie
(...) gliptyce (...). Troja VI znajdowała się prawdopodobnie poza kręgiem, w którym
owa pieczęć służyłaby uwiarygodnianiu prawomocnych transakcji.

Jacques Freu wskazuje, że w przypadku, gdyby Wilusza leżała na wzgó-
rzu Hisarlik, to całkowity brak na nim tabliczek z pismem klinowym uznać by
należało za coś zdumiewającego88.

W kontekście problemu Wiluszy badacze odwołują się do wielokrotnie
pojawiającego się w źródłach hetyckich królestwa Ahhijawa (Tabl. 2). Zamiesza-
ne ono było w sprawę antyhetyckiego buntownika Piyamaradu. Interweniował
on w jakiejś formie, prawdopodobnie z terytorium Milawandy, utożsamianej
z Miletem, w wewnętrzne sprawy Wiluszy. Przypuszczalnie do Milawandy
uciekł, jak widzieliśmy, Walmu, król Wiluszy, nie mogąc sprostać wewnętrznym
napięciom. Hetyci dostrzegali w Milawandzie wyraźne wpływy Ahhijawy i dlate-

                                                
88 K. Bittel, recenzja książki Blegen et alii, Troy. The Sixth Settlement (1953), Gnomon 28,

1956, s. 251-252; por. także Morris 2006, s. 294: „In the meantime, we can only conclude that the
case for Hisarlik being the capitol of a Hittite vassal state remains unproven”; Freu 1999, s. 115
lokalizuje Wiluszę w dolinie rzeki Kaystros i na przesmyku, który rozciąga się od Efezu do Smyrny;
pieczęć z brązu: M. Korfmann, Studia Troica 6, 1996, s. 25-30; D. Easton, D. Hawkins, tamże,
s. 111-113.
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go właśnie od jej króla zażądali wydania Piyamaradu. Ahhijawa była bez wątpie-
nia ważnym królestwem, mimo że w hetyckich dokumentach nie pojawia się tak
często jak inne państwa Bliskiego Wschodu. W niektórych dokumentach z XIII
wieku król Hetytów nazywa króla Ahhijawy sformułowaniem „mój brat” i tym
samym oficjalnie traktuje go jako równorzędnego władcę, nawet, gdyby było to
tylko pochlebstwo, wynikające z konkretnych okoliczności politycznych.

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób Joachim Latacz – wprawdzie nie jako
pierwszy! – wykorzystuje informacje z hetyckich dokumentów o królestwie
Ahhijawa. Widzi w tym państwie wroga Trojan w Iliadzie Homera! Najeźdźcy
określani są trzema terminami: Achaioi, Danaoi i Argeioi. Imiona te mogą każ-
dorazowo określać ogół Greków. Ale według Joachima Latacza w czasach, gdy
żył Homer, co najmniej nazwy Achaioi i Danaoi, a Argeioi prawdopodobnie, nie
oznaczały już określenia Greków jako całości. Brak było wówczas terminu, który
by można uznać za określenie wszystkich Greków. W konsekwencji więc nazwy
te mogą pochodzić z czasów mykeńskich, a to oznaczałoby, że Achaioi mogliby
być odpowiednikiem występującej w źródłach hetyckich nazwy kraju Ahhijawa,
Danaoi natomiast kraju Danaja, występującego w dokumentach egipskich,
a Argeioi jeszcze starszym, sięgającym pierwszej połowy drugiego tysiąclecia,
określeniem Greków. A to dlatego, że kraj wokół Argos miałby być wówczas
najważniejszym ośrodkiem w południowej części Półwyspu Bałkańskiego.

Wszystkie te argumenty są jednak nie do utrzymania. Jeśli chodzi o Argos,
wyniki badań archeologicznych potwierdzają wprawdzie pewne jego znaczenie
w przedmykeńskiej Argolidzie, ale w stopniu skromnym. Osada ta w czasach
mykeńskich nie odgrywała roli, którą można by porównać z pozycją Myken czy
Tirynsu. W związku z tym miejscowość ta nie została wspomniana w omawia-
nym wyżej (s. 104-106) egipskim dokumencie z roku około 1400, który wymienia
najważniejsze ośrodki na Peloponezie. Argos nabrało znaczenia dopiero w okre-
sie archaicznym; określenie Greków jako Argeioi w Iliadzie Homera odpowiada
zatem stosunkom panującym w czasie powstawania pisemnej wersji Iliady, gdy
Argos przejęło rolę Myken jako centrum Argolidy. Określenie ogółu Greków
jako Argeioi z perspektywy czasów mykeńskich byłoby w każdym razie anachro-
niczne. To samo odnosi się również do pozostałych dwóch pojęć: w źródłach
egipskich nazwa krainy Danaja oznacza tylko Peloponez, a nie całą Grecję. Loka-
lizacja królestwa Ahhijawy i jego rozmiary są wątpliwe. Twierdzenie Joachima
Latacza, że jakoby Teby miały być centrum tego królestwa, nie ma żadnej pod-
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stawy źródłowej. Niewiadomo, czy Ahhijawa choć częściowo leżała w Anatolii,
jak zakładają niektórzy badacze, czy też panowała nad egejskim światem wysp,
z ewentualnym ośrodkiem centralnym na Rodos, czy też, jak twierdzi Gustav
Adolf Lehmann, należy utożsamiać ją z nazwanym w egipskich źródłach około
1200 roku „obcym krajem morza” – Aquaiwaszą, którego centrum leżało w pół-
nocno-środkowej Grecji (południowa Tesalia i Lokryda), albo w basenie Morza
Egejskiego, na Krecie lub Cyprze. Wszystkie te koncepcje są kontrowersyjne,
ponieważ żadna z nich nie jest wsparta jakimkolwiek wiarygodnym źródłem!

Pogląd Gustava Lehmanna uwzględnia przynajmniej fakt, że w Iliadzie
termin Achaioi oznacza nie tylko wszystkich Greków, lecz także odrębną grupę
ludności w północnej części Grecji środkowej, z której wywodził się Achilles.
Takie lokalne czy też regionalne zawężenie nazwy jest oczywiste w przypadku
Argeioi, a to samo możemy odnieść do Danajów (Danaoi) z okresu powstawania
Iliady, ponieważ żyjący w tym samym czasie Hezjod tak nazywa tych wojowni-
ków, którzy przybyli z Argos na wyprawę przeciwko Tebom. Twórca Iliady każ-
de z tych trzech pojęć rzeczywiście przypisywał odrębnym ludom greckim, czego
dowodzi częste określanie ogółu Greków nazwami Panachaioi oraz Panhellenes
(pan = cały, wszystek). Zdaniem Wolfganga Kullmanna ma to sens tylko wtedy,
gdy przyjmiemy, że za życia autora Iliady „określenia Hellenes i Achaioi mogły
być ciągle błędnie rozumiane jako nazwa plemienna”. Wynika z tego wniosek, że
stosowanie nazw Achaioi, Argeioi oraz Danaoi na określenie wszystkich Greków
„przynajmniej w czasach twórcy Iliady jeszcze się nie utrwaliło. Trudno jest więc
epickim terminom zbiorczym przypisać proweniencję mykeńską”. Nawet Joa-
chim Latacz próbuje, adekwatnie do sytuacji, co spotkało się zresztą z akceptacją
Wolfganga Kullmanna, wyjaśnić alternatywne stosowanie w Iliadzie tych trzech
nazw, określających greckich najeźdźców. Otóż uważa on, że poeta

używa zamiennie (tych) nazw każdorazowo ze względu na wymogi metryczne (…).
Ich współistnienie w obrębie utworu (…) byłoby naturalną konsekwencją ich róż-
norodnej struktury metrycznej (…). Właśnie ta różnorodność spowodowała (…),
że ich współwystępowanie doskonale odpowiadało wymogom heksametru (…),
ponieważ poeta (…) mógł (…) najeźdźców jednym określeniem zbiorczym (…)
ulokować w niemal każdym miejscu wiersza, wybierając każdorazowo tę z trzech
nazw, która w danej chwili najlepiej odpowiadała warunkom metrycznym utworu89.

                                                
89 Latacz 2005, s. 150-165, 338-341; Kullmann 2002, s. 126-127; o Argos zob. M. Piérart, Genèse

et développement d’une ville à l’ancienne: Argos, [w:] M. Reddè et alii, La naissance de la ville dans
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Oznacza to jednak, że Joachim Latacz jest w błędzie, gdy sądzi, mając na
uwadze występowanie w źródłach bliskowschodnich takich nazw jak Ahhijawa,
Aquaiwasza i Danaja, że stanowią one „tło historyczne opowieści Homera”.
A jeszcze bardziej dlatego, że w Iliadzie nie ma mowy o żadnym zasadniczym
konflikcie, którego częścią byłby ewentualny atak Ahhijawy na Wiluszę, to jest
o sporach między Ahhijawą a Hetytami. Źródła pochodzące ze starożytnego
Bliskiego Wschodu nie wnoszą nic, co mogłoby przyczynić się do wyjaśnienia
problemu wojny trojańskiej. Nie dostarczają też żadnych danych w kwestii
identyfikacji Wiluszy z Ilios. O jakimś ataku Ahhijawy, Danai czy Aquaiwaszy na
Wiluszę w żadnym z tych źródeł nie ma ani słowa. Można by mówić co najwyżej
o wojennej kampanii króla Hetytów Muwatallisa II w początkach XIII wieku,
skierowanej przeciwko Wiluszy. W tym wypadku chodziło jednak najwyraźniej
tylko o rozstrzygnięcie dynastycznych sporów, a nie o oblężenie czy wręcz znisz-
czenie kraju bądź jego centrum władzy.

Należy ponadto uwzględnić fakt, że utożsamienie greckich Achaioi z po-
świadczonym w hetyckich dokumentach królestwem Ahhijawa i z nazwanym
w egipskich źródłach państwem Aquaiwasza pozostawia pewne wątpliwości.
Językoznawcy Gerd Steiner i Ivo Hajnal odrzucili niedawno tezę o tej identycz-
ności. Ivo Hajnal już w roku 2003, a ponownie podczas sympozjum, które miało
miejsce w Innsbrucku 13-14 listopada 2008 roku, uznał termin Ahhijawa za ory-
ginalną anatolijską nazwę etniczną i wykluczył jakiekolwiek jej powiązanie
z greckimi Achaioi. Ahhijawa odpowiadałaby raczej innemu anatolijskiemu to-
ponimowi z epoki brązu, a mianowicie Hijawa w Cylicji. Nie można go jednak
łączyć z greckimi przybyszami, czyli z Achaioi, ponieważ dotarli oni tam naj-
wcześniej w trakcie wędrówki tak zwanych Ludów Morza około roku 1200,

                                                                                                                     
l’antiquité, Paris 2003, s. 49-70, szczególnie s. 58; G.A. Lehmann, Die ‘politisch-historischen’
Beziehungen der Ägaiswelt des 15.-13. Jhs. v. Chr. zu Ägypten und Vorderasien: Einige Hinweise,
[w:] Zweihundert Jahre Homer-Forschung. Rückblick und Ausblick, red. J. Latacz, Stuttgart,
Leipzig 1991, s. 105-126; tenże, Umbrüche und Zäsuren im östlichen Mittelmeerraum und
Vorderasien zur Zeit der ‘Seevölker’ - Invasionen um und nach 1200 v. Chr., Opladen 1985; tenże,
Umbrüche und Zäsuren im östlichen Mittelmeerraum und Vorderasien zur Zeit der ‘Seevölker’
– Invasionen um und nach 1200 v. Chr. Neue Quellenzeugnisse und Befunde, Historische Zeit-
schrift 262, 1996, s. 1-38; por. Freu, Mazoyer 2008, s. 102-106 (centrum Ahhijawy były Mykeny);
o państwie Ahhijawa zob. także literaturę przytoczoną przez T. Schmitta, Kein König im Palast,
Historische Zeitschrift 288, 2009, s. 318-319 przypis 137,138; Hezjod, fr. 193,6 M./W.; Panachaioi:
Iliada II 104 i wielokrotnie; Panhellenes: Iliada II 530.
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a może nawet później. Nie można wykluczyć, że Ahhijawa była królestwem mor-
skim, obejmującym Cylicję z wybrzeżem, Cypr i wyspy (południowo)egejskie,
zwłaszcza Rodos, z ludnością mykeńsko-grecką, jak również południowo-
zachodnie części Azji Mniejszej. Doskonale koincyduje to z królestwem Ahhija-
wa z hetyckich dokumentów, jak również z zaliczeniem w źródłach egipskich
Aquaiwaszy do Ludów Morza90. Są to jednak, rzecz jasna, tylko hipotezy.

Podsumujmy zatem:
1. Teksty hetyckie i inne źródła orientalne nie dają żadnych punktów za-

czepienia dla tezy, jakoby Iliada opowiadała prawdziwą historię z późnej epoki
brązu. Nie ma w nich ani informacji o konfliktach, które mogłyby doprowadzić
do wojny trojańskiej, ani też kulis takowej wojny. Założenie, że mykeńskie króle-
stwo Ahhijawa znajdowało się w Grecji kontynentalnej i utożsamienie go
z Achajami z Iliady jest jedynie przypuszczeniem, a źródła nie poświadczają żad-
nej wojny między Ahhijawą a Wiluszą. Iliada nie wspomina także o Hetytach,
którzy w późnej epoce brązu tworzyliby polityczno-militarne środowisko (połu-
dniowo-)zachodniej Azji Mniejszej i odgrywali w nim wiodącą rolę. Byłby to
także istotny historyczny element wojny trojańskiej, którego jednak w dziele
brakuje.

                                                
90 Przeciw Lataczowi przekonywające argumenty przytacza Kullmann 2002, s. 124-128; zob.

także krytykę wywodów Latacza przeprowadzoną przez Morrisa 2006, s. 292-293; Hajnal 2003,
s. 35-42; jak często pojawia się problem lokalizacji Ahhijawy, pokazują Heinhold-Krahmer 2003a.
2007 i Steiner 2007, a także Marek 2010, s. 127-128; o Mykeńczykach na wybrzeżu Azji Mniejszej
zob. M. H. Kan, Mycenaean Involvement on the Anatolian Coastline, [w:] SOMA 2007. Proce-
edings of the XIth Symposium on Mediterranean Archaeology, red. Ç. Özkan Aygün, Istanbul 24-29
April 2007, Oxford 2009, s. 185-195; A.M. Jasink, M. Marino, The West Anatolian Origins of the
Que-Kingdom Dynasty, [w:] VI Congresso Internazionale di Ittitologia, Roma 2007, s. 407-426
postrzegają Ahhijawę jako królestwo etnicznie i kulturowo zróżnicowane, które obejmowało części
południowo-zachodniej Anatolii kontynentalnej, szczególnie Milawandę / Milet, oraz wyspy połu-
dniowo-egejskie, ale nie Grecję kontynentalną (podobnie P.A. Mountjoy, The East Aegean – West
Anatolian Interface in the Late Bronze Age: Mycenaeans and the Kingdom of Ahhijawa, Anatolian
Studies 48, 1998, s. 33-67, szczególnie s. 47-49); w czasie ekspansji Ludów Morza Ahhijawa miała
przesunąć się na teren Cylicji i w następstwie tego funkcjonować pod nazwą Hijawa (sceptycznie
do tego odnosi się Fox 2008, s. 231); nie używano języka greckiego; z punktu widzenia języko-
znawczego Ahhijawa nie może być hetycką kalką Achaja; krytycznie odnosi się do tego również
T. Scheer, Mythische Vorväter, München 1993, s. 253-271; nie ma także pewności, czy przekazana
na jednej z tabliczek z pismem linearnym B, znalezionej w Knossos, nazwa a-ka-wi-ja-de ma
cokolwiek wspólnego z Achaia (M. Kohl, [w:] Akten des 10. Österreichischen Historikertages,
Salzburg 11.11.-13.11.2004, red. M. Frassa et alii, Wien 2006, s. 83-90).
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2. Nie jest dowiedziona ani też przekonywająca rzekoma identyczność
Wilusza / Taruisza i Ilios / Troja. Wilusza była prawdopodobnie państwem wa-
salnym Hetytów, położonym w południowo-zachodniej Azji Mniejszej.

3. Wbrew stanowisku Joachima Latacza nie tylko nie istnieje żadne lo-
giczne wyjaśnienie, w jaki sposób opowieść o Troi z późnej epoki brązu mogła
zostać przeniesiona do VIII/VII wieku (zob. wyżej, s. 88-89), lecz ponadto posia-
dana przez nas wiedza o tamtych czasach w żaden sposób nie odpowiada wizji
wojny trojańskiej z Iliady. Pozostaje również pytanie o mieszkańców późnej epo-
ki brązu, osiadłych w kraju określanym od czasów Homera jako Troie / Troas.
Mając za podstawę źródła bliskowschodnie można przyjąć, że tamtejszą miej-
scową ludność stanowili Dardanoi względnie Dardanja. W czasie powstawania
Iliady Homera wiedziano o ich obecności w Troadzie; Iliada wymienia Eneasza
jako ich przywódcę w wojnie trojańskiej. Pytanie tylko, kiedy tam się osiedlili.
Jeśli odczytanie odpowiednich egipskich dokumentów jest poprawne, to poja-
wiają się oni już za czasów faraona Horemheba, to znaczy u schyłku XIV wieku.
Fakt, że ludność ta, jak dotąd, nie występuje w hetyckich źródłach, nie zaprzecza
możliwości jej lokalizacji w północno-zachodniej Azji Mniejszej, ponieważ do
dziś nie dysponujemy żadnymi przesłankami, które by wskazywały, że strefa
wpływów Hetytów obejmowała również te tereny. Z drugiej strony trzeba przy-
znać, że Egipcjanie dobrze rozeznawali się w geografii politycznej zachodniej
Azji Mniejszej. Już z czasów faraona Tutmozisa III, to znaczy z około połowy
XV wieku, pochodzą informacje o budowniczych statków z Arzawy, najbardziej
znaczącej krainy zachodniej Azji Mniejszej, którzy pracowali w dokach porto-
wych egipskiego miasta Memfis. W ramach umowy sojuszniczej z królem Arzawy
faraon Amenhotep III pragnął pojąć za żonę jego córkę. Nie wiemy, czy doszło
do tego ślubu; w każdym razie faraon domagał się na mocy umowy ślubnej, aby
król Arzawy podesłał mu kilkoro Kasków, którzy mieli swą ojczyznę na północy
i północnym wschodzie centralnej Anatolii i znani byli jako specjaliści od obrób-
ki metalu. Kraina Arzawa pojawia się w źródłach egipskich nieprzerwanie także
później w wykazach obcych ludów - i to aż do roku 1175/1174. Wtedy to, gdy
panował Ramzes III, odnajdujemy informację, że zarówno królestwo Hetytów,
jak i inne państwa, między nimi Arzawa, zostały zniszczone przez tak zwane
Ludy Morza. W źródłach egipskich pojawiają się również kraje Adukka i Masa.
W czasach Ramzesa II Egipcjanie utrzymywali także stosunki dyplomatyczne
z krajem Mira, zaliczanym do grupy państw Arzawa. Dlatego możemy uznać za
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wiarygodną listę ludów, którą Ramzes II zawarł w opisie bitwy pod Kadesz, sto-
czonej w Syrii w roku 1274 przed Chr. Obok znanych również z hetyckich źródeł
oddziałów takich ludów małoazjatyckich, jak Arzawa, Pitassa, Masa, Karkisza
i Lukka, pojawiają się także wojownicy z Dardanii.

Nie wiemy, czy stanowili oni ludność podporządkowaną Hetytom, czy
też niezależnych sojuszników Hetytów, czy byli najemnikami. Na podstawie
powyższych danych Peter Haider wyciąga wniosek, że w Troadzie w późnej epo-
ce brązu nie było Trojan. Zasiedlali ją Dardanowie, a nazwa Troada pojawiła się
zdecydowanie później (zob. wyżej, s. 101); potwierdzenie tego znajdujemy w źród-
łach z epoki. W Iliadzie ‘Ilios’ to siedziba Dardana, a Trojanie to jego potomkowie,
Dardanem jest również Hektor. Natomiast Wolf-Dietrich Niemeier proponuje
interpretować nazwę Dardania jako zamiennik dla Wiluszy, alternatywnie uży-
wany tylko przez Egipcjan. Jest to jednak mało prawdopodobne, gdyż pozostałe
nazwy ludów Azji Mniejszej w relacji faraona Ramzesa II w bitwie pod Kadesz
odpowiadają w całości miejscowym, względnie hetyckim określeniom, a jak
wspomnieliśmy, w źródłach hetyckich Dardania w ogóle się nie pojawia.

W Iliadzie Dardanowie mieszkają u podnóża góry Ida. Założyciel ich ro-
du Dardanos miał przywędrować do Azji Mniejszej z wyspy Samotraki; prawdo-
podobnie stanowi to nawiązanie do trackiego pochodzenia Dardanów. Imię
władcy Dardanów, Eneasz, jest proweniencji iliryjskiej lub trackiej; Iliada podaje,
że Frygowie, osiadli częściowo nad Hellespontem, wywodzą się bez wątpienia
z Tracji. Wskazywaliśmy już zresztą na trackie nazwy miejscowości i krain
w Troadzie. Pierwotna nazwa ludu przetrwała w położonej nad azjatyckim wy-
brzeżem Hellespontu antycznej polis Dardanos i to od niej wywodzi się nazwa
Cieśniny Dardanele.

Wykopaliska na wzgórzu Hisarlik pokazują, że po zniszczeniu Troi VIIa
z późnej epoki brązu na miejscu tym osiedliła się ludność tracka, której świa-
dectwem była tak zwana prymitywna ceramika barbarzyńska oraz ceramika
guzowa. Haider łączy ją z przybyciem trackiego ludu Myzów, którzy około 1200
roku mieli zniszczyć Troję VIIa. Ale pod uwagę należałoby wziąć także Darda-
nów, którzy jeszcze w dobie Cesarstwa Rzymskiego tworzyli w południowo-
-wschodniej części Półwyspu Bałkańskiego silny związek plemienny. Zwłaszcza
jeśli się przyjmie, że upadek Troi VI lub VIIa wiąże się z ich przybyciem na teren
Troady. Jeśli nowe ustalenia w zakresie dendrochronologii z obszaru egejskiego,
zwłaszcza z wykopalisk na terenie Macedonii, są właściwe, to cała chronologia
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egejska musi ulec rewizji o co najmniej pół wieku w górę. Oznaczałoby to, że
Troja VIIa nie została zniszczona na początku XII wieku, lecz krótko po roku
1250, a Troja VI już w połowie XIV wieku. Po raz pierwszy Dardanowie w źród-
łach egipskich pojawiają się u schyłku wieku XIV. Mimo że w materiale archeo-
logicznym nie widać kulturowego załamania między Troją VI a Troją VIIa, to
jednak pojawia się całkowicie odmienna struktura osadnictwa. Pozwala ona są-
dzić o jakimś politycznym i społecznym przewrocie oraz powstaniu poczucia
zagrożenia. Być może sprawcami tego byli Dardanowie, którzy najechali kraj.
W roku 1274 Dardanowie walczyli na wozach bojowych po stronie hetyckiej,
może jako sprzymierzeńcy, może jako najemnicy. Mogli więc zamieszkiwać
Troadę w okresie istnienia Troi VIIa, później wręcz wzgórze Hisarlik, w okresie
Troi VIIb. Jej zniszczenie przypisać należałoby napływającym Trakom, na przy-
kład Myzom i Frygom. Są to rozważania całkowicie hipotetyczne. Pokazują
jednak zupełnie rozsądną alternatywę w porównaniu do błędnego, jak można
z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, lokalizowania zachodniomałoazjatyc-
kiego kraju Wiluszy na obszarze Troady91.

Powyższe wywody uświadamiają również, jak bardzo problematyczne
jest wyciąganie daleko idących historycznych wniosków tylko na podstawie po-
dobieństw nazw. Posłużmy się przykładem, który doprowadził do wysoce fanta-
zyjnych, potraktowanych z nadzwyczajną uwagą spekulacji. Pojawiły się one
nawet na łamach poważnych gazet. Oto w okolicach Adany, położonej w połu-
dniowo-wschodniej Cylicji, znaleziono pewną bilingwalną inskrypcję, datowaną
na VIII wiek, spisaną w luwijskich hieroglifach i alfabecie fenickim. W tekście
                                                

91 O Dardanach względnie Dardanii zob. Wathelet 1988, s. 47-48, 58; Haider 1997; 1999; 2003,
s. 186-189; Freu, Mazoyer 2008, s. 140 (również z lokalizacją w Troadzie); Lehmann (zob. przyp.
89); Niemeier 2007. Arzawa: Heinhold-Krahmer 1977; o Egipcie i Azji Mniejszej zob. teraz
F. Breyer, Ägypten und Anatolien. Politische, kulturelle und sprachliche Kontakte zwischen dem
Niltal und Kleinasien im 2. Jahrtausend v. Chr., Wien 2010. Dardanowie / Dardania w Iliadzie:
II 819; XX 215-216 itd.; por. Kullmann 2002, s. 106-107; Hertel 2008a, s. 125-131; o imieniu
Eneasz: H. von Kamptz, Homerische Personennamen. Sprachwissenschaftliche und historische
Klassifikation, Göttingen 1982, s. 283-284; por. Hertel 2008a, s. 127-128, 130; Frygowie / Frygia
w Iliadzie: II 862; XXIV 545 itd.; Trakowie w Hellesponcie: Iliada II 844-845; o najnowszych bada-
niach dendrochronologicznych i ich ewentualnym wpływie na historyczną rekonstrukcję, także
w stosunku do historii «Troi», zob. Strobel 2008, s. 9-19 (zresztą z błędnym utożsamieniem Ilios
= Wilusza); P. A. Mountjoy, The Destruction of Troy VIh, Studia Troica 9, 1999, s. 255-293 jako
datę kończącą okres Troi VI zaproponował rok około 1300 przed Chr.; według Strobela byłby to
rok około 1350 przed Chr.!
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tym pojawia się nazwa kraju Hijawa, poświadczona w Cylicji już w epoce brązu.
Powiązano ją ze znaną z hetyckich tekstów klinowych z okresu późnego brązu
nazwą kraju Ahhijawa, ale także, co już mniej przekonuje, ze znanym u greckie-
go historyka Herodota cylicyjskim ludem Hypachajów (Hypachaioi). Pisarz
i literaturoznawca Raoul Schrott, autor książki „Ojczyzna Homera”, wywołał
prawdziwą sensację medialną, gdy z danych tych wywnioskował, że chodzi tu
o greckie państwa achajskie na terenie Cylicji. Tam też, stwierdził, znajdowała się
ojczyzna Homera (Tabl. 2 oraz Ryc. 3, s. 137). W Cylicji, w administracji asyryj-
skiej, pracować miał jako skryba eunuch Homer. To on jakoby gruntownie
przetworzył, na życzenie asyryjskiego króla Aszurbanipala, funkcjonującą w trady-
cji ustnej opowieść o Troi. Związane z nią realia geograficzne, etniczne i polityczne
przeniósł na teren Cylicji. Zastanówmy się, czy teza ta jest bardziej przekonywająca
niż ironicznie sformułowane przez Friedricha Schlegela przypuszczenie, w do tej
pory nie opublikowanych materiałach (zob. Frankfurter Allgemeine Zeitung
nr 178 z 04.08.2009, s. 27), że Homer był poetą w „owczym runie”, charakteryzu-
jącym się „kręconą brodą i lokami, które przez tłuszcz i brud przyjęły postać
strąków”, prostym „dzikusem” – z Nowej Zelandii (?). W odróżnieniu do Fried-
richa Schlegela, Raoul Schrott pragnie być traktowany poważnie. Zajmijmy się
krótko jego zaskakującymi argumentami, które bazują na brzmieniowym podo-
bieństwie nazw, na problematycznych historycznie założeniach czy wreszcie na
dowolnie z różnych epok przytaczanym materiale źródłowym.

‘Sensacyjne odkrycia’ Raoula Schrotta zostały wyczerpująco zaprezento-
wane opinii publicznej w tej samej gazecie, co imponujące znaleziska Manfreda
Korfmanna, również jako rozwiązanie starej zagadki: „Tajemnica Homera wy-
szła na jaw”, „Homer ma wreszcie swoją ojczyznę – w Turcji”. W takim sensa-
cyjnym stylu zostało przedstawione to na czterech pełnych stronach w wydaniu
Frankfurter Allgemeine Zeitung (22.12.2007). Rozumie się samo przez się, że
Joachim Latacz nie mógł milczeć. Süddeutsche Zeitung (3.01.2008) zauważyła tę
„nową walkę o Troję” i udzieliła mu głosu, a w tym samym dniu we Frankfurter
Allgemeine Zeitung historyk starożytności Barbara Patzek krytycznie odniosła
się do tez komparatysty i pisarza, przypisując Raoulowi Schrottowi „swobodę
historycznej fantazji” i tworzenie powieści historycznej. Niektórzy komentato-
rzy, jak na przykład Dieter Kapff, widzieli zasługę Raoula Schrotta w tym, że
wyraźnie zaakcentował stosunki między Wschodem a Zachodem (Stuttgarter
Zeitung, 8.01.2008). Hellenista Walter Burkert ocenił tezy Raoula Schrotta, we
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Frankfurter Allgemeine Zeitung (17.01.2008), z umiarkowaną przychylnością,
wprawdzie nie jako rozwiązanie Homerowego problemu, lecz jako „poszerzenie
perspektyw”, natomiast historyk Christoph Ulf w tej samej gazecie z dnia
30.01.2008 sformułował opinię, że „(badania nad) Homerem wyszły poza obszar
filologii klasycznej”. Ale zarówno Christophowi Ulfowi, jak i Walterowi Bur-
kertowi bliskie jest spojrzenie Schrotta na Wschód, które wprawdzie od dawna
ma miejsce w naukowej dyskusji o czasach starożytnych, lecz szerokiej opinii
publicznej pozostaje nieznane. Swoistym kuriozum okazała się reakcja Joachima
Latacza, który jako hellenista poczuł się zepchnięty na tor boczny i dlatego od-
gryzł się. Oto wspólnie z Manfredem Korfmannem zaczął domagać się, w sposób
tyle nieuzasadniony, co arogancki, aby w tym spojrzeniu na Wschód uwzględnić
także «Troję». Nie ma wątpliwości, kogo dotyczy stwierdzenie Christopha Ulfa,
że w nauce „postawa dyktatorska jest czymś całkowicie niewłaściwym”, a „wyni-
kające z niej dążenie do wyłączności interpretacyjnej (…) może, przy wykorzy-
staniu wszelkich możliwych powiązań, zapewnić sukces, ale tylko na krótką
metę”. Ma też rację, gdy przepowiada, że „nie może to mieć znaczącego wpływu
na naukę, ponieważ jest ona w swej istocie dyskursywna i nastawiona na dialog”.

Joachim Latacz musiał poczuć się zagrożony, ponieważ Raoul Schrott
wprawdzie nie zaprzecza w swojej książce, że pierwotna akcja Iliada rozgrywała
się w obszarze Cieśniny Dardanele, ale w opisie świętego Ilios i otaczającego go
krajobrazu nie widzi odbicia topografii Troady i ruin na wzgórzu Hisarlik, lecz
Cylicji i tamtejszej osady na Karatepe. Bazylejski grecysta z tym zgodzić się już
nie mógł. Wszak przez dziesięciolecia prowadził wraz z Manfredem Korfman-
nem obfitującą w liczne publikacje kampanię na rzecz odkrycia homeryckiego
Ilios i wojny trojańskiej. W przytoczonej wyżej krytycznej wypowiedzi na łamach
Süddeutsche Zeitung przeszkadza mu, że Schrott powołuje się na „łączną moc
materiału dowodowego”. To właśnie, uważa Latacz, w sposób oczywisty przy-
sporzyło temu „badaczowi starożytności powszechnego rozgłosu”. Może jednak
sam spojrzałby jeszcze raz do swej książki, gdzie mowa jest wyłącznie o rzekomej
„łącznej mocy materiału dowodowego”, oczywiście pozorowanej. Że powstać
z tego mogą „piękne wytwory fantazji” (tak Latacz krytykuje Schrotta), bazylejski
bard Manfreda Korfmanna sam to dostatecznie udowodnił. Wszystkie głosy
krytykujące poglądy Raoula Schrotta ukazały się przed opublikowaniem jego
książki. Zarówno on, jak i oficyna wydawnicza oraz Frankfurter Allgemeine
Zeitung, nie mogli wymarzyć sobie lepszej reklamy. Raoul Schrott stał się nagle
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postacią medialną, rozpoznawalną w całym świecie niemieckojęzycznym.
Wkrótce po ukazaniu się książki autor, nazwany przez Joachima Latacza „dyle-
tantem”, wystąpił w swej obronie na łamach Frankfurter Allgemeine Zeitung
(15.03.2008). Zaprotestował przeciw „zniesławieniu” i zarzucaniu mu nienauko-
wości. Posłużył się argumentem, „że pozytywnie wykorzystał (prawo do) swobody
oceny poszczególnych wyników badań”. Poddał krytyce „postawę ideologiczną”
Joachima Latacza i wskazał, że „już w poprzednim sporze o Troję jego poglądy
uległy dyskredytacji”. Na takie dictum „niezłomny strażnik Troi” nie mógł pozo-
stać dłużny. Ujawnił się teraz, na łamach dziennika Die Zeit (11.12.2008), jako
niezmordowany niegdyś doradca „dyletanta”. Reporterowi tej gazety, Kaiowi
Michelowi, którego zaprosił do restauracji greckiej, zwierzył się, że stracił już
cierpliwość. Kai Michel pisze, że gdy Manfred Korfmann, prowadzący wykopali-
ska w Troi, znalazł się na przełomie stuleci w ostrzu krytyki, (to wówczas) na
pomoc pospieszył (mu) Joachim Latacz” i opublikował książkę, w której „poka-
zuje, czym (on sam) Latacz nie jest: nie jest apodyktyczny. Otwarcie przyznaje się
do błędów oraz bezustannie (…) podejmuje dyskusję”. Ciekawe, cóż za książkę
miał w ręku Kai Michel. Na pewno nie była to „Troja i Homer”! W każdym
razie reporter sympatyzuje z osądami wyrozumiałego grecysty, który Raoulowi
Schrottowi przypisuje „niedorzeczne fantazje” oraz „fantazyjne manipulacje”.
Zrozummy, że Joachim Latacz „wpadł w absolutną furię (…) dlatego, że tezy
Schrotta w odbiorze powszechnym wzbudziły wrażenie, że kwestia Troi i Homera
nadal pozostaje sprawą otwartą”. Konsekwentnie strzegąc bram Troi, bohater
nasz wzywa: „Odeprzyjmy ten atak”.W rezultacie Kai Michel przyznaje Lataczo-
wi, nowemu Hektorowi ze wzgórza Hisarlik, prawo wyniesienia własnych zdol-
ności i umiejętności, własnego komentarza do Homera i własnego przekładu
dzieł greckiego poety na najwyższe wyżyny, wręcz na nieboskłon, w przestrzeń
przynależną herosom i bogom, oczywiście z poczuciem pełnej skromności.

Rozumie się samo przez się, że ten niezłomny kontestator wszelkiej dysku-
sji nad kwestią trojańską zignorował konferencję w Innsbrucku (13-14.11.2008),
której przedmiotem obrad były tezy Raoula Schrotta. Główna z nich, to jest „nowa
ojczyzna autora Iliady”, spotkała się „z niewielkim zrozumieniem” (zob. komu-
nikat Uwe Waltera, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.11.2008). Nie zaskakuje
to, bo nawet gdyby Joachim Latacz, jego główny przeciwnik, sam powszechnie
krytykowany, obrzucał Schrotta nie wiadomo jakimi epitetami, to i tak trudno
byłoby podążyć za argumentacją tego ostatniego. Tłumaczy to, dlaczego tezami
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Raoula Schrotta zajmujemy się jedynie marginalnie. Dotyczy to także jego prze-
kładu Iliady, przez Paula Drägera ocenionego druzgocąco, przez Kurta Flascha
natomiast po części krytycznie, po części jednak z nieukrywanymi słowami
uznania. Skoncentrujmy teraz uwagę tylko na książce Raoula Schrotta „Ojczyzna
Homera. Bój o Troję i jego prawdziwe tło”. Rozwiązanie zagadki Homera wyglą-
da zatem następująco: W pobliżu dzisiejszego tureckiego miasta Adana w Cylicji
mieszkał nie żaden ślepiec, lecz wrażliwy pisarz asyryjski, niewątpliwie eunuch,
być może o zranionej psychice. W pierwszej połowie VII wieku panowali w tym
rejonie Asyryjczycy; często dochodziło do konfliktów między nimi a buntowni-
czymi Grekami, którzy już wtedy pozakładali tam swoje kolonie. Miejscową lud-
ność stanowili późnohetyccy Cylicyjczycy. W rzeczywistości, zdaniem autora,
Homer opisuje konflikt między Asyryjczykami a Grekami, jednak z pewnym
odwróceniem ról. W realiach historycznych to Asyryjczycy zaatakowali późno-
hetycką twierdzę górską Karatepe, a nie Grecy. W związku z tym obrońcy Kara-
tepe, które jest właściwym Ilios, występują u Homera w roli Trojan, a tym
samym Grecy z Iliady są w rzeczywistości Asyryjczykami. Dlatego też Homer
nadaje swoim Grekom, szczególnie Achillesowi, rysy okrucieństwa, charaktery-
styczne dla Asyryjczyków. W ten sposób Iliada stała się kluczową opowieścią
i narodowym eposem cylicyjskim, adresowanym do asyryjskiego króla Aszurba-
nipala, aby wezwać go do ustanowienia pokoju i wzajemnego poszanowania
między narodami.

W Iliadzie można rozpoznać, zdaniem Raoula Schrotta, szereg aluzji do
wydarzeń historycznych. Homer, dzięki możliwości wglądu, jako skryba, do
asyryjskich sprawozdań rocznych, musiał o nich wiedzieć. W ten oto sposób
poeta mógł wpleść wydarzenia i postacie ze współczesnej mu historii Cylicji
w opowieść o dawnej Troi. Z podobieństwa imion Raoul Schrott wyciąga wnio-
sek, że król asyryjski Sargon dał za żonę księciu cylicyjskiemu Am(b)arisowi
swoją córkę, a ten później zbuntował się przeciwko Asyryjczykom. W opowieści
Schrotta Am(b)aris staje się Parysem, a córka króla asyryjskiego Heleną. Głów-
nym miejscem akcji Iliady jest w rzeczywistości, jak powiedzieliśmy, Karatepe,
górska twierdza położona dość daleko w głębi lądu. To właśnie to miejsce, we-
dług Raoula Schrotta, musiało być, ze względu na topografię i architekturę (na
przykład tylko dwie bramy, jak w Ilios Homera), tym owiewanym wiatrami Ilios.
Nadmorski obóz Achajów zlokalizował on w Tarsos. Miejscowość ta leży jednak
około 100 km w linii powietrznej od Karatepe i nie bezpośrednio nad morzem,
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wobec tego opisane w Iliadzie ataki Greków na twierdzę i odwroty do własnego
obozu, odbywające się za każdym razem w ciągu tego samego dnia, są po prostu
niemożliwe. Poza tym twierdza na Karatepe nie wykazuje żadnych śladów znisz-
czenia; charakteryzuje się skromną zabudową i zadziwiająco skąpymi znalezi-
skami ceramiki, co świadczy o relatywnie krótkim okresie istnienia osady.
Słabym punktem tezy Raoula Schrotta jest również brak dostatecznych dowodów
na obecność Greków w tamtym czasie w Cylicji. Wątpliwości budzi dokonana
przez niego interpretacja nazw etnicznych, występujących w źródłach bliskow-
schodnich. A to przecież na tej podstawie ustala obecność na terenie Cylicji
Achajów, Danajów i Jonów oraz istnienie tam kolonii greckich. ‘Państwa’ tego
regionu, mniej lub bardziej zależne od Asyryjczyków, tworzyły w rzeczywistości,
już od końca epoki brązu, etniczną i kulturową mozaikę, w której raczej nie do-
minował język grecki, lecz luwijski i fenicki, gdyż właśnie w tych językach została
sporządzona większość ważnych dokumentów. Raoul Schrott cytuje opubliko-
waną w 2004 roku pracę francuskiego badacza O. Casabonne’a, który dostrzega
wprawdzie pewną obecność Greków w Cylicji, ale jednocześnie odrzuca pogląd
o greckiej kolonizacji92. Tutaj Schrott postępuje podobnie jak Latacz w swojej

                                                
92 R. Schrott, Homers Heimat. Der Kampf um Troia und seine realen Hintergründe, München

2008; autor uprzejmie przesłał mi manuskrypt swej książki z obszernym suplementem, w której
również optuje za lokalizacją Wiluszy w Cylicji i w związku z tym opowiada się za początkiem
historii trojańskiej nie w Dardanelach, lecz w Cylicji; recenzja P. Drägera w Bryn Mawr Classical
Review z 13.08.2009; zob. Th. Blank, Homers Heimat ist die Dichtung. Essay anstatt einer Rezen-
sion zu Raoul Schrott: Homers Heimat, Gymnasium 116, 2009, s. 469-474; Ch. Schubert, recenzja
pracy: R. Schrott, Homers Heimat, [w:] H-Soz-U-Kult z dn. 30.04.2008; Chr. Ulf, Troia, Europa
und Kilikien; o debacie na temat „Homers Heimat” (Ojczyzny Homera) Rauola Schrotta, [w:]
Freiburger Universitätsblätter Heft 181, wrzesień 2008, s. 87-113; tłumaczenie Iliady R. Schrotta
w ocenie Kurta Flascha: Frankfurter Allgemeine Zeitung. Literaturbeilage (15.10. 2008); Lag Troia
in Kilikien? Der aktuelle Streit um Homers Ilias, red. Chr. Ulf, R. Rollinger; twierdza Karatepe:
H. Çambel, A. Özyar, Karatepe-Aslantaş, Azatiwayata, Mainz 2003; O. Casabonne, La Cilicie
à l’époque achéménide, Paris 2004; na temat dwóch ważnych napisów z Çineköy i Karatepe zob.
G. B. Lanfranchi, The Luwian-Phoenician Bilinguals of Çineköy and Karatepe: an Ideological
Dialogue, [w:] Getrennte Wege? Kommunikation, Raum und Wahrnehmung in der Alten Welt,
red. R. Rollinger, A. Luther, J. Wiesehöfer, Frankfurt/M 2007, s. 179-217; w kwestii marginalnej
greckiej obecności w Cylicji w czasach mykeńskich i wczesnoarchaicznych zob. także A.M. Jasink,
Presenze micenee e greche nella Cilicia preclassica, [w:] Poikilma 1, red. S. Bianchetti, La Spezia
2001, s. 599-620; taż, M. Marino (zob. przyp. 90) o obecności mieszkańców (Ah)Hijawy, Danuny,
a także Achajów i Jonów w Cylicji i w kwestii ich ‘greckości’; przeciwko utożsamianiu Danuna
z Danaoi oponuje Wathelet 1988, s. 67, który słusznie pyta, dlaczego Grecy mieliby przejąć język
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książce: cytuje źródło, które miałoby być potwierdzeniem jego tezy, chociaż
w rzeczywistości jest jej zaprzeczeniem. Zapewne jest to właśnie ten zabieg, który
Joachim Latacz, krytykując Raoula Schrotta, określa jako „manipulację”.

Niemożliwe jest, aby przytoczyć tutaj liczne etymologiczne zabiegi, przy
pomocy których Raoul Schrott zestawia nazwy miejscowości i osób w Cylicji –
i to z różnych czasów – z tymi z Iliady, tak jak na przykład Ambaris i Parys albo
Uchaziti i Achilles. Nie dziwi zresztą fakt, że te same lub bardzo podobnie
brzmiące nazwy miejscowości i osób mogły się wielokrotnie pojawiać zarówno
w przedgreckiej Anatolii, jak i w wyniku greckiej kolonizacji w Azji Mniejszej.
Najmocniejszym argumentem w rozumowaniu Raoula Schrotta jest lokalizacja
w Troadzie zamieszkanych przez Cylicyjczyków Teb, podana przez autora Iliady.
Jak już zauważyliśmy, nazwa tej miejscowości uchodziła w Grecji za nazwę
rodzimą (zob. wyżej, s. 96), ale Teby znajdowały się również w Cylicji. Teby na
terenie Troady, zamieszkane przez Cylicyjczyków, wydają się pewną osobliwoś-
cią, ale przecież nie jest to jedyne tego rodzaju kuriozum w Iliadzie. W poemacie
pojawia się także pewien Licyjczyk o imieniu Pandaros, który sprawował władzę
w jednej z troadzkich miejscowości. Jego obecność wynika z historycznej roli
licyjskich kondotierów i ich oddziałów w zachodniej Azji Mniejszej w czasach
Homera, tj. w VII wieku (zob. wyżej, s. 95-96). Choć brakuje jeszcze przekony-
wającego wyjaśnienia pojawienia się Cylicyjczyków w Troadzie, to jednak fakt
ten nie upoważnia nas do przyjęcia twierdzenia, że Homer żył w Cylicji93.

Zasadniczo problematyczna u Raoula Schrotta wydaje mi się historycz-
no-literacka ocena eposu Homera. Mija się z celem odnajdywanie w dokonanych
przez Homera opisach krajobrazu i natury szczegółów rzeczywistości. Odnosi się
to zarówno do Cylicji, jak i do Troady. W tej ostatniej, jak widzieliśmy, Iliada jest
wprawdzie ‘osadzona’, ale tylko w ogólnym geograficznym zarysie. Z całą też
pewnością nie należy podejmować prób identyfikowania opisanego przez Homera
Ilios z jakąkolwiek konkretną miejscowością. Ten błąd popełnili zarówno Man-

                                                                                                                     
luwijski, tak jak używali go Danuna; w kwestii odmiennego spojrzenia na panujące stosunki zob.
także R. Rollinger, The Ancient Greeks and the Impact of the Ancient Near East: Textual Evidence
and Historical Perspective (ok. 750-650 BC), [w:] Mythology and Mythologies. Melammu Sympo-
sia II, red. R.H. Whiting, Helsinki 2001, s. 233-264; por. A. Dihle, Hellas und der Orient. Phasen
wechselseitiger Rezeption, Berlin 2009.

93 Cylicyjskie Teby w Troadzie: Iliada I 366; II 691; VI 397; XXII 479; Licyjczycy w Troadzie:
Iliada V 105, 173; II 827; Kolb 2014.
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fred Korfmann z Joachimem Lataczem, jak i Raoul Schrott. Karatepe także nie
odpowiada Homerowemu opisowi świętego Ilios. Poeta z całą pewnością nie był
więc jakimś kancelaryjnym skrybą, który miałby stworzyć opowieść na użytek
Asyryjczyków, lecz utalentowanym twórcą, autorem epopei, adresowanej do
przesiąkniętego arystokratycznym etosem społeczeństwa greckiego.

W nauce zupełnie niepotrzebnie, co widać zarówno w przypadku Raoula
Schrotta, jak i Manfreda Korfmanna oraz Joachima Latacza, tworzy się opozycję
jakoby tradycyjnych grecko- bądź eurocentrycznych badań wobec rozbudzonego
obecnie spoglądania na historię z perspektywy Wschodu. Ex oriente lux jest
tematem od dziesięcioleci obecnym w badaniach starożytniczych. Od dawna też
wiadomo, że na polu architektury, sztuki, ikonografii, ale także literatury, grecka
kultura okresu archaicznego pozostawała pod wpływem Wschodu. To z powo-
dów taktycznych Manfred Korfmann i Joachim Latacz skonstruowali rzekomy
konflikt między eurocentryczną frakcją Hellady a politycznie poprawnym anato-
lijczykiem Korfmannem. Tego politycznego składnika brakuje w argumentacji
Schrotta. Elementem nowym jest u niego skoncentrowanie wymiany handlowej
między Wschodem a Zachodem na obszarze Cylicji. O dużo bardziej wyrazist-
szy, w porównaniu z Iliadą, wpływ literackich motywów wschodnich zaobser-
wować można w twórczości poety Hezjoda, żyjącego w środkowo-greckiej
Beocji, który tworzył w tym samym czasie, co Homer. A mimo to Raoul Schrott
nie przypisał mu żadnych związków z Cylicją.

Wydaje się, że nie możemy mówić, gdy rzecz dotyczy nowszych badań,
o jakimkolwiek zaniedbaniu. Raczej mamy do czynienia z tendencją odwrotną,
hołdującą duchowi postkolonializmu, polegającą na przesadnym akcentowaniu
inspiracji wschodnich. Chodzi zwłaszcza o motywy literackie, jakoby przejmo-
wane w literaturze greckiej z takich dzieł Wschodu, jak epos o Gilgameszu czy
Stary Testament, bądź też innych. Dotyczy to także pewnych podobieństw zasy-
gnalizowanych przez Martina Westa i Waltera Burkerta. Rzadko jednak bierze
się pod uwagę fakt, że poetycki język wizualny, jak chociażby odnoszenie losu
człowieka do naturalnych procesów świata przyrody, może pojawiać się w roz-
maitych kulturach u całkowicie niezależnie od siebie tworzących poetów. Raoul
Schrott przytoczył dziesięć znamiennych przykładów rzekomych zapożyczeń
w Iliadzie, jakoby z eposów hetycko-huryckich i akadyjskich, jak również ze Sta-
rego Testamentu. Ale z tego co najwyżej jeden lub dwa mogą być rzeczywiście
brane pod uwagę. Jeśli bowiem w Starym Testamencie życie człowieka porów-
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nywane jest ze wzrostem i obumieraniem traw lub kwiatów, a w Iliadzie mówi
się, że „rodzaj ludzki jest niczym liść”, to nie oznacza to ani słownej, ani wizual-
nej zgodności, lecz tylko odniesienie życia człowieka do różnych procesów świata
natury. Nie wymaga to żadnych zapożyczeń94. Raoul Schrott zgromadził zdu-
miewająco bogaty materiał, jego tezom trudno jest jednak przyznać rację.

                                                
94 Na temat Burkerta i Westa zob. przyp. 57; przykłady podane przez Schrotta w „Homers

Heimat”, s. 143-151; Fox 2008, s. 77-88, s. 226-239; por. także Dihle (zob. przyp. 92), szczególnie
s. 7-9.
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Rozdział VII

Prace archeologiczne na wzgórzu Hisarlik
oraz ich wyniki od Henryka Schliemanna aż do rozpoczęcia
wykopalisk tybińskich: szpadel archeologa bronią w starciu

z filologiczno-historyczną krytyką źródeł

Nie tylko skojarzenia literackie mogą prowadzić do różnorodnych histo-
rycznych spekulacji, lecz również, wydawałoby się, niezbite i neutralne znalezi-
ska, które w czasie wykopalisk wydobywane są z ziemi na światło dzienne.
W wywiadzie dla magazynu Lufthansa, w którym Manfred Korfmann przedsta-
wiony został jako „król Troi”, archeolog zdystansował się od swego poprzednika,
Henryka Schliemanna. Ten bowiem poszukiwał potwierdzenia wizerunku bo-
haterów, który Europa wytworzyła sobie o owej epoce od powstania poematów
Homera. Natomiast on sam prowadzi wykopaliska w «Troi», ponieważ interesuje
go życie ludzie w tamtejszych czasach i początki naszej kultury. „Dla mnie ważne
są odpadki (...). Chcę zmusić ziemię do mówienia”. W wywiadzie nazwany został
„strategiem prowokacji”, ponieważ jako pierwszy odsłonił anatolijskie, a nie, jak
sądzono, greckie korzenie Troi. Nadto uważa, że skarby tego zagubionego miasta
stanowią część dziedzictwa anatolijskiego. Wprawdzie pogląd o rzekomo wcześ-
niejszym greckim zaklasyfikowaniu «Troi» był fałszywy, gładko jednak wtopił się
w ducha czasu wywiadu z roku 2001, tak zresztą jak i dziś, i nie wywołał protestu
opinii publicznej. Zareagowało jedynie kilku sumiennych naukowców i ci, którzy
zasadniczo opowiadają się przeciwko oportunizmowi. Manfred Korfmann prze-
ciwstawił Henrykowi Schliemannowi, przyodzianemu w tropikalny hełm kolo-
nialny, wizerunek archeologa w typie „Indiana Jones w kapeluszu” (zob. niżej,
s. 258). Była to, z jednej strony, wymiana symboli w obrębie wielkiej przygody
– archeologii, z drugiej natomiast apel o wolne od obciążeń historycznych
spojrzenie na dobro człowieka. Mentalność kolonialną, przypisaną Henrykowi
Schliemannowi, należało zastąpić utożsamieniem się z interesem rzekomo po-
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krzywdzonego narodu i państwa – Turcji. Zaskakujące jest, że Manfred Kor-
fmann z tych „odgłosów ziemi” wydobył, lub wydawało mu się, że wydobył, to
samo, co Henryk Schliemann, a więc potwierdzenie Homerowego opisu sławnego
Ilios, opiewanego przez poetę Iliady jako grecka polis, wspomnianą w poemacie
grotę źródlaną, a także, o czym można przeczytać w wywiadzie dla Lufthansy,
„nawet wieżę (…), na której stała Helena, gdy Troja ginęła”. Pozwala nam także,
dzięki swym ‘odkryciom’, ponownie przeżyć pogoń Achillesa za Hektorem, gdy
obaj trzykrotnie, zgodnie z opisem Iliady, okrążali mur obronny. Chodzi tutaj
o ‘odkrycie’ wielkiego ‘dolnego miasta’ w następstwie samowolnej zmiany tekstu
Iliady:

Nie tylko ówcześni słuchacze Iliady, lecz także dzisiejsi przybysze na teren Troi
mają możliwość, spoglądając z pozostałości ruin jakiegoś domu czy też zachodnie-
go bastionu w kierunku na południowy-zachód, wyobrazić sobie, jak ta drama-
tyczna scena, w której Achilles pędził Hektora, syna trojańskiego króla, w objęcia
śmierci, mogła się w tej okolicy rozegrać. Pędził go nie wokół miasta [jak Homer
mógł się tak pomylić!- autor], lecz poniżej niego. Dopiero po odkryciu miasta dol-
nego, w jego całej rozciągłości, można dokładniej przedstawić sobie miejsce, gdzie
to się wydarzyło95.

Możemy uznać się za szczęśliwców, że dane nam było doczekać się tej nie-
odzownej korekty Iliady! O tym nawet Henryk Schliemann mógł tylko wyłącznie
pomarzyć. Jeśli jednak ziemia podczas swego ‘przemawiania’ nabiera cech mi-
tycznych i politycznych, zalecałoby się przeprowadzić bardziej szczegółową
kontrolę miejsca wykopalisk i ich wyników. Aby móc właściwie zaklasyfikować
wyniki najnowszych badań, prowadzonych na wzgórzu Hisarlik przez ekipę
Uniwersytetu Tybińskiego od roku 1988 do chwili obecnej, należy zacząć od
Henryka Schliemanna. Zostawiliśmy go w chwili, gdy odkrył, z inspiracji Franka
Calverta, homerycki Ilios (zob. wyżej, s. 60). Henryk Schliemann, wychowany
w wieku nauki, jak określa się dziewiętnaste stulecie, wierzył, że przy pomocy
dokładnych metod, wzorowanych na naukach przyrodniczych, archeologia po-
trafi dojść do niepozostawiających wątpliwości wniosków i jest w stanie potwier-
dzić, że Iliada jest historycznym sprawozdaniem z wojny trojańskiej. Dążąc do
unaukowienia prowadzonych badań, zgromadził przy sobie grupę niemieckich
naukowców-przyrodników, krąg doradców, z Rudolfem Virchowem na czele.
Powierzał im do dalszych badań rośliny, skamieliny, szkielety i inne materiały

                                                
95 Lufthansa Magazin 7, 2001, s. 24-28 (J. Bischoff); Korfmann, [w:] Troia 2001, s. 72.
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przyrodnicze, pochodzące z wykopalisk. Interdyscyplinarność wykopalisk Henry-
ka Schliemanna przejawiała się również w tym, że od samego początku uczestni-
czyli w nich językoznawcy, orientaliści, numizmatycy, architekci i topografowie.
Tę naukowość i przekonanie, że skrupulatne techniczne metody postępowania
dostarczą obiektywnych danych, Henryk Schliemann połączył z mieszczańskim
etosem XIX wieku. Nie unikał twardej pracy i wyrzeczeń, a dzięki swej zadzi-
wiającej konstrukcji psychicznej i duchowej energii gotów był na nieprawdopo-
dobny wprost wysiłek. Justus Cobet słusznie spointował, że Schliemann jest
przykładem „sukcesu z okresu przełomu industrializacji i rozkwitu nowoczesne-
go mieszczaństwa, które potrafiło sferę interesu łączyć z dokonaniami na polu
kultury”96.

Był kosmopolitą, poniekąd wędrowcem między różnymi kulturami. Obok
obywatelstwa niemieckiego, posiadał także rosyjskie, amerykańskie i greckie.
Wyniki swych prac upowszechniał w wielojęzycznych publikacjach na całym
świecie, zdobywając ogólnoświatowy rozgłos i akceptację. Początkowo najwięk-
sze uznanie Henryk Schliemann zdobył w Anglii; mowę pochwalną na jego
cześć, przy okazji wykładu w Society of Antiquaries w Londynie, wygłosił póź-
niejszy premier William Ewart Gladstone. Początkowy sceptycyzm, z którym
spotkał się w środowisku uczonych niemieckich, zdołał, nawet jeśli nie całkowi-
cie, ostatecznie przełamać. Wzrastająca wobec jego osoby akceptacja mogła być
także wynikiem postawy politycznej Henryka Schliemanna. W latach siedem-
dziesiątych (XIX wieku) zajął wysoce krytyczne stanowisko wobec nowopowsta-
łego Cesarstwa Niemieckiego. Miał wówczas nadzieję, że francuskie poglądy
o podłożu republikańsko-demokratycznym rozpowszechnią się także w Niem-
czech. Gdy jednak okazało się, że kolekcję swych trojańskich znalezisk mógł zde-
ponować w muzeach berlińskich, bez konieczności ich wywozu do Anglii, a poza
tym w Niemczech obdarzono go licznymi honorami, zmienił swe wcześniejsze
antymonarchiczne nastawienie, i to do tego stopnia, że dla odmiany wywołało
to irytację liberalnie nastawionego Rudolfa Virchowa. Osiągnięcia Henryka
Schliemanna, w tym zwłaszcza wykopaliska w Grecji, przede wszystkim w My-
kenach, przyciągnęły także uwagę bardzo zainteresowanego archeologią cesarza
Wilhelma II. Wyniki jego prac w obszarze historii wczesnogreckiej koincydo-
wały z romantyzującym niemieckim panhellenizmem, który, od klasycyzmu

                                                
96 Cobet 2007, s. 7.
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poczynając, wynosił na plan pierwszy duchowe pokrewieństwo natury niemiec-
kiej z antyczną grecką jako składnik etosu wychowania. W okresie walki Greków
o wyzwolenie z okowów Imperium Osmańskiego ‘pokrewieństwo’ to nabrało
zabarwienia politycznego. Archeologia i nacjonalizm podały sobie ręce. Dzięki
ulokowaniu zbiorów trojańskich w muzeach berlińskich Henryk Schliemann
przyczynił się do wzrostu znaczenia Niemiec w rywalizacji państw europejskich
o pozyskiwanie dla swych muzeów wartościowych zabytków starożytnych. Miało
to, jak rozumowano, być składnikiem wielkości kulturowej narodu.

Tylko jeszcze nieliczni drwili z jego rzekomych odkryć, jak na przykład
Teodor Fontane w wydanej w roku 1893 powieści „Pani Jenny Treibel”. Dwaj
nauczyciele akademiccy, Schmidt i Distelkamp, rozmawiają o wiarygodności
nauki. Distelkamp opowiada się za tradycją ‘starej’ nauki, podczas gdy Schmidt
wychwala proces jej unowocześniania. Każdy ze swego punktu widzenia egzem-
plifikuje wiarygodność nauki. Jako znakomity powiew nowych czasów, Schmidt
przynosi wspaniale wydaną książkę Henryka Schliemanna o wykopaliskach
w Mykenach, i mówi do Distelkampa:

„Powiedz mi, co sądzisz ? (...) Jestem pewien, że mamy tu do czynienia z czymś
wyjątkowym (...). Kiedy pomyślę, że te maski oddają dokładnie rysy zmarłego, po-
dobnie jak nasze gipsowe czy woskowe maski pośmiertne, serce mi skacze z radości
na myśl, wszak dopuszczalną, że ta tutaj forma (...) mogłaby być rysami twarzy
Atreusa lub jego ojca, czy stryja...” Na to Distelkamp chłodno odpowiada:
„Powiedzmy: stryja...” (przekład Jan Koźbiał)

Gdy patrzymy z naszej perspektywy czasu, to nie mamy najmniejszej wątpli-
wości, że Distelkamp, wówczas obrońca ‘starej’ nauki, tak naprawdę reprezentuje
jej w pełni nowoczesną wizję.

Ale także wybitny grecysta Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff z re-
zerwą odniósł się do podjętej przez Henryka Schliemanna próby uwiarygodnie-
nia mitów drogą wykopalisk. Jego zdaniem zrozumienie znaleźć on może tylko
u tych odbiorców, którzy „nie mają pojęcia, czym jest nauka historyczna”. Szcze-
gólną krytykę przejawił satyryczny tygodnik ‘Kladderadatsch’. Na jego łamach
pojawiła się w roku 1874 karykatura przedstawiająca pędzącego zdecydowanym
krokiem Henryka Schliemanna z Pieśnią o Nibelungach w ręku, w towarzystwie
żony. Pod rysunkiem można było przeczytać: „Po odkryciu, dzięki przestudio-
waniu Homera, skarbów trojańskich, pan Schliemann przypadkowo przeczytał
sagę o Nibelungach, po czym niezwłocznie wraz z żoną i chustą (na jej biodrach
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– red.) udał się na poszukiwanie reńskiego złota”. Jest to tylko jedna z licznych
karykatur owego satyrycznego czasopisma, krytykująca sprawozdania Schlie-
manna jako mocno przesadzone, niepoważne i obliczone na kreowanie własnej
osoby. Jak zauważa Stefanie Samida, te krytyczne komentarze miały

całkowicie uświadamiający charakter. Dotykały sedna całej problematyki trojań-
skiej, co również i dziś nie straciło na aktualności. Wtedy, jak i obecnie, chodziło
o „fakty i fikcję”, „rzeczywistość i marzenie”, „prawdę i poezję”, względnie o moż-
liwości interpretacji pisemnych i materialnych źródeł (...). W efektownym prezen-
towaniu rezultatów pracy międzynarodowego zespołu archeologów, od roku 1988
pod tybińską egidą, (...) przetrwało coś z talentu Schliemanna, mianowicie umie-
jętność inscenizowania sensacji albo wręcz ich tworzenia97.

Podobnie jak Henryk Schliemann, który natychmiast po rozpoczęciu wykopalisk
fałszywie podał do mediów informację o odkryciu «Troi», tak samo postąpiono
w czasie wykopalisk tybińskich, meldując przedwcześnie o rzekomych sensacyj-
nych odkryciach. Podobieństwa widać również w sposobie prezentowania arche-
ologii wykopaliskowej jako wielkiej przygody, która jest w stanie odsłonić jedyną,
niepodważalną prawdę. Ta niczym niezmącona pewność, charakteryzująca bada-
cza pokroju Joachima Latacza, bijąca z jego książki, w której wykorzystał rzekome
wyniki badań wykopaliskowych Manfreda Korfmanna, jest prostą kontynuacją
tej tradycji.

Henrykowi Schliemannowi udało się skutecznie użyć szpadla archeologa
jako broni przeciwko, jak ich określał, skostniałym uczonym gabinetowym. Wy-
wołał przy tym wrażenie, że przy pomocy tego narzędzia można w nauce doko-
nać cudów. Rozpalił w ten sposób w społeczeństwie niemieckim entuzjazm do
archeologii, trwający do dzisiaj. Archeologia praktyczna mogła na tym skorzy-
stać. Jednak wiara Schliemanna w dokonanie postępu dzięki możliwościom
pozytywistycznej nauki odbiła się negatywnie na metodologii badań archeolo-
gicznych. Pozorne zwycięstwo szpadla archeologa nad historyczno-krytyczną
metodą analizy tekstów literackich zablokowało jednak poszukiwanie wspólnej
dla archeologii i filologii względnie nauk historycznych ścieżki metodologicznej.

                                                
97 O Schliemannie zob. spis literatury w przyp. 44; anonim, Kladderadatsch XXVII, 14-15,

1874, s. 56; Theodor Fontane, Frau Jenny Treibel, Berlin 1893 (1998, s. 84-85); edycja polska: Jenny
albo gdy się złączą serca dwa, przekł. Jan Koźbiał, Warszawa 1993, s. 67; U. von Wilamowitz-
Moellendorff, Über die ionische Wanderung, Sitzungsberichte des Preußischen Akademie der
Wissenschaften, Berlin 1906, s. 59-60; Samida 2009, s. 149; por. Fündling 2006, s. 20.
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Szczególnie fatalne skutki tego ujawniły się, jak zobaczymy, w trakcie ostatnich
wykopalisk tybińskich.

Trzeba jednak przyznać, że Henryk Schliemann, wbrew głoszonym przez
siebie, na użytek szerokiej publiczności, „prawdom”, nie był wolny od wątpli-
wości. W wypowiedziach prywatnych był dużo ostrożniejszy niż w oficjalnych
oświadczeniach. Anglikowi Newtonowi, który był kuratorem Muzeum Brytyj-
skiego, pisał, że

Troja [przy czym myślał o Troi II – autor] nie jest duża. Homer był przecież epic-
kim poetą, a nie historykiem. Nie widział ani potężnej wieży Ilionu, ani jego
boskich murów, ani pałacu Priama, ponieważ, gdy odwiedzał Troję, wszystkie te
budowle (...) pokryte były grubą na dziesięć stóp warstwą czerwonego popiołu
i ruin. W Troi czasów antycznych nie było akropolu, a ten, o którym mowa jest
w Iliadzie, jest zwykłym wymysłem poety.

Henryk Schliemann uważał wówczas, że tym właściwym osiedlem była
Troja II, której powierzchnia wewnątrz murów obronnych wynosiła nieco mniej
jak 90 x 70 m. Zaczął nawet wątpić, czy aby na pewno odnalazł Troję Homera.

Byłem przekonany, ufając danym Iliady, a w jej dokładność wierzyłem niczym
w Ewangelię, że Hisarlik (…) to pergamos miasta oraz że Troja musiała obejmować
całość zabudowanej powierzchni greckiej kolonii Ilium (…). Nie bacząc jednak na
to, postanowiłem rzecz dokładniej zbadać (…). Dlatego w skrajnych punktach
greckiego Ilium rozpocząłem ostrożnie drążyć otwory sondażowe ‘studzienne’,
dochodząc aż do poziomu pierwotnego [calca]. Poza resztkami ścian domostw lub
jakimiś murami, a także fragmentami naczyń glinianych z czasów greckich, nie
pojawiły się jakiekolwiek pozostałości po zamieszkujących tu wcześniej ludach.
Dlatego przesuwałem kolejne wykopy sondażowe ‘studzienne’ bliżej owego do-
mniemanego pergamosu, ale bez lepszych wyników. Bezpośrednio u podnóża
wzgórza, drążąc aż do skały, założyłem ostatecznie siedem takich wykopów; znale-
ziono w nich tylko ślady greckiego budownictwa i również tylko greckie fragmenty
naczyń ceramicznych. Zmusza mnie to do sformułowania jednoznacznego wnio-
sku: obszar Troi ograniczał się do niewielkiej powierzchni wzgórza (…); miasto nie
dysponowało akropolem, a pergamos jest zwykłym wymysłem Homera (…);
przede wszystkim jednak Homer nie był historykiem, lecz poetą epicznym, i wszel-
ką przesadę należy mu wybaczyć.

W tym samym sprawozdaniu pisał:

Jest mi niewymownie przykro, że muszę zaprezentować tak skromny przestrzennie
plan Troi. Chętnie powiększyłbym go tysiąckrotnie; jednak zależy mi przede
wszystkim na prawdzie (…). Śmiem jednak (....) żywić nadzieję, że cywilizowany
świat (...) nie rozczaruje się tym faktem, że miasto Priama wydaje się zaledwie
w jednej dwudziestej tak duże, jak można by tego oczekiwać, czytając Iliadę.
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Rudolf Virchow radził mu nawet, aby tak małej osady nie nazywał mia-
stem. Dopiero w kampanii wykopaliskowej roku 1882, w trakcie której założono
kolejne „szyby”, a przede wszystkim wykop sondażowy w formie rowu o długości
40 – 110 m, sięgający aż do podłoża skalnego, natrafił „w najniżej położonych
warstwach gruzu” na „przedhistoryczną terakotę [tzn. ceramikę – autor] dwóch
pierwszych miast na Hisarliku”. Wtedy uwierzył w istnienie miasta dolnego. Nie
znalazł jednak ceramiki szarobarwnej, występującej w warstwach Troi VI i VIIa.

Bylibyśmy jednak w błędzie, gdybyśmy uwierzyli, że Schliemann, ze
względu na początkowo niewielkie w jego oszacowaniu rozmiary jego «Troi»,
zwątpił w historyczność wojny trojańskiej. Co prawda niekoniecznie wierzył
w historyczność postaci homeryckich, o czym świadczyć może jego uwaga
o Priamie, że „równie dobrze mógłby nazywać się Schulze”. Jego krytycyzm
historyczny nie odbiegał zasadniczo od punktu widzenia tych autorów antycz-
nych, którzy wprawdzie mieli zastrzeżenia do szczegółów zawartych w opowieści
Homera i rzekomego rozmachu oraz znaczenia wojny trojańskiej, nie kwestio-
nowali jednak jej historyczności98. Należy oczywiście postawić pytanie, czy
ponad sto lat po Henryku Schliemannie mamy do czynienia ze „światem cywili-
zowanym”, który przekazaną przez niego „prawdę” toleruje, czy też raczej należy
stwierdzić, że refleksja naukowa i etos naukowy nie tylko, że się od jego czasów
nie polepszyły, przynajmniej na wzgórzu Hisarlik, a wręcz uległy jeszcze więk-
szemu zdeformowaniu. Metodologiczna naiwność Schliemanna, który wierzył,
że przy pomocy szpadla można dojść do prawdy historycznej, odżyła w tyle co
cytowanych słowach tybińskiego archeologa: „Chcę zmusić ziemię do mówie-
nia”. Tak jakby wydobyte z ziemi znaleziska mówiły same z siebie, a nie archeo-
log o nich!

Początkowo Henryk Schliemann, o czym już była mowa, błędnie wyty-
pował warstwy osadnicze, które miałyby odpowiadać wykoncypowanemu przez
autorów antycznych okresowi wojny trojańskiej oraz czasom świetności mykeń-
skiej cywilizacji pałacowej na terenie Grecji kontynentalnej. To raczej w Troi II
(zob. plan), datowanej obecnie na lata 2550-2250 przed Chr., widział miasto

                                                
98 Korfmann, [w:] Lufthansa Magazin 7, 2001; Schliemann do Newtona, cytowane przez

Wooda 1996, s. 57; dalsze cytaty: Schliemann (zob. przyp. 2) s. 4-5, 224-225; Virchow, cytowany
[w:] J. Herrmann, Heinrich Schliemann. Wegbereiter einer neuen Wissenschaft, Berlin 1990,
s. 254; wykop sondażowy z roku 1882: Schliemann 1884, s. 27-30, 62-63 i plan VIII; cytat o Pria-
mie: D. Mannsperger, [w:] Gamer-Wallert 1992, s. 128.
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króla Priama, a znaleziony w jej warstwach skarb, znany jako ‘skarb Priama’,
połączył z jego osobą. Oczywiście poprowadzeniem owianego złą sławą ‘wykopu
Schliemanna’, który przeciął wzgórze, nie zniszczył, co mu się często przypisuje,
żadnych ‘właściwych’ warstw późnobrązowych z przełomu XIII/XIV wieku.
Tych prawdopodobnie, przynajmniej pozostałości architektonicznych, w ogóle
tam nie było (zob. niżej, s. 213). Jeśli już, to zbyt pospiesznie kazał usunąć znale-
ziska z czasów rzymskich i hellenistycznych oraz środkowego brązu.

Dopiero na krótko przed śmiercią w roku 1890 Henryk Schliemann za-
czął wątpić, czy odkryta przez niego na wzgórzu Hisarlik warstwa osadnicza Troi
II ma cokolwiek wspólnego z homeryckim Ilios. Jego współpracownik i architekt
Wilhelm Dörpfeld, który zdobył doświadczenie na niemieckich wykopaliskach
w Olimpii, znakomity organizator i archeolog, poza wszelkimi wątpliwościami
wykazał, że to nie wczesnobrązowa Troja II, lecz datowane na późny brąz war-
stwy Troi VI i VIIa są współczesne czasom mykeńskim (Tabl. 6, 7). Uznał, że
homerycki Ilios to gród Troi VI, zasadniczo większy, chociaż bez kosztownych
znalezisk. W jego obrębie znalazł jednak pożądaną ceramikę mykeńską. W ni-
czym też nie przeszkadzał mu fakt, że w Troi VI nie stwierdzono żadnych śladów
intensywnych walk.

Wilhelm Dörpfeld, nazwany przez prezydenta Niemiec Paula von Hin-
denburga „mistrzem badań terenowych” i odznaczony przez niego w 1933 roku
Tarczą z Orłem Rzeszy Niemieckiej, według opinii prahistoryka i archeologa
Rolfa Hachmanna był znakomitym technikiem wykopaliskowym, który jednak
„wątpliwymi wnioskami (...) nie wystawił dobrego świadectwa własnym nauko-
wym umiejętnościom”. W każdym razie jego wizja historyczna w niczym nie
ustępowała naiwności Henryka Schliemanna. W roku 1893/1894 podjął samo-
dzielne wykopaliska w Troi, finansowane przez wdowę po Henryku Schlieman-
nie, Zofię, oraz cesarza Wilhelma II. Odsłonił wówczas, szerokim łukiem wokół
wzgórza, południową stronę cytadeli i na długości ponad 300 m imponujące
mury Troi VI (Tabl. VI). Ogłosił wtedy, że Henryk Schliemann został zrehabili-
towany, a niezliczone książki, w których w dobie antyku i w czasach współczes-
nych kwestionowano istnienie bądź lokalizację Troi, stały się bezwartościowe.
„W ten sposób długi bój o istnienie Troi i jej lokalizację znalazł wreszcie swój
finał. Trojanie zwyciężyli”. Wilhelm Dörpfeld nie był, zdaniem Rolfa Hachman-
na, „osobą skłonną, mimo odwrotnych zapewnień, do rewizji raz powziętego
poglądu, zwłaszcza wówczas, gdy krytyka wychodziła z kręgu filologów klasycz-
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nych i historyków starożytności. Wobec ich argumentów zachowywał głęboką
nieufność”. Poza tym miał świadomość znacznego poparcia głoszonych tez, na
przykład w osobie Anglika Waltera Leafa, badacza twórczości Homera, który
uznał, że oto wreszcie pojawił się dowód na historyczność wojny trojańskiej,
odpowiadający zasadniczo opisowi Iliady. Dörpfeldowskie „rozwikłanie zagadki”
– swoją drogą, jakżeż te sformułowania się upodobniają! – zaliczył do „naj-
większych osiągnięć naukowego przewidywania”. W kolejnych latach Wilhelm
Dörpfeld wprawdzie daremnie szukał pałacu Odyseusza na wyspie Leukas,
którą utożsamiał z Itaką, jednak owo niepowodzenie nie zburzyło jego przeko-
nania o historycznej wiarygodności Homera. Do przeforsowania swoich pomy-
słów wykorzystał prasę, w której co jakiś czas w formie anonsów umieszczał
informacje o swoich projektach. W głoszonych przez siebie wykładach popisywał
się retorycznym i pedagogicznym talentem; w opinii publicznej kwestia Troi
została rozstrzygnięta99.

Również amerykańskie wykopaliska Uniwersytetu Cincinnati, przepro-
wadzone pod kierunkiem archeologa Carla W. Blegena w latach 1932-1938, nie
przyniosły ze sobą zmian w metodologii badań. Co prawda Carl W. Blegen od
razu się zorientował, że odsłonięta w wyniku wykopalisk Troja zasadniczo różni
się od wspaniałego miasta z eposów Homera. Ale również i on pozostał więź-
niem mitu; wierzył w Ilios Homera i w wojnę trojańską, mimo że, jak słusznie
podkreśla Rolf Hachmann, także i teraz nie było jeszcze ku temu żadnych prze-
słanek metodologicznych. Wilhelm Dörpfeld wyodrębnił na wzgórzu Hisarlik
dziewięć głównych warstw osadniczych, które teraz Carl Blegen podzielił na
czterdzieści sześć faz zasiedlania. Za warstwę z okresu wojny trojańskiej uznał
jednak Troję VIIa, ponieważ niemożliwe okazało się, ze względu na brak danych,
powiązanie upadku Troi VI z intensywnymi walkami. Troja VIIa natomiast
zniszczona została w wyniku wielkiego pożaru, a poza tym w warstwie tej znalazł
jakoby mykeński – nawiasem mówiąc jeden jedyny! – grot strzały, co umocniło
go w przekonaniu o gwałtownym podboju. Nawet sam Wilhelm Dörpfeld zgo-
dził się ostatecznie z przytaczanymi przez Carla W. Blegena poszlakami, że to nie
Troja VI lecz VIIa mogła być osiedlem zniszczonym w wyniku najazdu wroga.
Pogląd ten poparł później Manfred Korfmann, zwłaszcza że przy drodze prowa-
dzącej do bramy południowej cytadeli odkrył stos nieużytych kamiennych kul do
                                                

99 Dörpfeld et alii 1902, s. 603; Hachmann 1964, s. 103 (cytat); U. Eckardt, Dörpfeld, Architekt
und Nachfolger Schliemanns, [w:] Gamer-Wallert 1992, s. 87-108 (cytat o Leafie ze s. 93).
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miotania, a dalsze ich egzemplarze oraz liczne groty do strzał znalazł, w niejas-
nym kontekście stratygraficznym, w budynku położonym tuż przy murze
obronnym twierdzy.

W opublikowanym w roku 1964 bardzo rzeczowym artykule Rolf Hach-
mann uznał wszelkie rzekome dowody potwierdzające historyczność wojny tro-
jańskiej oraz jakoby podobieństwo odkrytych ruin z opisem Ilios, zawartym
w poemacie Homera, za całkowicie chybione. Szpadel archeologa był jednak nie
do pokonania. Nawet tak renomowany uczony, jak Ulrich von Wilamowitz-
-Moellendorff, nie był w stanie skutecznie zakwestionować nad wyraz intuicyj-
nych filologicznych, historycznych i topograficznych tez Wilhelma Dörpfelda.
Wykopaliska Carla W. Blegena, przeprowadzone z wykorzystaniem jakoby naj-
czystszych technik badań archeologicznych, umacniały bowiem wrażenie, że
archeologia praktyczna dysponuje właściwymi metodami odkrywania prawdy.
Nie mącił tego przekonania nawet fakt, że Troję VIIa, mimo że co prawda wyko-
rzystywała umocnienia swej poprzedniczki, częściowo je wzmacniając, trudno by
uznać za olśniewające osiedle oraz że homeryckiemu opisowi Ilios odpowiadała
w jeszcze mniejszym zakresie niż Troja VI. Carl W. Blegen posunął się nawet do
stwierdzenia, że jego znaleziska dowodzą, iż wielu bohaterów homeryckich epo-
sów to w rzeczywistości postacie historyczne. Odczucia wdzięczności i radości
z powodu ponownego odkrycia właściwej Troi nie był w stanie zakłócić nawet
ten argument, że pojedyncza strzała z łuku, którą można by nawet przypisać
achajskim najeźdźcom, nie jest jeszcze dowodem wojny100.

Argumenty rozsądku przegrywały starcie z archeologicznym mitem
o Troi. W roku 1988, wraz z podjęciem tybińskich wykopalisk, tak zwane
„wzgórze przeznaczenia archeologii” (zob. niżej, s. 251, 287) stało się ponownie,
mimo okazyjnych, taktycznych dementi, miejscem potwierdzania jakoby histo-
ryczności przynajmniej „rdzenia” Homerowej Iliady, a rzekomy dowód tego
starano się, dzięki szybkim publikacjom sprawozdań wstępnych, dostępności
prezentacji, ogólnoświatowej kampanii prasowej, nieodwracalnie utrwalić, i ciągle

                                                
100 Blegen 1963, s. 21, 161; tenże, IV, 1958, s. 11-13; Korfmann, [w:] Troia 2001, s. 397, 401; por.

Becks 2006, s. 159 o znaleziskach broni oraz Hertel 2008a, s. 199-200 z przypisem 23 w kwestii ich
datowania; Hertel 2003, s. 85-104 (por. tenże, 2008a, s. 199-200 z przypisami 21-24) twierdzi, że nie
ma dowodu na trwające dłuższy czas oblężenie Troi, które miałoby zakończyć się gwałtownym
zniszczeniem Troi VIIa; dopuszcza wprawdzie możliwość zniszczenia osady w wyniku niespodzie-
wanego ataku wroga, ale bierze także pod uwagę po prostu pożar.
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utrwalać, w pamięci ufnej opinii publicznej. Jednak najważniejsze wyniki prac
wykopaliskowych na wzgórzu Hisarlik, a zarazem ‘wyprodukowanie’ tybińskiego
mitu trojańskiego, ustalone zostały jeszcze przed ich rozpoczęciem. Już jesienią
roku 1984 gazety donosiły, że Manfred Korfmann podczas wykopalisk w Zatoce
Beszik (Ryc. 1, s. 54 oraz Tabl. 4), gdzie lokalizował port Troi, odkrył nowe
dowody na historyczność wojny trojańskiej, mianowicie miejsce pochówku
greckich najeźdźców, których okręty miały kotwiczyć w tym miejscu. Z tymi
sprawozdaniami zapoznał się hellenista z Bazylei, Joachim Latacz, który praco-
wał właśnie nad książką o Homerze, adresowaną do szerokiego kręgu czytelni-
ków. W celu zrozumienia, w jaki sposób została skonstruowana kolejna nowa
przygoda o «Troi», należy najpierw zapoznać się ze słowem wstępnym w pierw-
szym niemieckojęzycznym wydaniu jego książki „Troja i Homer”. Joachim
Latacz doszedł do brzemiennego w skutki twierdzenia, że „pisząc książkę o Ho-
merze nie może ignorować najnowszych rezultatów badań tego miejsca [miał na
myśli Troadę - autor], które przecież stanowi scenę Iliady”. Na nieszczęście „roz-
klekotany ford ze zdezelowanym pedałem gazu”, którego Latacz wynajął w Izmi-
rze, był na tyle sprawny, że zawiózł go „pewnego gorącego letniego wieczoru do
wioski Yeniköy”, gdzie wtedy mieściła się baza archeologów. Wprawdzie prze-
bywająca tam miejscowa starszyzna nie zrozumiała jego pytania o „profesora
Korfmanna”, ale genialny grecysta czytał przecież książki Karola Maya i spytał
instynktownie o „Osmana Beya”. „Gdy wsiadłem ponownie do mojego forda,
wyszedł mi naprzeciw mężczyzna o szerokich ramionach, w typie sportowca,
o jasnych włosach i błyszczących błękitnych oczach. Zaskoczyłem go pytaniem:
«Czy pan profesor Korfmann?»”, na co padła nie mniej zaskakująca odpowiedź:
„«A pan to profesor Latacz». W ten oto sposób rozpoczęła się znajomość, która
miała rozwinąć się w przyjaźń i trwać do dnia dzisiejszego” [tj. do roku 2001,
a nawet dłużej – autor]. Od tej pory Joachim Latacz brał udział w wykopaliskach
przy Beszik Tepe, zamieszkał nawet wraz z Korfmannem w małym domku wiej-
skim i dzielnie znosił wszelkie niewygody, włączając latrynę na tyłach podwórza.
I nikt nie śmiałby wątpić, mając na uwadze zdumiewające zdolności naszego
bohatera, że „po dwóch dniach pobytu na miejscu wykopalisk, nieustannego
przyglądania i przysłuchiwania się, także popołudniami w budynku ekipy archeo-
logicznej, pojąłem na tyle dużo, że byłem w stanie oprowadzić niemiecką grupę
gości po terenie wykopalisk”. Tak oto narodził się nowy znawca archeologii wy-
kopaliskowej! Należy też docenić znajomość natury ludzkiej i taktyczny zmysł
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Manfreda Korfmanna, który podpowiadał mu, że mężczyzna ten mógł przecież
stać się dla niego niezwykle użyteczny! Wraz z „najbliższymi współpracowni-
kami” Korfmanna Joachim Latacz pojechał jeepem na wzgórze Hisarlik. „Gdy
wszystko pokazano oraz wyjaśniono, staliśmy na najwyższym punkcie cytadeli,
mając pod stopami ruiny, w niedalekim oddaleniu srebrzyste wody Hellespontu,
za nami wysokie, zalesione góry Ida, a w naszych głowach trzy tysiące lat historii
świata i tego miejsca, prawie że samo wymknęło się mi zdanie: «Tutaj musi pan
kopać, panie Korfmann, tutaj!» Zapanowało długie milczenie”. W ten sposób
miał również powiedzieć swego czasu Frank Calvert do Henryka Schliemanna,
lecz skromny Calvert nie był zdolny do takich poetyckich uniesień, jak wycho-
wany na literaturze pięknej nasz grecysta. Po zwiedzeniu wzgórza Hisarlik odbył
w drodze powrotnej romantyczną wycieczkę w góry Ida, aby móc teraz opowie-
dzieć „jednym ciągiem całą historię Troi”, począwszy „od sądu Parysa aż do
powrotu Odyseusza do ojczyzny. Nigdy nie miałem publiczności, która przysłu-
chiwałaby się temu z większą uwagą”. Przedstawienie tej historii archeologom
było sensowne, gdyż z wypowiedzi Joachima Latacza wynika, że Korfmann i jego
współpracownicy nigdy nie czytali ani Iliady, ani Odysei. W każdym razie teraz
już katastrofy nie można było powstrzymać: „Gdy się żegnałem, (...) wszyscy
wiedzieli, że coś się tam rozpoczęło”. Niestety ze szkodą dla nauki trwa to do
dnia dzisiejszego101.

Gdy okazało się, że rzekomy obóz z cumującymi okrętami Achajów przy
Zatoce Beszik jest w rzeczywistości cmentarzem rodzinnym z XIV wieku, uży-
wanym przez około czterdzieści lat, to fakt ten powinien był wzbudzić pierwsze
wątpliwości w głowach archeologa i jego nowego mentora. Ale szybko znalezio-
no wyjaśnienie tej sytuacji: cmentarz stał się miejscem pochówku dla położonej
tu osady kupieckiej, a Zatoka Beszik punktem postoju dla kupców, którzy tu
musieli czekać na korzystny wiatr, umożliwiający przeprawienie się Cieśniną
Dardanele w stronę Morza Czarnego. Archeolog Manfred Korfmann przyjął
teraz rolę obeznanego z nawigacją marynarza, który wyjaśniał w wielu artyku-
łach, że handel z rejonami położonymi nad Morzem Czarnym byłby niemożliwy
z pominięciem Zatoki Beszik. Jednak już w roku 1912 Walter Leaf słusznie za-
uważył, że dla statków przybywających z Grecji o wiele korzystniejsze było wpły-
nięcie w Cieśninę Dardanele od południowego- względnie północnego-zachodu,
                                                

101 J. Latacz, Troia und Homer. Der Weg zur Lösung eines alten Rätsels, München-Berlin 2001,
s. 11-13 (z cytatami).
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przez wyspy Lemnos i Imbros (Tabl. 3). Walter Leaf zwrócił również uwagę na
to, że Ilios nigdy nie posiadał portu, co w obliczu najnowszych wyników wyko-
palisk musiało teraz zostać na nowo udowodnione, tym razem na drodze drogich
i skomplikowanych badań geologicznych. Także Homer nie wspominał o żad-
nym porcie w Troi. W Iliadzie mowa jest o tym, że Achajowie wyciągają swoje
statki na piaszczystą plażę.

W międzyczasie jednak herold przyszłych wykopalisk w Troi z niebywałą
dynamiką pojawił się na pierwszym planie. W licznych publikacjach przewidział
poniekąd przyszłe wyniki prac wykopaliskowych na wzgórzu Hisarlik. W czterech
artykułach, opublikowanych w latach 1986-1988, ogłosił nowe fakty i poglądy
w zakresie badań filologicznych nad twórczością Homera i wyraził przekonanie,
że tylko archeologia może wyjaśnić kwestię historyczności wojny trojańskiej.
Rolf Hachmann słusznie jednak zauważył, że ta dyscyplina nauki właśnie nie
może tego dokonać, ponieważ „odnosi się wrażenie, że ta nauka [tj. archeologia
– autor] przyczyniła się raczej do skomplikowania niż do wyjaśnienia proble-
matyki eposów Homerowych”. Zdaniem Joachima Latacza natomiast, rekon-
strukcja drogą wykopalisk historycznej funkcji Troi mogłaby przyczynić się do
nowego zrozumienia przekazów greckich o wojnie trojańskiej i ruin na wzgórzu
Hisarlik, a poza tym rzucić światło na kontakty między Wschodem i Zachodem,
zwłaszcza jeśli chodzi o relacje Europa – Azja. Zatoka Beszik, według Joachima
Latacza „wspaniały port Troi”, była, jak sądzi, prawdopodobnie portem handlo-
wym, a Troja VI pełniła funkcję łącznika w hetyckim i grecko-achajskim syste-
mie wymiany towarowej późnej epoki brązu, pracującym na rzecz gospodarki
pałacowej. Joachim Latacz sformułował również najważniejsze cele wykopalisk:
odnalezienie pisanych świadectw oraz miasta dolnego, jak i wykazanie politycz-
nych stosunków Troi z innymi, współczesnymi kulturami epoki brązu. Wpraw-
dzie tybiński archeolog Werner Gauer w opublikowanym w 1996 roku artykule
stwierdził, że nie udało się do tej pory wykazać tych wszystkich prognozowanych
zamierzeń, ale jeśli lawina stoczy się na sam dół, to spieszący na ratunek bernar-
dyn, zaopatrzony w buteleczkę z wódką, przybywa z reguły już za późno102.

                                                
102 Leaf 1912, por. także Apollonios Rhodios, Argonautika 1, s. 922-935; o piaszczystej plaży:

Iliada I 485-486; u Cline (zob. przyp. 7), s.14 zatoka Beszik urasta nawet do „harbor city”; Kor-
fmann 1986; J. Latacz, News from Troy, Berytus 34, 1986, s. 97-127; tenże, Neues von Troja, Uni
Nova. Mitteilungen aus der Universität Basel 46, 1987, s. 18-24; tenże, w Neue Züricher Zeitung
18./19.07.1987; tenże, Neues aus Troja, Gymnasium 95, 1988, s. 385-413; tenże, Troja und Homer,
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W tym przypadku za późno pojawiła się publikacja końcowych wyników
wykopalisk na cmentarzu w Zatoce Beszik. „Niewinny uskok [w ukształtowaniu
terenu] między cmentarzem a plażą”, który Korfmann uważał najpierw za do-
wód istnienia obozu z okrętami achajskich najeźdźców, później przypisał mu
jednak rolę osady kupców, którzy mieliby handlować w obszarze basenów Morza
Egejskiego i Czarnego i to tylko dlatego, że był zwrócony w stronę morza,
z punktu widzenia historycznego okazał się zupełnie jałowy. Przedmioty znale-
zione przy zmarłych w grobach nie dowiodły żadnych związków z obszarem
Morza Czarnego, a tym bardziej uprawianej tam rzekomo wymiany handlowej.
Nie powstrzymało to jednak archeologa do obstawania przy stwierdzeniu, że
«Troja», której ranga w międzyczasie znacznie wzrosła, była centrum handlu
między Wschodem a Zachodem, między basenem Morza Egejskiego a Czarnego:

Tak więc Troja była na przestrzeni wszystkich czasów znaczącym miastem, które
często musiało odpierać obce ataki; świadczą o tym potężne mury. Pozwala to zro-
zumieć przekazane nam przez Homera mity.

Wyniki badań nekropoli nad Zatoką Beszik krytycznie zestawiła w dyser-
tacji doktorskiej Maureen Basedow. Książka opublikowana została jako pierwsza
w wydawanej przez samego Manfreda Korfmanna serii Studia Troica, a mimo to
została przez niego zignorowana. Nie obyło się to bez udziału jego bazylejskiego
mentora, Joachima Latacza. On również w najnowszym wydaniu książki „Troja
i Homer” najzwyczajniej o niej milczy. Nie cytuje ustaleń Maureen Basedow,
ponieważ mogłyby zaszkodzić głoszonym przez nich tezom. Manfred Korfmann
chciał nawet wymazać książkę z perspektywy badań nad Troją, chociaż owa pu-
blikacja dotyczyła jego wykopalisk nad Zatoką Beszik. Autorce dysertacji należy
się podziw ze względu na jej konsekwencję i odwagę przy opowiadaniu się za
rzetelnym, rzeczowym przedstawieniem rezultatów wykopalisk. Oczywiście
Manfred Korfmann nie był w stanie zablokować tej publikacji, ale najwidoczniej
zatroszczył się o to, że przez trzy lata nie można było otrzymać tej książki w Bi-
bliotece Uniwersyteckiej w Tybindze, co było pogwałceniem przepisów o udostęp-
nianiu egzemplarzy rozpraw doktorskich. Autor tej książki musiał sprowadzić
sobie egzemplarz, za pośrednictwem wypożyczalni międzybibliotecznej, aż z Bi-

                                                                                                                     
Uni Nova (jak wyżej) 86, 1999, s. 19-23 triumfująco może świętować godne chwały osiągnięcia;
Hachmann 1964, s. 95-96, 109-110; zdanie Hachmanna podziela również archeolog Wulf Raeck
(Raeck 2011, s. 387); Gauer 1996, s. 507-534, szczególnie s. 510-511.
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blioteki Uniwersyteckiej w Konstancji. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Tybindze
książka ta pojawiła się dopiero wówczas, gdy w semestrze letnim roku 2003
wspomniałem o niej, w trakcie wykładu poświęconego wczesnym dziejom Gre-
cji, studentom archeologii pradziejowej. O innych, podobnych przykładach poj-
mowania nauki, praktykowanych przez archeologa Manfreda Korfmanna oraz
filologa Joachima Latacza, będzie jeszcze mowa. Najpierw jednak należy zauwa-
żyć, że również Joachima Latacza nic nie odwiodło od tego, aby w najnowszym
wydaniu swej książki Zatokę Beszik nadal określać portem handlowym, chociaż
nawet geologiczne badania wykopalisk w Troi wykazały, że nie pełniła ona tej
funkcji (zob. poniżej, s. 165-166). Nadal jednak traktuje Troję, najwyraźniej we
własnym interesie, jako miasto handlowe i punkt węzłowy handlu dalekosiężne-
go, mimo że pogląd ten został jednoznacznie odrzucony. Fakty te kwituje jednak
we właściwy dla siebie sposób: „te nie mające pokrycia w prawdzie emocje zama-
zują tylko sens realiów politycznych (epoki)”. Oznacza to, że Joachim Latacz
niezłomnie wspiera pogląd Korfmanna o wielkim mieście handlowym Troi103.
Odwołajmy się więc do wykopalisk.

                                                
103 Cytaty z Cobet, Gehrke 2002, s. 303-304 i M. Korfmann, Erste Ergebnisse der neuen Aus-

grabungen in Troia, [w:] Gamer-Wallert 1992, s. 109; Latacz 2005, s. 63-71 (cytat s. 71); oczywiście
od samego początku media miały udział w informowaniu całego świata o nowych odkryciach
związanych z wojną trojańską: Frankfurter Allgemeine Zeitung z 8.02. i 7.09.1985, New York
Times z 28.01.1985, International Herald Tribune z 29.01.1985; nekropola w Zatoce Beszik: Base-
dow 2000.
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Rozdział VIII

Nowe szaty króla
Akt pierwszy: metropolia handlowa w Cieśninie Dardanelskiej?

W opublikowanym w roku 1874 sprawozdaniu z wykopalisk na wzgórzu
Hisarlik Henryk Schliemann spuentował je następująco:

Miasto, którego władca posiadał taki skarb, było, jak na ówczesne warunki, nie-
prawdopodobnie bogate, a skoro Troja była bogata, to musiała być potężna, miała
wielu wasali i otrzymywała wsparcie militarne ze wszystkich stron.

We fragmencie tym Henryk Schliemann zestawił ze sobą znaleziska
z warstwy Troja II, zwłaszcza tak zwany ‘skarb Priama’, z zawartym w Iliadzie
przekazie o rzekomych sprzymierzeńcach Trojan w czasie wojny trojańskiej. Jeśli
w jego przypadku zrzucić to możemy na karb błędnego datowania Troi II, to
cechą pozbawionego podstaw naukowych dyskursu o Troi, toczonego od 1988
roku, jest mieszanie ze sobą efektów badań, które odnoszą się, jak wiadomo, do
okresu ponad tysiąca lat. Inny błąd zasadniczy, nie tylko archeologów, ale także
historyków, w szczególności zaś tych zajmujących się dziejami gospodarczymi,
polega na traktowaniu Iliady jako źródła historycznego, zwłaszcza jako namiast-
kę brakujących pozostałości archeologicznych. Walter Leaf ustalił, w pracy opu-
blikowanej w roku 1912, że Troja nie dysponowała żadnym portem naturalnym,
co oznacza, że źródłem jej bogactwa nie był ani handel zamorski, ani piractwo.
Jego zdaniem w warunkach sztormowych Zatoka Beszik nie stanowiła żadnego
bezpiecznego miejsca do cumowania. W obrębie Cieśniny Dardanelskiej najlep-
szym portem był Abydos [w okolicach dzisiejszego Çanakkale – autor], ale
akurat to miejsce, zdaniem Waltera Leafa, pozostawało poza zasięgiem bezpo-
średniego władztwa Priama. Aby bowiem dotrzeć ze wzgórza Hisarlik do Aby-
dos, trzeba było odbyć długą, wielogodzinną podróż, której trasa wiodła przez
górzysty, surowy teren. Walter Leaf kwestionuje także pogląd Victora Bérarda,
jakoby Ilion zawdzięczało swoje bogactwo opłatom celnym, ponieważ położone



Rozdział VIII

162

było na przesmyku, przez który przewożono towary z obrębu Zatoki Beszik do
ujścia rzeki Skamander (Ryc. 1, s. 54). Od przemierzających tę drogę kupców
Ilion ściągało, uważa Bérard, odpowiednie myto. Walter Leaf zarzucił jednak
Victorowi Bérardowi słabą znajomość geografii Troady: wzgórze Hissarlik nie
leży przecież na żadnym przesmyku, nie mogłoby więc czerpać korzyści z lądo-
wego połączenia między Zatoką Beszik a ujściem Skamandra, ponieważ wpłynięcie
na wody Hellespontu od strony zachodniej nie przysparzało żadnego problemu.
Trudności mogły pojawić się dopiero przy próbie opłynięcia przylądka Sigejon.
Jak już była o tym mowa (wyżej, s. 156-157), Walter Leaf był przekonany, że statki,
które zbliżały się do Hellespontu od strony Grecji macierzystej, nie płynęły
w kierunku leżącej bezpośrednio przed Ilionem wyspy Tenedos, lecz wybierały
drogę bardziej na północ, omijając od zawietrznej Imbros (Tabl. 3). Przy wybo-
rze tej trasy można było wykorzystać wiatry północno-zachodnie i północne,
i dzięki temu ominąć silne prądy z Dardaneli, prące w kierunku południowym,
w stronę wyspy Tenedos. Dla statków płynących z południa o wiele korzystniej-
szym miejscem postoju, w porównaniu z Zatoką Beszik, było portowe nabrzeże
Assos w południowej Troadzie. Dlatego właśnie Walter Leaf zaproponował zu-
pełnie inne wyjaśnienie „handlowego” bogactwa Ilionu. Jego zdaniem władający
grodem na wzgórzu Hisarlik, skąd łatwo można było kontrolować trasę w stronę
Cieśniny Dardanelskiej, mogli regularnie blokować żeglugę z Morza Egejskiego
w głąb Hellespontu. Podążający w tym kierunku kupcy jedynie w Zatoce
Beszik i przy ujściu Skamandra mieli możliwość zaopatrzenia się w świeżą wodę,
czego w czasach nowożytnych doświadczyła także brytyjska flota wojenna. Roz-
stawiając kilka niewielkich garnizonów wojskowych, Ilion uzyskiwało pełną
kontrolę nad dystrybucją wody pitnej. Na przeciwległym, europejskim brzegu
Dardaneli, zauważa Walter Leaf, takiego ‘naturalnego zaplecza’ nie było, ale nie-
zależnie od tego przyjąć można, że i ten teren znajdował się pod kontrolą Ilionu.
W ten oto sposób jego włodarzom udało się odciąć Greków od rynków czarno-
morskich i zmusić ich do handlowania u podnóża Ilionu z kupcami z obrębu
Morza Czarnego. To właśnie miałoby być przyczyną wojny trojańskiej. Z tego
lukratywnego handlu u bram Troi korzystały również krainy wyliczone w kata-
logu trojańskich sprzymierzeńców. Co prawda przybyłe stamtąd kontyngenty
w części tworzone były przez najemników, ale w części stanowiły je ludy związa-
ne z Troją traktatami państwowymi. Szczególne zagrożenie dla swych interesów
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handlowych, w przypadku zdobycia i zniszczenia Ilionu przez Achajów, odczu-
wać musieli Licyjczycy. Można było bowiem przewidzieć, że do roli głównej po-
tęgi handlowej w obrębie Morza Egejskiego, w razie upadku Troi, awansuje wy-
spa Rodos, a to oznaczałoby ruinę Licji. „Pomyślność i bezpieczeństwo Troi, jej
mocarstwowa pozycja i w niczym niezagrożone pomyślne widoki na przyszłość,
były dla Licyjczyków sprawą życia i śmierci”104.

Walterowi Leafowi można postawić słuszny zarzut, że homerycką opo-
wieść o Troi potraktował jako świadectwo w pełni historyczne. Trudno jest
natomiast mieć do niego pretensje, mając na uwadze ówczesny stan badań
archeologicznych, że jego wyobrażenie o Licji całkowicie rozmijało się z praw-
dą. Mimo intensywnych badań archeologicznych bezpośrednio na Półwyspie
Licyjskim, czy to w formie wieloletnich prac wykopaliskowych, czy też inten-
sywnych badań terenowych, wnioski są jednoznaczne i trudno tu jest oczekiwać
jakichkolwiek istotnych zmian. Na wybrzeżu licyjskim znaleziono co prawda
dwa wraki statków, co stanowi niewątpliwe potwierdzenie przebiegu w tym miej-
scu szlaku żeglugowego między Bliskim Wschodem a basenem Morza Egejskiego
względnie wyspą Kretą (Ryc. 4, s. 168). Ale na terenie samej Licji nie natrafiano,
jak dotąd, na żadne znaleziska archeologiczne z drugiego tysiąclecia, a zwłaszcza
na żadne importy, czy to z Azji Przedniej, czy to z obszaru Egei, nie mówiąc już
o wybrzeżach Morza Czarnego i Troadzie. Tak mocno podkreślana w Iliadzie
rola Licyjczyków jako najważniejszych sprzymierzeńców Troi niekoniecznie
musiała być następstwem kontaktów handlowych. Kolejnego argumentu prze-
ciwko tezie Waltera Leafa dostarczył w gruncie rzeczy on sam. Stwierdza mia-
nowicie, że spośród warstw osadniczych na wzgórzu Hisarlik tylko Troja II
i Troja VI noszą znamiona bogactwa. Troja II przede wszystkim ze względu na
znaleziska skarbów, w przypadku Troi VI natomiast świadczą o tym, zdaniem
Waltera Leafa, imponujące mury twierdzy. Słusznie odrzuca tezę Victora Bérar-
da, uzasadniając to między innymi tym, że brak jest w niej wytłumaczenia, dla-
czego to samo miejsce w czasach mykeńskich pełniło rolę kontrolera ważnej
trasy handlowej, a w okresie zasiedlenia przez Greków nie miało już żadnego
znaczenia. Walter Leaf nie zastanawia się jednak, jak to się stało, że w przedziale
czasowym tysiąca lat, dzielącym Troję II i VI, tylko one, dzięki handlowi, który
jakoby kwitł u ich podnóża, zyskały znaczenie i bogactwo, a Troja III-V, jak

                                                
104 Schliemann 1874, s. 6; Leaf 1912, s. 255-322 (cytat ze s. 321).
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i Troja VIIa już nie. Pochodzące z tych warstw osadniczych znaleziska oraz
bardzo skromna architektura dowodzą raczej niskiego poziomu życia ich miesz-
kańców105.

Poglądy Waltera Leafa odcisnęły wyraźne piętno na późniejszych wy-
obrażeniach o Troi. Mimo że nie były one wynikiem badań archeologicznych
pozostałości, które świadczyłyby o działalności handlowej, lecz spekulacyjnych
wniosków z analizy Iliady i teoretyzujących rozważań nad sytuacją geopolitycz-
ną, znaczenie Troi jako metropolii handlowej urosło w literaturze naukowej do
rangi toposu. Według Henri Frankforta wzgórze Hisarlik było wręcz miejscem
handlu światowego, gdzie kupowano i sprzedawano surowce i różnego rodzaju
produkty gotowe. Ale w tym samym roku 1927, roku opublikowania tego niczym
nieuzasadnionego poglądu, zabrał głos wielokrotnie już cytowany (zob. s. 95, 96,
97, 98, 100, 101, 110) filolog Erich Bethe, ale znowu niczym samotnik wołający
na metodologicznej pustyni.

Ostatnio wielokrotnie zwracano uwagę na znaczenie Troi VI jako twierdzy ryglują-
cej trasę hellesponcką. W konsekwencji zrodziła się koncepcja, że około roku 1200
Grecy zdobyli i zniszczyli miasto, ponieważ chcieli otworzyć sobie dostęp do tej
ważnej drogi handlowej. Tylko czy rzeczywiście Hellespont był już wtedy inten-
sywnie używanym szlakiem komunikacyjnym? A jeśli nawet tak było, to czy około
roku 1200 przed Chr. Grecy znali już tę trasę i czy mieli jakiekolwiek pojęcie
o krajach, do których prowadziła? Czy byli też w stanie ocenić jej znaczenie dla
kontaktów handlowych, i to na tyle, by dla niej zjednoczyć swe siły do poprowa-
dzenia wspólnej kampanii wojennej? Wejście na Hellespont od strony zachodniej
w okresie od marca do października, ze względu na szalejące wtedy wiatry z pół-
nocy i północnego-wschodu, jest tak ryzykowne, że nawet dzisiaj żeglarze wolą,
zgromadzeni setkami, czekać na korzystną pogodę (…). W tych odległych czasach
z całą pewnością nie był to handel o dużym rozmachu. Nie przeciążano statków
bursztynem, trudno też przypuszczać, że masowo handlowano zbożem i tuńczy-
kiem (…). Dlatego wątpliwe jest, by Troja VI, mimo jej korzystnego położenia
(…), właśnie morzu zawdzięczała swe bogactwo. Twierdza ta o wiele bardziej
nadawała się do tego, by kontrolować doliny rzek Skamandra i Simoeis.

Państwa mykeńskie kierowały swą uwagę, zdaniem Ericha Bethego,
w stronę małoazjatyckiego południa i wschodnich wybrzeży Morza Śródziemne-
go, to jest „raczej w stronę krajów o wysokiej kulturze i znaczącej produkcji, niż

                                                
105 O Licji zob. zwięźle F. Kolb, Burg – Polis – Bischofssitz. Geschichte der Siedlungskammer

von Kyaneai in der Südwesttürkei, Mainz 2008, s. 32.
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trudno dostępnej, barbarzyńskiej i ubogiej północy”. Zarzuty te okazały się
słuszne, ale wówczas przebrzmiały bez echa106.

Z tezą o istnieniu gospodarki rynkowej na Bliskim Wschodzie starożyt-
nym już w epoce brązu wystąpił w roku 1995 historyk gospodarczy Morris Silver,
wplatając w jej kontekst także Troję. Niezależnie od wyrażonej przez niego
opinii, nie mającej żadnego pokrycia w materiale archeologicznym, że jakoby
badania w Troi poświadczyły istnienie tam zorganizowanego zaplecza służące-
go zaopatrzeniu żeglarzy, uzasadnia znaczenie osiedla jego położeniem w waż-
nym miejscu przecięcia się szlaków handlowych morskich i lądowych. Chodzi
mu o trasę wodną przez Cieśninę Dardanelską i drugą lądową z głębi Azji Mniej-
szej, z przeprawą przez Dardanele do Europy.

W latach 1992-1994 światło dzienne ujrzały dwie publikacje geoarche-
ologa Eberharda Zanggera, w których autor ten zidentyfikował osiedle na wzgó-
rzu Hisarlik z późnej epoki brązu z Atlantydą Platona. Uznał zarazem, że była to
metropolia handlowa.

Jest (…) możliwe, że Atlantyda / Troja, dzięki na przykład kontroli tras prowadzą-
cych do i z Cieśniny Dardanelskiej, panowała w sposób pośredni nad wschodnią
częścią basenu Morza Śródziemnego (…). Może rzeczywiście bogactwo Troi da się
wytłumaczyć posiadaniem przez nią bezpiecznych portów, zaopatrywaniem stat-
ków handlowych w żywność oraz świadczeniem im usług nawigacyjnych (…). Poza
tym nie można wykluczyć, że Troja dysponowała własną dużą flotą, którą angażo-
wano w służbie nawigacyjnej, handlu i działaniach obronnych.

Pozwala mu to zarazem określić

właściwe przyczyny nieporozumień (…), które w rezultacie doprowadziły do woj-
ny trojańskiej: zamknięcie statkom handlowym [swobodnego – tłumacz] dostępu
do Morza Czarnego (…). Zarazem jednak miasto było samodzielnie funkcjonują-
cym ośrodkiem handlu, dokąd przybywali kupcy z wybrzeży wschodnich Morza
Śródziemnego oraz Morza Czarnego.

Eberhard Zangger zakwestionował przy tej okazji tezę geologa Ilhana
Kayana, powstałą w ramach tybińskich badań archeologicznych w Troi. Głosi
ona, że na wybrzeżu Troady brak było jakiegokolwiek dogodnego portu; również
istniejąca w epoce brązu zatoka morska, która ciągnęła się od strony północnej
w głąb lądu, dochodząc na niewielką odległość od wzgórza Hisarlik, nie mogła
                                                

106 H. Frankfort, Studies in Early Pottery of the Near East II. Asia, Europe and the Aegean and
their Earliest Interrelations, London 1927, s. 148; Bethe 1927, s. 13-14; por. także uwagi krytyczne,
zbliżone do stanowiska Ericha Bethego, wyrażone przez Cobeta 1983, s. 44-45.
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być wykorzystywana jako przystań portowa. Wiejące bowiem z północy silne
wiatry w praktyce uniemożliwiały statkom żaglowym opuszczenie jej akwenu.
Aby zdyskredytować tę tezę, Zangger chciał przeprowadzić własne badania geo-
morfologiczne oraz prospekcję terenu z powietrza. Jego wniosek został jednak
przez tureckich urzędników odrzucony, z całą pewnością po to, aby pójść na rękę
Manfredowi Korfmannowi. Ten zaś osiedle obronne na wzgórzu Hisarlik okre-
ślał wówczas jeszcze mianem gniazda piratów, poglądy Zanggera uznawał za
absurdalne, a młodego geoarcheologa nazwał wprost kolejnym Dänikenem, któ-
ry w dodatku w żadnym z poważnych czasopism nic jeszcze nie opublikował107.
Interesujące jest jednak, że następca Manfreda Korfmanna, chemik Ernst Per-
nicka (zob. niżej, s. 281-282), nawiązał do pomysłów Eberharda Zanggera: oto
w roku 2009 zakomunikował, że obszar wykopalisk powinien być ‘prześwietlony’
przy pomocy laserowego skaningu lotniczego (air-borne scanning), co pozwoli-
łoby ustalić występowanie nieregularności terenowych, a także pozyskać wiedzę
o wielkości i znaczeniu Ilionu w późnej epoce brązu. Najwyraźniej nic jednak
z tego nie wyszło.

Zaraz po ukazaniu się publikacji Eberharda Zanggera, jego – i Waltera
Leafa – koncepcję «Troi» jako metropolii handlowej podchwycił Manfred Kor-
fmann, oczywiście w ogóle nie powołując się na Zanggera. Jeśli w roku 1990
preferował jeszcze tezę Victora Bérarda, który bogactwa Troi dopatrywał się
w ściąganiu przez nią opłat celnych i w konsekwencji widział w niej klasyczny
przykład ‘gniazda piratów’, to teraz w jego wizji Troja stała się centrum handlu
między Wschodem a Zachodem, między Egeą a basenem Morza Czarnego,
prawdziwą metropolią kupiecką, która wręcz awansowała do roli głównego
ośrodka swoistej organizacji miast handlowych epoki brązu, odpowiednika śre-
dniowiecznej Hanzy. Przyjrzyjmy się nieco bliżej jego wypowiedziom na temat
znaczenia Troi VI. Jej „strategiczne miejsce w systemie handlowym” drugiego
tysiąclecia

                                                
107 M. Silver, Economic Structures of Antiquity, Westport 1995, szczególnie s. 203; Zangger

1992, s. 168, 221, 275-276, 284, 286-287 ; tenże 1994 ; tenże, Some Open Questions about the Plain
of Troia, [w:] Wagner et alii 2003, s. 317-324, zwłaszcza 317, 324; I. Kayan et alii, Geoarchaeologi-
cal Interpretations of the „Trojan Bay” [w:] Wagner et alii 2003, s. 379-401, zwłaszcza 394-401; por.
Studia Troica 16, 2006, s. 21; według ustnej informacji, którą otrzymałem od D. Mannspergera,
sam Manfred Korfmann nie wierzył w istnienie zatoki portowej od północnej strony wzgórza
Hisarlık. O jego pomówieniach pod adresem Zanggera zob. Sonntags-Zeitung z 22.4. 2001.
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było katalizatorem „wysoko rozwiniętej kultury trojańskiej” (…). Z całą pewnością
Trojanie handlowali końmi ze stepów na północ od Morza Czarnego, bursztynem
znad Bałtyku, karneolem z Kolchidy (…) i z Krymu, miedzią (z północnej Anatolii,
Półwyspu Bałkańskiego i/lub Azji Środkowej), złotem z Troady lub Kolchidy (…),
cyną z Czech lub Azji Środkowej (…), rudą żelaza z nadbrzeżnych regionów pół-
nocno-wschodniej Turcji (…), i niewolnikami (…). Tureckie wybrzeże Morza
Czarnego oferowało drewno na budulec, a nawet gotowe statki wypełnione surow-
cami i innymi towarami. Z Krymu i Kaukazu pochodziły tekstylia, karneol oraz
niewolnicy; znaleziska wyrobów z lapis-lazuli dowodzą kontaktów z odległym
o cztery tysiące kilometrów Afganistanem. Obiekty z fajansu pochodziły ewident-
nie z Egiptu (…). Jest oczywiste, że towary, które z obszarów północnych
i wschodnich dowożono do Troi, docierały stamtąd do określonych punktów base-
nu Morza Egejskiego, stanowiąc istotną część zaopatrzenia chłonnych rynków dru-
giego tysiąclecia.

To właśnie pozycja Troi jako centrum handlowego stanowi, zdaniem Manfreda
Korfmanna, klucz do zrozumienia historycznego tła wojny trojańskiej:

Jeśli kwitnąca Troja sprzymierzała się ze swoimi głównymi partnerami handlowymi
i pośrednikami z głębi lądu, to oznacza, że mamy do czynienia ze związkiem miast
w rodzaju [średniowiecznej – tłumacz] Hanzy, a wiele spraw regulowano drogą
oficjalnych umów, a tak być musiało [podkr. – autor], to staje się jasne, że
w pierwszej kolejności miasta portowe i ludy ze wschodnich i północnych wybrze-
ży Morza Egejskiego, regionu wokół Morza Marmara i południa Morza Czarnego,
żywotnie zainteresowane były w bezpieczeństwie i trwaniu tak ważnego ośrodka
wymiany handlowej, jakim była Troja / Wilusza. Zawierając różnorakie traktaty
z takim miastem jak Wilusza, Hetyci korzystali zarazem z całego funkcjonującego
wokół niego systemu powiązań. W wieku XIII przed Chr. system ten przypominać
musiał sytuację z okresu późniejszego, gdy basen nadczarnomorski uległ zhelleni-
zowaniu, a jego wybrzeża obsiały rozmaite miasta greckie i ich kolonie. Znajduje to
odzwierciedlenie w katalogu trojańskich sprzymierzeńców, zawartym w Iliadzie.
W każdym razie około roku 700 przed Chr. pisarz taki jak Homer mógł sobie
z łatwością tego typu plątaninę sojuszów w pełni wyobrazić. Jest oczywiste, że so-
jusznikami Trojan byli wszyscy ci, którzy nie należeli do systemu miast-państw
‘Grecji mykeńskiej’; nie byli nimi także ci, którzy pośrednio zaliczani byli do obsza-
ru wpływów państwa hetyckiego – były to peryferyjne ludy nad trzema morzami108.

Tak zarysowane szlaki handlowe przedstawił także na stosownej mapie (zob.
Ryc. 4).

                                                
108 M. Korfmann, Przedmowa do: Schliemann 1874 (Nowe wydanie 1990), XVIII; tenże 1998;

tenże, Troia als Drehscheibe des Handels im 2. und 3. vorchristlichen Jahrtausend, [w:] Troia 2001,
s. 355-368 (cytaty ze s. 357-360).
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Widzimy, że te przemyślenia tybińskiego archeologa w rzeczywistości
nie są oryginalne, mają poprzedników. Są to jednak, jeśli spojrzymy na nie przez
pryzmat aktualnego stanu badań nad wymianą towarową u schyłku epoki brązu,
pomysły zaskakujące. W klasycznych pracach dotyczących handlu w epoce brązu
Ilion / Troja niemalże się nie pojawia. Dlatego należy gruntownie przyjrzeć się
nie tylko podstawie faktograficznej tych rozważań, ale także strukturze systemu
handlowego, w którym Troja miałaby odgrywać tak znaczącą rolę. Należy z góry
zaznaczyć, że dyskusja nad handlem epoki brązu koncentruje się nad jej okresem
późnym (ok. 1500-1200), a jeśli chodzi o Troję VI nad jej fazą schyłkową (zgod-
nie z przyjętym powszechnie datowaniem od ok. 1400 do początków wieku
XIII). W ramach tej książki problematyka ta musi być przedstawiona w miarę
zwarcie; obszerną dyskusję na ten temat autor przedstawił w odrębnym artykule,
opublikowanym w roku 2004109.

O wymianie towarowej i kontaktach dalekosiężnych w dobie późnego
brązu informacji dostarczają przede wszystkim archiwa pałacowe Bliskiego
Wschodu. Korespondencja między władcami ówczesnych mocarstw, Egiptu,

                                                
109 Kolb 2004, ze źródłami i literaturą; por. do tego dyskusję w American Journal of Archaeo-

logy, Online Forum 2005 (http://www.ajaonline.org./). Do mojego poglądu o niewielkim ilościowo
znaczeniu wymiany towarowej u schyłku epoki brązu zbliżone jest stanowisko St. Manning, L. Hulin,
Maritime Commerce and Geographies of Mobility in the Late Bronze Age of the Eastern Mediter-
ranean: Problematizations, [w:] The Archaeology of Mediterranean Prehistory, red. E. Blake,
A.B. Knapp, Oxford 2005, s. 270-302; najnowszego przeglądu stosunków świata mykeńskiego
z krajami Wschodu i Anatolii dostarcza E.H. Cline, Rethinking Mycenaean International Trade
with Egypt and the Near East, [w:] Rethinking Mycenaean Palaces II, red. M.L. Galaty, W.A. Par-
kinson, Los Angeles 2007, s. 190-200; konieczność chronologicznego zróżnicowania oraz charakter
handlu w późnej epoce brązu jako głównie „administrowanego przez pałac” akcentuje M. Liverani,
The Near East: The Bronze Age, [w:] The Ancient Economy: Evidence and Models, red. J.G. Man-
ning, I. Morris, Stanford 2005, s. 47-57, zwłaszcza 53; komentowanie absurdalnych treściowo prób
Latacza (2005, s. 63-71), jak również przekonania obecnego kierownika tybińskiego „projektu
Troja” (zob. niżej, s. 189), że Troja była metropolią handlową, nie ma najmniejszego sensu; poglą-
dów tych nie można traktować poważnie; w kręgu rzetelnych badaczy nikt też ich tak nie postrzega.
Oczywiście nie brakuje publikacji, zwłaszcza w środowisku anglosaskim, w których nowszy stan
badań w ogóle nie jest brany pod uwagę, lecz z całkowitym spokojem bezustannie przeżuwa się
‘wyniki’ prac Manfreda Korfmanna, zob. na przykład L. Schofield, Mykene, Darmstadt 2009, gdzie
na s. 197 znajdujemy sformułowanie, że „Troja była bez wątpienia (…) miastem anatolijskim,
które swe wielkie bogactwo i potęgę zawdzięczało pozycji gigantycznego miejsca wymiany han-
dlowej” itd.; w badaniach naukowych dyskusja nad handlem wiąże się szczególnie z nazwiskami
Karla Polányi’ego i Mosesa Finleya, ale polemika z ich teoriami wychodzi poza zakres tej książki.
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Babilonii i państwa Hetytów, poświadcza bogatą wymianę towarową, obejmującą
wyroby metalowe, tekstylia, biżuterię, kość słoniową, oleje aromatyczne; prze-
syłano także rzemieślników oraz inny personel. Nie chodziło tu bynajmniej
o prezenty, lecz o mniej więcej równorzędną wymianę. Towary transportowano
karawanami osłów i statkami. Wymianą zainteresowani byli nie tylko panujący,
lecz także związane z nimi elity polityczne i społeczne. Jej celem było wzajemne
zaopatrywanie się w potrzebne surowce, wytwory rzemiosła, zwierzęta i ludzi,
przede wszystkim jednak w kosztowne przedmioty o charakterze prestiżowym,
które obok funkcji gospodarczych zawierały w sobie także wartość polityczną
i socjalną. Ich funkcją było, drogą ekstrawaganckiej, odpowiedniej do rangi, kon-
sumpcji, wyraźne odróżnienie elit od pozostałej części społeczeństwa. Za znie-
wagę uchodziło niewysłanie innemu władcy lub równorzędnej w prestiżu osobie
tego typu podarków. Ich dyplomatyczny charakter uzmysławia fakt, że w niektó-
rych tekstach osoby je przywożące nazywane są raz to kupcami, raz to ambasa-
dorami.

Wymianie tej brakuje jednego ważnego elementu, który zwyczajowo
łączymy z pojęciem handlu, a mianowicie dążenie do zysku. Zamiast tego mamy
do czynienia ze zjawiskiem wzajemności, czyli wymianą towarów o porówny-
walnej wartości. Grecki poeta Hezjod, piszący około roku 700, w dziele „Prace
i dnie”, udzielając porad swojemu bratu Persesowi, mówi o handlu zamorskim
innego już rodzaju: uzmysławia mu skalę możliwych zysków, ale wskazuje także
na ryzyko związane z żeglugą. Ewidentnie mówi o handlu w ścisłym znaczeniu,
to jest o wymianie towarów wśród osób prywatnych, niezależnej od autorytetów
politycznych i nastawionej przede wszystkim na osiągnięcie zysku. W dwóch
epokach, oddzielonych od siebie dystansem 600 lat, mamy do czynienia z dwoma
różnymi historycznie stadiami rozwoju wymiany towarowej. Należy mocno
podkreślić, że w źródłach schyłkowej epoki brązu nie natrafiono jak dotąd na
żadne wskazówki, które by poświadczały istnienie niezależnego od centrów pała-
cowych handlu, jak również o działalności niezależnych kupców. Wydaje się
również, że nastawienie na zysk w warunkach ówczesnej wymiany towarowej
miało znaczenie marginalne. Nie brakuje co prawda badaczy, którzy wbrew temu
modelowi, określonemu jako minimalistyczny bądź podstawowy, przyjmują
funkcjonowanie różnorodnych form wymiany towarowej, w tym również nasta-
wionej na zysk, ale nie dostarczyli dotąd, jeśli chodzi o późną epokę brązu, żad-
nego stosownego dowodu. Nie chodzi tu tylko o świat starożytnego Bliskiego
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Wschodu, lecz także cywilizację minojsko-mykeńską, a więc region, na obrzeżu
którego znajdowały się kolejne osiedla na wzgórzu Hisarlik. Także w badaniach
wymiany towarowej między społecznościami plemiennymi północnych wybrzeży
Morza Egejskiego a obszarem Bałkanów podkreślana jest epizodyczność ruchu
towarowego nastawionego na zysk. Nie mówi się o profesjonalnych rzemieślni-
kach, a zamiast terminu ‘handel’ preferuje się określenie ‘wymiana’110.

Brak wzmianek o handlu i kupcach w tekstach na mykeńskich tablicz-
kach z pismem linearnym B, których treść koncentruje się przecież głównie na
zagadnieniach gospodarczych, dowodzi braku rozbudowanego handlu, a to
z kolei znajduje potwierdzenie w niemalże całkowitym braku stosownych zna-
lezisk archeologicznych. Rozprzestrzenienie tych nielicznych poza ośrodkami
pałacowymi nie jest bynajmniej dowodem na funkcjonowanie wolnego handlu.
Wyjaśnić to można, a nawet trzeba, poświadczonym w archiwach pałacowych
systemem redystrybucji. Gospodarka zarządzana bowiem była w sposób scentra-
lizowany przez administrację pałacową. To ona koncentrowała w swym ręku
plony, a co najmniej ich nadwyżkę, z czego niewielką część wymieniano na towa-
ry importowane, a produkty dzielono między funkcjonariuszy, grupy zawodowe
i inne osoby. Dlatego nie powinno dziwić, że na tabliczkach z pismem linearnym
B nie ma ani słowa o kupnie bądź sprzedaży; na dobrą sprawę brakuje też jakich-
kolwiek wskazówek o stosowaniu pieniądza w rozumieniu zestandaryzowanego
środka płatniczego. Czymś takim na Bliskim Wschodzie był odważany metal
w postaci srebrnego szekla. W agrarnym społeczeństwie późnej epoki brązu,
zasadniczo samowystarczalnym, brak było jakichkolwiek przesłanek do rozwijania
intensywnej działalności handlowej, a przez to do rozwoju gospodarki pienięż-
nej. Srebro, poświadczone w krajach Wschodu jako środek płatniczy, zupełnie
nie nadawało się, ze względu na wysoką wartość pojedynczej sztaby, do przepro-
wadzania drobnych transakcji, a tym samym do handlu lokalnego. Dalsze ogra-
niczenia w wymianie towarowej wynikały z tego, że atrakcyjne obiekty, jak na
przykład malowaną ceramikę mykeńską, szybko w znacznych ilościach kopio-
wano; liczba znajdowanych obecnie imitacji z reguły zdecydowanie przewyższa
ilość importowanych pojedynczych sztuk. Fatalne połączenia drogowe, perma-
nentnie kontrolowane przez bandy rozbójników, którzy napadali na ośle kara-
wany, zdecydowanie ograniczały handel lądowy. Komunikacji morskiej natomiast

                                                
110 Hänsel 2003, szczególnie s. 118-119.



Rozdział VIII

172

szkodzili piraci, ograniczała ją poza tym słabo rozwinięta technika żeglowania.
Podczas gdy na Wschodzie, między Syrią / Palestyną a Egiptem, kursowały
względnie duże statki, to w obrębie Morza Egejskiego używane były jednostki
napędzane wiosłami, o długości 10-15 metrów. Transportowano nimi towary,
ale w równej mierze używane były także przez piratów i jako okręty wojenne.
W przeciwieństwie też do wybrzeża bliskowschodniego, na Morzu Egejskim
najwyraźniej brakowało sztucznych portów z molami i kejami, które umożli-
wiałyby cumowanie większych statków. Łodzie nie mające kila z reguły po prostu
wyciągano na piaszczystą plażę. Znajduje to odzwierciedlenie także w różnej
wielkości i jakości kamiennych kotwic, znajdowanych na obu tych obszarach.

Te różnorakie uwarunkowania rzutowały, jak pokazuje to statystyka
znalezisk dużych naczyń transportowych w obrębie Lewantu i basenu Morza
Egejskiego, na wielkość wymiany towarowej. W świecie mykeńskim, jak również
w położonym w głębi lądu państwie hetyckim, wymiana towarowa miała, wydaje
się, zdecydowanie mniejszy wymiar niż w Azji Przedniej. W obrębie Morza Egej-
skiego, z Kretą włącznie, mimo licznych, w przypadku niektórych trwających
dziesięciolecia, wykopalisk, znamy zaledwie, w świetle najnowszych statystyk,
nieco ponad 1000 obiektów datowanych na lata 1700-1100, importowanych
ze wschodnich obszarów basenu Morza Śródziemnego. Wśród nich fragmenty
ceramiki bądź też całe naczynia stanowią jedną trzecią. Oznaczałoby to, przy
schematycznym podziale importów w obrębie każdego stulecia, że na każdy rok
przypada po półtora obiektu. Jednak zdecydowana ich większość pochodzi z XIV
i XIII stulecia, co mogłoby wskazywać na pewien przyrost wymiany towarowej
u schyłku epoki brązu. Pamiętajmy jednak, że znaleziska te w większości pocho-
dzą z opisanych niżej wraków okrętowych! Nie ma najmniejszej wątpliwości,
że przedmioty pochodzące z wykopalisk nie mogą adekwatnie odzwierciedlać
rzeczywistego obrazu. Produkty metalowe mogły być dla różnych celów przeta-
piane, tekstylia i niewolnicy natomiast to towary o charakterze nietrwałym. Jed-
nakże inne nietrwałe produkty, jak przyprawy, wino, oliwa z oliwek i opium,
przewożono w ceramicznych naczyniach transportowych, których skorupy znaj-
dowane są w trakcie prac wykopaliskowych. Ze względu na bardzo dobry stan
zachowania stanowią one, obok takich materiałów, jak wyroby szklane, kość
słoniowa, szlachetne kamienie i inne, najpewniejszą wskazówkę intensywności
wymiany towarowej.
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Jak bogate, ale bez wątpienia sporadyczne, mogły być tego typu trans-
porty morskie, jakie produkty obejmowała wymiana między pałacami czy też
członkami elity społecznej, pokazują dwa wraki statków, znalezione u południo-
wych wybrzeży Turcji, a dokładniej u wybrzeży antycznej Licji. Datuje się je
na około 1300 względnie 1200 przed Chr. (Ryc. 4, s. 168). Ich ładunek dostarcza
ciekawego wglądu w wielkość, kształt i charakter morskiej wymiany towarowej
w tym okresie. Większy z tych statków, o długości 15 m, znaleziony został
w pobliżu przylądka Uluburun (wybrzeże środkowe Licji). Zatonął około roku
1300, w trakcie rejsu ze Wschodu na Zachód. Jego ładunek zawierał między in-
nymi około 400 sztab miedzi o łącznej wadze około dziesięciu ton, około jednej
tony sztab cyny, prawie 200 sztab szklanych, liczne narzędzia i broń wykonaną
z brązu, kość słoniową i drewno hebanowe, strusie jaja, biżuterię i inne kosztow-
ne przedmioty metalowe. Znaleziono również przednioazjatyckie i mykeńskie
pieczęcie, dwie drewniane tabliczki do pisania (dyptych) i około 150 odważni-
ków, odpowiadających głównie systemowi miary przednioazjatyckiej, zwłaszcza
w syryjskim szeklu, a także niemałą ilość ceramiki, w tym wykonanej w stylu
mykeńskim i cypryjskim, oraz 150 kananejskich naczyń transportowych, z któ-
rych część wypełniona była żywicą i pistacjami. Ten wielokulturowy ładunek,
jeśli chodzi o ilość towarów, ich jakość i różnorodny skład, uderzająco przypo-
mina omówione wyżej listy dostarczanych drogą wymiany obiektów, znajdujące
się w archiwach pałacowych krajów Azji Przedniej. Zgodny on jest ze spektrum
znalezisk z obszaru Morza Egejskiego, co zarazem przekonuje, że przynajmniej
znacząca część transportu przeznaczona była dla któregoś z władców świata egej-
skiego. Ilość przewożonego metalu mogłaby w zupełności zaspokoić potrzeby
którejś z mykeńskich armii.

Drugi z zatopionych statków znaleziony został u wybrzeży wschodniej
Licji, na wysokości przylądka Gelidonya. Jest on mniejszy od poprzedniego, za-
wierał też mniej kosztowny ładunek. Były to przede wszystkim towary cypryjskie
i syryjsko-palestyńskie, w tym ważące około jednej tony sztaby miedzi oraz
stosunkowo mała ilość cyny i ołowiu. Znaleziono także odważniki ołowiane,
odpowiadające różnym systemom wagowym, stosowanym na obszarze Lewantu
i Egiptu oraz na Cyprze i Krecie. Poza tym na statku znajdował się także złom
brązowy, jak również kilka młotów i kowadeł. Mogłoby to dowodzić, że na
pokładzie znajdował się kowal, który na zamówienie, gdyby takie się pojawiło,
wykonywał różne przedmioty metalowe. Można by z tego wyciągnąć wniosek,
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że statek zawijał do wielu portów, uprawiając handel detaliczny. Nie oznacza to
jednak, że nie żeglował z polecenia jakiegoś pałacu czy arystokraty, na przykład
któregoś z przednioazjatyckich państw. Można przyjąć, że najważniejsi poten-
cjalni odbiorcy byli dobrze znani, a całe przedsięwzięcie było efektem stałych
zamówień, co przecież nie wykluczało sprzedaży dodatkowej, ‘przy okazji’.

Owe dwa wraki statków wywołują wrażenie, że najważniejszą rolę
odgrywał handel metalami. W kolejnym jednak statku, znalezionym w Zatoce
Argolidzkiej, datowanym mniej więcej tak samo jak wrak z przylądka Gelidonya,
w wielkich naczyniach zasobowych pochodzenia cypryjskiego oraz w kilku kre-
teńskiego i mykeńskiego, przewożono przede wszystkim towary nietrwałe. Te
trzy statki poruszały się uczęszczanymi trasami morskimi, które da się odtworzyć
dzięki danym z dokumentów pisanych z Azji Przedniej, jak i koncentracji znale-
zisk archeologicznych (Ryc. 4, s. 168). Prowadziły one z Egiptu do Palestyny,
Syrii i na Cypr, następnie wzdłuż południowego wybrzeża Azji Mniejszej na Rodos
i Kretę. Na tę ostatnią wyspę dotrzeć można było z Egiptu także trasą wzdłuż
wybrzeża afrykańsko-libijskiego. Z Krety natomiast statki kierowały się w stronę
Grecji kontynentalnej, zwłaszcza na Peloponez, skąd – ale także bezpośrednio
z Krety – podążały na zachodnią część Morza Śródziemnego, dowożąc różne
towary na Sycylię, do Italii, na Sardynię, od czasu do czasu także na Półwysep
Iberyjski.

Na pierwszy rzut oka może to robić duże wrażenie, niemniej strumień
towarów płynących ze Wschodu na Zachód ulegał systematycznemu zmniejsze-
niu, a poza tym pod żadnym względem nie może być porównany z archeologicz-
nie udokumentowaną wielkością handlu z okresu greckiego czy rzymskiego.
Także statystka znalezisk wraków statków, która, ze względu na szczególne
upodobanie do żeglugi przybrzeżnej, reprezentatywna jest dla czasów antycz-
nych jako całości, mówi sama za siebie. Oto dla całej epoki brązu zarejestrowano
ich w obrębie całego basenu Morza Śródziemnego mniej niż tuzin. Ilość wraków
zaczyna wzrastać od VII/VI wieku, z samego tylko IV stulecia przed Chr. znamy
ich czterdzieści. Szczyt przypada na czasy hellenistyczne i Cesarstwo Rzymskie,
z ilością po 180 odnalezionych jednostek na wiek pierwszy przed Chr. i pierwszy
po Chr. Ponieważ zasadnicze warunki w zakresie żeglugi morskiej pozostały
w okresie antycznym takie same, z pewnością natomiast wzrosła techniczna ja-
kość statków, a z czasem zasadniczo zwiększyła się wielkość masy przewożonych
towarów, ryzyko zatonięcia statku w późnej epoce brązu było bez wątpienia dużo
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większe niż w czasach grecko-rzymskich. Można nawet uznać, że zaprezentowa-
na statystyka zniekształca obraz rzeczywisty, z ‘korzyścią’ dla epoki brązu.

Badacze, którzy mimo przedstawionych danych nadal przekonani są
o znaczącym rozmiarze handlu w okresie późnego brązu, powołują się przede
wszystkim na dobrze udokumentowaną wymianę towarową między mezopo-
tamskim Aszurem a wschodnioanatolijskim Karum-Kanesz, co datować należy
na środkowy brąz (XIX/XVIII wiek). Przeniesienie tych relacji na czasy późnej
epoki brązu jest jednak ewidentnym anachronizmem (Tabl. 2; Ryc. 3). Mimo to
przyjrzyjmy się liczbom. Z zachowanych archiwów wynika, że na przestrzeni
około 100 lat przetransportowano z Aszur do jego anatolijskiego osiedla Kanesz /
Nesa około 160 ton cyny, a w przeciągu jednego pięćdziesięciolecia około 100 tys.
tekstyliów. Stamtąd przekazywano je dalej, do położonych we wschodniej i cen-
tralnej Anatolii faktorii asyryjskich. Tam wymieniano je głównie na srebro. Te
na pierwszy rzut oka imponujące wielkości oznaczają, przy dokładniejszej ich
analizie, że przeciętnie wymiana obejmowała rocznie 1,6 tony cyny oraz 2 tys.
tekstyliów, w dodatku dotyczy to całej centralnej i wschodniej Anatolii. Na
podobne ograniczenia natrafiamy również w XIII/XII wieku, a rzecz dotyczy
stosunkowo licznie poświadczonych sztab miedzi, w nauce dominuje pogląd,
że pochodzenia cypryjskiego, które, ze względu na nadany im kształt, określa się
mianem ‘wołowej skóry’. Nie dysponujemy żadnym punktem zaczepienia, który
umożliwiłby przekonująco oszacować wielkość produkcji. A jeśli chodzi o udział
w tym handlu późnobrązowego osiedla na wzgórzu Hisarlik, to pojawienie
się owych sztab miedzi w kształcie skóry wołowej (ang. oxhide ingots; niem.
Ochsenhautbarren) ma niewielkie znaczenie. A to dlatego, że gdy stały się istot-
nym elementem handlu, co najmniej Troja VI już nie istniała. Niezależnie zaś od
tego podkreślmy, że ani na wzgórzu Hisarlik, ani w obrębie Zatoki Beszik nie
znaleziono ani jednego egzemplarza takiej sztaby miedzi.

Nie budzi wątpliwości pogląd, że popyt w kręgach pałacowych i wśród
elity społecznej na luksusowe produkty, łącznie z metalowymi, które dostarczano
drogą wymiany towarowej, wpływał stymulująco na produkcję lokalną i pobu-
dzał wymianę nadwyżki na pożądane towary. Ale nie może też być wątpliwości,
że rozmiar handlu dalekosiężnego, w kontekście produkcji globalnej ówczesnych
społeczeństw, był nad wyraz skromny. Stuart Manning i Linda Hulin całkiem
słusznie podkreślili niedawno, że w badaniach nad prahistorią wschodniego
Śródziemnomorza, w tym zwłaszcza basenu egejskiego, wyciąga się, na podsta-
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wie skąpych znalezisk, zbyt daleko idące wnioski. Niezależnie bowiem od tak czy
owak niewielkiej aktywności handlowej na tym obszarze, Morze Egejskie miało
w tym kontekście znaczenie peryferyjne.

Postawmy więc sobie pytanie, mając na uwadze przytoczone dane, czy
«Troja» z późnej epoki brązu mogłaby być centrum handlu, i to w sensie miasta
handlowego czy nawet metropolii handlowej. Aby rozstrzygnąć tę kwestię,
konieczne jest wyjaśnienie pewnych pojęć, zwłaszcza że zespół badający Troję,
a szczególnie Joachim Latacz, unikają, zasłaniając się miałkimi argumentami,
jakiejkolwiek dyskusji terminologicznej. Dotyczy to właśnie rozumienia terminu
‘handel’, a przede wszystkim ‘miasto handlowe’. Bernhard Hänsel, prahistoryk
i archeolog, specjalista w zakresie kontaktów handlowych w obrębie północnych
rejonów Morza Egejskiego i na Bałkanach, słusznie stwierdził, że dla właściwego
zrozumienia i opisu zjawisk (pra)historycznych konieczna jest jasność w obrębie
terminologii i precyzyjne ich zdefiniowanie. Per definitionem o ‘mieście handlo-
wym’ czy ‘centrum handlu’ możemy mówić wówczas, jak trafnie w przypadku
handlu na Bliskim Wschodzie w epoce brązu podkreślił to także Mario Liverani,
jeśli rozwój gospodarczy danego osiedla / miejscowości uzależniony jest od han-
dlu, w tym dalekosiężnego111. Stosowanie pojęć takich jak ‘miasto handlowe’ czy
też ‘centrum / ośrodek handlu’ w odniesieniu do konkretnego miejsca tylko dla-
tego, że znaleziono tam pewną ilość przedmiotów importowanych, doprowadza
do zaciemniania historycznego rozwoju i różnic między takimi miejscami i epo-
kami. Metoda taka stwarza niejasny obraz, dlatego też niewiele ma wspólnego
z nauką.

Powstanie jakiegoś centrum / ośrodka handlu względnie miasta handlo-
wego wymaga szerokiego zaplecza, które byłoby gwarancją dużych obrotów
handlowych. Ale nawet w czasach antycznych, co do których dysponujemy
o wiele lepszą wiedzą niż o epoce brązu, miasta handlowe należą do rzadkości.
W Cesarstwie Rzymskim, mimo że warunki do handlowania były wówczas bez
porównania korzystniejsze, co przełożyło się na niebywale wysoki ilościowo
wzrost wymiany towarowej, tylko nieliczne spośród tysięcy organizmów miej-
skich można zdefiniować jako miasta handlowe. Podstawę gospodarczą wielu

                                                
111 St.W. Manning, L. Hulin, Maritime Commerce and Geographies of Mobility in the Late

Bronze Age of the Eastern Mediterranean: Problematizations, [w:] The Archaeology of Mediterra-
nean Prehistory, red. E. Blake, A.B. Knapp, Oxford 2005, 270-302; Hänsel 2003, s. 109-111; Liverani
(por. przypis 109), s. 50.
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małych gmin miejskich stanowiło rolnictwo, dla znaczącej też części była nią
gospodarka mieszana, z rolnictwem, rzemiosłem i handlem. W epoce brązu, gdy
wielkość wymiany towarowej była dużo niższa, jedynie sporadycznie możemy
mówić o miastach handlowych, które mogły ukształtować się tylko w miejscach
krzyżowania się najważniejszych, ponadregionalnych dróg handlowych. W póź-
nej epoce brązu możliwe to było – jeśli w ogóle – tylko na wybrzeżu syryjsko-
-palestyńskim i jego zapleczu. Tu bowiem przecinały się ponadregionalne szlaki
lądowe z Mezopotamii, Anatolii, Kaukazu i Egiptu z trasami morskimi wschod-
niej części basenu Morza Śródziemnego (Ryc. 4, s. 168).

Możliwości takiej nie stwarzała ani Anatolia, ani Basen Egejski. W rzeczy
samej też w żadnym z tych regionów nie zidentyfikowano, jak dotąd, ani jednego
miasta handlowego. Hattuszasz, Knossos, Mykeny, Pylos, Teby czy też inne zna-
czące miejscowości były centrami gospodarczymi i politycznymi, ale nie ośrod-
kami handlu czy też miastami handlowymi. W jaki sposób więc późnobrązowe
osiedle na wzgórzu Hisarlik, położone na uboczu wielkich szlaków handlowych
Wschód – Zachód, miałoby spełniać kryteria, konieczne dla zdefiniowania mia-
sta handlowego czy też centrum bądź ośrodka handlu! Wystarczy rzut oka na
mapy, ilustrujące rozważania Manfreda Korfmanna. Jedna z nich pokazuje, trze-
ba przyznać, że jako założenie hipotetyczne, pochodzenie znaczniejszych surow-
ców i możliwe kontakty «Troi» z sąsiadami. Wywołuje w ten sposób wrażenie, że
osiedle to już od wczesnej epoki brązu utrzymywało bezpośrednie kontakty han-
dlowe z tak odległymi regionami jak Afganistan, Zatoka Perska, kraje nadbałtyc-
kie, Egipt oraz z zachodnim obszarem Morza Śródziemnego. Badania nad
udziałem północno- i wschodnioegejskich osiedli w wymianie towarowej wczes-
nego brązu wykazały jednak, że jeśli niektóre z nich na wyspach północnoegej-
skich, szczególnie Poliochni na Lemnos, uczestniczyły w wewnątrzegejskim sys-
temie wymiany towarowej, to zupełnie inaczej rzecz się miała z osiedlem na
wzgórzu Hisarlik. Uznać je raczej trzeba za ośrodek regionalny o zapleczu rolni-
czym, ewentualnie z dostępem do złóż rud metali. Na kolejnej z map pokazane są
szlaki handlowe XX-XVII wieku przed Chr., a więc ze średniej epoki brązu. Jeśli
jednak dane te porówna się z mapą, rekonstruującą rzeczywiście to, co można
ustalić dzięki przekazom pisanym i znaleziskom archeologicznym, to nie ma
wątpliwości, że Manfred Korfmann dowolnie poprzedłużał te poświadczone
i według własnego uznania dodał nowe trasy handlowe, i to w taki sposób, że
najważniejsze z nich przecinają się na wzgórzu Hisarlik (Ryc. 4, s. 168). Odnosi
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się przez to fałszywe przekonanie, że osiedle to już od środkowej epoki brązu
stanowiło centrum ówczesnego handlu.

Dla przykładu wskażmy, że w rzeczywistości, co podkreślają także Jürgen
Seeher i Hermann Genz, prowadzący badania archeologiczne w Hattuszasz, nie
ma żadnych dowodów, które potwierdziłyby, że z głębi państwa hetyckiego do
zachodnich rejonów Azji Mniejszej biegły jakiekolwiek znaczące trasy handlowe
i to mimo niezaprzeczalnych kontaktów politycznych w okresie późnego brązu.
W obrębie całego regionu egejskiego znaleziono, w przedziale czasowym 1700-
-1050, zaledwie około tuzina przedmiotów pochodzenia hetyckiego. Na wzgórzu
Hisarlik natomiast, mimo 42 kampanii wykopaliskowych po pracach Henryka
Schliemanna, nie znaleziono żadnego, najmniejszego nawet fragmentu ceramiki
hetyckiej. I odwrotnie – na obszarze całego państwa hetyckiego nie znaleziono
żadnego obiektu, który mógłby mieć jakikolwiek związek z Troadą, a tylko poje-
dyncze pochodzące w ogóle z obrębu Egei. W stolicy państwa hetyckiego, Hattu-
szasz, gdzie od osiemdziesięciu lat prawie bez przerwy prowadzone są prace
wykopaliskowe, nie znaleziono żadnych fragmentów tzw. szarej ceramiki trojań-
skiej, a tylko śladowo fragmenty ceramiki mykeńskiej. Nieliczne znaleziska tej
ostatniej na wschodnich obszarach państwa hetyckiego wskazują, że towary te
docierały tam poprzez porty w Cylicji. Zaskakujący brak ceramiki mykeńskiej
w państwie hetyckim Wolf-Dietrich Niemeier próbuje wyjaśnić nietrwałością
towarów, którymi handlowano. Ale właśnie takie produkty musiały być trans-
portowane w naczyniach ceramicznych. Jeszcze bardziej nieprawdopodobnie
brzmi jego alternatywna hipoteza o embargu handlowym, które musiałoby trwać
przez stulecia, nałożonym jakoby przez króla hetyckiego jako restrykcja wobec
jego ‘brata’, króla państwa Ahhijawa (zob. wyżej, s. 129)112.

                                                
112 Fikcyjne ‘mapy szlaków handlowych’ Manfreda Korfmanna zob. Troia 2001, s. 356-357

ryc. 383. 385; Niemeier 2002; porównanie wczesnobrązowego osiedla na wzgórzu z osiedlami
północnoegejskimi, zwłaszcza Poliochni na Lemnos, zob. Our. Kouka, Siedlungsorganisation in
der Nord- und Ostägäis während der Frühbronzezeit (3. Jt. v.Chr.), Rahden 2002, s. 295-302,
zwłaszcza 298-299; T. Efe, The Theories of the ‘Great Caravan Route’ between Cilicia and Troy: the
Early Bronze Age III Period in Inland Western Anatolia, Anatolian Studies 57, 2007, s. 47-64, stara
się udowodnić istnienie szlaku karawanowego przez Anatolię do Troi II/III, ale myli przy tym
pojęcie handlu z transferem kulturowym. Jednoznaczny sprzeciw wobec spekulacji o istnieniu
intensywnym kontaktów gospodarczych między państwem Hetytów a zachodnią Anatolią, w tym
zwłaszcza z «Troją», a przy tym wobec tezy o znaczącej roli tego miejsca w handlu czarnomorskim,
wyartykułował J. Seeher, Überlegungen zur Beziehung zwischen dem hethitischen Kernreich und
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Zastanówmy się teraz, jak ma się to do akcentowanych przez Manfreda
Korfmanna kontaktów handlowych między późnobrązową «Troją» a jej rzeko-
mymi partnerami handlowymi i sprzymierzeńcami, których dostrzega w katalo-
gu trojańskiego wojska w Iliadzie. Wiemy już, że w sojusznikach trojańskich
chciałby widzieć partnerów handlowych na wzór Związku Hanzeatyckiego,
a wojnie trojańskiej nadać charakter wojny handlowej. Historyczny Związek
Hanzeatycki powstał w XIII/XIV wieku po Chr. jako sojusz miast niemieckich,
a podłożem jego zawiązania były interesy handlowe w północnej, wschodniej
i zachodniej Europie. Stawiał on sobie za cel wspieranie aktywności handlowej
członków; podejmował akcje zbrojne, aby uzyskać przywileje w handlu lub też
aby ich bronić. Twórcy Iliady podobne zjawisko historyczne było bez wątpienia
całkowicie nieznane. W poemacie święte Ilion nie ma nic wspólnego ze statkami
i handlem. Jak już było powiedziane (zob. wyżej, s. 157), poeta nie mówi nic
o porcie, Achajowie musieli przecież wyciągnąć swoje statki na piaszczystą plażę,
co w obrębie Morza Egejskiego było w czasach Homera jeszcze czymś natural-
nym. Trojanie z Iliady nie byli ani żeglarzami, ani kupcami, lecz hodowcami
bydła, pasterzami i rolnikami. Wspomniane są tylko niektóre z podstawowych
aktywności rzemieślniczych, zwłaszcza tkactwo (jako ‘praca domowa’), drwal-
nictwo i garncarstwo. Również trojańscy sprzymierzeńcy nie byli kupcami.
Autor Iliady widział w nich przede wszystkim nie-Greków; były to obce ludy,
które zamieszkiwały w pobliżu morskich wybrzeży, to znaczy w czasach Homera
mieściły się w horyzoncie geograficznym żeglujących po morzach Greków. Żad-
ne dokumenty pisane, ani jakiekolwiek badania archeologiczne nie dostarczają
najmniejszych przesłanek do stwierdzenia, że między nimi a osiedlem na wzgó-
rzu Hisarlik istniały w okresie późnego brązu kontakty handlowe. O braku towa-
rów importowanych u Licyjczyków była już wyżej mowa (zob. s. 163).

Wyobrażenie o «Troi» jako centrum siatki osiedli handlowych i zarazem
organizacji, która działałaby według zasad Związku Hanzeatyckiego, przenosi na
epokę brązu zjawisko właściwe dla późnego średniowiecza. Było ono wynikiem
absolutnie odmiennych warunków politycznych i ekonomicznych, w tym jeśli
chodzi o handel dalekosiężny, który obejmował także dobra codziennego użytku,
oraz istnienie miast w znacznej mierze autonomicznych. Przekonanie, że wojnę
trojańską zainicjowała wroga koalicja, która w imię ustanowienia wolnego han-
                                                                                                                     
der Westküste Anatoliens im 2. Jahrtausend v.Chr., [w:] Interpretationsraum Bronzezeit. Fest-
schrift B. Hänsel, red. B. Horejs et alii, Bonn 2005, s. 33-44; Genz 2010, zwłaszcza s. 15-16.
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dlu między Morzami Egejskim a Czarnym dążyła do wywalczenia swobodnej
żeglugi przez Dardanele, nie znajduje żadnego potwierdzenia ani w źródłach
pisanych, ani archeologicznych. Jest to całkowity anachronizm.

Rozstrzygającego probierza handlowej działalności «Troi» dostarczają
badania archeologiczne na wzgórzu Hisarlik. Statystyka znalezisk ruchomych
z wykopalisk Henryka Schliemanna i Wilhelma Dörpfelda ma charakter niekom-
pletny. Raporty Carla W. Blegena zawierają, dla odmiany, staranne ich zestawie-
nie: badacz ten dla Troi VI odnotował 914 obiektów, z czego 748 odnosi się do
jej fazy późnej, nas tutaj interesującej. Spośród nich jednak około 400 sztuk
to odważniki i wrzeciona tkackie, świadectwo kobiecej pracy w gospodarstwie
domowym. Wśród przedmiotów kosztownych Blegen wylicza 34, przy czym
niektóre z nich są bardzo małe: dwa z elektronu lub złota, dwa z ołowiu, trzy-
dzieści jeden z brązu. Poza tym wymienia dziewięć przedmiotów z kości słonio-
wej i 157 paciorków z masy perłowej. Żaden z tych obiektów nie wywiera jednak
specjalnego wrażenia. Z tybińskich badań w Troi nie opublikowano jeszcze żad-
nej kompletnej statystyki znalezisk. Jedynie w artykule z roku 2004 Peter Jablonka
zestawił tymczasowo pełną ilość znalezisk ze wszystkich kampanii wykopalisko-
wych po Henryku Schliemannie, pochodzących z warstw późnobrązowych, to
jest z okresu 1500-1200: dziesięć złotych i cztery srebrne obiekty, dwadzieścia
dwa przedmioty z kości słoniowej, pewna ilość fragmentów różnych wytworów
z kamienia i alabastru, jeden fragment naczynia fajansowego, liczne fragmenty
strusich jaj oraz setki paciorków ze szkła, fajansu i karneolu, jak również z in-
nych kamieni półszlachetnych. Metalurgię poświadcza dwadzieścia form odlew-
niczych, zachowanych w całości, oraz fragmenty innych. Wymienionych jest
także tysiące odważników i wrzecion tkackich, jak również kilka tysięcy frag-
mentów naczyń ceramicznych pochodzenia mykeńskiego oraz nieliczne pro-
weniencji minojskiej i cypryjskiej, wreszcie co najmniej dwa odłamki amfor
kananejskich. Niewątpliwe wrażenie wywiera, jeśli chodzi o ilość, ceramika
mykeńska, zwłaszcza jeśli rzeczywiście mielibyśmy do czynienia z fragmentami
pochodzącymi z importu. Jednak badania chemiczne metodą aktywizacji neu-
tronów pokazały, że większość naczyń czy też fragmentów ceramicznych typu
mykeńskiego, znalezionych na wzgórzu Hisarlik, stanowi wytwór miejscowy, jest
więc niczym innym jak imitacją. Warto przytoczyć w tej kwestii stanowisko Ralfa
Becksa, wyrażone w opublikowanym w roku 2006 zbiorowym tomie poświęco-
nym Troi:
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Ceramika importowana należy w Troi do rzadkości (…). Od środkowego okresu
Troi VI pojawiają się towary pochodzenia mykeńskiego. Ale ten rodzaj ceramiki,
poczynając od późnej fazy Troi VI, w większości wytwarzano w warunkach lokal-
nych (…). W warstwie kulturowej Troja VI/VIIa natrafiono na stosunkowo małą
ilość obiektów metalowych (…). Produkcja tekstyliów była prawdopodobnie naj-
ważniejszą gałęzią rzemiosła (…), znaleziono (bowiem), zarówno na cytadeli, jak
i w przylegającym do niej mieście, znaczącą liczbę ciężarków tkackich.

Skąpe znaleziska kosztownych obiektów skłoniły Wilhelma Dörpfelda
do wyrażenia przypuszczenia, że niewykluczone, iż Troję VI gruntownie obra-
bowano. Ale właśnie ostatnia, późna faza Troi VI dostarczyła najwięcej przed-
miotów. Poza tym szabrownicy z całą pewnością nie gromadziliby starannie
zebranych fragmentów potrzaskanych naczyń ceramicznych, aby je ze sobą
zabrać. Dlatego niewielka ilość importowanej ceramiki mówi sama za siebie.
Dodajmy, że Troja VIIa, którą odtąd, podążając za Carlem W. Blegenem, także
archeologowie tybińscy traktują jako osiedle homeryckiego Ilionu, jest jeszcze
bardziej uboga w godne wzmianki znaleziska niż jej poprzedniczka. Poza tym
zachowane wrzeciona i ciężarki stanowią bezsprzeczny dowód istnienia produk-
cji tekstylnej, chociaż niekoniecznie na eksport. Należy sobie też uświadomić, że
ich relatywnie duża ilość rozkłada się na wiele stuleci, a w konsekwencji przy
rozdziale na poszczególne lata obraz ten nie jest już bynajmniej tak imponujący.
Znaleziska ślimaka morskiego (murex) mogłyby wskazywać na pewien zakres
produkcji purpurowego barwnika do tkanin, ale przynajmniej w części także na
spożywanie małży113.

Śladową ilość kosztownych znalezisk na wzgórzu Hisarlik w obrębie
warstwy z późnej epoki brązu Manfred Korfmann tłumaczy faktem, że te ‘właś-
ciwe’ pochówki, mianowicie królewskie i arystokratyczne, nie zostały jeszcze
znalezione. Zwróćmy uwagę, że Carl W. Blegen natrafił, około 500 m na połu-
dnie od cytadeli, na stosunkowo duże cmentarzysko należące do późnej fazy Troi
VI (zob. niżej, s. 243). W znacznej mierze było ono zniszczone, zachowała się
                                                

113 Statystyka znalezisk zob. Kolb 2004, s. 589-590; Jablonka, Rose 2004, s. 624-625; do tego zob.
jednak Kolb 2005, s. 1-2; Becks 2006, s. 161; w kwestii chemicznych badań ‘mykeńskiej’ ceramiki
zob. literaturę w przypisie 117; ślimaki do produkcji purpury: C. Çakırlar, R. Becks, Studia Troica
18, 2009, s. 87-103; por. Studia Troica 7,1997, s. 59-60; w pracach tych zawarte są rozważania
w kwestii możliwości spożywania małży, ponieważ w pobliżu znaleziono jamę wypełnioną skoru-
pami małży słodkowodnych i resztek mątw, a na tym samym obszarze skupisko małży z gatunku
cordium. Jamy z odpadami w zachodniej części tego samego obszaru zawierały przede wszystkim
duże kości zwierzęce, głównie wołów.
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jednak na tyle duża ilość grobów, by można było stwierdzić, że pochówkom nie
towarzyszyło bogate wyposażenie. Uderzające jest także, że w obrębie murów
cytadeli natrafiono na godne uwagi pozostałości dużych budynków, dalekich
jednak od królewskiej czy arystokratycznej okazałości. Jeśli Troję VI porówna się
z Mykenami z XIV/XIII wieku, gdzie ściany pałacowych pomieszczeń pokryte
były freskami, a większość importów wschodnich znaleziono nie w grobach, lecz
w przestrzeni zasiedlonej, to brak w domach Troi VI malowideł ściennych i in-
nych elementów luksusowych kłuje wprost w oczy. Jaskrawy brak bogactwa
i luksusu w późnobrązowych warstwach osadniczych na wzgórzu Hisarlik
skłania do wniosku, że tamtejsza arystokracja budowała swój wizerunek nie
z wykorzystaniem pochodzących z importu prestiżowych obiektów, lecz dzięki
wznoszeniu monumentalnej architektury114.

Wobec braku jednoznacznych znalezisk, Peter Jablonka i Joachim Latacz
kryją się ciągle za parawanem odrzuconych argumentów. Nadal uważają, że rze-
komo kluczowa lokalizacja w Cieśninie Dardanelskiej ‘wymusiła’ na osiedlu na
wzgórzu Hisarlik rolę handlowego punktu węzłowego; że Dardanele już w epoce
brązu były trasą żeglowną, a Zatoka Beszik miejscem etapowego postoju dla stat-
ków płynących w kierunku Morza Czarnego. Tymczasem mało imponujące war-
stwy osadnicze Troi III-V wskazują, że położenie geograficzne niekoniecznie
musiało generować te funkcje handlowe, które gwarantowałyby dobrobyt. Ko-
rzystna lokalizacja geograficzna wymaga odpowiedniej aktywizacji przez czynni-
ki zewnętrzne, co wystarczająco pokazują liczne przykłady, chociażby Rzymu,
Aleksandrii czy średniowiecznej Lubeki. Każda pojawiająca się funkcja handlowa
wymaga odpowiedniej geopolitycznej stymulacji. W przypadku Dardaneli i Bos-
foru przed okresem greckiej kolonizacji nic takiego nie miało miejsca, i to akurat
nie greckie Ilion odegrało wówczas znaczącą rolę w handlu, lecz wyspy Lemnos
i Imbros oraz kolonie nad Morzem Marmara i Bosforem. Zupełnie brakuje też
świadectw z epoki brązu, które by potwierdzały istnienie znaczącego, ponadre-
gionalnego szlaku handlowego na osi Wschód – Zachód, szlaku, który przekra-
czałby Dardanele, a kontrola nad nim stanowiłaby jakoby zasadniczy czynnik
rozwoju osiedli na wzgórzu Hisarlik. Powiązania późnobrązowej kultury trojań-
skiej z Bałkanami nie wykraczały, wydaje się, poza Chersonez Tracki, dzisiejsze
Gelibolu (Gallipoli), wprost naprzeciw wzgórza Hisarlik. Jego położenie około

                                                
114 Por. Kolb 2004, s. 590-591.
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30 km od największego zwężenia Cieśniny Dardanelskiej, jak zauważył to już
Walter Leaf (zob. wyżej, s. 162), nie dawało szansy efektywnej kontroli tej wy-
imaginowanej drogi tranzytowej. Ponadto brak jest jakichkolwiek przesłanek do
przyjęcia, że w epoce brązu wody Dardaneli i Bosforu przemierzały statki
handlowe.

Manfred Korfmann przyjął założenie, że w epoce brązu kupcy wpływają-
cy w Cieśninę Dardanelską gromadzili się, w oczekiwaniu na pomyślne wiatry,
w Zatoce Beszik. Dowód tego znalazł w czasach nowożytnych. Jest to jednak
argument w dwójnasób anachroniczny. Technika żeglugi osiągnęła wówczas
o wiele wyższy poziom rozwoju w porównaniu z epoką brązu, całkowicie też
odmiennie ukształtowały się warunki geopolityczne: nad Bosforem leżała prze-
cież stolica Imperium Osmańskiego. Nawet w czasach archaicznych i klasycz-
nych, jak i w dobie późnego antyku, mimo że dzięki postępowi w budownictwie
okrętowym i technice żeglowania oraz skolonizowaniu przez Greków wybrzeży
Morza Czarnego pojawiły się całkowicie nowe impulsy polityczne i gospodarcze,
co czyniło przeprawę przez cieśniny i łatwiejszą, i ekonomicznie zyskowniejszą,
żegluga przez Bosfor nadal, jak potwierdzają to źródła, pozostawała kłopotliwa.
Silne prądy od strony Morza Czarnego oraz niemalże bez przerwy wiejące
między kwietniem/majem a sierpniem/wrześniem wiatry północne znacznie
utrudniały i żaglowcom, i łodziom wiosłowym, pokonywanie obu cieśnin. Nawet
najszybsze ówczesne łodzie wiosłowe nie były w stanie osiągnąć prędkości pięciu
węzłów [= ok. 9,3 km] na godzinę, niezbędnej dla pokonania siły prądów mor-
skich w Cieśninie Bosforskiej. Korzystniejsze warunki panowały w Dardanelach,
gdzie potrzebna była prędkość od dwóch do trzech węzłów [3,7 – ok. 5,6 km] na
godzinę, aby przebić się na wody Propontydy. Dokonać tego mogły lżejsze
łodzie, ale nie statki obciążone handlowym ładunkiem. Opowieść o Argonau-
tach, którzy nota bene zatrzymali się na wyspie Lemnos, a nie w Zatoce Beszik,
powstała najprawdopodobniej dopiero w IX/VIII wieku przed Chr. Mit pokazu-
je, że nawet dla lekkich jednostek wojennych przeprawa przez cieśniny morskie
stanowiła śmiertelne niebezpieczeństwo. Uchodziła też za czyn heroiczny, za
niezwykłą przygodę, a nie element regularnego handlu. W konsekwencji w póź-
nej epoce brązu Morze Czarne w oczach żeglarzy znad Morza Egejskiego ucho-
dzić musiało, w mniejszym bądź większym zakresie, za mare clausum. Jeszcze
w czasach Homera łączono z nim przeróżne opowieści o straszliwych potworach
i mrożących krew w żyłach przygodach, co dowodzi zasadniczego braku wiedzy
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o Nadczarnomorzu, a zarazem wskazuje na brak w tym rejonie jakiegokolwiek
śladu aktywności mykeńskiej. Dopiero z chwilą wynalezienia pentekontery, dłu-
giej łodzi z pięćdziesięcioma wioślarzami, co najpewniej miało miejsce w VIII
wieku, okręty wojenne zaczęły bez większych problemów pokonywać obie cie-
śniny. Ale o handlu między Egeą a obszarem Morza Czarnego w ścisłym znacze-
niu słowa mówić możemy dopiero z chwilą skolonizowania jego wybrzeży przez
Greków, co miało miejsce w VII-VI wieku. Pierwotną przyczyną kolonizacji był
głód ziemi, dopiero powstanie nadwyżek w rolnictwie doprowadziło do rozwoju
handlu z basenem egejskim, gdzie akurat istniał popyt na produkty rolne. Dlate-
go też wszelkie próby zrównywania relacji z późnej epoki brązu z czasem wielkiej
kolonizacji Hans-Günther Buchholz całkowicie słusznie uznał za naiwne i meto-
dycznie nie do zaakceptowania115.

Nie można także akceptować innych, dawno zresztą zakwestionowa-
nych, ale niedawno ponownie wysuniętych przez Petera Jablonkę argumentów
w obronie tezy o handlu między Egeą a Morzem Czarnym: chodzi o rzekomo
egejskie kotwice kamienne oraz o sztaby miedzi w kształcie skóry wołowej (niem.
Ochsenhautbarren, ang. oxhide ingots), występujące w obrębie Czarnomorza.
Zdaniem kompetentnych badaczy kamienne kotwice, znalezione na wybrzeżu
bułgarskim, nie mają jednak proweniencji egejskiej. Stanowią wytwór miejscowy
i dowód lokalnego handlu morskiego na statkach własnej produkcji, ale bez
możliwości ich datowania. Podkreślmy przy okazji, że ani na wzgórzu Hisarlik,
ani w obrębie Zatoki Beszik nie znaleziono ani jednej kamiennej kotwicy, jak
również żadnej sztaby miedzi. Na te ostatnie, w kształcie tak zwanych wołowych
skór, natrafiono niemalże wyłącznie w głębi Bułgarii, w pewnej odległości od
wybrzeża, poza jakimkolwiek kontekstem archeologicznym, co uniemożliwia
datowanie. Natomiast egzemplarze zarejestrowane na zachodnim wybrzeżu
Morza Marmara pochodzą, wydaje się, z XI wieku, a więc z okresu już po prze-
rwaniu osadnictwa brązowego na wzgórzu Hisarlik. Mapy rozrzutu znalezisk
obiektów związanych z kulturą mykeńską lub wprost importów mykeńskich
pokazują, że wymiana towarowa między basenem egejskim a Bałkanami miała
czy to charakter lądowy i przebiegała dolinami rzek uchodzących do Morza Egej-
skiego od jego północnej strony, czy też odbywała się przez Morze Jońskie,
wzdłuż zachodniej linii brzegowej Grecji i Półwyspu Bałkańskiego. Argumentem

                                                
115 Buchholz 1999, s. 90.
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całkowicie rozstrzygającym, którego jednak ani Peter Jablonka, ani Joachim
Latacz nie raczą dostrzegać, jest kompletny brak ceramiki mykeńskiej w obrębie
basenu Morza Czarnego. W wymianie towarowej basenu egejskiego z innymi
regionami ceramika mykeńska jest wszechobecna. Ale jak dotąd nie znaleziono
ani jednego jej fragmentu w rejonie nadczarnomorskim, podobnie jak żadnego
obiektu pochodzenia troadzkiego, ani jednego odłamka tak zwanej szarej cera-
miki anatolijskiej. I odwrotnie: ani na wzgórzu Hisarlik, ani na cmentarzysku
nad Zatoką Beszik nie pojawił się ani jeden obiekt proweniencji pontyjskiej.
Opublikowany stosunkowo niedawno artykuł holenderskiego badacza Jana
G. De Boera nosi znamienny tytuł „Mykeński fantom nad Morzem Czarnym”;
w treści swej stanowi on jednoznaczne potwierdzenie moich wniosków, zawar-
tych w publikacji z roku 2004. Jeśli ktoś wobec tak jasnych dowodów ciągle uważa,
że późnobrązowe osiedle na wzgórzu Hisarlik było bramą w handlu z Nadczar-
nomorzem i Półwyspem Bałkańskim, to pokazuje, że argumenty naukowe są mu
obojętne116.

Zapleczem kontaktowym późnobrązowego osiedla na wzgórzu Hisarlik
w jego relacjach ze światem zewnętrznym był, jak wskazują przeprowadzone na
jego terenie i w Zatoce Beszik badania archeologiczne, wyłącznie basen Morza
Egejskiego. Nieliczne importy można łatwo wyjaśnić faktem, że osiedle to poło-
żone było w najbardziej na północ wysuniętym punkcie jednego lub kilku od-
gałęzień głównego szlaku handlowego na osi Wschód – Zachód, który wiódł
z Lewantu w obręb Egei, a następnie w stronę zachodnich krańców Morza Śród-
ziemnego (Ryc. 4, s. 168). Trudno jednak sobie wyobrazić, aby większe statki
dalekomorskie docierały w północne rejony Morza Egejskiego i do Zatoki
Beszik. Należałoby myśleć raczej o punktach etapowych systemu redystrybucji
pałacowych centrów mykeńskich, jak również o wymianie towarowej między
arystokratami. Nieliczne importowane mykeńskie naczynia ceramiczne, znale-
zione na wzgórzu Hisarlik i w Zatoce Beszik, najwyraźniej nie pochodziły z Pelo-
ponezu czy Krety, dokąd zawijały statki lewantyńskie, lecz z terenów położonych
bliżej. Mogło to być zachodnie wybrzeże Azji Mniejszej, wyspy naprzeciwko
wzgórza Hisarlik, bądź też wschodnie nadmorskie rejony Grecji macierzystej. Tą

                                                
116 Jablonka, Rose 2004, s. 626; contra De Boer 2006/2007; podobny pogląd reprezentuje J. Seeher

(zob. przypis 112); artykuł O. Höckmanna, Zu früher Seefahrt in den Meerengen, Studia Troica 13,
2003, s. 133-160 jest bez znaczenia, w dodatku pełen bezpodstawnych twierdzeń; na niego powo-
łuje sie Joachim Latacz.



Rozdział VIII

186

drogą do Troady trafić mogły także pojedyncze egzemplarze ceramiki cypryjskiej
i kananejskiej. Zaskakująco niska ilość fragmentów wielkich ceramicznych na-
czyń zasobowych pochodzenia przednioazjatyckiego, jak również mykeńskich
tego typu, w których przewożono produkty nietrwałe, jak oliwę, wino, przypra-
wy, żywicę i inne, dowodzi, że w stosunku do głównych tras handlowych wzgó-
rze Hisarlik znajdowało się na odległej peryferii.

Ale nawet w ramach egejskiej wymiany towarowej nie wydaje się, aby
osiedle na Hisarliku należało do grona ważniejszych. Potwierdzają to znaleziska
tak zwanej szarej ceramiki trojańskiej, która w ogóle nie występuje na zachód od
wysp Kos i Rodos. Egzemplarze pochodzące z Cypru i Azji Przedniej, datowane
na XIII/XII stulecie, mogły tam trafić w okresie niepokojów, wywołanych, jak się
przyjmuje, wędrówkami Ludów Morza; z Troady w rejony te przynieść je mogli
traccy Dardanowie (zob. wyżej, s. 133-135). Nie mamy jednak do czynienia
z wielkimi naczyniami zasobowymi; z reguły chodzi o małe naczynia do picia,
zapewne element wyposażenia podróżnych, marynarzy i najemników. Przywo-
łajmy tu słuszny pogląd Maureen Basedow: „Tak naprawdę trudno jest ustalić,
co Trojanie mogliby zaoferować w handlu dalekosiężnym, poza – niemożliwymi
do określenia – towarami pochodzenia organicznego”. Równie nieprawdopo-
dobne jest, by handlowali na duże odległości końmi, jak przyjął to Manfred
Korfmann, a z całą pewnością brakuje poświadczenia takiej działalności dla
Troi VI/VIIa. O innych produktach, którymi, zdaniem Manfreda Korfmanna,
jakoby handlowano w Troi, wykopaliska nie dostarczają żadnych danych, w tym
na przykład najmniejszego nawet odprysku bursztynu117.

W mieście handlowym, nie mówiąc już o metropolii handlowej jako
takiej, należałoby oczekiwać społeczeństwa zawodowo zróżnicowanego, a nawet
podziału pracy, a przede wszystkim stosowania pisma. Na wzgórzu Hisarlik
znaleziono jednak tylko jeden dokument pisany. Chodzi, o czym była już mowa
(zob. wyżej, s. 128), o wykonany w brązie stempel z napisem w języku hetycko-

                                                
117 O nielicznych importach ceramiki mykeńskiej zob. H. Mommsen, D. Hertel, P.A. Moun-

tjoy, Neutron Activation Analysis of the Pottery from Troy in the Berlin Schliemann Collection,
Archäologischer Anzeiger 2001, s. 169-171; P.A. Mountjoy, H. Mommsen, Neutron Activation
Analysis of Mycenaean Pottery from Troia (1988-2003 Excavations), Studia Troica 16, 2006, s. 97-99;
P.A. Mountjoy, Mykenische Keramik in Troia, [w:] Troia 2006, s. 241-252, zwłaszcza 241; Basedow
2000, s. 163; o ‘szarej ceramice trojańskiej’ we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego zob.
ostatnio P. Pavúk, H. Mommsen, Studia Troica 17, 2007, s. 25-41.
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-luwijskim, który, zgodnie z tekstem, należał do pewnego pisarza i jego żony.
Pochodzi on z warstwy, którą datować można najwyżej na około 1100 przed Chr.
W tym czasie na wzgórzu Hisarlik egzystowało małe, niemające znaczenia osie-
dle, zamieszkałe przez intruzów z Półwyspu Bałkańskiego, którzy z całą pewnoś-
cią nie dysponowali ani administracją pałacową, ani sztuką pisania. Podobne
hetyckie bądź luwijskie czy też inne stemple pochodzenia przednioazjatyckiego,
znajdowane są w wielu miejscach świata egejskiego, łącznie z Peloponezem. Wy-
stępują jednak bez powiązania ich z właściwym im kontekstem funkcjonalnym.
Oznaczać to może, że dotarły w obręb Egei jako łupy lub prezenty ze względu
na wartość metalu czy też jako obiekt artystyczny. Także stempel znaleziony na
wzgórzu Hisarlik mógł pochodzić z jakiejś wyprawy łupieżczej owych bałkań-
skich przybyszów, którzy pojawili się w południowo-zachodniej Azji Mniejszej
bądź w głębi Anatolii.

Prawdziwym fenomenem jest jednak całkowity brak innych dokumen-
tów pisanych. Zupełnie nie przekonuje podnoszony przez archeologów argu-
ment, że ma to związek ze zniszczeniem przypuszczalnego pałacu w obrębie
cytadeli, że jakoby doszło wówczas do zagłady nie tylko ewentualnych archiwów,
lecz także wszystkich pojedynczych dokumentów pisanych. Warto jednak zwró-
cić uwagę, że w pomieszczeniach, a nawet w najbliższej okolicy zrujnowanych
pałaców w Pylos i Knossos znaleziono wcale niemałą liczbę tabliczek pokrytych
pismem, bez wątpienia pochodzących z miejscowych archiwów. W przypadku
Knossos wzgórze, na którym stał stary pałac, zostało po jego zniszczeniu całko-
wicie splantowane. To wówczas rozproszeniu uległo wiele przedmiotów, które
mimo to – a może właśnie dlatego? – przetrwały. Należą do nich dokumenty
pisane, obecnie powszechnie znane. Nawet w beockich Tebach, mimo że pałac
z epoki brązu przykryła zabudowa antyczna, a następnie osiedle współczesne,
zachowały się tabliczki pokryte pismem. Oprócz tego należałoby oczekiwać,
że w znaczącym mieście, a zwłaszcza w metropolii handlowej, znajdowały się
archiwa także poza obrębem pałacu, zwłaszcza w domach kupców, jak miało to
miejsce w północnosyryjskim Ugarit, czy też innych członków elity politycznej
i społecznej, czego dowodzi przypadek hetyckiej Sarissy-Kuşaklı. Także w My-
kenach tabliczki z pismem linearnym B odkryto w domach znajdujących się poza
obszarem cytadeli. Dodajmy przy tym, że na wzgórzu Hisarlik nie natrafiono na
żadne przybory do pisania, chociaż na innych stanowiskach archeologicznych
z epoki brązu są zjawiskiem częstym. Jeszcze bardziej znaczącym faktem jest
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całkowity brak odcisków pieczęci na zamknięciach naczyń zasobowych, mimo że
zwyczaj ich stosowania poświadczony jest, często w postaci setek zachowanych
egzemplarzy, na stanowiskach na lądzie greckim i na wyspach egejskich oraz na
terenie zachodniej części Anatolii centralnej, aż do jej wschodnich krańców, już
od wczesnej epoki brązu. W Mykenach pieczęcie i odciski pieczęci znaleziono
w tak zwanym domu handlarza olejem. Wprawdzie na wzgórzu Hisarlik, w fazie
późnobrązowej, znaleziono wcale niemałą ilość naczyń zasobowych, również
w obrębie cytadeli, nie były one jednak opieczętowane. Oznacza to, że nie było
tam systemu administracyjnego i gospodarczego, bazującego na dokumentach
pisanych. Oto ustalenie naukowe po czterdziestu dwóch kampaniach wykopali-
skowych w najintensywniej badanym miejscu obszaru egejskiego! „Troja pozo-
stawała, o ile nam wiadomo, poza strefą znajomości pisma”118. Na wzgórzu
Hisarlik nie było żadnej wysoko rozwiniętej cywilizacji.

Nie traćmy nadziei, że tybińska ekipa prowadząca wykopaliska w Troi
przyjmie wreszcie do wiadomości te ustalenia. Obecny kierownik wykopalisk,
Ernst Pernicka, przynajmniej w wywiadach prasowych i radiowych wyjaśnia, jak

                                                
118 Korfmann, Studia Troica 6, 1996, s. 25-30; Morris 2006, s. 294, brak archiwum traktuje

również jako kwestię rozstrzygającą i wątpi w zasadność argumentu Manfreda Korfmanna i Joa-
chima Latacza, że jakoby Henryk Schliemann przeoczył archiwum pałacowe, po prostu przekopał
je, względnie najzwyczajniej wyrzucił: wskazuje, że nawet w trakcie dalekich od metod naukowych
wykopalisk Sir Austena Henry’ego Layarda w Niniwie (Kuyunjik) w roku 1849 znaleziono tysiące
asyryjskich tabliczek glinianych pokrytych tekstem w piśmie klinowym. Jego zdaniem na wzgórzu
Hisarlik resztki zapisanych tabliczek, gdyby w ogóle istniały, musiałyby się pojawić w gruzowisku
zabudowy hellenistycznej, gdy prowadzono prace wykopaliskowe w obrębie cytadeli; jednostkowy
przypadek pieczęci luwijskiej mógłby być, jego zdaniem, „an heirloom brought from somewhere
else in the Hittite Empire”; por. przedstawioną przez H.-G. Buchholza, Ugarit, Zypern und die
Ägäis. Kulturbeziehungen im zweiten Jahrtausend v.Chr., Münster 1999, s. 516 listę pieczęci he-
tyckich i przednioazjatyckich, znalezionych na obszarze egejskim, dla których brakuje jakiegokol-
wiek dowodu, że użyte zostały w funkcji ostemplowywania; na s. 518-519 omawia, jako analogię do
pieczęci z Hisarlik, brązowy stempel hetycki z Thermi na Lesbos, hetyckie pieczęcie serpentynowe
z Rodos, Lasithi na Krecie i Perati we wschodniej Attyce, „noszone bez powiązania z tekstem (…),
po prostu jako przedmioty magiczne, jako amulety”; Cline (zob. przypis 109), s. 193 uważa, że
38 pieczęci przednioazjatyckich, znalezionych w Tebach, należały do rzemieślnika, dla którego były
zwykłym surowcem; zob. poza tym Kolb 2004, s. 598-599, z odnośną literaturą; około dwadzieścia
znalezionych na wzgórzu Hisarlik pieczęci względnie odcisków pieczęci, na które powołują się
Jablonka, Rose 2004, s. 625, nie zawierają żadnych śladów pisma, jak również jakichkolwiek wska-
zówek stosowania ich w określonym systemie administracyjnym; cytat pochodzi z pracy: J.C. Wright,
The Place of Troy among the Civilizations of the Bronze Age, Classical World 91, 1998, s. 368.
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była już o tym mowa (wyżej, s. 165-166), że nie ma podstaw, aby twierdzić, że
Troja była miastem handlowym. Brakuje mu potwierdzenia istnienia portów,
statków i szeroko rozgałęzionych kontaktów handlowych119. Można by sobie
tylko życzyć, aby stanowisko to znalazło odzwierciedlenie w publikacji naukowej.
Dotyczy to zresztą i innych zapatrywań. Oto Ernst Pernicka nadal uważa, że
późnobrązowe osiedle na wzgórzu Hisarlik było znaczącym miastem, zajmują-
cym powierzchnię około 30-40 ha, z 5-6 tys. mieszkańców. W tej sytuacji należy
więc postawić pytanie o rzeczywistą wielkość osiedla i zastanowić się, czy w ogóle
można nazwać je miastem.

                                                
119 Pernicka, w Stuttgarter Zeitung z 20.8.2008 oraz w wywiadzie z Reinoldem Hermannsem

w Süd-West Rundfunk 2 z 9.1.2010 („Graben nach dem Mythos – Troias künftige Vergangenheit”).
„Odkopywanie mitu – poszukiwana przeszłość Troi”





191

Rozdział IX

Nowe szaty króla
Akt drugi: czy w epoce brązu na wzgórzu Hisarlik

znajdowały się miasta?

Jeżeli osiedle to nie było miastem handlowym, to dochody swe czerpać
musiało przede wszystkim z działalności rolniczej na terenach przyległych. Dla
większości miast Anatolii podstawą utrzymania w epoce brązu i w dobie antyku
było rolnictwo. W traktacie zawartym między hetyckim królem Muwatallisem II
a Alakszandu z Wiluszy, ten pierwszy wychodzi z założenia, że Alakszandu czer-
pie swoje zyski przede wszystkim z uprawy winnej latorośli, zboża i hodowli
bydła. Dion Chryzostom natomiast, w mowie wygłoszonej do mieszkańców
rzymskiego Ilionu, tak wychwala, niewątpliwie nie bez przesady, ich ojczyznę:
„Należy do was najlepsza i najbardziej urodzajna ziemia, mieszkacie wśród naj-
piękniejszych równin i gór, posiadacie najobfitsze źródła wody i najżyźniejsze
pola”. Co prawda na południe i zachód od wzgórza Hisarlik rozciągały się
w okresie brązu i wczesnego żelaza tereny częściowo bagniste, które nadawały się
tylko do hodowli bydła i koni. Potwierdzają to wykopaliska, które dostarczyły
znacznych ilości kości bydlęcych i końskich. Poza tym jednak Troada oferowała
i oferuje do dzisiaj żyzną ziemię uprawną, bogata jest także w źródła wód i rzeki.
Znaleziska resztek rybnych na wzgórzu Hisarlik podpowiadają, że rybołówstwo
stanowiło niemałe uzupełnienie diety ówczesnych jego mieszkańców. Jeśli zaś
weźmie się pod uwagę obfite opady deszczu i chłodne wiatry z północy, które
w upalne lata były źródłem orzeźwiającego powietrza, to trzeba przyznać, że
z punktu widzenia osadnictwa Hisarlik był miejscem szczególnie korzystnym.

Przypuszczalna elita arystokratyczna, która prawdopodobnie zamieszki-
wała duże domy na akropolu Troi VI, mogła zatem, jak miało to już miejsce
w fazie Troi II w trzecim tysiącleciu, pozyskiwać swoje dochody z majątków
ziemskich, jak również ze świadczeń ludności zależnej, która pozostawała pod jej
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opieką i kontrolą. Żyzność Troady stanowi również wystarczające wyjaśnienie
wybudowania imponujących murów obronnych cytadeli. Wzniesiono je bez
wątpienia dzięki wykorzystaniu zasobów naturalnych krainy i pracy przymuso-
wej ludności miejscowej, co w świecie antycznym jest dobrze poświadczone. Ale
późnobrązowe fortyfikacje dowodzą przede wszystkim konieczności obrony
i niewiele mają wspólnego z bogactwem materialnym. Niewielka ilość importów
wysokiej jakości, które przecież odgrywały ważną rolę w autoprezentacyjnej kon-
sumpcji ówczesnych elit, wskazuje, o czym była już mowa, na to, że na wzgórzu
Hisarlik w późnej epoce brązu zamieszkiwało bardzo mało rzeczywiście bogatych
osób. Wyraźna przewaga imitacji lokalnych w obrębie ceramiki typu mykeńskie-
go pokazuje, że większości mieszkańców nie stać było na luksusowe towary
z importu. Późnobrązowa «Troja» stanowiła centrum polityczne i militarne dla
co najmniej części Troady, ale z punktu widzenia gospodarczego nie miała, wy-
daje się, specjalnego znaczenia120.

Tymczasem Manfred Korfmann uznał oczywiście, że «Troja» ta była
anatolijskim miastem pałacowym, które zajmowało powierzchnię 30 lub nawet
35 hektarów i liczyło do dziesięciu tysięcy mieszkańców. Mimo że nie znajduje to
żadną miarą, jak zobaczymy, potwierdzenia w wynikach prac wykopaliskowych,
stwierdzenie to spotkało się z akceptacją nie tylko w szerokim odbiorze, lecz
także w niektórych pracach naukowych, zwłaszcza poza Niemcami. Jest rzeczą
kuriozalną, że na podstawie bombastycznych wypowiedzi Manfreda Korfmanna,
dotyczących rozmiarów powierzchni i ilości mieszkańców, powstał pogląd, iż
mogłaby to być stolica państwa, które nie ustępowało w niczym wielkim luwij-
skim wasalom króla hetyckiego w zachodniej Anatolii, jak chociażby Kraj rzeki
Seha czy też Mira, co w konsekwencji doprowadziło do odrzucenia możliwości
identyfikacji Troi z mało znaczącą Wiluszą. Na ogół uważa się jednak, że identy-
fikacja ta jest pewna, ale wśród zwolenników Troi szerzy się wirus błędnego koła.
Oto hetytolodzy, jak David Hawkins i Frank Starke, doszli do przekonania, na
podstawie rzekomo znaczących rozmiarów osiedla na wzgórzu Hisarlik, że tak

                                                
120 Dion Chryzostom, Mowa 35,13; o hodowli koni i bydła w Iliadzie zob. Mannsperger,

Mannsperger 2006, s. 110-111; badania przyrodnicze nad fauną i florą zob. H.-P. i M. Uerpmann,
Leben in Troia. Die Pflanzen- und Tierwelt, [w:] Troia 2001, s. 315-318; M. Uerpmann, Von Adler bis
Zahnbrassen – der Beitrag der Archäozoologie zur Erforschung Troias, [w:] Troia 2006, s. 283-297;
S. Riehl, Unser täglich Brot... Pflanzenproduktion und Ernährung in Troia, [w:] Troia 2006, s. 297-
-308; o traktacie z Alakszandu zob. przypis 84.
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znaczący twór nie mógłby nie pojawić się w źródłach hetyckich. To umocniło ich
w przekonaniu o słuszności identyfikacji Ilionu z Wiluszą. Z kolei zaś w rozu-
mowaniu archeologa Manfreda Korfmanna owo ‘hetytologiczne’ zrównanie obu
nazw dowodzi, że osiedle na Hisarliku musiało być wielkie i znaczące. Dla histo-
ryków gospodarczych natomiast określona przez Korfmanna wielkość «Troi»
stanowi jednoznaczny argument za przyjęciem poglądu, że zamieszkująca wzgó-
rze Hisarlik ludność musiała szukać zajęcia poza ramami lokalnie ograniczonej
gospodarki i dlatego handel z całą pewnością, uważają, odgrywał ważną rolę
w życiu gospodarczym osiedla121. Jednak wiemy już, że identyfikacja osiedla na
wzgórzu Hisarlik z Wiluszą jest bardziej niż problematyczna oraz że handel
w jego życiu ekonomicznym odgrywał zaledwie marginalną rolę. Tak więc dwa
elementy domina z tej ‘błędnej gry’ właśnie zostały obalone. Rozpatrzmy więc,
na ile trzeci z nich jest słuszny.

Oto jak w roku 2001 Manfred Korfmann podsumował efekty swoich
badań archeologicznych: „Dzisiaj możemy powiedzieć: Homer miał całkowitą
rację, gdy mówił o wielkim mieście, w którym schronienie znaleźć mogło wojsko
Trojan [50 tys. ludzi! – autor]. To właśnie dzięki nowym wynikom prac wykopa-
liskowych zrodziło się zupełnie inna wizja osiedla z roku około 1200. Było ono
około dziesięć razy większe, niż dotąd przyjmowano”. Ale nieco wcześniej, już
w roku 1998, tybiński archeolog komunikował: „Po dziesięciu latach nowych
wykopalisk należy stwierdzić, że archeologia i tekst Iliady po raz pierwszy
w przekonujący sposób zbliżyły się do siebie”. Czy rzeczywiście? Czy coś takiego
w ogóle mogło się zdarzyć? Manfred Korfmann wierzył, że Homer osobiście
odwiedził Troję, a reminiscencję tej wizyty możemy znaleźć w poemacie. Zasad-
niczo wykluczyć tego nie można, ale zapewne w tym czasie Homer był już ślepy.
Podejrzenie to nie jest bezpodstawne, ponieważ poeta błędnie zlokalizował
źródła rzeki Skamander; wskazał miejsce tuż za murami osiedla, gdzie jakoby
dziewczęta trojańskie prały odzież i skąd przynosiły wodę. Zdaniem Manfreda
Korfmanna chodzi o grotę, w której mogło być źródło wody, odkrytą jeszcze
przez Henryka Schliemanna, chociaż nigdy nie stwierdzono, aby wypływała tam
czy to ciepła, czy to zimna woda, o której znajdujemy wzmiankę w Iliadzie.

                                                
121 Korfmann 1995. 1997. 1998. 2002. 2004; tenże, Die troianische Hochkultur (Troia VI und

VIIa). Eine Kultur Anatoliens, [w:] Troia 2001, s. 395-406; tenże, Troia – Archäologie eines Sied-
lungshügels und seiner Landschaft, [w:] Troia 2006, s. 1-12, zwłaszcza s. 6-7, 9-12 (z pewnym
umiarkowaniem); Freu 1999, s. 117; Easton et alii 2002, s. 100, 102, 106.
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Przemyślenia te przekazał swemu mentorowi, Joachimowi Lataczowi. Warto
przytoczyć rozmowę między nimi, którą bazylejski grecysta przytoczył w jednym
z wywiadów prasowych: „Zawsze – tak Latacz – gdy Korfmann mówił: «Tutaj
stał Homer», odpowiadałem: Manfred, powiem bez ogródek, że nie mogę się
z Tobą zgodzić. Nie ma żadnych podstaw, by twierdzić, że Homer był w Troi”.
Wątpić rzecz jasna można, czy sceptyczny filolog mógł przekonać archeologa,
który swoje metodyczne podejście do danych topograficznych z Iliady opisał
słowami: „Homer jest dla mnie niczym Edgare Wallace”122 – ze względu na za-
warte w twórczości tego ostatniego opisy topografii Londynu!

Od tych poruszających dialogów i imponujących gier detektywistycz-
nych przejdźmy do ustalenia, co Homer mógłby zobaczyć około roku 700 przed
Chr. Archeolog Dieter Hertel, na podstawie szczegółowej analizy wszystkich
sprawozdań archeologicznych od czasów Schliemanna, zrekonstruował obraz,
z którym poeta mógłby zetknąć się na wzgórzu Hisarlik. Jeśli widział źródlaną
grotę, to opisał ją niewłaściwie. Mógł widzieć świątynię Ateny, nie była to jednak
budowla z epoki brązu, lecz co najwyżej z ósmego wieku. Jednak oglądać mógł
jeszcze znaczne pozostałości późnobrązowych murów obronnych cytadeli. Ta
ostatnia była wykorzystywana, co wykazał Dieter Hertel, także po osiedleniu się
Greków, to jest od XI/X wieku. Początkowo było to osiedle niewielkie, z pomi-
nięciem funkcji obronnych, następnie jednak cytadela w tej roli przetrwała aż
do wieku VII i w oczach Greków z tego okresu wyglądać musiała nadzwyczaj
monumentalnie. „Nawet mury obronne Starej Smyrny, wybudowane około roku
750, zdecydowanie traciły na tle Ilionu”. Za życia twórcy Iliady istniały powody,
aby mury te postrzegać jako część znaczącego osiedla i połączyć je z ważnym
wydarzeniem. Poza tym opisany przez Homera Ilios, olśniewające miasto, z pała-
cem króla Priama, w którym znajdowało się ponad sześćdziesiąt pomieszczeń, ze
świątyniami, agorą i pierścieniem murów obronnych, gdzie pomieścić można
było około 50 tys. żołnierzy, nie mógł mieć cokolwiek wspólnego z prahistorycz-

                                                
122 Korfmann, [w:] Troia 2001, s. 70 (por. s. 20); tenże, Studia Troica 8, 1998, s. 12; o taktycz-

nych dementi, aby przygotować sobie odwrót, zob. Korfmann 1997, s. 174; tenże, [w:] Troia 2001,
20; Jablonka, [w:] Mauerschau 2002, t. 1, s. 269; źródła: Iliada XXII 147-156; por. Chr. Wolkers-
dorfer, J. Göbel, Studia Troica 14, 2004, s. 165: „Należy konsekwentnie wziąć pod uwagę fakt, że
w pobliżu Hisarliku między 700 przed Chr. a dniem dzisiejszym nie było żadnych ciepłych źródeł
w sensie homeryckim”; dialog Korfmann-Latacz: Basler Zeitung z 10.10.2001; Homer a Edgar
Wallace: zob. Literaturen 10, 2001, s. 18.
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nym osiedlem na Hisarliku, co pokazują wykopaliska poczynając od czasów
Henryka Schliemanna. Homerycki Ilios jest fikcją poetycką. W tradycji biblijnej
Jerycho jawi się jako miasto wspaniałe, o murach nie do zdobycia, które tylko
dlatego padło, że Bóg wyposażył trąby armii izraelskiej w moc nadprzyrodzoną.
Wykopaliska w Jerycho pokazały jednak, że było to miejsce, w okresie inwazji
Izraelitów i zajęcia przez nich miasta, o niewielkim znaczeniu, bez jakichkolwiek
fortyfikacji, możliwe także, że w ogóle niezasiedlone. Miejsce, w którym powinno
się lokalizować historyczny Ilios tradycji epickiej, nie mogło być miejscem
o szczególnym znaczeniu, ponieważ „Iliada nie jest książką o historii”123.

Znaczenie prahistorycznego osiedla na Hisarliku dla kultury europejskiej
to z jednej strony zasługa Iliady i umiejscowienia przez nią wojny trojańskiej
w tej okolicy, z drugiej zaś historii badań. Było to pierwsze stanowisko pradzie-
jowe w Azji Mniejszej tak intensywnie badane i pierwsze, w którym, zgodnie
z metodą Henryka Schliemanna, ceramika stała się głównym probierzem datowa-
nia warstw osadniczych. Metoda ta do dzisiaj odgrywa ważną rolę w badaniach
prahistorycznych w ustalaniu chronologii na obszarze wschodniego Śródziemno-
morza, na terenie Anatolii i południowych rejonów Półwyspu Bałkańskiego.
Poza tym jeszcze do niedawna to ono dostarczało, w skali całej zachodniej Azji
Mniejszej, najważniejszych wyników badań nad osadnictwem pradziejowym.
W międzyczasie obraz ten uległ jednak zmianie (Ryc. 3, s. 137); intensywne
prace wykopaliskowe na obszarze od Miletu na południu po Daskyleion na pół-

                                                
123 Hertel 2003, s. 43-64 (cytat ze s. 63); Homerycki Ilios: Iliada VI 242-250; XVIII 273-279; teza

Korfmanna (Studia Troica 4, 1994, 11): „(…) informatorzy Homera lub on osobiście mogli widzieć
około roku 730 o wiele większe ruiny od tych w obrębie cytadeli”, pozbawiona jest wszelkich pod-
staw; Homer nie zna żadnego „przedmieścia”; agora mogła znajdować się przed pałacem Priama,
a nawet bezpośrednio przed jego wrotami (Iliada II 788; VII 346); por. także Pöhlmann 1999,
zwłaszcza s. 26-27, 33; metodycznie błędnie, ponieważ przyjęli sprawozdania wykopaliskowe
Manfreda Korfmanna za punkt wyjścia, termin asty w Iliadzie jako „przedmieście” rozumieją
J. Weilhartner, Ober- und Unterstadt von Troia im archäologischen Befund und in den homeri-
schen Epen, Studia Troica 10, 2000, s. 199-210; o niedostatecznym metodycznie, jeśli chodzi
o kombinację źródeł archeologicznych z literackimi, podejściem Korfmanna i Latacza, zob. Sinn
2003, s. 39-61, zwłaszcza 54-56; o Jerycho zob. D. Ussishkin, Die Mauern von Jericho, [w:] Cobet,
Patzek 1992, s. 105-115; J. Cobet, Troia, Jericho und die historische Kritik, [w:] tamże, s. 117-135,
z właściwą analizą relacji między przekazem pisanym a poszukiwaniem jego potwierdzenia
w źródłach archeologicznych, na przykładzie porównania Jerycha z Troją; zob. poza tym I. Finkel-
stein, N.A. Silberman, Keine Posaunen vor Jericho. Die archäologische Wahrheit über die Bibel,
München 2002; pochodzenie cytatu: Hampl 1975 (tytuł artykułu).
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nocy wykazały istnienie na tym obszarze w epoce brązu szeregu znaczących osied-
li, z których niektóre całkowicie przyćmiewają te ze wzgórza Hisarlik. «Troja»
traci na znaczeniu.

O minojsko-mykeńskich pozostałościach osadniczych w Milecie była już
mowa. Co prawda rzekome późnobrązowe mury fortyfikacyjne, odkryte na
akropolu Ayasoluk w Selçuk, które łączono z osiedlem wcześniejszym, poprze-
dzającym Efez, pochodzą z czasów hellenistycznych, ale ceramika z epoki brązu
oraz świątynia w typie hetyckim, posadowiona na stoku wzgórza, pozwalają
przypuszczać, że znajdował się tutaj akropol znanej z hetyckich źródeł miejsco-
wości Apasza (Apaša), centrum kraju Arzawa. W okolicach Izmiru natomiast
natrafiono na trzy umocnione osiedla z epoki brązu, aktualnie badane wykopali-
skowo. Liman Tepe konkurować może z Troją II nie tylko jeśli chodzi o jego
fortyfikacje, ale także ze względu na dużo większy areał: średnica akropolu, jak
wynika ze sprawozdań z wykopalisk, wynosiła 290 m; stanowi to trzykrotność
Troi II. Do tego doliczyć trzeba niemałych rozmiarów osiedle zewnętrzne. Po-
chodzące też z okresu wczesnobrązowego stanowisko w Beycesultan we Frygii
było aż piętnastokrotnie większe od Troi II. Wzgórze Hisarlik nawet w średniej
epoce brązu (Troja IV fazy późnej – Troja VI fazy wczesnej) nie było w stanie
przeciwstawić cokolwiek porównywalnego założeniu pałacowemu z Beycesultan
(zob. wyżej, s. 126-127). Możliwe, że w dolinie rzeki Meander, na stanowisku
Bademgediği Tepe, położonym w głębi terytorium należącym do antycznego
miasta Metropolis, odkryto pozostałości miejscowości o nazwie Puranda, znanej
ze źródeł hetyckich. To późnobrązowe osiedle z XIV-XII/XI wieku wyposażone
było w mur obronny o grubości czerech metrów, który otaczał obszar około pię-
ciu hektarów, a więc prawie trzy razy tyle, co mury obronne Troi VI na Hisarli-
ku. Wewnątrz pierścienia tych murów natrafiono na umocniony obiekt, który
zajmował około 2,4 tys. metrów kwadratowych. Możliwe, że była to rezydencja
władcy. Wspomniane wyżej (s. 126) ogromne osiedle na wzgórzu Çivril, położo-
ne na północ od Beycesultan, nie jest jedynym nieprzebadanym stanowiskiem
w południowych rejonach zachodniej Azji Mniejszej, które czyni nadzieję na
bogate i ważne znaleziska.

Nie tak dawno temu w dolinie Hermosu, na zachodnim krańcu Morza
Marmara, na grzbiecie wyniesienia Kaymakçı, odkryto cytadelę, otoczoną po-
tężnym murem. Forteca ta połączona była z gęsto zabudowanym osiedlem
o powierzchni 8,6 ha, również ufortyfikowanym. Do niego z kolei przylegało
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nieufortyfikowane osiedle, obejmujące, jak się przyjmuje, areał 75 ha. W sumie
więc można przyjąć, że to późnobrązowe stanowisko trzykrotnie przekraczało
wielkość datowanej na ten sam okres fikcyjnej «Troi» Manfreda Korfmanna,
której powierzchnia wynosiła jakoby 30-35 ha. Z późnobrązowym osiedlem na
Hisarliku porównywalne może być stanowisko na wzgórzu Gavurtepe w środ-
kowym biegu rzeki Hermos, również z drugiej połowy II tysiąclecia. Tak zwany
cyklopi mur obronny obejmował powierzchnię około trzech hektarów; w centrum
znajdowała się wielka budowla megaronowa, najprawdopodobniej rezydencja,
która liczyła 490 metrów kwadratowych powierzchni. Akurat w początkowym
stadium badań archeologicznych znajduje się imponujące osiedle na wzgórzu
Midaion, z pozostałościami od wczesnej do późnej epoki brązu. Położone jest
w pobliżu tureckiego Afyonu. Na równie znaczące późnobrązowe znaleziska
natrafiono w Daskyleionie, położonym na północny-wschód od Hisarliku, na
południowym brzegu Propontydy. Spójrzmy na Troadę od strony południowej.
Oto Dieter Hertel, weryfikując dotychczasowe badania nad ceramiką z Perga-
monu, stwierdził, że mury obronne tamtejszej cytadeli, datowane dotąd na VII
stulecie, w rzeczywistości pochodzą z lat 1800-1000 przed Chr. Przyjmuje się, że
ich długość wynosiła około dwóch kilometrów i że otaczały obszar o powierzchni
co najmniej dwudziestu hektarów. Dla porównania: mur obronny fazy późnej
Troi VI ma długość 530 metrów i obejmuje 1,8 ha. Ciągle nieprzebadane pozo-
stają warstwy prahistoryczne pokaźnego osiedla na wzgórzu w Assos w połu-
dniowej Troadzie. Niewykluczone, że prace archeologiczne mogłyby udowodnić,
że zidentyfikowane na wzgórzu Hisarlik osiedla z epoki brązu miały nawet na
terenie Troady zaledwie drugorzędne znaczenie124.
                                                

124 Nader pożyteczny przegląd nowoodkrytych osiedli (późno)brązowych w zachodniej Azji
Mniejszej dostarcza Strobel 2008, s. 19-43; w dynamicznym przeglądzie złożonych problemów
historycznych nie ustrzegł się jednak pewnych niedokładności i błędnych ocen, zob. Kolb 2011a;
por. także J. Zurbach, L’Ionie à l’époque mycénienne: Essai de bilan historique, Revue des Études
Anciennes 108, 2006, s. 271-301 (z wątpliwymi wnioskami historycznymi) ; o Efezie tamże, s. 283-
-284, ale por. przede wszystkim M. Büyükkolancı, Apaša, das alte Ephesos und Ayasoluk, [w:]
Cobet et alii 2007, s. 21-36; A. Bammer, U. Muss, Ein frühes Quellheiligtum am Ayasolukhügel in
Ephesos, Anatolia Antiqua 15, 2007, s. 95-101; dane o datowaniu murów obronnych na okres
hellenistyczny zawdzięczam S. Ladstätterowi (informacja ustna); o Liman Tepe zob. H. Erkanal,
Early Bronze Age Fortification Systems in Izmir Region, [w:] Meletemata. Studies in Aegean
Archaeology Presented to Malcolm H. Wiener as He Enters his 65th Year (Aegaeum 20), red.
Ph. P. Betancourt, V. Karageorghis, R. Laffineur, W.-D. Niemeier, Liège 1999, s. 237-242, zwłasz-
cza 240-241; tenże, [w:] Kazı Sonuçları Toplantısı 27, 2006, s. 191-204; Bademgediği Tepe / Puranda:
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A więc wiele wskazuje na to, że to epos o wojnie trojańskiej i związane
z nim różne badania nowożytne i współczesne nadały osiedlom na wzgórzu
Hisarlik znaczenie, które ma niewiele wspólnego z realiami historycznymi. Wy-
daje się oczywiście, że wizja, której dostarczają Manfred Korfmann i Joachim
Latacz, twierdzeniu temu zaprzecza. Dlatego przypatrzmy się rzeczywistości
archeologicznej, którą na Hisarliku stworzyły prace wykopaliskowe. Te przepro-
wadzone przez Henryka Schliemanna i Wilhelma Dörpfelda doprowadziły do
ustalenia dziewięciu warstw osadniczych. Amerykański archeolog Carl W. Ble-
gen określił w ich obrębie 46 faz budowlanych. Podział na dziewięć wielkich
epok osadniczych dokonany został na podstawie różnych kryteriów, czy to za-
uważalnych zmian kulturowych, czy też przekształceń w obrębie struktury i/lub
architektury osiedla. Troja I oznacza okres osadnictwa między 2900-2550/2350
przed Chr. W jego ramach Carl W. Blegen wyodrębnił jedenaście dodatkowych
warstw, które z kolei przypisał do trzech faz: Troja I wczesna, środkowa i późna.
Otaczał ją stromy mur obronny o wysokości, jak się szacuje, do 3,5 m. Do wnę-
trza prowadziła brama o szerokości 2,0 m, chroniona bastionami. Średnica ob-
szaru zamkniętego murami wynosiła nie więcej niż 80,0 m. Troja I fazy wczesnej
charakteryzowała się podłużnymi domami, ustawionymi równolegle jeden obok
drugiego, na osi wschód-zachód. Długość domów wahała się między 10,5 a 14,0
metrami, szerokość natomiast wynosiła od 3,0 do 5,6 metra. W każdym z do-

                                                                                                                     
R. Meriç, P.A. Mountjoy, Mycenaean Pottery from Bademgediği Tepe (Puranda) in Ionia: A Prelimi-
nary Report, Istanbuler Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts 52, 2002, s. 79-98;
R. Meriç, Excavations at Bademgediği Tepe (Puranda) 1999-2002: A Preliminary Report, tamże 53,
2003, s. 79-98; tenże, [w:] Radt 2006, s. 230-231; tenże, [w:] Kazı Sonuçları Toplantısı 27,1, Ankara
2006, s. 249-260; 29,2, Ankara 2008, s. 369-388, zwłaszcza 371-372; tenże, Ein Vorbericht über eine
befestigte Höhensiedlung bei Metropolis in Ionien: die Arzawa-Stadt Puranda?, [w:] Cobet et alii
2007, s. 27-36; osiedle w dolinie Hermosu (Kaymakçı): C.H. Roosevelt, C. Luke, w Araştırma Son-
uçları Toplantısı 25,3, Ankara 2008, s. 305-326; o Gavurtepe zob. Strobel 2008, s. 19; o Midaion
zob. N. Bilgen, w Araştırma Sonuçları Toplantısı 23,2, Ankara 2006, s.403-408; Pergamon:
D. Hertel, Das vorklassische Pergamon und sein Siedlungsprofil, Istanbuler Mitteilungen 61, 2011,
s. 21-84; M. Zimmermann, Pergamon. Geschichte, Kultur, Archäologie, München 2011, s. 17, 73;
o przebiegu wcześniejszego pierścienia murów zob. W. Radt, Pergamon. Geschichte und Bauten
einer antiken Metropole, Darmstadt 1999, s. 54 ryc. 8 („mury przedhellenistyczne”); o Daskyleion
zob. T. Bakır, Daskyleion, [w:] Radt 2006, s. 61-72, zwłaszcza 62; por. A. M. Greaves, B. Helwing,
Archaeology in Turkey: The Stone, Bronze and Iron Ages, 1997-1999, American Journal of Archae-
ology 105, 2001, s. 509; o Assos zob. N. Arslan et alii, Assos 2007 Yılı Kazı Çalışmaları, w Kazı
Sonuçları Toplantısı 20, 3, Ankara 2008, s. 105.
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mów znajdowało się jedno pomieszczenie. Poszczególne budynki połączone były
ze sobą murem zewnętrznym, wykonanym z prostych, nieobrobionych małych
kamieni, połączonych zaprawą glinianą. Tego typu struktura osiedla Troi I,
z gęsto obok siebie postawionymi domami, rozpowszechniona była w tym czasie
zarówno w Anatolii, jak i w obrębie Morza Egejskiego.

Jeden z domów wyróżnia się przedsionkiem i wyjątkowo długim, pro-
stokątnym pomieszczeniem głównym o wymiarach 19,0 x 7,0 m. Wilhelm Dörp-
feld, kierując się pieśniami Homera, określił go terminem megaron. Mimo że
z punktu widzenia historii architektury jest on wysoce problematyczny, to jed-
nak przyjął się w literaturze przedmiotu. Ten typ domu, właściwy dla basenu
egejskiego i zachodniej Azji Mniejszej, ale nie dla centralnej Anatolii, pojawia się
we wszystkich prahistorycznych warstwach Hisarliku.

Między Troją I a Troją II, która datowana jest na lata 2550-2250, brak
jest wyraźnych śladów przełomu kulturowego bądź architektonicznego. Rozróż-
nienie tych dwóch etapów osadniczych jest wynikiem wrażenia, że w Troi II
istniała wyraźna, hierarchicznie zdefiniowania, stratyfikacja społeczna. Argu-
mentem za tym ma być pojawienie się budynków wielopomieszczeniowych. Poza
tym kilka budowli, odkrytych tuż za murami, może dowodzić istnienia małego
osiedla zewnętrznego. Zdaniem Manfreda Korfmanna linię jego umocnień wy-
znacza palisada, odsłonięta w odległości około dwustu metrów od muru obron-
nego Troi II. Domy megaronowe, z jednym wydłużonym pomieszczeniem, nadal
pozostały dominującą formą zabudowy, ale już nie w ciasnym ustawieniu jeden
obok drugiego. Mamy teraz do czynienia z wolnostojącymi, większymi budow-
lami; jeden z nich określony został mianem pałacu. Ale stosowanie określenia
pałac dla wczesnej fazy Troi II, bo o niej mowa, jest niewłaściwe. W żadnej
z warstw kulturowych na wzgórzu Hisarlik nie znaleziono bowiem jakiegokol-
wiek śladu budynku z większą ilością pomieszczeń, który można by tak określić.
Raczej mamy tu ponownie do czynienia ze specyficzną metodą Manfreda Kor-
fmanna, która polega na stosowaniu nieadekwatnej, a przez to zamazującej rze-
czywistość, terminologii. Powoduje to rozmijanie się z ważnymi dla zrozumienia
historycznego faktami, a ponadto zacierają się różnice chronologiczne. Należy
przy tym podkreślić, że także struktura osiedla Troi II wpisuje się w kontekst
tego typu wczesnobrązowych osiedli egejskich, bynajmniej nie (środkowo) ana-
tolijskich. Stanowiła ona również ‘wzorzec’ dla późnobrązowej Troi VI. Cytadela
Troi II wczesnej fazy, podobnie jak poprzedniczka, otrzymała nowe mury



Rozdział IX

200

obronne o długości około trzystu metrów, o dużej stromiźnie, obrzucone gliną.
Wykonano je z cegieł, ale posadowiono na kamiennej podmurówce. Prostokątne
bastiony i dobrze chronione bramy dopełniają obrazu całości.

Ale to dopiero w fazie środkowej Troi II architektura nabrała bardziej
monumentalnych wymiarów, zmieniła się także struktura osiedla. Budynki
ustawiono teraz nie na osi wschód – zachód, jak wcześniej, lecz północ – połu-
dnie. Mur obronny przesunięto o 5-10 metrów na południe, przy bramie połu-
dniowo-zachodniej wybudowano szeroką na około 7,5 metra rampę, wyłożoną
kamieniami.

Przez główne wrota wchodziło się do wielkiego założenia bramnego
z ustawioną pośrodku przelotu kolumną. Naprzeciw tego monumentalnego wejś-
cia znajdowała się główna budowla osiedla, tak zwany Megaron IIA. Flankowały
ją dwa, równolegle do niej ustawione budynki megaronowe. Megaron IIA miał
29 metrów długości i 10 metrów szerokości, prowadząca do niego brama mie-
rzyła cztery metry szerokości. Prawdopodobnie było to miejsce zgromadzeń.
Inna wielka budowla, w zachodniej części osiedla, składa się z wielu mniejszych
pomieszczeń, które można zinterpretować jako miejsca magazynowe.

W warstwach datowanych na schyłek fazy środkowej Troi II natrafiono,
wewnątrz i na zewnątrz domów, na liczne jamy, prawdopodobnie przygotowane
pod wielkie naczynia zasobowe. Ich niewykorzystanie może dowodzić zaistnienia
sytuacji niepokoju. W każdym razie faza ta zakończyła się katastrofą: wszystko
strawił pożar, zniszczeniu uległy fortyfikacje i domy megaronowe. Odbudowa,
podjęta w fazie późnej Troi II, zmieniła architekturę osiedla. Na miejsce wielkich
domów megaronowych, z wyjątkiem Megaronu IIA, pojawiła się ciasna zabudo-
wa z domami na nieregularnym planie, o dużej liczbie małych pomieszczeń.
Możliwe, że po zniszczeniu Troi II fazy średniej zamieszkującą wcześniej w cyta-
deli arystokrację zastąpiła zwykła ludność. Podobną zmianę struktury społecznej
zaobserwujemy także przy przejściu fazy Troja VI do Troja VIIa (zob. niżej,
s. 252). Także Troja II fazy późnej uległa zniszczeniu w wyniku pożaru125.

                                                
125 Odpowiednie sprawozdania archeologiczne zob. Schliemann 1874. 1881. 1884; Dörpfeld

et alii 1902; Blegen et alii 1953/58; poza tym Troia 2006, s. 133-188; o strukturze osiedla zob. Our.
Kouka (cytowany w przypisie 112) 2-7, s. 295-296; o megaronie zob. literaturę przytoczoną w przy-
pisie 59, poza tym Naumann 1971, s. 340-341, 483-488, z naciskiem na podobieństwo w architek-
turze między północną Egeą a północno-zachodnią Azją Mniejszą; o terminologii ‘pałacowej’ zob.
niżej, s. 211 z przypisem 131.
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Szczególnym, a dla tybińskiej grupy archeologów pracujących w Troi
znamiennym, problemem jest wspomniana przed chwilą palisada, znajdująca się
niespełna 200 metrów na południe od murów Troi II. Odsłonięto ją na długości
około 40 i głębokość jednego metra. Uzyskany z otworów po słupach oraz
z przeprowadzonego wykopu sondażowego o szerokości 40 cm i głębokości jed-
nego metra negatyw architektury zrekonstruowany został jako bastion z palisadą.
Zwieńczona była gankiem obronnym, wejście do wnętrza zapewniała brama.
Całość uznano za umocnienia osiedla zewnętrznego Troi II. W tomie zbiorowym
z roku 2006 poświęconemu Troi interpretacja ta, potraktowana przez Manfreda
Korfmanna jako definitywna, przez autora części o Troi II określona została
jako „prawdopodobna”, co i tak jest założeniem przesadnie optymistycznym.
Albowiem także archeolodzy muszą przyznać, że jak dotąd tego typu założenia
palisadowego nie stwierdzono dla epoki brązu na żadnym ze stanowisk archeo-
logicznych na terenie Anatolii. Takich prostych w swej istocie umocnień obron-
nych nie spotykamy nawet w obrębie osiedli wczesnobrązowych, już bowiem
wtedy mamy do czynienia z solidnymi murami kamiennymi z ceglaną nadbu-
dową. W kontekście anatolijskim osiedle na Hisarliku byłoby więc jedynym
przykładem prymitywnej architektury obronnej, zupełnie nie pasującej do mu-
rów cytadeli Troi II i do pochodzących stamtąd znalezisk skarbów. Poza tym ten
niewielki wykop ‘palisadowy’ przebiega z północnego-wschodu na południowy-
zachód, a więc w bok od zakładanego osiedla Troja II, zamiast go otaczać. Do-
dajmy, że datowanie tego założenia na okres wczesnobrązowy jest nadzwyczaj
problematyczne. Jego podstawą są nieliczne znaleziska ceramiczne, które rzeko-
mo można przypisać Troi I/II, oraz wyniki badań metodą C14 resztek organicz-
nych z wypełniska, najpewniej małego grobu. Owe fragmenty ceramiczne, nad
wyraz skąpe, znaleziono w dołach słupowych po palisadzie i jest oczywiste, że
zarówno one, jak i resztki wegetacyjne z okresu wcześniejszego, mogły dostać się
później do wykutych w skale otworów. W poufnym liście jeden z członków eks-
pedycji archeologicznej w Troi poinformował mnie, że na rzekomą ceramikę
Troi I/II składają się mizerne okruchy, których w żaden sposób nie można dato-
wać. Dotychczas też nigdzie ich nie opublikowano. Autor tego listu pisze także,
że badania próbek metodą C14 nie przeprowadzono w sposób regularny, dlatego
nie są one przekonujące. O ceramice datowanej stratygraficznie, jeśli w ogóle
możemy mówić o stratygrafii, możemy znaleźć informacje jedynie w pierwszym
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sprawozdaniu z wykopalisk: chodzi tu o ceramikę znalezioną w warstwach Troi
V i Troi VI126.

Na okres ten wskazują także inne obiekty, tym razem o charakterze rol-
niczym, na które natrafiono w tej samej części eksplorowanego obszaru, jak cho-
ciażby silos zbożowy. O powiązaniu także palisady z życiem gospodarczym
świadczyć mogą pewne osobliwości. Oto bezpośrednio po jej południowej stro-
nie przebiega płaski, wąski rowek, który można by zinterpretować jako odpływ
wody deszczowej; jednak 7-8 m na północ od niego znajduje się, odsłonięty na
długości 13 m, rów o szerokości 1,2 m, ale głęboki tylko na 10-20 cm. Manfred
Korfmann dostrzegł w nim pozostałości fundamentu muru obronnego. Pytanie
tylko, jaki sens miałoby jego wzniesienie za palisadą. Wyrażony przy tej okazji
postulat dokładniejszego przebadania tego fragmentu terenu nie został przez
Manfreda Korfmanna zrealizowany. Zwróćmy też uwagę, że nigdy do tych badań
nie powrócono, i nie ma wątpliwości, że właśnie dlatego, iż jest rzeczą niemożli-
wą, aby Troja II posiadała aż tak rozległe osiedle zewnętrzne, które należało,
mimo położenia w odległości zaledwie niespełna dwustu metrów od murów
obronnych cytadeli, zaopatrzyć w odrębny system fortyfikacji. Ślady osiedla
Troi II na zewnątrz cytadeli zachowały się, o czym była mowa, tylko w postaci
kilku niewielkich resztek zabudowy, na które natrafiono bezpośrednio przy jej
murach. W odczuciu Manfreda Korfmanna palisada ta leżała zbyt blisko cytadeli
Troi VI, bo w odległości stu siedemdziesięciu metrów od jej murów. A on szukał
przecież wielkiej, późnobrązowej Troi. Dlatego też przypisanie tych pozostałości
warstwie Troi II było zgodne z jego interesem. Natomiast nie była nim interpre-
tacja tego założenia jako wybiegu dla koni czy bydła. Zachowane ślady rowów
bezpośrednio przed i za palisadą mogły służyć jako miejsce wodopoju. Również

                                                
126 Korfmann, Studia Troica 9, 1999, s. 21 o rzekomych fragmentach ceramiki Troi I/II z wy-

pełniska wykopu: „It is true that the number of sherds is comparatively few (! niestety dokładna
ilość nie została podana!), but overall the conclusion seems correct (...). The dating has been con-
firmed by a C14-date from one (sic!) of the few tiny pieces of charcoal found in the fill”; jeszcze
w Studia Troica 4, 1994, s. 30-31 obwieścił co następuje: „Czy było to obwarowanie starego miasta
dolnego Troi VI czy też jego dzielnicy? To ostatnie wydaje mi się bardziej prawdopodobne (…).
Chociaż dotychczasowe dane wskazują, że bastion ten należy datować na wczesną fazę Troi VI, to
w jej obrębie znajdowane są także pojedyncze fragmenty ceramiki z okresu Troi V, co wskazuje na
wcześniejsze użytkowanie terenu lub chodzenie po nim” ; por. ostatnio S. Ünlüsoy, [w:] Troia
2006, s. 137 oraz Jablonka, [w:] tamże, s. 173-174; poufny list członka ekspedycji archeologicznej
datowany jest na 12.8.2004.
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wejście, zadziwiająco skośnie ukształtowane, o szerokości zaledwie dwóch me-
trów, odpowiadałoby tej interpretacji: w przejściu do zagrody sprawdza się, czy
z pastwiska powróciła ta sama ilość zwierzyny. Szerokość przejścia dopasowana
została do dużego bydła, ponieważ mieściła się w nim jednorazowo tylko poje-
dyncza sztuka. Silnie umocnione, duże zagrody bydła poświadczone są także
w czasach późniejszych, czego autor tej książki dowieść może także na przykła-
dzie własnych badań terenowych. Wobec ewidentnego znaczenia w gospodarce
Troi hodowli bydła, a od Troi VI także koni, przekonujące powinno być, że ten
kosztowny dobytek trzymano blisko cytadeli, w dobrze umocnionej zagrodzie.

W pewnym sensie wyniki prac wykopaliskowych z kampanii 2005 roku
zostały jednak opublikowane: małymi literami, w trzynastu linijkach. Bezpo-
średnio po zachodniej stronie rzekomego bastionu Troi II, w miejscu, gdzie na-
leżałoby oczekiwać, gdybyśmy rzeczywiście mieli do czynienia z fortyfikacjami
jakiegoś osiedla, jego przedłużenia, odkryto jedenaście otworów po palach, usy-
tuowanych nieregularnie jeden po drugim. Poza tym stwierdzono na osi wschód-
zachód, czyli zgodnie z usytuowaniem ‘bastionu’, równie szeroki (30-40 cm)
„rów fundamentowy wąskiego muru lub palisady”. Nie został on jednak w tym
wypadku „wykuty w skalnym podłożu [chodzi zapewne o brak otworów palo-
wych po palisadzie – autor] (…). W warstwach po obu stronach rowka natra-
fiono na ceramikę właściwą dla Troi V i wczesnej fazy Troi VI”, co odpowiada
wynikom badań tak zwanego bastionu. W sprawozdaniu z wykopalisk ten efekt
(nowych) badań nie doczekał się komentarza, a wskazuje wyraźnie na różne for-
my kształtowania terenu w fazie Troja V/VI. Jakby na to nie patrzeć, rzekomy
‘bastion’ Troi II nie ciągnął się dalej w kierunku zachodnim. Dlatego jego rozu-
mienie jako linii fortyfikacyjnej należy odłożyć ad acta127. Jest to jeden z kilku,
może nawet wielu, przykładów, które dowodzą, że z punktu widzenia archeolo-
gicznego konieczna byłaby gruntowna rewizja wykopalisk, przeprowadzonych
przez Manfreda Korfmanna.

Powróćmy jednak do Troi II. Podstawą jej dobrobytu było z całą pew-
nością rolnictwo i hodowla bydła, a nie handel, chociaż Manfred Korfmann to

                                                
127 Sprawozdania z wykopalisk znajdują się w Studia Troica 4, 1994, s. 30-32; 8, 1998, s. 49-56;

9, 1999, s. 19-22; por. Jablonka, [w:] Troia 2001, s. 391-393 oraz krytykę: Kolb 2003a, s. 127-128;
wyniki wykopalisk z roku 2005 czytelnik znajdzie w Studia Troica 16, 2006, s. 16-17; nowoodkryty
rowek przebadano zaledwie na długości sześciu metrów, ponieważ dalej zanika pod zabudową
z okresu rzymskiego.
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wczesnobrązowe osiedle również podniósł do rangi handlowej metropolii. Nawet
tak zwany skarb Priama nie uzasadnia takiego określenia, mimo że właśnie to
odkrycie uczyniło Troję II sławną. Henryk Schliemann znalazł w trakcie wyko-
palisk w sumie dwadzieścia skarbów, wszystkie datowane na trzecie tysiąclecie,
większość jednak na fazę Troja II. Okoliczności znalezienia nie zawsze są do
końca jasne. Niektóre, także jeśli chodzi o skarb Priama, pozyskano drogą wyko-
palisk, co mogłoby oznaczać, że członków elity grzebano wewnątrz osiedla. Złote
diademy, grzybkowe gałki z górskiego kryształu, których być może używano jako
berła, broń z miedzi i brązu, jak również biżuteria ze złota i srebra tworzą spek-
trum tych skarbów. W obrębie północnej Egei nie należą one jednak do czegoś
wyjątkowego. Z Poliochni na wyspie Lemnos znamy z okresu wczesnego brązu
znaczące znaleziska skarbów z porównywalnymi obiektami.

Nieodzownie nasuwa się pytanie o pochodzenie troadzkich obiektów.
Formy odlewnicze, tygle i dłuta, wydobyte w trakcie prac wykopaliskowych,
wskazują, że na wzgórzu Hisarlik trudniono się obróbką metalu. Dzięki bada-
niom geologicznym wiemy, że Troada była stosunkowo bogata w złoża metali
szlachetnych, jak miedź, srebro i złoto, musiał więc być to zarazem region ich
obróbki. Jeśli zasoby kruszcu stanowią właściwe uzasadnienie stwierdzonego
bogactwa, to mimo wszystko zaskakuje poziom rzemiosła. Porównanie z warsz-
tatami rzemieślniczymi z Europy Południowej, Anatolii i Bliskiego Wschodu,
trudniącymi się produkcją artystyczną, podpowiadają istnienie wymiany towa-
rowej i instytucji wędrownych rzemieślników. Ich opłacenie, mając na uwadze
złoża metali szlachetnych na obszarze Troady, nie przedstawiało żadnego pro-
blemu. Zanik przejawów bogactwa w epokach późniejszych spowodowany zo-
stał, wydaje się, stopniowym wyczerpaniem się złóż metali szlachetnych128.

W każdym razie mogą na to wskazywać badania fazy Troi III (około
2250-2200). W gruncie rzeczy stanowiła ona, tak z punktu widzenia kulturowe-
go, jak i architektonicznego, kontynuację późnej fazy Troi II. Nie zauważa się
żadnych istotnych zmian w obrazie osiedla. Jedynym wyróżnikiem są trzy,
wzniesione tuż za linią murów obronnych, budowle megaronowe. W jednym
z nich znaleziono przedmioty pochodzące z importu, przede wszystkim paciorki
z fajansu i karneolu oraz duży fragment maczugi z fajansu. Czy jeden z tych
                                                

128 Zob. D. Mannsperger, Das Gold Troias und die griechische Goldprägung im Bereich der
Meerengen, [w:] Gamer-Wallert 1992, s. 124-151; E. Pernicka et alii, Early Bronze Age Metallurgy
in the Northeast Aegean, [w:] Wagner et alii 2003, s. 143-172.
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domów megaronowych pełnił funkcje kultowe, jak zasugerowano, pozostaje
niejasne. Element kontynuacji stanowi także użycie koła garncarskiego, zastoso-
wanego już w fazie późnej Troi II. Nadal jednak mamy do czynienia z ceramiką
ręcznie lepioną. Odnosi się nawet wrażenie, że początkowo w okresie Troi III
jej ilość ponownie wzrosła.

Troja III zniszczona została, przynajmniej w większej części, przez ogień.
Zabudowa Troi IV, którą wraz z Troją V interpretuje się jako fazę przejściową od
wczesnej do środkowej epoki brązu (około 2200-1750), wzniesiona została na
ruinach osiedla wcześniejszego, ale już po jego zasypaniu. Oznacza to, że stare
ciągi murów nie mogły posłużyć za fundament nowych budowli.

 Zwróćmy uwagę na fakt, że wznoszenie nowych budowli na fundamen-
tach starszych, lub też niszczenie resztek wcześniejszych budynków, następnie
plantowanie terenu i budowanie na nim nowych obiektów, było czymś normal-
nym nie tylko na wzgórzu Hisarlik, lecz w ogóle w świecie starożytnym. Należy
jednak, co ważne, podkreślić, że sporadyczność zachowanych późnobrązowych
resztek budynków w rzekomym mieście dolnym Troi VI i Troi VIIa archeolodzy
tłumaczą świadomym ich zniszczeniem, zwłaszcza w związku z przebudową
osiedla w początkach Cesarstwa Rzymskiego. W pojedynczych przypadkach coś
takiego mogło się zdarzyć, na pewno nie było jednak regułą, co wręcz wyraźnie
pokazuje historia już tylko osiedla na wzgórzu Hisarlik.

W nauce dyskutuje się, czy między Troją III a IV mamy do czynienia
z przerwą osadniczą. Nie można tego jednoznacznie rozstrzygnąć, ale jeśli, to na
pewno nie trwała ona zbyt długo. Technika budowlana Troi IV wprawdzie bliż-
sza jest Troi II niż tej stosowanej w okresie Troi III. W każdym razie nawiązywa-
no do architektury megaronowej osiedla wczesnobrązowego. Budynki z jednym
dużym pomieszczeniem i przedsionkiem połączone były wspólną ścianą. Płaskie
dachy uformowane z gliny rozciągały się każdorazowo nad kilkoma budynkami.

Innowacją było wprowadzenie, kosztem dotychczas stosowanego paleni-
ska otwartego, pieca kopułowego. Mogło to mieć związek ze zmianą diety po-
karmowej, ponieważ teraz, obok kości hodowanych świń, pojawiają się także, i to
znaczne ilości, kości dzikich zwierząt. Poza tym nie brakuje owiec, kóz i wołów;
diety dopełniają owoce morza.

W początkowej fazie Troi V, która zaczyna się około 1900, nastąpiło
wszechstronne przestrukturyzowanie obszaru osiedla, ale bez wpływu na zmianę
architektury mieszkalnej Troi IV. W miejscach niedotkniętych gruntownym
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plantowaniem terenu, co dokonało się w okresie Troi VI, zaobserwowano poja-
wienie się w Troi V wydłużonych budowli o długości do dziesięciu metrów, po
części trapezoidalnych, z ławami umieszczanymi wzdłuż ścian wewnętrznych.
Podobnie jak w obu wcześniejszych okresach, brak jest wskazówek, które po-
twierdziłyby tezę o przesunięciu linii przebiegu muru obronnego. Bezpośrednio
po jego zewnętrznej stronie znaleziono jednak pozostałości zabudowy najpewniej
z okresu Troi V. Poza tym wewnątrz osiedla natrafiono na pochówek dziecięcy,
a poza murami obronnymi, w odległości prawie dwustu metrów od ich połu-
dniowej strony, groby dwóch osób dorosłych. Te ostatnie musiały znajdować się
już poza obrębem osiedla, co oczywiście nie oznacza, że leżały bezpośrednio na
jego granicy, a samo osiedle rozciągnęło się jakoby aż do tego obszaru.

Trudno mówić o załamaniu kulturowym między Troją III a Troją IV/V.
W produkcji i użytkowaniu ceramiki popularnością cieszyły się wyroby polero-
wane na czerwono. Ich błyszcząca powierzchnia do złudzenia przypominała
naczynia metalowe, co sugeruje, że ceramika ta mogła stanowić ich substytut
jako symbolu statusu. Kształty naczyń odpowiadają formom znanym w obrębie
basenu Morza Egejskiego. We wspomnianym grobie dziecięcym znajdował się
dzban minojski, co może być dowodem kontaktu z Kretą, ale raczej pośredniego.
Mógł on dotrzeć na teren Troady poprzez blisko położoną, a znajdującą się, co
w pełni udowodniono, pod silnym oddziaływaniem Krety, wyspę Samotrakę129.

Pierwsze pewne wskazówki o wzniesieniu pojedynczych budowli w od-
ległości około stu siedemdziesięciu  metrów od cytadeli pojawiają się dopiero na
etapie Troi VI. Między Troją V a nowym okresem osadnictwa można oczywiście,
pod pewnym względem, wyznaczyć wyraźną cezurę, która mogłaby przekonywać
o przerwaniu ciągłości osadniczej. Wilhelm Dörpfeld określił osiedla Troi III
i Troi IV jako ubogie wioski.

Wrażenie to zmienia się najpóźniej wraz z Troją VI. Ale nie ma śladu
załamania kulturowego. Nie potwierdziło się, na co wskazuje już samo przemil-
czenie tej teorii w tomie Troja 2006, wprowadzone przez Manfreda Korfmanna
rozróżnienie między jakoby morską kulturą Troi I-III, nakierowaną na Morze
Egejskie, a ‘lądową’ kulturą anatolijską, która ‘zainstalować’ się miała na wzgórzu
Hisarlik w okresie Troi IV. Nie ma wątpliwości, że dalsze utrzymywanie lanso-
wanego przez archeologów poglądu o anatolizacji Troi jest bezpodstawne. Już
                                                

129 O Samotrace zob. K. Lehmann, Samothrace, wyd. 4, Locust Valley N.Y. 1975; H. Ehrhardt,
Samothrake, Stuttgart 1985.
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w okresie Troi V pojawił się nowy rodzaj ceramiki, którą, ze względu na jej szary
połysk, określono terminem „ceramika szara”. To jej właśnie Manfred Korfmann
nadał nazwę ‘szarej ceramiki anatolijskiej’, mimo że stanowi ona zaledwie za-
chodnio-małoazjatycką odmianę zwykłej ceramiki szarej, znanej w tym czasie na
lądzie greckim i w obrębie Morza Egejskiego. Prawdopodobnie miała ona imito-
wać naczynia srebrne. Ale importowana ceramika także w Troi VI pozostaje
rzadkością. Nieliczne naczynia ceramiczne proweniencji minojskiej oraz jedna
minojska lampa, wykonana w kamieniu, należą do fazy wczesnej Troi VI. W jej
fazie środkowej pojawiają się pojedyncze egzemplarze towarów mykeńskich,
które jednak, jak o tym była już mowa, w fazie późnej nie były niczym innym jak
miejscowym naśladownictwem. Poza tym zarejestrowano kilka sztuk ceramiki
pochodzenia cypryjskiego.

Usiłowanie archeologów tybińskich wykazania anatolijskości Troi w ścis-
łym znaczeniu słowa, uznać możemy za chybione. Dotyczy to zarówno struktury
osadniczej, na którą, zdaniem Manfreda Korfmanna, składała się cytadela oraz –
otoczone odrębnym murem, co jakoby miało być typową cechą charakterystycz-
ną osiedli anatolijskich i generalnie na Bliskim Wschodzie starożytnym – miasto
dolne. Na wzgórzu Hisarlik nie ma jednak żadnego miasta dolnego otoczonego
murem obronnym, poza cytadelą stwierdzono zaledwie kilka nielicznych domów
(Ryc. 7, s. 232). Zgodne jest to z tym, co wiemy na przykład o Mykenach i dowo-
dzi raczej wpływów egejskich. Nie potwierdziła się także próba powiązania typu
muru obronnego cytadeli na Hisarliku z wzorcami anatolijskimi, a ściślej hetyc-
kimi. Okazało się bowiem, że mamy do czynienia raczej z wariantem lokalnym.
Dlatego też o wiele wyraźniejsze i ważniejsze są relacje Troi z obszarem mykeń-
sko-greckim; ich refleks znajdujemy także w ceramice, broni i narzędziach130.
Termin anatolijski jest tak czy owak pojęciem mglistym, całkowicie nieodpo-
wiednim, jeśli stosuje się go w znaczeniu kulturowym, a nie geograficznym.
Kultury prahistorycznej Azji Mniejszej były zbyt różnorodne, aby można było
sprowadzić je do tego jednego, wspólnego mianownika.

Wraz z Troją VI przechodzimy do właściwego tematu tej książki, ponie-
waż jej faza późna łączona jest, od czasów Wilhelma Dörpfelda, z Iliadą i wojną

                                                
130 O kulturze morskiej i anatolijskiej zob. Korfmann, [w:] Troia 2001, s. 355-368; o „szarej cera-

mice anatolijskiej” zob. krytyczne stanowisko Kull 2002, s. 1182; znaleziska ceramiki zob. R. Becks,
[w:] Troia 2006, s. 161; P.A. Mountjoy, [w:] tamże, s. 241-252; zabudowa Troi VI/VII zob. niżej,
s. 220-222; o Mykenach zob. niżej, s. 211-212 , 248; mury cytadeli na Hisarliku: Becks 2006, s. 164.
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trojańską. Wprawdzie okres Troi VI zaczyna się w środkowym brązie, około
roku 1750, koniec zaś przypada, zdaniem archeologów, na mniej więcej 1300
przed Chr. Jeśli jednak przyjmiemy, że datowanie dendrochronologiczne, o któ-
rym była mowa, jest właściwe, to tę dolną cezurę należałoby przesunąć co naj-
mniej o pół wieku w górę, to jest najpóźniej na 1350. W porównaniu z późną
Troją VI, jej fazy wczesna i środkowa, a więc rozwój osiedla między około 1750
a 1450/1400, znane są stosunkowo słabo. Prace wykopaliskowe wykazały, że
w każdej z tych faz osadniczych wznoszono nowe mury obronne, każdorazowo
wyższe i szersze. W późnej fazie osiągnęły one długość 530 metrów, otaczając
powierzchnię około 1,8 ha (Tabl. 6). Już w fazie wczesnej na niektórych odcin-
kach pojawiły się regularne występy (niczym zęby piły), a w fazie środkowej po-
sadowiono je na skarpie. Przez to, że poszczególne odcinki zazębiały się o siebie,
osiągnięto większą stabilność. Do wysokości ośmiu metrów, co wynika z zacho-
wanych partii, mur zbudowany był z bloków kamiennych. Zwieńczała go nad-
budowa z cegieł glinianych, którą później zastąpiono konstrukcją kamienną.
Szerokość muru u podstawy wynosiła 4-5 metrów. Od strony północno-wschod-
niej wznosi się imponujący bastion, w którym odkryto wielką studnię. Zapewne
dopiero na etapie Troi VIIa wybudowano na zewnątrz murów obronnych dwie
potężne wieże, przy bramie południowej i wschodniej (Tabl. 7). Do wnętrza
cytadeli wiodły cztery bramy. Do głównej, która znajdowała się od strony połu-
dniowej, prowadziła jedyna przejezdna droga. Do pozostałych bram dotrzeć
można było tylko pieszo, poprzez rampy i schody.

Z zabudowy Troi VI w fazie wczesnej i środkowej zachowało się niewie-
le. Natomiast z fazy późnej znane są duże, wolnostojące budynki, wśród nich
budowle typu megaronowego, najpewniej dwukondygnacyjny dom z filarami
oraz jeden obiekt wielopiętrowy, wybudowany na planie litery L. W sumie we-
wnątrz cytadeli zlokalizowano pozostałości około 17 domów, ale które w żadnym
wypadku, co jest oczywiste, nie mogły powstać i funkcjonować w tym samym
czasie. Wydaje się, że budynki te posadowiono na pierścieniowato uformowanych
tarasach, podnoszących się stopniowo w kierunku wnętrza cytadeli. W centrum
nie ma jednak żadnego ich śladu. Tłumaczy się to faktem, że w III wieku przed
Chr., przy budowie hellenistycznej świątyni Ateny, te warstwy Troi VI zostały
zniszczone przez głębokie wykopy pod potężne fundamenty. Dokładna analiza
planu cytadeli, zamieszczonego w tomie „Troja 2006”, pokazuje jednak, że doty-
czyć to może tylko wschodniej części przedmiotowego obszaru, podczas gdy jego
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Ryc. 5a. Późnobrązowy okręg pałacowy w Hattuszasz (Büyük Kale),
stolica państwa hetyckiego

Ryc. 5b. Późnobrązowy pałac w  Ugarit (Syria)
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Ryc. 6a. Późnobrązowy pałac w Knossos (Kreta)

Ryc. 6b. Późnobrązowy pałac w Pylos (Peloponez)
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zachodnia strona właściwie powinna być wypełniona budowlami Troi VI. Mu-
simy jednak zastanowić się, czy rzeczywiście było to miejsce zabudowane, czy też
wolny plac. Przestrzeń w samym centrum cytadeli, jak sądzą archeolodzy, co
zresztą widać na dokonanej przez nich ‘rekonstrukcji’ zabudowy (Tabl. 5), była
jednak niewystarczająca, aby ulokować tam pałac z dziesiątkami pomieszczeń
mieszkalnych i reprezentacyjnych, magazynami i kompleksem gospodarczym, co
było typowe dla osiedli anatolijskich i bliskowschodnich, ale także na minojskiej
Krecie i w świecie mykeńskim. Założenia pałacowe w Beycesultan, Hattuszasz,
północnosyryjskim Ugarit, Knossos, jak i w Mykenach i Pylos (Ryc. 5 i 6), aby
przytoczyć tylko kilka przykładów, pokazują to w całej rozciągłości.

Już Kurt Bittel, badacz Hattuszasz, uznał, że struktura zabudowy Troi VI
niewiele ma wspólnego z porównywalnymi osiedlami hetyckiej Anatolii. W trak-
cie konferencji poświęconej Troi, w roku 2001, Harald Hauptmann, ekspert
w zakresie archeologii przednioazjatyckiej, wygłosił wykład, w którym postawił
tezę, że Troja VI nie była ani miastem, ani osiedlem pałacowym. Bernhard Hänsel,
uznany znawca prahistorii Bałkanów, wskazywał, że Troja VI nie należy do
kontekstu anatolijskiego, lecz północnoegejskiego i południowobałkańskiego. Jak
słusznie zauważył archeolog Dieter Hertel, w obrębie cytadeli Troi VI brakuje
„konsekwentnego rozplanowania, kompleksowości, zróżnicowania i wielofunk-
cyjności”, właściwych w tym czasie dla założeń pałacowych znanych z Anatolii,
Bliskiego Wschodu i świata mykeńskiego. Nie ma więc żadnych podstaw, aby
wielkie budowle Troi VI określać mianem pałaców. Mogły to być domy poszcze-
gólnych rodzin arystokratycznych. Podkreślmy, że brakuje jakichkolwiek wska-
zówek co do ich ewentualnego publicznego przeznaczenia131. Pogląd Manfreda
                                                

131 O metodycznych problemach identyfikowania Troi VI lub Troi VIIa ze zdobytą i zniszczo-
ną, według Iliady, przez Greków Troją zob. Cobet 1983, s. 43-45; o powierzchni cytadeli zob.
Korfmann, [w:] Studia Troica 6, 1996, s. 43; R. Becks, [w:] Troia 2006, s. 155; Jablonka, [w:] Ja-
blonka, Rose 2004, s. 620, mówi nieprawdę, gdy podaje rozmiar powierzchni 2-3 ha, aby w ten
sposób maksymalnie ‘rozdąć’ jej zasięg; oczywiście wtóruje mu Latacz (2005, s. 358 przypis 49);
datowanie obu wież Troi VIIa D. Hertel (Gnomon 79, 2007, s. 376 przypis 5) uważa za niedorzecz-
ne; plan Troi: Troia 2006, wyklejka; opracowany przez Korfmanna model ‘rekonstrukcji’: Troia
2001, s. 17 ryc. 23; K. Bittel, Die Hethiter. Die Kunst Anatoliens vom Ende des 3. bis zum Anfang
des 1. Jahrtausends v. Chr., München 1976, s. 138; o Beycesultan zob. wyżej, s. 126-127,  o Hattu-
szasz, Ugarit, Knossos, Mykenach i Pylos zob. literaturę zawartą w: Kolb 2003, s. 36 przypis 58 i 59;
o mykeńskich pałacach por. J.C. Wright, The Formation of the Mycenaean Palace, [w:] Deger-
Jalkotzy, Lemos 2006, s. 7-52; dyskusja o funkcji pałaców mykeńskich: Rethinking Mycenaean
Palaces. New Interpretations of on Old Idea, red. M.L. Galaty, W.A. Parkinson, Los Angeles 2007;
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Korfmanna, że Troja VI była jednym z anatolijskich miast pałacowych, pozba-
wiony jest wszelkich podstaw.

Nie wiemy, czy na czele społeczności zamieszkującej Troję VI stała oso-
ba, którą można by określić terminem ‘książę’ czy wręcz ‘król’. Nawet jeśli
przyjmiemy, że w zachodnich krajach Azji Mniejszej istniały formy rządów
podobne do tych znanych ze źródeł hetyckich, to niekoniecznie musiało tak być
w położonym na peryferiach owego świata, czy też, co brzmi lepiej, w jego zakąt-
ku, osiedlu na wzgórzu Hisarlik. Jeśli nie znaleziono dotąd, mimo największych
starań, żadnego śladu tak zwanych ‘grobów książęcych’, to może mieć to związek
ze strukturą polityczną i społeczną osiedli na Hisarliku. W okresach Troi III-V
oraz Troi VIIa także pozostałości architektoniczne nie dają podstaw przypisania
ich wybijającym się rodzinom. Być może te groby w obrębie nekropoli w Zatoce
Beszik (zob. wyżej, s. 156), które odznaczają się kosztowniejszym wyposażeniem
i wyróżniającą się architekturą, uznać należy za pochówki elity społecznej Troi VI.
Nie chodzi oczywiście o sugerowanie, że jej przedstawiciele na miejsce spoczyn-
ku wybrali okolicę nadmorską dlatego, aby stamtąd móc spoglądać w kierunku
swej greckiej ojczyzny. Tylko Carl W. Blegen przypuszczał, że mieszkańcami
Troi VI mogliby być Grecy. Radykalną zmianę, jaką było uformowanie się Troi
VI, łączył z przybyciem nowej ludności, znającej hodowlę konia. Pogląd ten zo-
stał jednak odrzucony jeszcze za jego życia. Manfred Korfmann niesłusznie
przypisał sobie ustalenie, co zresztą uznał za jedno ze swych ważniejszych

                                                                                                                     
T. Schmitt, Kein König im Palast, Historische Zeitschrift 228, 2009, s. 281-346, zwłaszcza 286-304;
cytat: Hertel, Kolb 2003, s. 76; warstw późnobrązowych w centrum cytadeli nie usunął także
Schliemann, co zauważa Korfmann, przedmowa do Schliemann 1874, s. XXVIII; por. także Easton
2002, s. 140, 166-267, 305, 311 (znalezione przez Schliemanna obalone resztki muru przypisać
można, wydaje sie, tylko Troi VI) oraz ryc. 66, zwłaszcza warstwy 3-4 w planie kwadratu D 4-6,
s. 167: „One important consequence ist that, if this reconstructed stratigraphy is correct, then
Dörpfeld and Blegen were both wrong in supposing that in this area of the mound the buildings
of Troia VI rose in terraces to a central peak and were cut away in Hellenistic and Roman times
by platform”...; odnoszącą się do tego uwagę Eastona, że warstwy Troi VI mogły ulec zniszczeniu
przy wznoszeniu Troi VII, uznać należy za zwykłe przypuszczenie; Schliemann, mając w przypad-
ku Troi II na uwadze Megaron A, mówił najpierw o „pałacu”, następnie jednak, pod wpływem
kontestacji tego terminu, tylko o „największym domu” , przestał też używać terminu „król”, zastę-
pując do określeniem „naczelnik miasta” (Stadthaupt); o podobnych budowlach w Menelajonie
w pobliżu Sparty por. G. Kopcke, Handel. Archaeologia Homerica, rozdz. 11, tom 2, Göttingen
1990, s. 48: „Terminu ‘architektura pałacowa’ w odniesieniu do Megary (…) używa się z dużym
wahaniem”.
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odkryć, że osiedle na wzgórzu Hisarlik nie miało korzeni greckich, lecz anato-
lijskie132.

Wróćmy do wyglądu osiedla na wzgórzu Hisarlik! Cytadela Troi VI
(Tabl. 5, 6) bez wątpienia wywiera do pewnego stopnia imponujące wrażenie, ale
w świetle nowych badań, o czym była mowa (s. 211), w niczym nie odróżniała się
od innych jej podobnych w zachodniej Azji Mniejszej, nie mówiąc już o całej
Anatolii. Jednak w pełni uświadamiają to dopiero badania poza murami cytadeli.
Punkt ciężkości poszukiwań tybińskiej ekipy spoczął na eksploracji późnobrązo-
wego osiedla zewnętrznego. Ich cel został wyraźnie sprecyzowany: udowodnić
istnienie wielkiego miasta dolnego. Od samego początku niosło to za sobą ‘nie-
bezpieczeństwo’, że zostanie ono ‘znalezione’. Na Hisarliku, miejscu manipulacji,
odkryto w konsekwencji, najpierw na powierzchni 10 ha, potem 27 ha, w mię-
dzyczasie zaokrąglonej do 30 ha, ostatecznie ‘napęczniałej’ do 35 ha, miasto dol-
ne, gęsto zaludnione. Pokazuje to wyraźnie model Troi VI, zaprezentowany na
wystawie z lat 2001/2002 (Tabl. 5). Potem, na etapie Troi VIIa, powierzchnia
jakoby jeszcze uległa powiększeniu, tym razem o około 100 metrów w kierunku
południowym. W tak przedstawionym, niewspartym badaniami archeologiczny-
mi, modelu miasta godnym Disneylandu, z jego zabudową obejmującą maksy-
malnie 250 domów typu bungalow, z całą pewnością nie zmieściłoby się 5-10 tys.
mieszkańców, jak przyjęli to jego twórcy.

Najnowszy opis tak zwanego miasta dolnego, przedstawiony przez Pete-
ra Jablonkę w tomie Troia 2006, upiększa osiągnięte przez tybińskich archeolo-
gów wyniki. Należy je jednak ocenić na tle rezultatów badań wcześniejszych. Już
Henryk Schliemann i Wilhelm Dörpfeld przeprowadzili przez ten teren kilka
długich wykopów (zob. wyżej, s. 198). W bezpośrednim przedpolu murów obron-
nych Troi VI oraz w odległości około 170 metrów od nich, Dörpfeld natrafił na
resztki późnobrązowego osiedla. Wprawdzie doszedł wówczas do przekonania,
że było to jakieś osiedle zewnętrzne, pozostawił jednak kwestię otwartą, „czy cho-
dzi o pojedyncze domy, czy też o zwarte osiedle”. Stwierdził przy tym, „że brak
jest podstaw (…), aby przyjąć, że znajdowało tam się miasto dolne, a dokładniej
miasto dolne otoczone murami (obronnymi)”. Pogląd ten zaakceptował Carl W.
Blegen. Także on przeprowadził w tym miejscu długie wykopy sondażowe, ale
oczywiście również bez wyraźnych efektów. Bezpośrednio przy murach cytadeli
                                                

132 Nekropola nad Zatoką Beszik: Basedow 2000; o Grekach w Troi VI: Blegen et alii, Troy III 1,
1953, s. 10; Korfmann, [w:] Troia 2001, s. 406 przypis 3; por. natomiast Bittel (zob. przypis 131), s. 18.
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natrafił na domy okresu Troi VI i Troi VII oraz, w odległości około 400 metrów
na południe, pojedynczy budynek. Nie sprowokowało go to jednak do żadnych
dywagacji nad wielkością i gęstością zabudowy (ewentualnego) osiedla zewnętrz-
nego. W miejscu położonym prawie 500 metrów od cytadeli odnalazł resztki roz-
ległego cmentarzyska, które datował na późną fazę Troi VI (zob. niżej, s. 243).

Jeśli postawimy sobie pytanie, jakich nowych ustaleń, patrząc na badania
nad osiedlem zewnętrznym, dostarczyła tybińska ekspedycja po 22 latach wyko-
palisk, to odpowiedź będzie jednoznaczna: żadnych. Rzekome odkrycia Manfre-
da Korfmanna wywołują w nauce coraz więcej wątpliwości. Właściwie to już
efekty badań poprzedników powinny były ostudzić zbyt wielkie oczekiwania. Ale
skoro wynik poszukiwań został z góry ustalony (zob. wyżej, s. 213), a mianowicie
odnalezienie rozległego miasta dolnego, to założenie to musiało doczekać się
potwierdzenia. Na stoku wzgórza Manfred Korfmann przeprowadził, na początku
prac wykopaliskowych, szereg odwiertów i sondaży. Po południowej stronie nie
odnalazł żadnych śladów osadnictwa z okresu brązu. Po północnej natomiast, na
obszarze, gdzie pewnych odkryć dokonał już Wilhelm Dörpfeld, to jest w bezpo-
średnim sąsiedztwie cytadeli i około stu siedemdziesięciu metrów na południowy-
wschód od murów obronnych Troi VI, nie znalazł nic wartościowego133.

Liczba odkopanych resztek domów jest jednak, jak pokazuje plan osiedla
(Ryc. 11), nadzwyczaj uboga. Mając to na uwadze, musimy się zastanowić, na
jakiej podstawie doszło do owej pseudo-rekonstrukcji miasta dolnego, obejmują-
cego powierzchnię 35 ha i gęsto zabudowanego. Wbrew pozorom jest to bardzo
proste: przyjęto najzwyklejsze w świecie założenie, że to, czego nie ma, kiedyś
było. W niektórych kręgach badaczy archeologii pradziejowej krąży metodyczna
niestety zasada, że ‘brak znalezisk nie dowodzi, aby ich tam wcześniej nie było’.

                                                
133 Dörpfeld et alii 1902, s. 23, 606 (cytaty) ; wykopy sondażowe Schliemanna, Dörpfelda i Ble-

gena omówione zostały jedynie w artykule H.G. Jansena o pomiarach geomagnetycznych (Troia
2006, s. 310 ryc. 1), ale bez pogłębionego komentarza; obszar badań ‘miasta dolnego’ omawia
Korfmann: Studia Troica 1, 1991, s. 26/28; Studia Troica 2, 1992, s. 138-139; Studia Troica 7, 1997,
s. 55; raczej przychylny Korfmannowi i Lataczowi Morris 2006, s. 293 zauważa, że „Korfmann’s
new excavations at Troy are every bit as suggestive as the Hittite documents, and their meaning is
every bit as unclear”; Tr. Bryce, recenzja tomu Troia 2006: Ancient West and East 8, 2009, s. 384:
„speculative”; por. Marek 2010, s. 130-131: „Interpretacja funkcji rowu (…), przebiegającego około
400 m na południe od cytadeli, jako przeszkody dla atakujących, a resztek domów i znalezisk jako
dowodu, że Troja była miastem gęsto zaludnionym i silnym ośrodkiem gospodarczym o rozbudo-
wanych kontaktach handlowych, nie wytrzymuje krytyki”.
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Zmusza to do zupełnie innej interpretacji zgromadzonego materiału i otwiera
wrota dowolnym spekulacjom. Zasada metodyczna powinna brzmieć: ‘brak
znalezisk wskazuje przede wszystkim na to, że ich tam wcześniej nie było’. Lub
też, jak sformułował to prahistoryk i archeolog Hans-Günther Buchholz: „Jako
archeolodzy powinniśmy brać pod uwagę to, co się zachowało, a nie to, czego
nie ma”.

Przypatrzmy się jednak, w jaki sposób ekipa z Troi, ostatnio zaś Peter
Jablonka, tłumaczy brak pozytywnych efektów badań: „Substancja archeologicz-
na [na Hisarliku] podlegała ciągłej dewastacji w wyniku katastrof naturalnych,
erozji zbocza, powodowanej deszczem i wiatrem, wypasem bydła, usuwaniem
i zmianą roślinności, intensywnym rozdeptywaniem terenu przez ludzi i stad
bydła, przez działalność budowlaną, którą można obserwować aż do czasów
późnoantycznych, a która obejmowała między innymi drążenie piwnic, zakłada-
nie fundamentów i tarasowanie wzgórza, a także wyburzanie murów w celu po-
zyskania budulca; obrazu tego dopełniają prace orne i usuwanie z pól kamieni.
Dopiero pojawienie się w okolicznych wioskach techniki budowlanej z zastoso-
waniem betonu położyło kres eksploatowania ruin jako kamieniołomu. Ponie-
waż znaczne części terenu przykrywającego ruiny wykorzystywane są rolniczo,
niszczenie substancji archeologicznej głęboką orką i wprowadzaniem intensyw-
nych upraw rolnych trwa nadal. Zniszczeniu ulegały każdorazowo najmłodsze
warstwy [podkr. – autor] kulturowe. Starsze pozostawały albo ‘zabezpieczone’
przykrywającymi je późniejszymi, albo też, w wyniku zniszczenia tych ostatnich,
odsłonięte i usunięte”.

Po przeczytaniu tych kilku zdań pojawia się pytanie, dlaczego Peter Ja-
blonka parę wersów dalej stwierdza, że starsze warstwy „uległy większemu znisz-
czeniu niż młodsze i zostały usunięte”. Dlaczego zatem z Ilionu, z jego dolnego
miasta czasów hellenistycznych, a szczególnie z okresu Cesarstwa Rzymskiego,
zdecydowanie mocniej narażonego na wpływ warunków naturalnych i działanie
człowieka, mamy dużo więcej pozostałości w porównaniu ze starszymi, ukrytymi
w głębi ziemi, warstwami z okresu brązu? Nawet jeśli przyjęlibyśmy, że na stoku
wzgórza, po upadku osiedla późnobrązowego, nowa struktura osadnicza poja-
wiła się dopiero po jakimś czasie, przy czym ‘starą’ przestrzeń zagospodarowy-
wano stopniowo, to musi to oznaczać, że obszar osiedla najpierw przykryła zie-
mia i że teren ten, aż do zaistnienia nowego osadnictwa, nie był użytkowany
rolniczo. Tak czy owak uprawa rolnicza, mając na uwadze prymitywne sochy,
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których używano w pierwszym tysiącleciu przed Chr. – i aż do XX wieku po
Chr.! – nie mogła spowodować zbyt głębokiego naruszenia gruntu, w każdym
razie nie na tyle, aby uszkodzić ruiny z okresu brązu. Stosowana obecnie technika
głębokiej orki zaszkodzić może co najwyżej najpóźniejszym warstwom kulturo-
wym, a nie tym leżącym poniżej, z okresu brązu. Odnosi się to także do wykorzy-
stywania ruin jako kamieniołomu przez mieszkańców pobliskich tureckich
wiosek. Erozja miała rzecz jasna miejsce, chociaż zbocze jest stosunkowo płaskie.
Obiekty niewielkich rozmiarów z całą pewnością zmywane były na dół, jednak
nie solidne bloki kamienne, z których zbudowano mury. Mury domów osiedli
okresu brązu na terenie Anatolii wznoszone były na wysokiej kamiennej podmu-
rówce, z ceglaną nadbudową. Zachowane w warstwie Troi VI/VIIa takie ka-
mienne podmurówki osiągają wysokość kilku metrów, grubość do jednego metra
(Tabl. 8). Tak masywne mury niełatwo ‘spłyną’ pod wpływem erozji zbocza.
Autor tej książki zna to doskonale z własnych badań terenowych i wykopalisk na
terenie Licji. Kamienne domy, zbudowane na stromych stokach, trwają tam już
od ponad dwóch i pół tysiąca lat. Jeden z archeologów eksplorujących hetycką
Sarissa-Kuşakli, w odniesieniu do badanego obiektu stwierdził jednoznacznie:
„Erozji na zboczu prawie że nie stwierdzono, natomiast jej niewątpliwe ślady
widoczne są przy samym szczycie wzgórza”. Również gruzu po starszych do-
mach, przy wznoszeniu nowych budynków, z reguły ze wzgórza nie usuwano.
Jak już była o tym mowa (zob. wyżej, s. 205), zasypywano wszystko ziemią, teren
plantowano. W roku 1998 Manfred Korfmann był jeszcze w stanie sytuację tę
rozsądnie skomentować. Nawiązując do skąpych śladów osadnictwa na prze-
strzeni około 170 metrów od południowo-wschodniej strony cytadeli zauważył,
że 1o „nieprawdopodobne jest całkowite zniszczenie wszystkich wcześniejszych
murów w następstwie późniejszej działalności budowlanej” oraz 2o „[przeciwko
erozji – autor] przemawia fakt (…), że właśnie istnienie (tych) murów mogło
stabilizować mocno nachylone zbocze”. A zatem silna erozja ma przemawiać
za gęstą zabudową, której brakuje! Peter Jablonka doszedł do odpowiednich
ustaleń, mając na uwadze fundamenty domów hellenistycznych. Należałoby
sobie życzyć, aby znalazły one zastosowanie także w odniesieniu do późnego
brązu134.
                                                

134 Zob. argumentację w pracy Jablonka, Rose 2004, s. 620-621, 627-628; contra Buchholz 1999,
s. 520 (cytat); Jablonka, [w:] Troia 2006, s. 168-169 (cytat); o doświadczeniach z badań powierzch-
niowych w Licji zob. F. Kolb, Burg – Polis – Bischofssitz. Geschichte der Siedlungskammer von
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Ten sam Peter Jablonka stwierdził również, na podstawie „potężnego
zwału u stóp wzgórza, miejscami o wielometrowej grubości”, który zawiera
„przemieszane znaleziska z wszystkich etapów dziejów Troi (…), że niegdyś (te)
poszczególne warstwy musiały znajdować się na wyższych poziomach stoku i na
górnym plateau”. Stwierdza poza tym, że „fragmenty poszczególnych naczyń
(…) często (znajduje się) rozrzucone na rozległej przestrzeni”. Ale w roku 1995
słusznie zauważył, że „fragmenty ceramiki (mogły), ze względu na ułożenie zbo-
cza i w wyniku uprawy roli, ulec rozprzestrzenieniu poza początkowy zasięg znale-
zisk właściwych okresowi Troi VI”. Oznacza to oczywiście, że na podstawie dys-
trybucji i rozrzutu znalezisk ceramicznych nie można wyciągać żadnych wniosków
o terytorialnej wielkości osiedla. Ale właśnie to uczyniono. Gdy w trakcie sporu
o Troję w roku 2001/2002 na jaw wyszły podejrzane spekulacje archeologów co
do powierzchni osiedla i liczby jego mieszkańców, w trakcie kampanii wykopali-
skowej 2002 dokonano swoistego przeglądu archeologicznego. „Na obszarze
całego miasta ułożono w regularnych odstępach i poklasyfikowano wszystkie
znaleziska pochodzące z najwyższych warstw i bezpośrednio spod dzisiejszej
powierzchni gruntu”. Jest to metoda badawcza, którą na sensownie prowadzo-
nych wykopaliskach stosuje się zaraz na początku, przed podjęciem dalszych
prac badawczych. Oczywiście nie po to, by określić terytorialny zasięg osiedla
położonego na zboczu wzgórza. Chodzi o stwierdzenie, na podstawie braku
resztek ceramicznych, że poszukiwanie śladów struktury osadniczej w danym
miejscu skazane jest z góry na niepowodzenie. I odwrotnie – dzięki tej metodzie
można też podjąć ryzyko o dużym prawdopodobieństwie sukcesu. Na wzgórzu
Hisarlik wyciągnięto jednak na tej podstawie, z pełną powagą i wbrew temu, co

                                                                                                                     
Kyaneai in der Südwesttürkei, Mainz 2008; Sarissa: A. Müller-Karpe et alii, Mitteilungen der Deut-
schen Orient-Gesellschaft 136, 2004, s. 103-105; Korfmann, [w:] Studia Troica 8, 1998, s. 52 (cytat);
Jablonka, Studia Troica 8, 1998, s. 52; Jablonka, [w:] Troia 2006, s. 170 z ryc. 3 na s. 171, uważa, na
podstawie znaleziska wpuszczonych w wydrążone w skale zagłębienia naczyń zasobowych (pithoi,
pitosy), początkowo wysokich na 1-2 m, a które zachowały się jedynie w dolnych partiach, „że
również grube warstwy (kulturowe) z okresu brązu nie dotrwały do naszych czasów”; wniosek ten
jest jednak efektem przyjęcia fałszywego założenia, że naczynia te „wkopane zostały poniżej ówcze-
snego poziomu gruntu”; akurat wyjątkowo zgadza się to z pitosami znalezionymi w domach Troi
VIIa w obrębie cytadeli; dotyczyło to jednak podłogi pomieszczenia, które miało służyć zarówno
jako magazyn, jak i obszar mieszkalny; poza tym jednak, poczynając od Troi I, pitosy ustawiano na
podłodze domów i w obrębie przestrzeni pałacowej, a co najwyżej ‘zakotwiczano’ je w podłożu
płytkimi wgłębieniami; zob. Blegen et alii IV, 1958, s. 1, 7.
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powiedziano wyżej o konsekwencjach erozji zbocza, wniosek co do rozległości
osiedla z późnej epoki brązu. „Nie zawsze można określić wiek małych frag-
mentów ceramicznych, znalezionych na powierzchni. Dominuje jednak cerami-
ka późnobrązowa, ze schyłku Troi VI i okresu Troi VIIa. Wskazuje to po raz
kolejny, że osiedle osiągnęło w tym czasie swój największy rozmiar”. Sceptycznie
też potraktować należy pogląd, że ceramikę szarą, występującą od warstw Troi II
aż po czasy hellenistyczne, zachowaną najczęściej w bardzo małych, silnie skoro-
dowanych fragmentach, można aż tak dokładnie datować. Poza tym rzut oka na
zaprezentowaną przez Petera Jablonkę mapę znalezisk ceramiki z epoki brązu
uzmysławia, jak mylący i mało przekonujący jest jej rozrzut. Erozja spowodowa-
ła, że ceramika z różnych okresów, która dostała się na powierzchnię, została
spłukana do podnóża zbocza. Tam odnaleziono ją w warstwach o różnej gruboś-
ci, z największą koncentracją właśnie od południowej strony położonego wyżej
rowu, o którym za chwilę będzie mowa, biegnącego z zachodu na wschód (zob.
Ryc. 9, s. 236). Oczywiście nie dlatego, że jakoby było to miejsce gęsto zaludnio-
ne. Dokonano tu kilka odwiertów, które nic takiego nie wykazały. Raczej chodzi
o cmentarzysko, częściowo wyeksplorowane przez Carla W. Blegena. Znajdująca
się na wyposażeniu grobów ceramika dostała się, po ich splądrowaniu i zniszcze-
niu, na powierzchnię i uległa szerokiemu rozproszeniu. Manfred Korfmann wi-
działby chętnie, mając na uwadze swą koncepcję osiedla o powierzchni 35 ha,
intensywne ślady ceramiki z epoki brązu biegnące w kierunku wschodnim. Peter
Jablonka musiał jednak przyznać: „W okresie brązu osadnictwo ograniczyło się
do zachodniej strony plateau”. Z drugiej jednak strony fragmenty ceramiki, zna-
lezione nieco na wschód od cytadeli, zinterpretował jako potencjalny dowód
gęstego zaludnienia, ponieważ nie można wykluczyć, że skorupy te nie zostały
spłukane ze zbocza. Ustalenia te bazują jednak na odkryciu jednego lub dwóch
domów czy też raczej gospodarstw. Rozproszenie ceramiki nie jest bowiem ba-
rometrem gęstości zaludnienia. Badania terenowe, przeprowadzone przez autora
tej książki, wykazały, że pojedyncze gospodarstwo może pozostawić po sobie
ceramikę na rozległym terenie, o dużym jej zagęszczeniu. Warto przypomnieć, że
już Carl W. Blegen zauważył, że w fazie Troi V pojawiły się nowe metody oczysz-
czania domostw. Aż do tego momentu odpady i nieczystości pozostawiano na
podłodze, a gdy było ich już zbyt dużo, przykrywano je nową podłogą, którą
formowano z gliny. Teraz metoda postępowania uległa zmianie. Śmieci i nieczys-
tości, włącznie z potłuczoną ceramiką, zaczęto składować poza obszarem osiedla.
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Wyjaśniać to może, dlaczego w miejscach, gdzie nigdy nie było zabudowy miesz-
kalnej, znajdowane są fragmenty naczyń kuchennych i im podobnych. Poza tym
nieczystości, zwłaszcza pochodzenia ludzkiego, zużywano do nawożenia pól.
Należy przyjąć, że zarówno znaczna część areału na północ od górnego rowu,
jak również na południe od nekropoli, nieobjętym jej zasięgiem, pokryta była,
o czym niżej (zob. s. 247), polami i ogrodami. Liczne badania terenowe w obrę-
bie basenu Morza Śródziemnego potwierdziły, że wraz z nieczystościami na pola
trafiały także odpady ceramiczne. Dlatego też John Bintliff zwraca uwagę, że
z jego własnych doświadczeń, zdobytych w trakcie badań miast greckich, wynika,
„że ‘ceramiczne miasto’ (…) może być dużo większe niż obszar zabudowany
domami”. Na wzgórzu Hisarlik dochodzi do tego jeszcze fakt, że działalność
budowlana w późniejszych czasach, zwłaszcza w okresie hellenistycznym i rzym-
skim, spowodowała liczne przemieszczenia ziemi. W obrębie plateau mogła ona
być z łatwością przenoszona, wraz z warstwami wcześniejszymi i naturalnie po-
zostałościami ceramicznymi, z jednego miejsca na drugie. Pod uwagę wziąć także
należy częste tego typu ‘przesypywanie’ ziemi w trakcie wykopalisk, co ma miej-
sce od czasów Henryka Schliemanna. To już on składował odpady po wschodniej
stronie cytadeli, a Manfred Korfmann poszedł w jego ślady. Ostatnio pojawiła się
kuriozalna wręcz koncepcja usunięcia owego ‘śmieciowego’ wzgórka, przeszkadza
on bowiem w odnalezieniu niezidentyfikowanej dotąd fosy (zob. niżej, s. 226)135.

Dajmy już pokój, traktując to jako błąd metodyczny, bezowocnym usi-
łowaniom ekipy archeologicznej w Troi zastąpienia brakujących domów cerami-
ką, zebraną z powierzchni terenu. Pozostaje jednak jeszcze jedna wymówka,
której oczywiście również nie należy traktować poważnie, ale która ma ‘uspra-
wiedliwić’ negatywny wynik badań. Oto mieszkańcy greckiego i rzymskiego mia-
sta Ilion mieliby jakoby rozgrabić i zdemontować fundamenty murów z okresu
brązu. Ale z ewentualnością zniszczenia fundamentów wcześniejszych budowli
liczyć się należy, jak już o tym była mowa, w ograniczonym zakresie. Niezliczone
wykopaliska we wszystkich częściach basenu Morza Śródziemnego dowodzą, że
przy zakładaniu nowych osiedli fundamenty poprzednich budynków były zasy-
pywane, a teren plantowano. Badania w Sarissa-Kuşaklı wykazały, że funda-
menty założeń z czasów hetyckich przetrwały z reguły w znakomitym stanie,
                                                

135 Jablonka, [w:] Troia 2006, s. 169 (cytat), 176-177 z ryc. 9; tenże, [w:] Studia Troica 5, 1995,
s. 46; Studia Troica 16, 2006, s. 6-7 (cytaty); Blegen 1963, s. 107; por. także Kolb 2005, s. 2-3;
Bintliff 2002, s. 162; Schliemann 1874, s. 152, 155.
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mimo że w epoce żelaza, poczynając od ósmego stulecia, cały ten obszar przeży-
wał intensywną aktywność budowlaną, w większości ponad zrównanymi wcześ-
niej z powierzchnią ziemi ruinami hetyckimi. Zdaniem Manfreda Korfmanna
„fundamenty starszych budowli były bez wątpienia ponownie wykorzystywane”.
Już Carl W. Blegen zwrócił uwagę, że na wzgórzu Hisarlik, wobec braku buldo-
żerów i innych maszyn, była to metoda powszechnie stosowana. Tylko dlatego
można było wyróżnić dziewięć warstw kulturowych, podzielonych na dalsze
czterdzieści sześć faz. Dodajmy, że w hellenistycznym i rzymskim Ilionie znaj-
dowały się obszerne, niezabudowane przestrzenie. Dotyczy to nie tylko agory
późniejszego miasta, której wybrukowanie z całą pewnością nie pociągnęło za
sobą zniszczenia bądź usunięcia budowli z epoki brązu. Hellenistyczne Ilion
dysponowało obszernymi wolnymi powierzchniami, które mogły być używane
jako pola i ogrody lub parki (zob. niżej, s. 247).

Ostatnią wreszcie wymówką jest teza Ralfa Becksa, że „zabudowę w dol-
nym osiedlu” tworzyły „domy z kamiennymi fundamentami”, ale tylko „na tere-
nie przylegającym bezpośrednio do cytadeli”. Natomiast na pozostałym obszarze
„poświadczone są proste domy w technice słupowej”. Jak już była o tym mowa,
w osiedlach anatolijskich oraz egejskich nie spotyka się w okresie (późno) brą-
zowym domów drewnianych, lecz solidne budowle na wysokim fundamencie
kamiennym. Dlatego należy w tym wypadku zgodzić się z Peterem Jablonką, że
wydrążone w skalnym podłożu dołki posłupowe i fundamenty poświadczają
wznoszenie szop, płotów, palisad i tym podobnych konstrukcji. Jak dotąd nie
opublikowano żadnego planu (rzutu poziomego), który dowodziłby, że wykona-
ne tego typu otwory w skale miałyby być wykonane z myślą o wznoszeniu regu-
larnych domów136.
                                                

136 Usuwanie murów fundamentowych: Jablonka, Rose 2004, s. 620-621; Jablonka, [w:] Troia
2006, s. 168-170; contra Kolb 2003, s. 125-126; tenże, 2005, s. 4-5; Sarissa: A. Müller-Karpe (zob.
przypis 134) z cytatem; por. także T. Özgüç, [w:] Hethiter 2002, s. 169 o Maşat Höyük; budowle
drewniane: R. Becks, [w:] Troia 2006, s. 158 (cytat); Jablonka, tamże, s. 170; wprowadzaniem czy-
telnika w błąd, m.in. poprzez interpretację zwykłych dołków posłupowych jako ‘architektury’, jest
‘plan’, przedłożony w Jablonka, Rose 2004, s. 622, fig. 3 oraz Troia 2006, s. 176 ryc. 8, który zamiast
rzutu poziomego pokazuje tylko symbole i liczby: markują one nierównomierne efekty różnego
rodzaju badań w obrębie Troi VI i VII, obejmujących przecież ponad pół tysiąca lat, a ich skąpy
wymiar chyba celowo zatuszowano; budowla, którą tylko na podstawie badań geomagnetycznych
naniesiono na plan z roku 2004, z założeniem, że jest to obiekt z okresu późnego brązu, okazała się,
w następstwie podjętych rok później prac wykopaliskowych, pozostałością z czasów bizantyńskich;
por. Kolb 2005, s. 5.



Nowe szaty króla

221

A więc w poszukiwaniu późnobrązowej zabudowy poza murami cytade-
li, tybińska ekipa archeologów w Troi znalazła ją tam, gdzie resztki domów od-
słonili już Wilhelm Dörpfeld i Carl W. Blegen. Kopano w miejscach, w których
kopali już poprzednicy, z następującym rezultatem (Ryc. 11, s. 245; Tabl. 10):
Na przedpolu cytadeli, tuż przed jej murami, głównie od strony południowo-
wschodniej, odsłonięto kolejne fundamenty domów z późnej epoki brązu. Usy-
tuowane one były w obrębie dwóch świątyń hellenistycznych i jednej rzymskiej
oraz innych budowli z tych dwóch epok. Ani razu nie przeprowadzono w tym
miejscu żadnych prac, które, przy wykonywaniu koniecznych, zarazem solid-
nych i głęboko wpuszczonych w podłoże fundamentów budowli świątynnych,
musiałyby prowadzić do usunięcia późnobrązowych domów. Wręcz przeciwnie,
w bezpośrednim przedpolu cytadeli znajdują się ich liczne resztki z reguły nie
tylko wprost pod późniejszą zabudową, ale często też zachowane są do wysokości
nawet kilku metrów (Tabl. 10). Zdaniem archeologów „w Troi wszędzie tam,
gdzie wielkie budowle hellenistyczne i rzymskie przykrywają warstwy prahisto-
ryczne, te ostatnie przetrwały w relatywnie dobrym stanie”.

Wypowiedź, że „wręcz regularnie (…) znajdujemy pobudowane tuż
obok siebie domy kamienne miasta dolnego Troi VI” oraz „również (…) w taki
sam sposób w warstwie Troi VII”, wywołuje całkowicie fałszywe wrażenie. Uległo
ono wzmocnieniu w roku 2002, gdy na zaprezentowanych planach pojawiły się
resztki zabudowy Troi VI i VIIa, ale kolory dobrano w ten sposób, by nie odróżnić
niuansów. Chodziło oczywiście o stworzenie pozorów gęstego zaludnienia.

Jest to jednak sprzeczne z wynikami prac wykopaliskowych. W przypad-
ku badań w kwadracie D9 zauważono na przykład, „że w okresie Troi VI i VIIa
bezpośrednie przedpole cytadeli nie zostało zabudowane”. Także w innych miej-
scach nie zarejestrowano w pobliżu muru obronnego żadnych warstw kulturo-
wych i znalezisk Troi VI/VII. Pamiętajmy przy tym, że czas trwania Troi VI był
stosunkowo długi. Zainwentaryzowane domy z tego okresu żadną miarą nie
mogły funkcjonować wszystkie na raz w tym samym czasie, nawet jeśli obser-
wuje się wzrost zagęszczenia zabudowy w późnej fazie Troi VI. Na niektórych
odcinkach odnotowano chronologiczne następowanie po sobie domów Troi VI.
W innych natomiast przypadkach mówi się w trybie przypuszczającym o „praw-
dopodobnych” lub „możliwych” budowlach Troi VI. Kwestia datowania jest tak
problematyczna, że często sięga się jedynie do określeń bardzo ogólnych, a tylko
w relatywnie nielicznych przypadkach dokonuje się rozróżnień między poszcze-
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gólnymi fazami osadniczymi. Jeśli chodzi o Troję VIIa, której czas trwania był
względnie krótki, bo obejmował ‘tylko’ jedno stulecie, sytuacja postrzegana jest
dużo optymistyczniej; w rezultacie archeolog Manfred Korfmann uznał, że osie-
dle Troi VIIa (Tabl. 7) było większe od poprzedniego.

Nasuwa się jednak pytanie, czy optymizm ten i sprowokowane przez
niego wnioski uznać należy za słuszne. Mały kwartał, leżący po południowo-za-
chodniej stronie murów cytadeli, należy bowiem, mając na uwadze jego relatyw-
nie gęstą zabudowę, potraktować jednak jako wyjątek. Nie ma wątpliwości, że nie
można na jego podstawie zbyt wysoko obliczać wielkości zaludnienia całej
powierzchni potencjalnego osiedla. A to dlatego, że znajdował się w miejscu,
w którym bardzo ważna, prowadząca z równiny Skamandra, droga zaczyna
wspinać się wysoko ku cytadeli, przechodząc przez jedną z dwóch najważniej-
szych bram Troi VI. Poza tym wysoki mur akropolu stwarzał skuteczną ochronę
przed, częstymi na wzgórzu Hisarlik, zimnymi wiatrami wiejącymi z północy.
Z tego też miejsca rozciągał się rozległy widok na całą równinę, aż po morskie
wybrzeże. Oznacza to, że ten topograficznie uprzywilejowany kwartał, jeśli ma-
my na uwadze całość obszaru przylegającego bezpośrednio do murów cytadeli,
w żadnym wypadku nie może być traktowany jako coś typowego, nie mówiąc już
o odnoszeniu go do pozostałego terytorium ewentualnego osiedla zewnętrznego.
Ten ‘archeologiczny’ optymizm rozbija się także, wydaje się, o problemy chrono-
logiczne. Jak już stwierdzili to Wilhelm Dörpfeld i Carl W. Blegen, żadną miarą
nie jest możliwe wzajemne rozróżnienie szarej ceramiki Troi VI i VIIa. Odpada
więc istotne kryterium datowania, które by umożliwiło chronologiczne rozdzie-
lenie zachowanych resztek domów.

Ostatnio pojawiły się jednak głosy zaprzeczające, by wszystkie odkryte,
rzekomo późnobrązowe domy, można było rzeczywiście datować na ten okres.
Archeolog Dieter Hertel, który początkowo współpracował z tybińską ekspedycją
w Troi, już od dłuższego czasu głosi pogląd, że w istocie nie było żadnej przerwy
osadniczej między upadkiem osiedla późnobrązowego a jego zasiedleniem przez
ludność z epoki wczesnego żelaza. Co prawda antyczny pisarz Demetriusz ze
Skepsis odnotował, że miejscowość ta uchodziła w opinii achajskich zdobywców
za „przeklętą”, to znaczy obłożona klątwą religijną, i dlatego przez resztkę swoich
mieszkańców została opuszczona na zawsze. Tym fikcyjnym opowiadaniem
chciał on jednak stworzyć argument, że Ilion jego czasów nie mogło być równo-
znaczne z homeryckim Iliosem (zob. wyżej, s. 55). Manfred Korfmann, przyj-
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mując powstanie przerwy osadniczej (hiatus), podążył śladem tego antycznego
przekazu. Pozostał głuchy na inny, przekonujący punkt widzenia, mimo że jest
on wynikiem badań archeologicznych. Niezgodną z jego wizją tezę starał się
zwalczać, także w obrębie własnego zespołu badawczego. Jego współpracownicy
nie mieli możliwości, dopóki żył, publikowania odrębnych poglądów, ponieważ
Manfred Korfmann zmonopolizował w swym ręku prawo ogłaszania wszystkich
wyników badań wykopaliskowych z Troi. Publikacje ograniczył do wydawanej
przez siebie samego serii Studia Troica. W międzyczasie doszło jednak do pew-
nej liberalizacji; obecnie członkowie zespołu mogą już poglądy własne, odmienne
od tych wymuszonych na zespole przez Manfreda Korfmanna, prezentować poza
Studia Troica. W jednym z takich artykułów Maureen Basedow stwierdziła jed-
noznacznie, że jej interpretacja badań archeologicznych zasadniczo odbiega od
stanowiska zespołu Projektu Troja. Wraz z Carolyn Chabot Aslan, specjalistką
w zakresie ceramiki, uznała, że teza Dietera Hertela o nieprzerwanej ciągłości
osadniczej między schyłkiem epoki brązu a fazą protogeometryczną epoki żelaza
jest całkowicie słuszna. Wydaje się pewne, że budowle z bezpośredniego przed-
pola cytadeli, datowane przez Carla W. Blegena i Manfreda Korfmanna na fazę
Troi VIIa, w rzeczywistości należą do – ‘bałkańskiej’ – fazy Troi VIIb lub już do
okresu protogeometrycznego (XII-X wiek). To być może wtedy, jak przyjmuje
Dieter Hertel, na wzgórzu Hisarlik jednocześnie osiedlili się przybysze z Bałka-
nów i Grecji. Mieszkańcy pochodzenia greckiego wznieśli obiekt o przeznaczeniu
religijnym, którym mogłaby być świątynia ku czci Ateny. Poza tym nowe dato-
wanie i nowe interpretacje przekonują, że wspomniana wyżej (s. 128) luwijska
pieczęć oraz posążek, który Manfred Korfmann uznał za dowód kontaktów
z Hetytami, a który w rzeczywistości należy do rozpowszechnionego wówczas
tego typu zabytków na terenie Anatolii, należą nie do końcowej fazy późnobrą-
zowego Hisarliku, lecz stanowiły część depozytu wotywnego z wczesnej epoki
żelaza137.
                                                

137 O domach ze schyłku brązu i budowlach późniejszych zob. sumarycznie Hertel 2003,
s. 125-133; cytaty pochodzą ze Studia Troica 12, 2002, s. 11 (por. także 8, 1998, s. 37); 11, 2001,
s. 19, 23-24; plan osiedla wywołujący fałszywe wrażenia: Troia 2001, s. 71 ryc. 74; por. do tego
Hertel, Kolb 2003, s. 84-85; o problemie datowania ceramiki zob. Dörpfeld et alii 1902, s. 296-297;
Blegen et alii IV, 1958, s. 7; Demetriusz cytowany jest przez Strabona XIII 1, 33-45, 42; o Basedow
i Chabot Aslan zob. literaturę przywołaną w przypisie 76, zwłaszcza Basedow 2009; poza tym Her-
tel 2008a, s. 79-113; por. także ostatnio C. Chabot Aslan, A Place of Burning. Hero or Ancestor
Cult at Troy, Hesperia 80, 2011, s. 381-429.
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Ale jeśli już w bezpośrednim sąsiedztwie cytadeli brak jest przekonujące-
go dowodu na istnienie gęsto zabudowanego ‘miasta dolnego’, to wyniki badań
na pozostałym obszarze wypadają po prostu beznadziejnie. Drugim miejscem,
w którym znaleziono resztki późnobrązowych domów, jest obszar, częściowo
przebadany już przez Wilhelma Dörpfelda, położony mniej więcej w odległości
stu siedemdziesięciu metrów na południe od murów cytadeli Troi VI (Ryc. 7,
s. 232). To tam rzekomo Manfred Korfmann znalazł narożnik domu z późnej fazy
Troi VI i Troi VIIa, wzniesionego, zgodnie z ówczesnym sposobem budowania,
na kamiennym fundamencie. Poza tym zidentyfikowano skąpe resztki murów,
zbyt cienkie, aby mogły być pozostałością po jakimś domu, oraz dołki posłupowe
po konstrukcjach drewnianych, którymi mogły być szopy, stajnie, warsztaty czy
po prostu ogrodzenie. Sam zresztą wyciągnął wniosek, w roku 1997, że obszar
ten musiał być skąpo zabudowany. Przeczy temu jednak stwierdzenie, zawarte
w tomie Troia 2006, że znajdowała się tu ‘dzielnica mieszkalna’. Wobec zaś faktu,
że w najlepszym przypadku dla każdego z dwóch różnych okresów osadniczych
mamy zaledwie po jednym domu, można się po prostu poczuć wprowadzonym
w błąd.

Jedyny kolejny pewny obiekt w obrębie całego osiedla, położony około
400 metrów na południe od murów cytadeli, odkrył Carl W. Blegen. Była to bu-
dowla z czerwonych glinianych cegieł, wsparta na słupach, którą odkrywca przy-
pisał fazie późnej Troi VI. Jego zdaniem było to krematorium, zbudowane na
użytek pobliskiego cmentarza. Manfred Korfmann uznał, że są to resztki spalo-
nego domu. Do sprawy tego domu jeszcze powrócimy (zob. niżej, s. 231-233),
przy okazji interpretowania tak zwanego rowu obronnego. Na razie stwierdźmy
tylko, że mimo niezbyt solidnego wykonania, nie padł on ofiarą erozji.

Przegląd efektów badań na całym obszarze tak zwanego miasta dolnego
pokazuje, że liczba domów istniejących w tym samych czasie, mimo że od
czasów Henryka Schliemanna przeprowadzono czterdzieści dwie kampanie wy-
kopaliskowe, nie przekroczyła nawet dziesięciu sztuk. Ustalenie to nie stwarza
żadnych podstaw, i to niezależnie od przyporządkowania chronologicznego, by
znajdujący się poza murami twierdzy obszar osadniczy, który Manfred Kor-
fmann jeszcze w roku 1993 jakże słusznie określił terminem „osiedle dolne”,
podnieść do rangi gęsto zabudowanego miasta dolnego. Nie może też dziwić,
że ‘trojańscy’ archeolodzy nie opublikowali dotąd – z wyjątkiem obszaru przyle-
gającego do murów cytadeli – żadnych planów osiedla, z naniesieniem rzutów
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poziomych budynków i umiejscowieniem otworów palowych, jak i innych pozo-
stałości osadniczych. Ale to ujawniłoby mizerię badań. Mogło również i tak się
zdarzyć, że pokazany na wystawie o Troi w roku 2001/2002 model Hisarliku
z gęstą zabudową, określony jako rekonstrukcja (Tabl. 5), to nic innego jak nie-
poważna fikcja. W odpowiedzi na gwałtowną krytykę, co było efektem tej wy-
stawy, zaprezentowano w końcu symulację komputerową obiektu, z rekonstruk-
cją znalezionych późnobrązowych resztek budowli. Na modelu tym pokazano, że
w grę wchodzi niewielki obszar, tuż po południowo-zachodniej stronie murów
twierdzy, oraz jeden dom, o którym dopiero co była mowa, w odległości od nich
o około 170 metrów. W symulacji tej przemieszano jednak, po raz kolejny
zresztą, zabudowę z dwóch odrębnych epok, to jest z Troi VI i VIIa. Kilka lat
później, w tomie Troia 2006, opublikowano kolejny model, ponownie z mylącą
etykietą „wolna rekonstrukcja”. Przedstawia on hipotetyczną wizję rzekomego
wyglądu osiedla, ale tym razem o zabudowie mocno przerzedzonej, z około 150
domami typu bungalow, licznymi szopami drewnianymi, ewentualnie budyn-
kami gospodarczymi, jak również pola i ogrody. Zadziwia, a zarazem jest to nie-
pojęte, że proponowana wielkość zaludnienia, nie bacząc na wymuszoną korektę,
pozostała ta sama: 5-10 tys. mieszkańców. Osiedle w zaproponowanym kształcie
(model II) pomieściłoby co najwyżej tysiąc osób. Uparte obstawanie przy tezach
nie do obronienia jest tym bardziej zadziwiające, że wyraźna krytyka koncepcji
gęsto zabudowanego miasta dolnego pojawiła się w najbliższym kręgu. Brigitte
Kull, niegdyś współpracownica Manfreda Korfmanna, już w roku 2002 określiła
tak zwane dolne miasto słowami: „w dużej mierze wymyślone”. Nieco później,
w roku 2006, z krytycznym głosem wystąpiła Stefanie Samida z Seminarium
Archeologii Pradziejowej i Wczesnohistorycznej (Seminar für Ur- und Frühges-
chichte) Uniwersytetu w Tybindze, a więc instytucjonalnej ‘ojczyzny’ archeolo-
gów pracujących w Troi. Jej zdaniem zaprezentowali oni „obraz miasta dolnego
(…), którego rozmiar i gęstość zabudowy nie znajduje żadnego odzwierciedlenia
w badaniach archeologicznych”. Najwyższy już czas, uważa, aby „pojawiło się
wreszcie więcej refleksji”138. Niestety pozostało to bez wpływu na niepoważne,

                                                
138 O obszarze położonym 170 metrów na południe od cytadeli zob. Studia Troica 7, 1997, s. 57;

8, 1998, s. 52; 9, 1999, s. 25-26; Jablonka, [w:] Troia 2006, s. 175; o ‘krematorium’ zob. Blegen et alii
III, 1953, s. 391-394; Korfmann, [w:] Studia Troica 2, 1992, s. 123, 128; charakterystyczne jest
obchodzenie przez Jablonkę irytującego go stanu rzeczy, że budowla ta wzniesiona została ponad
rzekomym rowem obronnym: „Kolejnym dowodem zasiedlenia terenu w pobliżu (sic!) rowu jest
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zarówno pisane, jak i ustne, komunikaty kierownictwa wykopalisk, które z po-
średnictwem prasy rozpaplywane są po całym świecie.

Również ów nowy model Troi, podobnie jak miało to miejsce w przypad-
ku poprzedniego, pokazuje dwa kolejne, rzekomo z badań wynikające ustalenia.
Jedno z nich, następstwo stworzonej wcześniej fikcji o wielkim mieście, leżącym
na powierzchni 35 ha, z 5-10 tysiącami mieszkańców, ciągle pełni rolę kluczową:
Oto wokół tego tak zwanego miasta dolnego zaznaczono opasujący go mur
obronny oraz, mniej więcej w odległości 100 metrów od niego, również biegnący
naokoło rów (fosę). Pośrodku rozciąga się niezabudowany teren, który jednak,
co uznać trzeba za kuriozum, został wzięty pod uwagę przy obliczaniu wielkości
zaludnienia, tak, jakby był gęsto pokryty domami. Zjawiskiem wprost niespoty-
kanym jest lokalizacja rowu obronnego (fosy) nie bezpośrednio przed, lecz
w odległości stu metrów od murów miasta. Wyjaśnieniem tego jest negatywny
wynik badań: za rzekomą fosą nie odkryto żadnego muru obronnego. Dlatego
rów ten zinterpretowano jako sztuczną blokadę dla atakujących wozów bojo-
wych, które można było wówczas skuteczniej razić strzałami z łuków. Do tego
konieczna jest oczywiście wolna przestrzeń między murem a rowem, co tym
bardziej czyni niepojęte, dlaczego, przy obliczaniu liczby mieszkańców, uznano,
że areał ten pokryty był gęstą zabudową mieszkalną, aż po sam rów. Strzał z łuku
na odległość 100 metrów nie jest czymś niedorzecznym, ale rzeczywista celność
możliwa jest w normalnych warunkach w zasięgu 30 metrów. Nie musimy się
jednak specjalnie tym martwić, ponieważ mur miejski, z którego obrońcy mieli-
by, zdaniem Manfreda Korfmanna, ostrzeliwać atakujących, jest wyłącznie wy-
tworem jego wyobraźni.

‘Odkrył’ go nieco później niż rów, za którym, zgodnie z przyjętą koncep-
cją, musiał przecież przebiegać, dlatego jego ‘znalezienie’ i tak było tylko kwestią
czasu. W roku 1995 stało się: sensacyjny wynik badań. Manfred Korfmann:
„Odnieśliśmy wielki sukces” – rozeszło się po mediach całego świata. Mur
obronny dolnego miasta wielkiej metropolii handlowej Troja został odkryty.
Piewca ‘trojańskiej’ ekipy archeologów, Joachim Latacz, skomentował to wyda-
rzenie następująco: „W roku 1995 dokonał się rzeczywiście wielki przełom

                                                                                                                     
odkryty tutaj dom z okresu Troi VI” (Troia 2006, s.173); – Korfmann, [w:] Studia Troica 3, 1993,
s. 368 („osiedle dolne”); ostatni model zob. Troia 2006, s. 178 ryc. 10 (określony jako „wolna
rekonstrukcja”; nie podlega jednak dyskusji, że ‘rekonstruować’ można tylko rzecz znaną); Kull
2002, s. 1182; Samida 2006, s. 41; 43.
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w badaniach Troi. Sprawozdanie z prac wykopaliskowych za ten rok, opubli-
kowane w następnym, Manfred Korfmann rozpoczął słowami: ‘Kampania wy-
kopaliskowa roku 1995 zakończyła się, z punktu widzenia kierownika projektu,
największym, jak dotąd, sukcesem’. Następne trzy strony sprawozdania, pokryte
zwykłym, nierzucającym się w oczy pismem, i zwykłym, rzeczowo-zwięzłym
stylem, muszą każdego znawcę historii wykopalisk i ponad stuletniej dyskusji
o Troi i Homerze po prostu rzucić na ziemię”. Rzeczywiście, ta kompromitacja,
największa z możliwych, jaka może przydarzyć się archeologowi, efekt owego
‘odkrycia’, jest w stanie rzucić na ziemię każdego znawcę historii wykopalisk.
Pytanie tylko, kogo Joachim Latacz uważa za rzeczywistego znawcę. Z jednego
z opisów owego wspaniałego odkrycia wynika wyraźnie, że czytelnicy jego książ-
ki oraz oczywiście wszyscy historycy starożytności i filolodzy klasyczni – z wyjąt-
kiem, co oczywiste, Joachima Latacza – w zasadzie nie są w stanie zrozumieć, co
tak naprawdę tam znaleziono. „Niezwykle skomplikowana sytuacja budowlana,
jaką możemy w tym miejscu zaobserwować (…) stawia przed nie-archeologami
trudne do spełnienia wymogi, warunkujące jej zrozumienie”. To właśnie z tego
powodu „doszło do ogromnych nieporozumień”139. Ciekawe tylko, kto te wielkie
nieporozumienia wywołał.

Na modelu, zaprezentowanym na wystawie o Troi, ‘odkrycie’ to zostało
zrekonstruowane jako otaczający twierdzę mur z gankiem obronnym. Ma on
zaledwie siedem metrów długości i metr szerokości, a więc jest to obiekt niewiel-
ki, usytuowany w pobliżu północno-wschodniego bastionu cytadeli. Stał się jed-
nak przesłanką wszystkich sensacyjnych komunikatów i podstawą dokonanej
rekonstrukcji. Ale nie tylko autorowi tej książki jawił się on już od samego po-
czątku jako nad wyraz specyficzny przykład muru miejskiego. Krytyczne stano-
wisko Justusa Cobeta, dotyczące funkcji tego wąskiego fragmentu, wyrażone
w recenzji opublikowanej w roku 2001, oraz Dietera Hertla, zaprezentowane na
konferencji poświęconej Troi, która miała miejsce w lutym roku 2002, zostało
jednoznacznie i bezpardonowo odrzucone. Wymyślono nowy kontrargument:
fundament muru wpuszczony został w obudowę z cegieł, na nim zaś posadowio-
no również ceglaną nadbudowę. Rzekome zagęszczenie otworów palowych na
końcu tego odcinka muru zinterpretowane zostało jako ślad po bramie miejskiej.
                                                

139 O rzekomym wykopie obronnym zob. niżej, s. 247; o wątpliwym murze obronnym miasta
dolnego zob. Studia Troica 6, 1996, s. 42 i ryc. 33 na s. 40; 7, 1997, s. 3, 50-51; cytaty zob. Korf-
mann, Literaturen 10, 2001, s. 20; Latacz 2005, s. 48 i 355 przypis 34.
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Aby zaś to uwiarygodnić, zaznaczono na planie, pięć metrów dalej na wschód,
kontynuację rzekomego muru miasta dolnego, najpierw kolorem bladoczerwo-
nym, co miało oznaczać „rekonstrukcję”, później jednak jaskrawoczerwonym,
a więc jako rzeczywiście znalezione i istniejące. W ten sposób dopuszczono się
ewidentnego fałszerstwa, ponieważ nigdy nie znaleziono tam najdrobniejszego
nawet fragmentu takiego muru (Ryc. 8)! Na dziwny otwór na końcu siedmio-
metrowej długości odcinka muru (Tabl. 11) zwrócono uwagę już w chwili jego
odkrycia w roku 1995, co widać na fotografii, opublikowanej w sprawozdaniu
z tej kampanii. Co prawda wywołał on wówczas duże zaskoczenie, ale mimo to
zaproponowane przez archeologów jego wyjaśnienie przekroczyło możliwości
wyobraźni krytyków i rzuciło na ziemię nie tylko ‘znawców historii wykopalisk’.
Przez osiem lat ów wąski obiekt prezentowany był jako mur miejski, dopiero pod
wpływem coraz to mocniejszej krytyki z zewnątrz, jak i wzrastającego niezado-
wolenia w obrębie ‘trojańskiej’ ekipy i jej zaplecza, tezy tej nie można było już
dłużej utrzymać. ‘Mur miejski’ pojawia się jeszcze co prawda na jednej z rycin
w suplemencie encyklopedii Der Neue Pauly. Ale w roku 2002 ukazał się arty-
kuł Donalda Eastona, skądinąd żarliwego obrońcy poglądów Manfreda Korf-
manna, w którym autor pośrednio wskazał na miotające nim wątpliwości.
W tekście używa zwrotów „możliwy mur”, „przypuszczalny mur”, a w zakończe-
niu stwierdza, że „nie do końca możemy być pewni, czy wszystko rzeczywiście
wyglądało tak, jak wyobraził to sobie Korfmann”. Ostateczne ‘zdemontowanie’
owego muru miejskiego, dokonane przez Dietera Hertla i autora tej książki,
w bezpośredniej odpowiedzi na jego artykuł, stworzyło jednoznaczną alternaty-
wę: przyznać się do błędu, albo też stworzyć nową fikcję!

Manfred Korfmann wybrał drugą możliwość. Nie chodziło mu wcale
o skorygowanie własnych poglądów drogą dyskursu naukowego; jego celem było
zatuszowanie rzeczywistego stanu rzeczy. Nie doszło na przykład, czego należa-
łoby oczekiwać ze strony uczciwego archeologa, do żadnego wyraźnego sprosto-
wania; zamiast tego mamy do czynienia z bezpardonowym zatajaniem faktów.
Temu właśnie służyć miał komunikat, że dopiero dodatkowe prace wykopali-
skowe w kampanii roku 2003 ukazały rzeczywiste przeznaczenie owego frag-
mentu muru: okazało się, że jest to przykrycie kanału wodnego. Dzięki temu
stało się w końcu jasne, że otwór na końcu konstrukcji to nic innego, jak ujście
tego kanału. Porównanie fotografii z sezonów wykopaliskowych z lat 1995 i 2003
pozwala jednak bez trudu ustalić, że w tej ostatniej kampanii, jeśli chodzi o cha-
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rakter dyskutowanego fragmentu muru, nie uzyskano żadnych nowych da-
nych140. Co mamy jednak sądzić o archeologu, który przez osiem lat konstrukcję
mało znaczącego kanału uważał za mur miasta dolnego handlowej metropolii?
Sposób, w jaki blamaż ten zatuszowano bądź usiłowano zatuszować, świadczy
jednak o swoistym talencie. Z jednej bowiem strony w sprawozdaniu z kampanii
wykopaliskowej roku 2003 mowa jest o wspomnianym wyżej (s. 192-193), sensa-
cyjnym jakoby odkryciu hetytologa Franka Starke, ale po to tylko, by w cień
odsunąć własne błędy. Z drugiej natomiast stwierdza się, że nasada na murze
miasta dolnego przy kamiennym bastionie północno-wschodnim jest teraz jesz-
cze bardziej prawdopodobna, ponieważ kanał wodny był wbudowany w wielką
basztę ceglaną, którą wysunięto przed ten bastion. Chodziło jednak o to, by
stworzyć nasadę muru miasta dolnego, którego jeszcze nie odkryto.

Całe założenie nie jest już datowane na okres Troi VI, lecz na Troję VIIa.
To oczywiście przysporzyło kolejnego problemu, ponieważ rzekomy rów obron-
ny, który miał być przeszkodą dla wozów bojowych, atakujących mury miasta,
był już w tym czasie, przynajmniej w części, zasypany (zob. niżej, s. 241). Warto
także wspomnieć o pikantnym kuriozum, zawartym w nowej interpretacji badań
w obrębie bastionu północno-wschodniego: Odkryte w tym miejscu gliniane
podium, o wysokości jednego metra, określane teraz jako pozostałość po baszcie,
Manfred Korfmann zinterpretował wcześniej jako część dolną świątyni ze stela-
mi, która była jakoby poświęcona wspomnianemu już (zob. wyżej, s. 120-121
oraz przypis 85 na s. 122) bóstwu opiekuńczemu o imieniu ‘Apaliunas’, a która
powinna była stać przy owej rzekomej bramie z okresu późnego brązu. Skoro
więc niewysokie ceglane podium stało się nagle strzelistą basztą, to świątynia ze
stelami, wykonana z glinianych cegieł, wtopiła się w nią bez reszty, nie pozosta-
wiając żadnego śladu i komentarza. Autorzy tomu Troia 2006 nadal jednak
obstają przy owej ceglanej baszcie, jako dodatku do murów dolnego miasta. Do-
piero w roku 2007 – oczywiście w formie ‘łagodnej’, z ewidentną troską o nie-
                                                

140 Rysunki zob. Troia 2001, s. 349 ryc. 368, 420 ryc. 480; Neuer Pauly 12/1, 2002, s. 860; kryty-
ka: J. Cobet, recenzja: M. Korfmann, D. Mannsperger, Troia, 1998, Historische Zeitschrift 272,
2001, s. 423; Kolb 2003, s. 18; Hertel, Kolb 2003, s. 77-81, 86; Kolb 2003a, s. 134-136; tenże 2004,
s. 600-602, 605; tenże 2005, s. 3; należy poza tym podkreślić, że również struktura osadnicza Troi II
wpisuje się w kontekst wczesnobrązowego egejskiego – a nie na przykład (środkowo)anatolijskiego
– typu organizacji osiedli i że stanowiła ‘wzorzec’ jeszcze dla późnobrązowej Troi VI; Easton et alii
2002, s. 91-93; porównanie fotografii z kampanii 1995 i 2003 zob. Studia Troica 6, 1996, s. 40
ryc. 33; Studia Troica 14, 2004, s. 18 ryc. 12.
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wywołanie sensacji – przyznano, że w trakcie kolejnych badań w obrębie tego
terenu, jak również na innych, wywołujących dyskusję miejscach, nie odkryto
żadnego muru miasta dolnego, przytykającego z dwóch stron do cytadeli. Gdyby
w epoce brązu taki mur rzeczywiście istniał, to nie mógłby, jak słusznie zauważa
Joachim Latacz, zniknąć bez śladu. Należałoby raczej oczekiwać, co w przypadku
późnego brązu było na porządku dziennym, muru obronnego z solidną podbu-
dową, fundamentem wpuszczonym głęboko w skalne podłoże, a biorąc pod
uwagę fakt, że badania wykopaliskowe przeprowadzono wokół całego pierścienia
fortyfikacji cytadeli, to owe wgłębienia, gdyby rzeczywiście wzniesiono tam mur
miejski, musiałyby być w pełni uchwytne. Niewątpliwie mur ten udałoby się zlo-
kalizować, zarówno poza rowem, jak i gdziekolwiek na obszarze wykopalisk, przy
pomocy chociażby pomiarów geomagnetycznych141.

Wspomniane badania dodatkowe przeprowadzono na wyraźne zalecenie
Niemieckiej Wspólnoty Badawczej (Deutsche Forschungsgemeinschaft), która
dalsze finansowanie wykopalisk uwarunkowała ostatecznym udowodnieniem
tego, co od lat twierdzono. Chodziło o potwierdzenie istnienia muru miasta dol-
nego i rzekomego rowu obronnego. Co do muru, jak widzieliśmy, rzecz się nie
powiodła. Od czasu, gdy fikcja z nim związana, podobnie jak teza o mieście han-
dlowym, uleciała w powietrze, a niedostatek późnobrązowych śladów domów
w obrębie osiedla zewnętrznego przestał być tajemnicą, ostatnią deską ratunku
dla zachowania prestiżu ‘trojańskiej’ ekipy pozostał ów rzekomy rów obronny.
Dlatego bliższe przyjrzenie się temu obiektowi, w gruncie rzeczy – jak zobaczy-

                                                
141 Mur z dużych kamieni z nadbudową ceglaną: Jablonka, [w:] Mauerschau 2002, tom 1, s. 262;

baszta z glinianych cegieł: list okólny do ‘przyjaciół Troi’ z 5.9. 2003; Korfmann, Studia Troica 14,
2004, s. 17; 15, 2005, s. 12 (z fałszywymi twierdzeniami); por. R. Becks, Studia Troica 15, 2005,
s. 116 (sceptycznie); tenże, [w:] Troia 2006, s. 158; datowanie konstrukcji kanału na okres Troi
VIIa proponował już wcześniej Kolb 2003, s. 135-136; o świątyni ze stelami zob. M. Korfmann,
Stelen vor den Toren Troias. Apaliunas-Apollon in Truiša/Wiluša?, [w:] Light on Top of the Black
Hill. Studies Presented to Halet Çambel, red. G. Arsebük, M.J. Mellink, W. Schirmer, Istanbul
1998, s. 473; list okólny z wykopalisk z września 2007 roku, skierowany do „przyjaciółek i przyja-
ciół Troi”, s. 3: „Istnienie muru miasta przytykającego do cytadeli należy, w świetle tegorocznych
wyników badań, zasadniczo wykluczyć”; zob. Reutlinger Generalanzeiger z 30.10.2007: „Nie było
muru miejskiego przytykającego do murów cytadeli, którego istnienie zakładał [sic! nie: był tego
pewny!] Korfmann. ‘W świetle tegorocznych badań należy go niemal całkowicie wykluczyć’, ko-
mentują ostrożnie tybińscy archeolodzy.” Z biegiem czasu wyznanie to trafiło także do literatury
naukowej, zob. Studia Troica 18, 2009, s. 9, 12; o postulowanych żłobieniach w kamieniach czy też
skałach zob. także Morris 2006, s. 293 (z dużą rezerwą).
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my – o niewielkim znaczeniu, jest rzeczą konieczną. Z góry zaznaczmy, że tak
naprawdę wcale nie chodzi o jeden rów. Jest ich więcej, wszystkie zostały wykute
w skale, ich szerokość waha się w przedziale 2-4 metrów, głębokość natomiast
0,60 – 2 metrów (Ryc. 7, s. 232). Historia ich zinterpretowania jako założenia
obronnego sama w sobie jest niezwykle interesująca już z tego powodu, że to
właśnie ona, w jakimś stopniu, ściągnęła na ‘trojańską’ ekipę wszystkie możliwe
nieszczęścia.

Jeszcze w roku 1992 Manfred Korfmann był zdania, że osiedle na wzgó-
rzu Hisarlik było gniazdem piratów. Nie musiało ono być wcale duże ani potężne,
ponieważ brakowało do tego odpowiedniego zaplecza. Kampania wykopaliskowa
tego samego roku zmieniła wszystko. W trakcie pomiarów geofizycznych stwier-
dzono, w odległości około 400 metrów od cytadeli, pojawienie się, w układzie
liniowym, pewnej anomalii. Została ona najpierw zinterpretowana jako mur
miejski, a w świat niezwłocznie poszła wiadomość o sensacyjnym odkryciu.
Mimo że w ziemię nie wbito jeszcze ani jednego szpadla, Manfred Korfmann
potrafił już określić specyfikę obiektu: mur ceglany z wieżami obronnymi. Nie
miał także problemu z określeniem daty jego powstania: Troja VI. Ale to nie
koniec jasnowidztwa: z komunikatów prasowych można było się dowiedzieć, że
znał nawet przyczynę zniszczenia muru, to jest katastrofalny pożar.

Rok później zniknęły, ogłoszone jako sensacyjne odkrycia, ceglane mury,
wieże obronne i inne tego typu produkty fantazji ‘trojańskiej’ ekipy. Okazało się
bowiem, że nie jest to pnący się w górę mur, lecz wydrążony w skale rów. Ale
również i to, z niezamąconym niczym spokojem, Manfred Korfmann przedsta-
wił na jednej z konferencji prasowych jako wspaniałe odkrycie. Z całą jednak
pewnością w powszechnej świadomości zakorzenił się pogląd, że «Troja» jest
miejscem, w którym systematycznie dochodzi o sensacyjnych odkryć. Taktyka ta
do dzisiaj pozostaje receptą na sukces. Manfred Korfmann w sposób oczywisty
przemilczał jednak, że już 70 lat temu fragment tego rowu odkryty został przez
amerykańskiego archeologa Carla W. Blegena, a mianowicie pod tak zwanym
krematorium, datowanym na okres Troi VI (zob. wyżej, s. 224). Badania te były
Manfredowi Korfmannowi dobrze znane, ponieważ w roku 1992 sam na nie
wskazał: „Pod budynkiem [tj. ‘krematorium’ – autor] znajdował się rów, szeroki
na 2 metry, o długości co najmniej 10 metrów i głębokości jednego metra, wy-
kuty w miękkiej skale wapiennej, w którym obok pozostałości po pożarze znaj-
dowały się jeszcze tylko fragmenty ceramiki z późnej fazy Troi VI”. Po ‘odkryciu’
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w roku 1993 tak zwanego rowu obronnego, badania Carla W. Blegena, na pla-
nach prezentowanych przez ekipę pracującą na Hisarliku, a chodzi o znaleziony
przez niego fragment rowu i krematorium, aż do roku 2004 były po prostu igno-
rowane. Oczywiście dlatego, że do wypracowanego obrazu w niczym nie paso-
wała budowla z okresu Troi VI, posadowiona nad rowem obronnym też z okresu
Troi VI. Dopiero właśnie w roku 2004, gdy uwagę na to zwrócił autor tej książki,
Peter Jablonka opublikował kolejny plan, na którym krematorium Carla W. Ble-
gena zaznaczone jest bezpośrednio obok rzekomego rowu obronnego142.

                                                
142 List okólny do ‘przyjaciół Troi’ 2006, s. 2: „Rzeczoznawcy Niemieckiej Wspólnoty Badaczej

(Deutsche Forschungsgemeinschaft) zalecają nam (…) wyraźnie, abyśmy (przedłużenia) tej linii
obronnej szukali także po stronie wschodniej”; o poszczególnych rowach zob. H. Becker, J. Fass-
binder, H.G. Jansen, Magnetische Prospektion in der Unterstadt von Troia 1992, Studia Troica 3,
1993, s. 117-134; H. Becker, H.G. Jansen, Magnetische Prospektion 1993 der Unterstadt von Troia
und Ilion, Studia Troica 4, 1994, s. 105-114; Korfmann, Studia Troica 4, 1994, s. 4-5; P. Jablonka,
H. König, S. Riehl, Studia Troica 4, 1994, s. 51-73; Korfmann, Studia Troica 5, 1995, s. 28-29;

Ryc. 8. Plan cytadeli Troja VI z domniemanym murem dolnego miasta
= kanał ściekowy (fikcyjny fragment muru jest tu przekreślony)
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Amerykańskiemu archeologowi nie przyszło jakoś do głowy, aby tego
rodzaju wąski i płytki rów miałby pełnić funkcję obiektu obronnego, zwłaszcza
że i on nie natrafił w pobliżu na żadne resztki muru miejskiego. Uznał, że jest
to wydłużona jama. Najwyraźniej przywilej odkrycia tego systemu obronnego,
jedynego w swoim rodzaju w świecie starożytnym, zastrzeżony został dla tybiń-
skiej ekspedycji archeologicznej w Troi. Początkowo sam Manfred Korfmann był
tym faktem zakłopotany, ale szybko z odsieczą przybyli mu filologowie klasyczni.
Interpretacji rowu dokonano tym razem z wykorzystaniem tekstu Iliady. W po-
emacie rzeczywiście jest mowa o fosie, która otaczała obóz statków, wyciągnię-
tych na ląd. Ale jej opis nie ma nic wspólnego z wyglądem rowu wykutego
w skalnym podłożu na wzgórzu Hisarlik. Ten wokół obozu Achajów przebiegał
przed wyposażonym w wieże murem obronnym, od którego oddzielony był
wąskim nasypem. Wyobrazić go sobie musimy jako szeroki i głęboki wykop, na
tyle szeroki, aby dobrze rzucony oszczep był w stanie przez niego przelecieć!
W jego ścianie od strony muru obronnego powbijane były ostro zakończone
pale. Ich zadaniem było powstrzymanie atakujących, zwłaszcza wozów bojo-
wych, przed przedarciem się bezpośrednio pod mury obozu. Jedynie przed
bramami znajdowały się groble, umożliwiające przejście. Nie ma jednak wątpli-
wości, że opis tego rowu jest wyłącznie wytworem poety, ponieważ Zeus obiecuje
Posejdonowi, bogu mórz, że pozwoli mu po wyjeździe Achajów całą tę instalacją
obronną zalać falami morskimi i przykryć piachem, „aby zniknął jakikolwiek
ślad po wielkiej budowli Achajów”. Jakiegokolwiek rowu obronnego wokół Ilio-
nu nie wymienia w ogóle, podobnie jak dwóch murów obronnych, to jest tego
otaczającego cytadelę, jak i drugiego wokół miasta dolnego. Fikcyjny system
obronny, wymyślony przez Manfreda Korfmanna, stanowiłby, zamiast potwier-
dzenia, co było przecież jego celem, zaprzeczenie tego opisu świętego Ilionu,
który znajdujemy u Homera (zob. wyżej, s. 194). Przeczyłby on jednak także
realiom historycznym. Z terenu Anatolii i obszaru egejskiego nie znamy bowiem
                                                                                                                     
Jablonka, tamże, s. 39-79, zwłaszcza 39-49; Korfmann, Studia Troica 6, 1996, s. 2-3, 44-49; Jablonka,
tamże, s. 65-96; Korfmann, Studia Troica 7, 1997, s. 62-63; o gnieździe piratów zob. Korfmann,
Studia Troica 2, 1992, s. 138; tak również Blegen 1964, s. 87, ale w odniesieniu do Troi II; komuni-
katy prasowe: New York Times 23.2.1993; International Herald Tribune 25.2.1993; The Times
12.4.1993; Time 10/1993; Der Spiegel 11/1993; Welt am Sonntag 10.10.1993; Süddeutsche Zeitung
21.10.1993; Die Zeit 15.10.1993 itd.; o rowie i krematorium Blegena zob. przypis 138; Korfmann,
Studia Troica 2, 1992, s. 123, 128 (cytat); plan Jablonki z naniesionymi ustaleniami Blegena: cyto-
wany w przypisie 136; por. przypis 138.
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żadnych późnobrązowych rowów obronnych. Ten z Hisarliku byłby zjawiskiem
całkowicie odizolowanym. Te przykłady, które Joachim Latacz przytoczył jako
‘dowody’ na rzecz swego odmiennego stanowiska, ani terytorialnie, ani chrono-
logicznie nie są właściwe. Jedynie wprowadzają czytelnika w błąd143.

Od roku 1993 spotykamy się, na bazie homeryckiego poematu, a więc
całkowitej fikcji poetyckiej, z chybioną interpretacją badań archeologicznych.
Z punktu widzenia naukowego jedynym dopuszczalnym sposobem postępowa-
nia jest oddzielenie wyników badań od Iliady. Przedstawione przez ‘trojańską’
ekipę archeologiczną rysunki planów, dotyczy to również makiety miasta (Tabl. 5),
często wywołują wrażenie, jakby rów ten rzeczywiście obiegał cały zasiedlony
obszar i z dwóch stron przylegał do obwarowań cytadeli. Należy to jednak wy-
kluczyć, ponieważ teren wokół twierdzy został przebadany i na nic takiego tam
nie natrafiono. Poza tym mamy do czynienia, jak już była mowa, z wieloma nie-
zależnymi od siebie rowami, których rozmiary ‘trojańscy’ archeolodzy z uporem
określają na cztery metry szerokości i dwa głębokości. W rzeczywistości prze-
prowadzone badania sondażowe pokazują, że z reguły szerokość ich wynosiła
2-3,5, a głębokość 1-1,5 metra.

                                                
143 Rów i mur obronny wokół obozu ‘okrętowego’: Iliada VII 336-343, 433-441; XII 51-59, 257-

-262, 290-291, 307-308, 329-471; XV 352-366 (szerokość rowu ‘na rzut oszczepem’); XVI 369-371,
378-379; cytat: Iliada VII 459-463; Mannsperger 1995; 1998; Mannsperger, Mannsperger 2006,
s. 119-121; Pöhlmann 1999, 31, wyobrażenie Mannspergera, że jakoby twórcę Iliady „do opisu
‘obozu okrętowego’ zainspirowały słabe ślady fortyfikacji miasta dolnego Troi, które pięćset lat
wcześniej uległo zniszczeniu”, słusznie uważa za „bardziej jak nieprawdopodobne” ; sprzeciw, jako
następstwo badań archeologicznych, wobec zaprezentowanego opisu Troi: Hertel, Kolb 2003, s. 80-
-81; por. już Dörpfeld 1902, s. 605-606; nie można wykluczyć, że poetę mogły zainspirować urzą-
dzenia obronne jego czasów, czy to z Azji Przedniej (zob. niżej, s. 255), czy to ze świata greckiego;
rowem obronnym dysponowała na przykład Megara Hyblaia na Sycylii w VIII/VII wieku przed
Chr.: H. Broise, M. Gras, H. Tréziny et alii, Chronique d’une journée mégarienne, Mélanges de
l’École Française à Athènes 1983, s. 617-650, zwłaszcza 649; tychżeż, Mégara Hyblaia. La ville
archaïque. L’espace urbaine d’une cité grecque de Sicile orientale, École Française de Rome.
Mélanges d’Archéologie et d’Histoire, Suppléments I 5, Paris 2004, s. 230-231; Latacz 2005, s. 59
z przypisem 46, pisząc o rowach obronnych z terenów Azji Mniejszej w okresie brązu, powołuje się
na Naumanna 1971, s. 125, 307; ten jednak pisze: w okolicy Bramy Sfinksa w Hattuszasz, gdzie
usypano największy wał obronny, całe wzgórze przecięte zostało wykopem; uformowano w głębo-
kie ‘siodło’, „które znajduje się przed twierdzą niczym rów” (czyli tylko przed Bramą Sfinksa;
a więc żaden rów okólny!); „poza tym na terenie hetyckiej Anatolii nigdzie nie zaobserwowano
rowu wokół twierdzy, żadnych też przykładów nie stwierdzono w zachodniej części Azji Mniejszej”
(s. 305).
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Jeden z owych rowów, odkryty od strony północno-zachodniej, przebiega
nie po stromym tutaj zboczu osady, lecz na równinie, rozciągającej się na zachód
od niej (Ryc. 7, s. 232). Przecina linię powstałych tysiąc lat później hellenistycz-
nych murów (zob. Ryc. 11, s. 245) i podąża w kierunku potwierdzonego badaniami
geologicznymi koryta rzeki. Jest rzeczą znamienną, że na powszechnie znanych
planach, opublikowanych przez archeologów, koryta tego nie ma. Pojawia się
ono tylko na tych mapach, na których przedstawiono wyniki badań geologicz-
nych. Tworzenie sztucznej zapory na wypadek ataku wozów bojowych od tej

Ryc. 9. Plan późnobrązowego osiedla na wzgórzu Hisarlik (Troja VI i VIIa)
ze sfingowanym przez ekipę wykopaliskową przebiegiem fosy w części zachodniej
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strony, mając na uwadze koryto rzeczne i przede wszystkim stromiznę wzgórza,
było całkowicie zbędne. Przebiegający przez równinę rów spełniał inną, o wiele
bardziej sensowną funkcję. Jego podstawowym zadaniem było przechwytywanie,
ze źródeł znajdujących się wyżej, spływającej zboczem wody i odprowadzanie jej
do rzeki. Aby udowodnić, że chodzi tutaj jednak o rów obronny (fosę), arche-
olodzy z Troi posługują się, od roku 2001, dwoma zabiegami manipulacyjnymi.
Ten odcinek rowu, który, skierowany w kierunku zachodnim, przecina linię
muru miasta hellenistycznego i podąża w kierunku rzeki, został po prostu usu-
nięty, co wywołuje wrażenie, że omija mury hellenistyczne i dochodzi do cytade-
li. Poza tym przerywaną linią stworzono połączenie z innym, biegnącym dalej na
południe, odcinkiem rowu (Ryc. 7). W języku archeologów przerywana linia,
łącząca ze sobą dwie ciągłe, oznacza, że ‘łącznik’ ten nie został co prawda (jesz-
cze) potwierdzony, ale jego uzupełnienie jest przekonujące. Plan przedstawiony
przez ekipę z Troi pozoruje jednak, że istnieją konkretne przesłanki mogące
potwierdzić, że po zachodniej stronie wzgórza przebiegał rów, który otaczał za-
siedlony obszar. Ale nic takiego tam nie znaleziono, po ‘łączniku’ nie ma w tym
miejscu żadnego śladu. Jego wrysowanie w plan, nawet jako hipotetyczne uzu-
pełnienie, jest niedopuszczalne. Sondaż, który założono w miejscu przypuszczal-
nego skrętu rowu w kierunku północnym, nie dostarczył, jak wynika z ustnej
wypowiedzi Ralfa Becksa, żadnych danych, które koncepcję tę mogłyby potwier-
dzić. Do roku 2001, to jest do momentu wybuchu sporu o Troję, na prezentowa-
nych planach przedstawiano rzeczywiste efekty badań. Dokonane wówczas
pomiary geofizyczne sugerowały, że rów, biegnący na osi wschód-zachód, scho-
dził po stoku w kierunku zachodnim na równinę, aby następnie skręcić nie na
północ, lecz wręcz przeciwnie – na południe (Ryc. 7, s. 232). Po roku 2001 nie
przeprowadzono w tym miejscu żadnych nowych badań geofizycznych, a więc
stan wiedzy w tym zakresie nie uległ zmianie. A jednak, wbrew fachowemu roze-
znaniu, przebieg rowu został samowolnie zmieniony, mimo że wystarczyłby
przecież jeden sondaż, aby zweryfikować poczynione wcześniej badania geofi-
zyczne. Nie uczyniono tego, co charakterystyczne, ponieważ przy odpowiednim
wyniku interpretacja rowu jako ‘instalacji obronnej’ już dziesięć lat temu poszła-
by do kosza144. Pokazuje to, że 1o jeśli wyniki badań nauk przyrodniczych w tym
                                                

144 Rysunki planów z błędnym naniesieniem przebiegu rowu: Studia Troica 5, 1995, s. 41 ryc. 1;
Studia Troica 6, 1996, s. 67 ryc.1; Brandau, Schickert, Jablonka (zob. przypis 18), s. 114-115, 169 –
i w wielu innych miejscach; plan z usuniętym odcinkiem rowu: Troia 2006, wewnątrz przedniej
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rzekomo interdyscyplinarnym projekcie nie dają oczekiwanych wyników, pomija
się je, względnie ‘odpowiednio nagina’ i zastępuje fikcją; 2o w sytuacji, gdy przy
bliższej ocenie stanu rzeczy zagrażają ‘negatywne’ wyniki, zaprzestaje się dalszej
eksploracji.

Przez przebiegający z zachodu na wschód rów przechodzą trzy naturalne
skalne ‘groble’, każdorazowo o szerokości pięciu względnie dziesięciu metrów.
Takie szerokie przejścia przez rowy obronne nie mają nigdzie odpowiednika,
z punktu widzenia fortyfikacyjnego są bezsensowne, zwłaszcza jako zapora prze-
ciwko atakowi wozów bojowych. Na jednej z owych ‘kładek’ o szerokości 10,0 m,
którą całkowicie odkopano, odkryto, około 3,5 m za rowem, który w tym miejscu
osiąga 3,0 m szerokości, dwa różnej długości podłużne wąskie (40 cm) wgłębie-
nia (do 30 cm), wykute w skalnym podłożu. Między nimi pozostawiono prze-
strzeń o szerokości 5,0 m (Ryc. 10). Zinterpretowano to jako fragment palisady
z bramą; od tego też czasu w literaturze funkcjonuje określenie „brama połu-
                                                                                                                     
strony okładki; o przebiegu koryta rzeki zob. ryc. 3 i 5 w pracy I. Kayan, [w:] Mauerschau 2002,
tom 3, s. 996, 998; rozmiary odcinka rowu jednoznacznie jako pewne podają H.G. Jansen, N. Blin-
dow (The Geophysical Mapping of the Lower City of Troia/Ilion, [w:] G.A. Wagner et alii 2003,
s. 330): „...to the south of the plateau ( ...) was a fairly wide and irregular positive anomaly detected
(...). A couple of archaeological test trenches (...) revealed (...) a ditch of 2-3 m width and about
1.5 m depth cut into the limestone bedrock”; podane przez Jablonkę w Studia Troica 5, 1995, s. 44
są następujące: szerokość 3 m, głębokość 0.8 m; Studia Troica 6, 1996, s. 70: szerokość u podstawy
2.8-3.1 m, przy górnej krawędzi 3.2-3.9 m, głębokość 1.1-2 m; w roku 2006 odkryto odcinek rowu
o szerokości 3,70 m i głębokości 1,50 m: Studia Troica 17, 2007, s. 10-15; w przypadku innego
odcinka rowu, zarejestrowanego w roku 2008, głębokość sięgała zaledwie 0,60 m, szerokość nato-
miast 3,0 m: Studia Troica 18, 2009, s. 21-22; w Studia Troica 5, 1995, s. 48 Jablonka przyjął, że
„początkowe rozmiaru rowu” – to znaczy po nieuzasadnionym przyjęciu erozji jego krawędzi –
„szerokość górnej części wynosiła 3,4 m, głębokość natomiast 1,8 m (od strony miasta) i 1,5 m
(strona odwrócona od miasta)”; nie wyklucza to całkowicie, że miejscami rów osiągał szerokość
4,0 m, zgodnie z tym, co stwierdzono w Studia Troica 11, 2001, s. 28; zob. tamże, s. 339, fig.16
i Neuer Pauly 12/1, 2002, s. 859-860, gdzie jeszcze można znaleźć szkic właściwego przebiegu rowu;
informacja ustna Ralfa Becksa pochodzi z 31.3. 2006; w sprawozdaniach z kampanii wykopalisko-
wych o fiasku sondażu nie ma wzmianki; ani w Studia Troica, ani gdziekolwiek indziej nie ma ani
słowa o ewentualnych nowych pomiarach geomagnetycznych na tym obszarze; o niezmienionym
stanie badań w tym zakresie można przekonać się, porównując materiał ilustracyjny Troia 2001,
s. 339 ryc. 352, w Troia 2006, s. 310 ryc. 2 i w Studia Troica 16, 2006, s. 126 ryc. 2.3; dokonana
w roku 2002 ‘nowa interpretacja’ jest zatem samowolna, co wyjaśnić można tylko kłopotami,
w które w następstwie krytyki popadło kierownictwo Projektu Troja. Reakcja następuje zawsze
wtedy, gdy istnieje możliwość nieskrępowanej manipulacji i ma się otwartą drogę ucieczki do
przodu.
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dniowa”. Ale pięciometrowej szerokości brama w murach obronnych nie tylko
na wzgórzu Hisarlik, lecz generalnie w całej Azji Mniejszej, byłaby w tym okresie
czymś niespotykanym. Przeloty w bramach wynosiły maksymalnie 3,60 m. Ta
szerokość w zupełności umożliwiała ruch powozów, zapewniała też bezpieczeń-
stwo w komunikacji pieszej. Wybudowanie niezwykle szerokiej bramy, za również
wcale niewąskim (10,0 m) przejściem przez rów, byłoby całkowitą bezmyślnością.
Poza tym zachowane wgłębienia wykute w skale, których datowanie pozostaje
zresztą kwestią otwartą, nie dają żadnych przesłanek, które mogłyby potwierdzić
istnienie tam konstrukcji bramnej, co uzmysławia rycina 10, z dodatkowo nanie-
sionymi liniami osiowymi. Między dwoma rzekomymi rowami palisadowymi, to
znaczy pośrodku domniemanej bramy, nie znaleziono żadnego wykutego wgłę-
bienia, leżącego na jej osi, w którym można by zakotwiczyć oba skrzydła wrót.
Oba ‘dołki posłupowe’ na końcu zachodniego wgłębienia nie mają swego odpo-
wiednika po wschodniej stronie. Poza tym są one w taki sposób wykute w skale,
że umocowane między nimi skrzydło bramy nie mogłoby zostać zakotwiczone

Ryc. 10. Plan części górnej fosy z okresu późnego brązu z szerokim na 10 m przelotem
oraz ze znajdującymi się  za nim wyżłobionymi w skale wgłębieniami z odpowiednimi

objaśnieniami (które zostały wymazane) o braku ich zgodności
z dotychczasowymi efektami badań
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w kierunku przeciwległego wgłębienia. Peterowi Jablonce nie brakuje niebywałe-
go tupetu, gdy stwierdza, że założenie to dostarcza dowodu na istnienie palisady
i wału, które jako linia umocnień obronnych jakoby ciągnęły się za rowem. Poza
tym nigdzie za żadnym rowem, który miałby pełnić funkcję obronną, nie znale-
ziono tego typu wykutych w skale otworów mocujących, nie mówiąc już o ja-
kichkolwiek pozostałościach wału ziemnego.

Dotyczy to także szerokiej na pięć metrów ‘grobli’, która przerywa rów
od strony południowo-wschodniej. Gdyby przejścia przez rów zabezpieczane
były biegnącą za nim palisadą, co wskazywałoby wówczas na istnienie bramy, to
musiałoby coś po nich przetrwać! Nic jednak nie znaleziono. Mimo to świat
nauki został poinformowany o odkryciu w tym rejonie kolejnej „konstrukcji
bramnej”, a mianowicie rzekomej „bramy południowo-wschodniej”.

 Jest w pełni oczywiste, że rów, którego szerokość waha się od dwóch do
czterech metrów, a głębokość między 0,6 a 1,50 metra, nie mógł powstać jako
konstrukcja obronna. W takiej sytuacji należałoby bowiem oczekiwać przede
wszystkim regularnych, a po drugie o wiele większych wymiarów. Skuteczną
zaporą dla wozów bojowych był na przykład rów o szerokości trzydziestu i głę-
bokości piętnastu metrów, który w epoce brązu osłaniał jeden z boków, narażo-
nego na ich ataki, północnosyryjskiego miasta Emar. Rów na wzgórzu Hisarlik
można było z łatwością przykryć kilkoma deskami lub zasypać ziemią, a wtedy
nie byłby on już żadną przeszkodą, niezależnie od tego, że przepusty o szerokości
do dziesięciu metrów i tak stawały się dla wozów bojowych swoistą ‘autostradą’.
Tak prymitywny z konstrukcyjnego punktu widzenia system obronny zupełnie
nie konweniuje ani z imponującymi murami cytadeli, ani z innymi, wzniesiony-
mi z kamienia i glinianych cegieł, późnobrązowymi fortecami z terenu Anatolii
i basenu Morza Egejskiego, nie mówiąc już o tym, że sam pozostaje daleko w tyle
za tego typu obiektami z południa Bałkanów!

Niezależnie od wszystkiego nie tworzy się linii obrony o łukowatym,
powyginanym przebiegu, jak widać to na przykładzie rowu na Hisarliku, chyba
że wymusza to ukształtowanie terenu. Rów ten podąża co prawda wzdłuż zała-
mania terenu, ale słabo uformowanego, które na płaskim zboczu nie musiało
wcale być brane pod uwagę przy tworzeniu linii obrony. Można było bez naj-
mniejszego problemu przeciągnąć pas umocnień w linii prostej, ‘pod sznurek’,
a tym samym zredukować liczbę koniecznych obrońców. Już Carl W. Blegen
słusznie zauważył (zob. wyżej, s. 233), że powyżej rowu obronnego Troi VI nie
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wzniesiono by żadnego budynku Troi VI; byłoby to przecież najzwyklejszym
zaproszeniem dla najeźdźcy. Tego jednak tybińscy archeolodzy nigdy nie sko-
mentowali! Podążając za linią wzniesienia, rów na sporym odcinku skręca co
prawda na północny-wschód, ale również i tutaj nie widać żadnej oznaki, aby
zmierzał w stronę cytadeli. Oznacza to, że z czasem jego ewentualny styk z mu-
rem twierdzy wykluczyli także archeolodzy pracujący w Troi. Pytanie jednak, jak
powinniśmy wyobrażać sobie linię obrony wokół osady. Zwłaszcza że od strony
północno-wschodniej, gdzie teren jest szczególnie płaski, napastnicy, szczególnie
na wozach bojowych, mogli z łatwością zbliżyć się do murów twierdzy i do osa-
dy, nie natrafiono dotąd, mimo niemalże desperackich poszukiwań, na żaden
rów. W konsekwencji nie ma więc dowodu, że obszar osady miał charakter za-
mknięty, a to przecież stanowiło, przy interpretowaniu obiektu, podstawową
przesłankę do postrzegania go jako rowu obronnego (fosy). Gdyby tak było,
to nie dopuszczono by do jego zapiaszczenia, a przez to wyraźnego spłycenia.
W efekcie, co podkreślone jest w sprawozdaniach z wykopalisk z lat 1994-1996,
już u schyłku Troi VI „w terenie widoczne było tylko lekkie wgłębienie”145.

                                                
145 Palisada i wał ziemny w pobliżu rzekomej ‘bramy południowej’ zob. Jablonka, [w:] Troia

2006, s. 172-174, z fikcyjną ‘rekonstrukcją’ na ryc. 4 na s. 172; skalna ‘grobla’ od strony południo-
wo-wschodniej z rzekomą ‘bramą południową’: Studia Troica 18, 2009, s. 3-32; Ernst Pernicka, List
okólny na zakończenie kampanii wykopaliskowej 2009 (wrzesień 2009), s. 1, 3-6; tenże, List okólny
na zakończenie kampanii wykopaliskowej 2010 (wrzesień 2010), s. 1, 4-6; w sprawozdaniu rocz-
nym Uniwersytetu w Tybindze za rok 2010 wymyślona brama opublikowana została jako sukces
naukowy!; por. także niewłaściwe omówienie wyników badań: Latacz 2010, s. 78-79; o braku styku
‘konstrukcji obronnej’ z cytadelą: Studia Troica 18, 2009, s. 9; o bezskutecznych próbach znalezie-
nia rowu od strony wschodniej i północno-wschodniej zob. Studia Troica 5, 1995, s. 12-17; Ernst
Pernicka, List okólny na zakończenie kampanii wykopaliskowej 2010 (wrzesień 2010), s. 3-4; tenże,
List okólny na zakończenie kampanii wykopaliskowej 2011 (początek października 2011), s. 2-3;
o niedorzecznej koncepcji, że jakoby w sąsiedztwie rowu ponad skalnym podłożem znajdowała się
warstwa ziemi o grubości ponad dwóch metrów, zob. przypis 134; wręcz kuriozalnie jawi się przy
tym, pośrednio wyrażona, sugestia archeologów, że mieszkańcy Hisarliku mieliby wydobyć war-
stwę ziemi, do wysokości dwóch metrów, z rowu i przebiegających za nim wgłębień, przy okazji
różnorako kształtując ich długość, ponieważ podnoszący się poziom gruntu powodował, że wyku-
wanie kolejnych wgłębień w skale, służących do zamontowania rzekomej palisady, stawało się
zbędne; wyobraźmy sobie, że leżymy na brzuchu na dwumetrowej wysokości nasypie ziemnym
i wykuwamy w skale, przy pomocy młotka i dłuta, szerokie na 30-40 cm wgłębienia! Jest oczywiste,
że już przy zakładaniu rowu, jak również przy wykuwaniu skalnych wgłębień, ewentualną ziemię
musiano całkowicie usunąć; o datowaniu rzekomej konstrukcji bramnej na okres Troia VI zob.
Studia Troica 6, 1996, s. 72; takie datowanie tak zwanych wgłębień palisadowych i należących do
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Archeolodzy w Troi podali, że w odległości około stu metrów na połu-
dnie znaleźli kolejny późnobrązowy rów (Ryc. 7, s. 232), mniej więcej o tych
samych rozmiarach („najwyżej” 3,6 metra szerokości, głęboki na 1,8 metra). Ma

                                                                                                                     
nich dołków posłupowych przyjąć należy ze sceptycyzmem; jego podstawą jest tak zwane „wypeł-
nisko (…) z bardzo twardego, jasnego osadu”, który występuje również „w najwcześniejszych
warstwach wypełniska rowu Troi VI”, oraz „ceramika, zachowana w mniejszych bądź większych
fragmentach, która jednak w całości datowana jest na okres brązu (Troja VI)”; ciekawe, skąd bierze
się pewność co do ceramiki, która niczym istotnym nie różni się od tej z okresu Troi VIIa; a jaką
moc dowodową ma kolor owego osadu?; w innych miejscach spąg wypełniska rowu składa się
„z cienkich, żółto-piaskowych i brązowo-glinianych pasów” (Studia Troica 5, 1995, s. 44; znowu
inaczej tamże, s. 45); poza tym w dwóch wykutych w skale rowach, które, jak stwierdzono w spra-
wozdaniu z wykopalisk, nie pozostają w żadnym kontekście funkcjonalnym ze wspomnianym
założeniem bramnym, znaleziono ceramikę jakoby z okresu brązu; natomiast w kolejnych tego
typu rowach i dołkach posłupowych znajdowała się jedynie ceramika hellenistyczna i rzymska;
pokazuje to, że tego typu wykucia w skale mogły być wykonywane jeszcze w czasach rzymskich,
zwłaszcza że bezpośrednio na skale znajdują się pozostałości domów z okresu Cesarstwa Rzym-
skiego; rzekoma brama od strony południowo-wschodniej jest całkowitą fikcją, w miejscu tym
chodzi o kolejna przerwę (‘groblę’) w przebiegu rowu: Studia Troica 18, 2009, s. 19-27; o Emar zob.
Emar. The History, Religion and Culture of a Syrian Town in the Late Bronze Age, red. M.W.
Chavalas, Bethesda Md. 1996, s. 14; o wymiarach rowów obronnych na Bliskim Wschodzie zob.
Naumann 1971, s. 308; Cerablus w północnej Syrii: głębokość około pięciu metrów, szerokości nie
można już określić (późny brąz); Tell Halaf: dwa rowy, jeden przed murem miasta szeroki na sześć,
głęboki na siedem metrów, kolejny od strony wschodniej założenia pałacowego na cytadeli: pięć
metrów głęboki, osiem szeroki (IX w.); w neolityczno-chalkolitycznych osiedlach w Tracji i na
południowym wybrzeżu Morza Marmara występują rowy obronne i drewniane palisady, okazyjnie
także kamienne mury obronne, zob. N. Karul, Kuzeybatı Anadolu’da Neolitik ve Kalkolitik Çağ
Yerlşimlerinin Sınırlandırılması, [w:] Studies in Honour of H. Erkanal, Istanbul 2006, s. 479-486;
o nakładzie pracy, jakiego wymagałby rów na Hisarliku, przy hipotetycznej równomiernej szero-
kości czterech i głębokości dwóch metrów, przy równie hipotetycznej długości około 1,5 – 1,6 km
zob. oszacowanie P. Jablonki w Studia Troica 5, 1995, s. 48: wykucie 10 tys. metrów sześciennych
skały zajęłoby stu pracownikom około pół roku; mając jednak na uwadze rzeczywiste wymiary
rowu, należałoby się liczyć z dużo mniejszym nakładem pracy; o wypełnisku rowu zob. Korfmann,
Studia Troica 4, 1994, s. 65 (cytat); 6, 1996, s. 2; Jablonka, Studia Troica 5, 1995, s. 45: widzi tylko
powolne napełnianie rowu; wypełnianie różnych odcinków rowu dokonywało się oczywiście
w różnym czasie, zob. Studia Troica 5, 1995, s. 39 (o górnym rowie): „Dokładniejsze badania wyka-
zały, że starsze wypełnisko należy datować na późną fazę Troi VI. Przynajmniej w zachodniej
części rów wypełniony został dopiero w okresie Troi VII”; do rowu dostał się jednak materiał
zarówno z okresu starszego, jak i młodszego, na przykład w odkrytym w roku 2006 odcinku rowu
znajdowała się ceramika poczynając od Troi II aż po okres geometryczny i archaiczny; jak można
było na tej podstawie wywnioskować, że rów ten „u schyłku albo po późnej fazie Troi VI wypeł-
niony został gruzem z obszaru osiedla” (Studia Troica 17, 2007, s. 14), pozostaje zagadką.
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on dowodzić, że obszar zabudowy mieszkalnej osady Troi VIIa uległ kolejnemu
powiększeniu. Natomiast Manfred Korfmann w roku 1996 wyniki tych badań,
od tego czasu nieuzupełnione, ocenił zupełnie inaczej: „Szeroka wolna prze-
strzeń między dwoma wykutymi w skale rowami mogłaby częściowo służyć jako
nekropola, bardziej jednak jako zamknięta łąka i miejsce dla przetrzymywania
bydła, łącznie z oborami, miejsce młócki, ponadto jako targowisko, a w czasie
wojny jako miejsce stacjonowania wozów bojowych i obozowisko dla żołnierzy.
Strefa ta mogłaby (…) być czymś w rodzaju «przestrzeni publicznej»”. Carl
W. Blegen nie znalazł żadnych wskazówek, które by podpowiadały, że ponad
częściowo rozkopanym przez niego cmentarzyskiem na południe od górnego
rowu wybudowano później domy. Badania nad tą nekropolą Carl W. Blegen
ograniczył do zaledwie kilku sondaży, obejmując nimi powierzchnię z około 200
grobami. Niewątpliwie jednak cmentarz mógł być dużo większy. Jego początki
sięgają schyłku fazy późnej Troi VI (a więc około roku 1300). Pokazuje to, że
rozciągnięcie osady, w okresie jego największego rozwoju, bezpośrednio na ten
obszar, w ogóle nie było (w badaniach) brane pod uwagę. Podczas gdy rów gór-
ny, powstały, zdaniem archeologów, już w wieku XV, zasypany został częściowo
u schyłku Troi VI, ostatecznie zaś w fazie Troi VII, to dolny w ogóle dopiero
wówczas został wykuty. Wprawdzie zlokalizowano go na krótkim odcinku,
a podstawę datowania stanowią znaleziska ceramiki z okresu Troi VII/VIIa. Te
zaś poświadczają tylko, że został wypełniony w tym samym czasie, co rów górny.
Nie ma natomiast żadnego dowodu, że – chronologicznie rzecz ujmując – jeden
zastąpiono drugim. Nie ma także najmniejszych wskazówek, żeby od strony za-
chodniej i wschodniej rów dolny skręcał na północ, aby objąć swym zasięgiem
cały zamieszkany obszar. Raczej jest on poprzednikiem późniejszych rowów, za-
łożonych w okresie hellenistycznym i (późno)rzymskim, które powstały w wyni-
ku jego pogłębienia i poszerzenia nawet do dziesięciu metrów (Ryc. 11). Podczas
gdy rów hellenistyczny znalazł od strony zachodniej kontynuację na terenie
równiny i dochodził, jak się wydaje, do wspomnianego koryta rzeki, to na
wschodzie kończył się, jak zresztą również w czasach rzymskich, w miejscu, do
którego, doprowadzana specjalnymi kanałami, spływała ze zbocza woda. Tak oto
jednoznacznie wyjaśnia się funkcja wykutych u podnóża stoku późniejszych
rowów. Ich zadaniem było zbieranie spływającej z góry wody, aby w miarę moż-
liwości zapobiegać zabagnianiu terenów wokół wzgórza, a przez to wybuchowi
malarii, która nie tylko w czasach starożytnych, bo jeszcze za bytności tam Hen-
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ryka Schliemanna, zbierała swoje żniwo. Nie ma żadnych podstaw do przyjęcia,
że rów z późnej epoki brązu, przebiegający po zbliżonej linii, mógłby spełniać
inną funkcję. Taką możliwość, czyli zadanie odwadniania i nawadniania terenu,
przypisano mu również w sprawozdaniu z wykopalisk za rok 1996.

Charakterystyczne, że rowy, zarówno te położone niżej, jak i wyżej, po-
przecinane są szerokimi do dziesięciu metrów przejściami (‘groblami’). Ponieważ
między nimi w rowach musiała gromadzić się woda, z całą pewnością stanowiła
ona jej rezerwuar, a wykorzystywano ją do nawadniania blisko położonych pól
uprawnych. Peter Jablonka uważa, że rów hellenistyczny „mógł również powstać
jako efekt pozyskiwania materiału budowlanego”, czego nie wyklucza także
Manfred Korfmann, jak i zespół archeologów ‘trojańskich’146.

                                                
146 Korfmann, Studia Troica 6, 1996, s. 49 (z cytatem); nekropola: Blegen et alii III 1, 1953, s. 6-7,

377-379; R. Becks, Studia Troica 12, 2002, s. 295-297; tenże, [w:] Troia 2006, s. 162-163; o wypełni-
sku rowu dolnego „prawie że z tego samego czasu, co właśnie poznany” (to jest rów górny), zob.
Korfmann, Studia Troica 6, l996, s. 80; występowanie malarii stwierdził, na podstawie badań mate-
riału kostnego, R. Virchow (Ärztliche Praxis in der Troas, [w:] Schliemann 1881, s. 798-803);
o przeznaczeniu hellenistycznego rowu dolnego, szerokiego na dziesięć metrów, zob. Jablonka,
Studia Troica 6, 1996, s. 87: a) miejsce pozyskiwania materiału budowlanego, b) system odwadnia-
jący: „Do rowów odprowadzano wodę, która spływała z miasta poprzez urządzenia kanalizacyjne.
Możliwe, że w porze deszczowej (zima) do rowów spływała także woda z okolicznych pól. Bardzo
szybko powodowało to przepełnienie zbiorników i zabagnienie okolicy”; o nieefektywnym badaniu
sondażowym, które miało dowieść, że dolny rów z okresu późnego brązu skręca na północ, zob.
Studia Troica 11, 2001, s. 29, 34; mój wywód o rowach u podnóża zbocza jest wynikiem lektury
sprawozdań z poszczególnych kampanii wykopaliskowych, zob. na przykład Studia Troica 6, 1996,
s. 48-50, 78-94; pojawiający się obecnie argument, zwłaszcza w różnych wywiadach, że ze względu
na przerwy (‘groble’), jak i zbyt mocny spadek wody, spowodowany różnicami poziomów, rów
górny nie mógł pełnić ani funkcji odwadniającej, ani zbiornika wodnego, jest nie do przyjęcia;
z takimi samymi przerwami (‘groblami’) mamy do czynienia w przypadku rowów odwadniających
u podnóża wzgórza, a sami archeolodzy stwierdzili, że spływ wody w rowie górnym był bardzo
powolny (zob. na przykład Jablonka, Studia Troica 4, 1994, s. 65; Korfmann, Studia Troica 5, 1995,
s. 44: „około 2 cm/m (…). Wystarcza to do przezwyciężenia różnicy wysokości wynoszącej 1,85 m
między dnem rowu a znajdującym się 60 metrów dalej odcinkiem z29”), ponadto różna głębokość
(0,60-1,50, a nawet 2,0 m) powodowała wyrównywanie tempa spadku wody; gdy osobiście, podą-
żając za wywodami Petera Jablonki (Studia Troica 4, 1994, s. 66; 5, 1995, s. 44, 54; 6, 1996, s. 87)
i Manfreda Korfmanna (Studia Troica 11, 2001, s. 36), według których przy wykuwaniu rowu
górnego możliwe było także pozyskanie ciosów kamiennych do budowy Troi VI, przypisałem temu
rowowi, w chwili jego powstawania (!), funkcję kamieniołomu (Kolb 2004, s. 603), zostałem, ze
względu na użycie słowa „kamieniołom” (quarry), ostro przez Jablonkę skrytykowany (Jablonka,
Rose 2004, s. 616): miałby to być mój typowy sposób argumentowania! Oto w tomie Troia 2006,
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W rzeczy samej nie za bardzo wiadomo, dlaczego rów ten miałby pełnić
inną funkcję niż pozostałe. Przebiegał powyżej najwyraźniej sporego cmentarzy-
ska późnobrązowego, które musiało być chronione przed zabagnieniem. Poza
tym zabezpieczał dolną część zbocza przed erozją. Nie tylko odwadniał teren,
lecz służył także, mając na uwadze powolny spadek wody, jako jej rezerwuar,
przynajmniej na określonych jego odcinkach, z myślą o rolnictwie i rzemiośle.
W rowie, przynajmniej w niektórych porach roku wypełnionym wodą, znalezio-
                                                                                                                     
s. 264 architekt wykopalisk, M. Klinkott, pisze, że rów był w „skalnym podłożu (…) wyryty jako
kamieniołom [sic!] i jako zapora dla napastników”; w rzeczywistości w ujęciu Petera Jablonki jego
przebieg był szczególnie korzystny dla pozyskiwania materiału budowlanego, czego dowodzi ka-
mieniołom hellenistyczny, umiejscowiony w rowie z epoki brązu, zob. Jablonka, Studia Troica 5,
1995, s. 54.

Ryc. 11. Szkic przedstawiający efekty badań nad późnobrązową zabudową na wzgórzu
Hisarlik (Troja VI i VIIa) oraz przebieg hellenistycznego muru miejskiego,

jak  i systemu  (późno?)cesarskich  rowów i kanałów
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no resztki roślin, które wskazują istnienie areału agrarnego po jego północnej
stronie, to jest w kierunku cytadeli. Chodzi tu przede wszystkim o uprawę winnej
latorośli i drzew figowych, ale także o pastwiska. Do tych wniosków doszli, po
przebadaniu rowu w roku 1994, zarówno specjalistka-botanik, jak i archeolog
Peter Jablonka. Gdy jednak Manfredowi Korfmannowi interpretacja ta nie przy-
padła do gustu, Peter Jablonka zmienił swoje zdanie.

Na przedpolu hetyckiego osiedla z epoki brązu Sarissa-Kuşaklı (Ryc. 3;
Tabl. 2, 12 oraz s. 137) zaobserwowano system rowów, zabezpieczonych tamami,
które wyglądają, ze względu na warunki topograficzne i geologiczne, co prawda
inaczej niż ich odpowiedniki na Hisarliku, ale również i one miały za zadanie
zarówno odwadnianie, jak i gromadzenie wody. W obrębie osiedla znaleziono
wyraźne ślady wodopojów oraz pozostałości końskich stajni. Na wzgórzu Hisar-
lik, w bezpośrednim sąsiedztwie górnego rowu, zidentyfikowano kamienne po-
jemniki, których, jak informuje archeolog Peter Jablonka, „na terenie Troady
jeszcze dzisiaj używa się do pojenia lub karmienia bydła”. Również tak zwane
rowki palisadowe (zob. wyżej, s. 239-240) mogły służyć jako poidła dla bydła.
Funkcja szerokich do dziesięciu metrów przelotów (‘grobli’), prowadzących
przez rowy, bez trudu daje się wyjaśnić koniecznością przejazdu wozów z pło-
dami rolnymi, jak również przegonu zwierząt, stad koni i bydła, na zabezpieczo-
ny teren. Tybińscy archeolodzy błędnie zinterpretowali umocnienia palisadowe
z północnej strony zbocza Hisarliku (zob. wyżej, s. 203) jako część systemu
obronnego Troi II. W rzeczywistości palisadę tę datować należy na okres Troi
VI, a otoczony nią areał traktować jako wybieg dla bydła względnie koni.

Wykuwane w epoce brązu rowy, poczynając od XV i XIV wieku, dostar-
czyły sporej ilości kamieni, które bez wątpienia wykorzystano do budowy muru
obronnego cytadeli oraz domów. Ale ich głównym zadaniem było zapobieżenie
skutkom gwałtownych deszczów, typowych dla Troady, oraz umożliwienie wy-
korzystania tego nadmiaru wody dla potrzeb rolnictwa, hodowli bydła i rzemio-
sła. W jednym z wywiadów radiowych Harald Hauptmann zasugerował jeszcze
inną funkcję rowu górnego. Otóż jego zdaniem obszar ten mógł pełnić rolę wiel-
kiej zagrody dla bydła i koni, a zarazem stanowić ochronę przed dzikimi zwie-
rzętami. W takim jednak przypadku linia rowu musiałaby obejmować prawie
cały obszar stoku147.
                                                

147 Resztki roślinne: S. Riehl, Studia Troica 4, 1994, s. 70; Jablonka, tamże, s. 60; por. Korfmann,
tamże 45; Studia Troica 5, 1995, s. 29; Sarissa-Kuşaklı: A. Hüser, Wasser für Sarissa, Antike Welt
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Rolniczy charakter osiedla wyjaśnia wysoce mizerny efekt badań w po-
szukiwaniu solidnej architektury mieszkalnej na stoku Hisarliku. Odsłonięte
„warstwy” i „ślady” z epoki brązu nie mówią przecież, co jednak badacze ciągle
sugerują, że kiedyś stały tam domy. Manfred Korfmann, „mimo że wszędzie
odkryto warstwy jednoznacznie hellenistyczne”, tłumaczył częściowy brak archi-
tektury hellenistycznej tym, „że znaczny obszar na południe od cytadeli Troi /
Ilionu w okresie hellenistycznym (…) zasadniczo pozostał niezabudowany”. To
samo dotyczyć miałoby również epoki brązu. Dołki posłupowe, wykute w skal-
nym podłożu, nie mają nic wspólnego z domami mieszkalnymi. Są one pozosta-
łością po zabudowie gospodarczej: oborach lub zagrodach bydlęcych, magazy-
nach, szopach na narzędzia i płotach, przypuszczalnie także warsztatach rze-
mieślniczych. Dużą, prawdopodobnie największą część areału po północnej
stronie rowu górnego, zajmowały, jak można przypuszczać, łąki dla bydła, pola
pod zasiew zboża, ogrody z drzewami owocowymi i oliwnymi, winną latoroślą
oraz warzywami. Zamiast rzekomego, późnobrązowego miasta pałacowego i me-
tropolii handlowej, mamy w rzeczywistości do czynienia z luźno zabudowaną
osadą o charakterze rolniczym. Była już o tym mowa, że również na wzgórzu
Hisarlik pierścień murów Ilionu hellenistycznego, który zajmował powierzchnię
55 ha, otaczał, jak wykazały badania wykopaliskowe, domy i chaty w luźnej
zabudowie, ogrody i inne tereny uprawne. Otóż nawet gdyby rzekomy późno-
brązowy rów obronny stanowił rzeczywiście zaporę dla atakujących wozów bo-
jowych, to jego przebieg i tak nie określiłby wielkości zasiedlonej powierzchni
osady. A to dlatego, że wozy bojowe nie były przystosowane do atakowania osad
i wdawania się w walki w warunkach zabudowy. Wnioskowanie więc o gęstości
zabudowy osiedla na podstawie ukształtowania linii ‘zapory’ jest całkowicie bez-
zasadne. Tak ‘zrekonstruowana’ linia obronna, z rowem, wałem i palisadą, ani
jak się ma do któregokolwiek ze znaczących miast z późnej epoki brązu. Sam
Manfred Korfmann napisał w roku 1995: „Trzeba jednak przyznać, że rów
obronny poza osiedlem i (możliwym do zrekonstruowania) murem twierdzy,
który prawdopodobnie miał konstrukcję drewnianą, nie jest niczym, co powala-
łoby z nóg. Zwłaszcza jeśli uzmysłowimy sobie wielkość obiektu”.

                                                                                                                     
37, 2006, s. 93-97; kamienne pojemniki na Hisarliku: Jablonka, Studia Troica 5, 1995, s. 54;
H. Hauptmann, Wywiad radiowy z Reinoldem Hermannsem w Südwest-Rundfunk 2 z 19.11.2008
(„Współczesna walka o Troję - co naprawdę wiedzą archeolodzy”).
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Podobną strukturę osiedla, z jaką mamy do czynienia na wzgórzu Hisar-
lik późnej epoki brązu, to jest luźna zabudowa i brak linii umocnień wokół osied-
la zewnętrznego, stwierdzono, jak można sądzić na podstawie najnowszych
badań terenowych i prac wykopaliskowych, w datowanych na ten sam okres
Mykenach. Również w Knossos na Krecie, na powierzchni szacowanej na 75 ha,
mamy do czynienia z tym samym zjawiskiem. Położona także na Krecie Mallia,
która należy do szczególnie dobrze przebadanych „miast pałacowych”, obejmo-
wała powierzchnię około 30 ha, z czego tylko jedna trzecia, a więc około 10 ha,
była rzeczywiście zabudowana. Badania osad hetyckiej Anatolii, w tym wspom-
nianej wyżej (s. 246) Sarissa-Kuşaklı, wykazały, że liczyć się trzeba z „dużymi
przestrzeniami całkowicie pustymi oraz z ciągłymi przemieszczeniami stref
zasiedlonych (…), przez co powstawały rozległe połacie ruin (…), którymi oczy-
wiście nikt się nie przejmował”. Wykopaliska w Hattuszasz, stolicy państwa
hetyckiego, wykazały, że pierścień murów obronnych otaczał teren o powierzchni
około 175 ha, zasiedlony najprawdopodobniej przez zaledwie około 3-6 tysięcy
mieszkańców. W świetle tych danych przyjmowana szacunkowa wielkość 5-10 tys.
mieszkańców osiedla na wzgórzu Hisarlik, jak uparcie twierdzą Manfred Kor-
fmann i jego następcy, brzmi całkowicie niepoważnie. Oczywiście rodzi się pyta-
nie o źródło tej niedorzecznej liczby. Podając ją, Manfred Korfmann powołał się
na badania niejakiego Charlesa Kolba. Ten zaś dokonał takiego oszacowania na
podstawie zaludnienia współczesnych wiosek w Ameryce Środkowej, zwłaszcza
Gwatemali. Ale dopasowywanie współczesnych realiów demograficznych do
osiedli z późnej epoki brązu jest z punktu widzenia metodycznego całkowicie
niedopuszczalne148.
                                                

148 O „warstwach” i „śladach” z epoki brązu zob. na przykład Jablonka, [w:] Troia 2006, s. 169-
-171; Ilion czasów hellenistycznych: Korfmann, Studia Troica 7, 1997, s. 54-55 (cytat); C.B. Rose,
Studia Troica 7, 1997, s. 102-103; tenże, Studia Troica 9, 1999, s. 52; W. Aylward, Studia Troica 9,
1999, s. 173; por. Hertel 2003, s. 146-147; cytat z wypowiedzi Korfmanna o ‘linii obronnej’: Studia
Troica 5, 1995, s. 29; Mykeny: K. Shelton, Foot Soldiers and Canon Fodder: The Underrepresented
Majority of the Mycenaean Civilization, [w:] Epos 2007, s. 169-175; o braku w świecie mykeńskim
osiedli typu miejskiego zob. N. Kourou, Des petits habitats de l’époque mycénienne à la cité-état
d’époque historique, [w:] La naissance de la ville dans l’antiquité, red. M. Reddé et alii, Paris 2003,
s. 71-90, zwłaszcza 72; Knossos: St.W. Manning, Knossos and the Limits of Settlement Growth,
[w:] Meletemata II, red. Ph. Betancourt, Liège 1999, s. 469-479, zwłaszcza 475; Mali: V. Stürmer,
Siedlung, Stadt und Palast - Zur Entstehung der minoischen ‘Stadt’ im 3. Jt. v.Chr., [w:] Wege zur
Stadt, red. H. Falk, Bremen 2005, s. 60-81, zwłaszcza 64; osiedla hetyckiej Anatolii: U.-D. Schoop,
Assyrer, Hethiter und Kaškäer – Zentralanatolien im zweiten Jahrtausend vor Christus, [w:] Troia
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W opublikowanej w roku 2004 książce o Troi, autorstwa Birgit Brandau,
H. Schickerta i Petera Jablonki, zatytułowanej „Troja - jak to rzeczywiście wyglą-
dało”, szerokiej publiczności zaprezentowana została fikcja, stworzona przez
‘trojańską’ ekipę archeologów. We wprowadzeniu autorzy wyjaśnili, że tytuł nie
pochodzi jednak od nich, że został im ‘narzucony’ przez wydawnictwo. Właści-
wie powinien on brzmieć: „Troja – jak najprawdopodobniej, zgodnie z wiedzą
i sumieniem pracujących tam naukowców, mogła wyglądać”. Również kierownik
wykopalisk, najprawdopodobniej inspirator tej fatalnej książki, na co wskazywało-
by współautorstwo jego asystenta Petera Jablonki, podkreśla, że nie jest pomysło-
dawcą tytułu. Jak starałem się wykazać w poprzednim rozdziale, późnobrązowe
osady na wzgórzu Hisarlik z całą pewnością nie wyglądały tak, jak sugerują to,
w tej i innych publikacjach, na użytek szerokiej publiczności, archeolodzy z Troi.
Nawet przy największych staraniach, mając na uwadze dowód częstych manipula-
cji, mówienie o prezentowaniu przez nich wyników prac wykopaliskowych „zgod-
nie z wiedzą i sumieniem pracujących tam naukowców” nie wchodzi w rachubę.

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że na wzgórzu Hisarlik nie było żadnego
miasta pałacowego czy handlowego. A taki właśnie obraz Hisarliku Manfred
Korfmann i Joachim Latacz prezentują, poprzez własne publikacje i intensywne
kampanie medialne, nie tylko światu nauki, lecz także szerokiej opinii publicznej.
Badania archeologiczne wyraźnie wskazują, że późnobrązowe osady na Hisarliku
nie spełniały żadnych kryteriów, urbanistycznych, ekonomicznych i demogra-
ficznych, aby któreś z nich można było określić mianem miasta. Już Rudolf
Virchow krytycznie wyraził się o stosowaniu przez Henryka Schliemanna, w od-
                                                                                                                     
2006, s. 29-46, cytat na s. 34; liczba mieszkańców Hattuszasz: J. Seeher, Hattuša-Boğazköy –
Hauptstadt des Reiches, [w:] Hethiter 2002, s. 156-163, zwłaszcza 163, oraz ustna informacja kie-
rownika wykopalisk; o rozległych, niezabudowanych przestrzeniach zob. A. Schachner, Die Aus-
grabungen in Boğazköy-Hattuša 2006, Archäologischer Anzeiger 2007, s. 67-93, zwłaszcza 79-85;
Ch. Kolb, Demographic Estimates in Archaeology: Contributions from Ethnoarchaeology on
Mesoamerican Peasants, Current Anthropology 26, 1985, s. 581-599; Korfmann, Studia Troica 2,
1992, s. 138 wielkość tak zwanego miasta dolnego Troi VI oceniał najpierw tylko na 10 ha i na
podstawie danych Ch. Kolba liczbę mieszkańców określił na 5400 osób, a włączając w to obszar
cytadeli na ponad sześć tysięcy; powołał się także na opinię Johna Bintliffsa (2002, s. 153-177,
zwłaszcza 172-174), który dla terenów rolniczych w promieniu 7-15 km przyjął możliwą do wyży-
wienia liczbę ludności od 6800 do 10000 osób; Korfmann nie bierze jednak pod uwagę faktu, że nie
można oszacować liczby mieszkańców i wielkości spożycia zarówno obszaru wiejskiego, jak i osady
głównej; krytycznie o Korfmannowym oszacowaniu liczby mieszkańców wyraził się także Morris
2006, s. 293-294.
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niesieniu właśnie do tych osad, pojęcia „miasto”. Ze znaną tezą, wyżej zakwe-
stionowaną, o ich wielkości i liczbie mieszkańców, Manfred Korfmann, Joachim
Latacz i Peter Jablonka, ten ostatni z dodatkowym argumentem, że dla spełnienia
kryterium miasta rzekomo wystarczy „zawodowy podział pracy i zróżnicowanie
społeczne”, wyszli tej krytyce jakby bezwiednie naprzeciw. Przyjętą przeze mnie
definicję miasta Peter Jablonka uważa za „zawężoną”. W książce „Miasto w sta-
rożytności” (Die Stadt im Alterum) przedstawiłem zespół kryteriów osadniczo-
geograficznych, które powinny być spełnione, jeśli dane osiedle chcemy nazwać
„miastem”. Zostały one uwzględnione nie tylko w pracy „Histoire de l’Europe
urbaine”. Za „swoje” uznali je także prahistoryk i archeolog Bernard Hänsel
w obrębie badań pra- i wczesnohistorycznych oraz Hans Nissen w odniesieniu
do Bliskiego Wschodu. Aby konkretne osiedle mogło stać się miastem, musi być
użytkowane przez dłuższy czas, wykazywać zwartość topograficzną i administra-
cyjną oraz rozmaitość substancji budowlanej. Poza tym konieczna jest odpo-
wiednio liczna grupa mieszkańców, co warunkuje wykształcenie się wyraźnych
specjalizacji zawodowych oraz zróżnicowania społecznego. Osiedle takie musi
też spełniać rolę punktu centralnego w stosunku do najbliższej okolicy, zwłaszcza
w sferze gospodarczej149.

                                                
149 Brandau, Schickert, Jablonka (zob. przypis 18), s. 11; Jablonka, [w:] Jablonka, Rose 2004,

s. 627; F. Kolb, Die Stadt im Altertum, München 1984, s. 15; tenże, Zur Bedeutung von Begriffsde-
finitionen für die Interpretation am Beispiel des Stadtbegriffes, Fundberichte aus Baden-
Württemberg 29, 2007, s. 303-310; Histoire de l’Europe urbaine 1, Paris 2003, s. 27; B. Hänsel,
Bronzezeitliche Siedlungssysteme und Gesellschaftsformen in Südosteuropa, [w:] The Bronze Age
in Europe and the Mediterranean, red. C. Belardelli, Forlì 1996, s. 241-251; tenże, [w:] H. Falk (zob.
przypis 148), s. 188-189; H. Nissen, Vom Weiler zur Großstadt im Frühen Orient, [w:] H. Falk
(zob. przypis 148), s. 57; przeciwko nieprzemyślanemu stosowaniu pojęcia miasta w odniesieniu do
anatolijskich osad z epoki brązu opowiedział się już H. Hauptmann (Die Entwicklung der frühbr-
onzezeitlichen Siedlung auf dem Norshuntepe in Ostanatolien, Archäologisches Korresponden-
zblatt 6, 1976, s. 18 przypis 15); wydaje się, że Ö. Çevik (The Emergence of Different Social Systems
in Early Bronze Age Anatolia: Urbanisation versus Centralisation, Anatolian Studies 57, 2007,
s. 31-140) chce w odniesieniu do Anatolii stosować termin ‘town’ w miejsce ‘city’; o podstawowych
różnicach między mezopotamskimi „cities” a „anatolijskimi towns” por. M. Özdoğan (Amidst
Mesopotamia-Centric and Euro-Centric Approaches: the Changing Role of the Anatolian Penin-
sula between the East and the West, Anatolian Studies 57, 2007, s. 17-24, zwłaszcza 23): te ostatnie
nie wypełniały w okresie wczesnego brązu „urban parameters”; dla odmiany wskażmy na nienatu-
ralne usiłowania Latacza (2005, 358 przypis 49), przez zamazywanie konturów faktycznego stanu
rzeczy i nietrafnego przedstawienia moich rozważań w kwestii rozumienia pojęcia ‚miasto’, obejś-
cia konieczności jasnego stosowania terminologii.
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Przy okazji tybińskiej konferencji o Troi w lutym roku 2002 Bernhard
Hänsel i Harald Hauptmann jednomyślnie stwierdzili, że osady na wzgórzu
Hisarlik w żadnej z faz epoki brązu nie spełniały w wystarczającym zakresie nie-
odzownych kryteriów „miejskości”. W dyskusji końcowej zabrał głos Manfred
Korfmann, który, wątpiąc w skuteczność swych własnych, pełnych niedociąg-
nięć, argumentów, wyraził się w sposób nader treściwy: Jest mu obojętne, czy
Troja była miastem czy wsią, czy też czymkolwiek jeszcze, najważniejsze jest, że
prowadzi się wykopaliska. Obecny na konferencji Berthold Seewald, redaktor
działu felietonów dziennika Die Tagezeitung, słusznie wypowiedź tę określił
jednoznacznie słowem „skandal” (zob. niżej, s. 278). Wystąpienie Manfreda
Korfmanna dowiodło bowiem, że pracami na tak zwanym „wzgórzu przeznacze-
nia archeologii” kierował badacz, którego myślenia ahistorycznego nie można
potraktować jako przejawu zwykłej naiwności. Rzecz wygląda dużo gorzej, uznać
bowiem trzeba, że intelektualnie nie dojrzał on do prowadzenia kompleksowych
badań wykopaliskowych. Nie dziw, że również jego asystent, Peter Jablonka,
odrzucił wszelkie nalegania na zastosowanie precyzyjniejszych pojęć, tłumacząc
to kwestią konieczności ich generalnego uregulowania. W jaki jednak sposób
można dojść do wspólnego stanowiska, jeśli obojętne jest, czy dane osiedle trak-
tować będziemy jako wieś, czy miasto, czy też jako coś innego, a pojęcia „miasto”
używać będziemy w dowolny sposób?

Wydaje się, że akurat to Peter Jablonka zrozumiał, ponieważ ostatnio
próbuje udowodnić, że późnobrązowy Hisarlik wypełnia wskazane wyżej kryteria
miasta. Posługuje się jednak zwykłymi przypuszczeniami, spekulacjami i niedo-
puszczalnymi wręcz wnioskami, formułowanymi na podstawie skąpych znale-
zisk. Ze względu na nieliczne dowody działalności rzemieślniczej w obrębie
– niewątpliwie domowej – produkcji tekstylnej, obróbki metalu i być może wy-
twórczości ceramicznej (chociaż nie ma żadnych dowodów, aby w epoce brązu
na wzgórzu Hisarlik funkcjonowały piece ceramiczne), a także mając na uwadze
brak potwierdzenia aktywności miejscowych kupców, trudno jest mówić o dale-
ko posuniętej specjalizacji zawodowej. Na zabudowę osiedla zewnętrznego skła-
dało się zaledwie kilka domów, przypuszczalnie także gospodarstwa i warsztaty,
a architekturę cytadeli tworzyły, przynajmniej w określonym czasie (Troja II,
Troja VI), w jakiejś mierze reprezentacyjne budynki mieszkalne, możliwe też, że
przestrzenie, jedna lub więcej, na zgromadzenia. Nie są to jednak budynki admi-
nistracyjne, brakuje świątyń, jak również innych – pomijając mur obronny –
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budowli publicznych, nie natrafiono też na najdrobniejsze ślady jakichkolwiek
założeń budowlanych z myślą o handlu. Badania wskazują, że gospodarczym
zapleczem osiedla było rolnictwo.

Z obrazem tym koresponduje nikłość wskazówek związanych z ewentu-
alnym rozwarstwieniem społeczeństwa. Pokazują one co najwyżej jego podział
na dwie części, ale też tylko w określonym czasie. Jak stwierdził to sam Manfred
Korfmann, „dwukrotnie (pojawiają się) przesłanki, (które wskazują na istnienie)
wyraźnie zróżnicowanego społeczeństwa”, zamieszkującego wzgórze Hisarlik:
„chodzi o Troję I (fazy środkowej / późnej) / (Troję) II (…), oraz o Troję VI (…).
W okresie Troi VII (…) zauważyć można zespalanie się (mieszkańców) cytadeli
i miasta dolnego, a w konsekwencji zanik «dwudzielnego społeczeństwa»”150.
W późnej epoce brązu tylko w odniesieniu do Troi VI (Tabl. 6) możemy mówić
o istnieniu arystokracji, która rezydowała w wielkich domach wewnątrz murów
cytadeli; można też przypuszczać, że na jej czele stał książę lub król. Dla odmiany
w obrębie Troi VIIa nie znajdujemy żadnych śladów rzucającego się w oczy
zróżnicowania architektury mieszkalnej (Tabl. 7). Podkreślić jednak trzeba, że
po zniszczeniu Troi VI, w następstwie silnego trzęsienia ziemi, niektóre z bu-
dowli przywrócono do dawnego kształtu, a cytadela zyskała dodatkowe zabez-
pieczenia. W większości jednak w miejsce wielkich domów Troi VI pojawiły się
ich dużo mniejsze odpowiedniki, a niegdyś szerokie ulice zabudowane zostały
budynkami mieszkalnymi. Nowe domy charakteryzowały się wspólnym murem
zewnętrznym oraz dużo gorszym wykonaniem. Do ich budowy wykorzystano
nieobrobione, niewielkie bloki kamienne oraz wtórnie zastosowano ciosy z dawnej
zabudowy Troi VI. W wielu miejscach natrafiono na wpuszczone podstawami
w podłogę duże naczynia zasobowe, tak zwane pitosy (pithoi), co może wskazy-
wać na gromadzenie zapasów na wypadek oblężenia. Małe domy służyły w jed-
nakowej mierze za mieszkania, jak i na magazyny i pomieszczenia gospodarcze,
co zdają się podpowiadać znalezione w nich piece, paleniska, krosna i żarna.
Według Wilhelma Dörpfelda niektóre z tych budowli nie były niczym innym, jak
zwykłymi oborami. Ścisła zabudowa, jak również wzniesione tuż przed murami
obronnymi budowle mieszkalne, często składające się z małych pomieszczeń,
wskazują wyraźnie, że większość mieszkańców osady szukała schronienia w mu-
rach cytadeli. Warta odnotowania jest obserwacja Wilhelma Dörpfelda, że do

                                                
150 Jablonka, [w:] Troia 2006, s. 177-179; Korfmann, Studia Troica 5, 1995, s. 1 (cytat).
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połowy wysokości wzgórza brak jest jakichkolwiek domów związanych z Troją
VII. „Nie znaleziono nic, co by stwarzało podstawę do przyjęcia, że w górnych
partiach zbocza i na samym szczycie wzgórza znajdowały się domy lub jakaś
świątynia”. Oznaczałoby to, że ludność Troi VIIa, szukając schronienia, osiedlała
się bezpośrednio za murami cytadeli. Musimy także przyjąć, że liczba mieszkań-
ców uległa zdecydowanemu zmniejszeniu. Schronienia w obrębie odrestaurowa-
nych murów twierdzy najwyraźniej szukała ludność okoliczna.

Tymczasem w minionych latach Troja VIIa urosła, w koncepcji zespołu
badaczy, do roli najważniejszego osiedla na Hisarliku, zajmując miejsce Troi VI.
Uzasadniono to czterema przesłankami. Po pierwsze wykorzystano datowanie,
skądinąd niepewne, dolnego późnobrązowego rowu na okres Troi VIIa jako
dowód poszerzenia w tym czasie powierzchni osiedla. Jest to, jak widzieliśmy,
całkowicie bezpodstawne, ponieważ rów ten nie spełniał żadnej funkcji obron-
nej. Obszar między górnym a dolnym rowem był raczej w części zajęty przez
nekropolę późnej fazy Troi VI i nie stwierdzono tam żadnych pozostałości osied-
la. Po drugie uznano, że odkryte bezpośrednio poza cytadelą późnobrązowe po-
zostałości domów w większości pochodzą z okresu Troi VIIa, co przyjęto za
mocny argument na rzecz potraktowania osady jako tak zwanego miasta dolnego.
Widzieliśmy, że chronologiczne przyporządkowanie tych badań jest częściowo
problematyczne, a poza tym pozostałości te, w sensie ilościowym, są bez znacze-
nia. Po trzecie zwrócono uwagę na warstwę spalenizny, co dowodzi zniszczenia
Troi VIIa w następstwie dużego pożaru, oraz nieliczne znaleziska broni: to
z kolei wskazywałoby, że Troja VIIa padła ofiarą zbrojnego najazdu; jest to moż-
liwe, ale nieprzesądzające, jak była już o tym mowa (zob. s. 153). Po czwarte
wreszcie ustalono, że traktat między królem hetyckim a Alakszandu z Wiluszy
(zob. wyżej, s. 127, 191) chronologicznie odpowiada okresowi Troi VIIa. Na
podstawie błędnego założenia uznano, że Wilusza identyczna jest z Ilios. Z treści
traktatu z Hetytami wynika wielkie znaczenie Wiluszy ergo Ilios, a więc innymi
słowy Ilios musiał być dużym miastem. Należało więc teraz tylko, w rozumowaniu
„trojańskich” archeologów, duże miasto Troję VI zastąpić Troją VIIa. Powstaje
oczywiście pytanie, jak i gdzie należałoby wyobrażać sobie królewską rezydencję
jakiegoś Alakszandu, koniecznie otoczoną domami arystokratów, jeśli weźmie-
my pod uwagę fakt, że na terenie cytadeli Troi VIIa dominowała zabudowa
z prostych domów, wzniesionych tam przez mieszkańców, których podstawą
gospodarowania było rolnictwo. Przeciwko tezie o wspaniałym mieście rezyden-
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cjonalnym przemawia fakt, że osiedle Troja VIIa, w porównaniu z Troją VI,
z punktu materialnego wypada nader mizernie. Dlaczego Grecy mykeńscy mieli-
by poprowadzić wielką, panhelleńską wyprawę zbrojną przeciwko takiej osadzie,
pozostaje zagadką.

Joachim Latacz wyraził pogląd, że późnobrązowa osada na Hisarliku,
zwłaszcza Troja VIIa, mogłaby, jeśli chodzi o znaczenie i wielkość, konkurować
z północnosyryjskim Ugarit. Jest to jednak błędne, o czym była mowa (zob. wyżej,
s. 208-211), chociażby z politycznego punktu widzenia. Wilusza, zidentyfikowa-
na przez Joachima Latacza jako «Troja», miała dostarczać królowi hetyckiemu,
na mocy traktatu zwartego między nim a Alakszandu z Wiluszy, odpowiednich
oddziałów wojskowych. Należałoby się spodziewać, że takim samym obowiąz-
kiem obłożone zostało Ugarit. A tymczasem nigdy, aż do upadku imperium
hetyckiego, nie słyszymy, aby jego król osadził gdziekolwiek poza północną Syrią
jakiś ugarycki kontyngent, czy też takiego zażądał. Mało tego, w trakcie wielkiej
wojny z Asyryjczykami, hetycki monarcha Tuthalijas IV jednoznacznie zwolnił
Ugarit z obowiązku świadczenia pomocy wojskowej. Całościowa analiza wyni-
ków prac wykopaliskowych w Ugarit skłania do uznania poglądów Joachima
Latacza za absurdalne. W Ugarit, w jego północno-zachodniej części, znajdował
się wielki kompleks pałacowy, miasto dysponowało dzielnicą świątynną ze szkołą
i biblioteką, starannie wybudowanymi domami z komfortowymi urządzeniami
sanitarnymi, budynkami handlowymi z archiwum zapisanych tabliczek, prze-
strzennymi magazynami, dzielnicą portową i tak dalej. Nic z tego nie znajdujemy
na wzgórzu Hisarlik. Dokonane przez Joachima Latacza wielkowymiarowe po-
równanie jest efektem przedstawionej wyżej fikcji, stworzonej przez „trojań-
skich” archeologów.

 Powstaje oczywiście problem zakwalifikowania późnobrązowej osady na
Hisarliku. Moim zdaniem odkrytą na wzgórzu prahistoryczną osadę można co
najwyżej uznać za ufortyfikowaną osadę. W murach cytadeli rezydowała przy-
puszczalnie – przynajmniej w okresie Troi VI – arystokratyczna elita, której być
może przewodził książę-władca. Świta oraz nieliczni rzemieślnicy i chłopi, któ-
rych zadaniem było zaopatrywanie elity, zamieszkiwali luźno zabudowane,
prawdopodobnie nieufortyfikowane osiedle poza murami, w części tworzone
także przez gospodarstwa rolne i różnego typu warsztaty. Do wzniesienia murów
obronnych, jak i wydrążenia dyskutowanych wyżej rowów, elita polityczna mog-
ła przymusić okoliczną ludność, która pracowała pod kierunkiem wyspecjalizo-
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wanych rzemieślników. Osiedle kontrolowało rozległe tereny Troady, ciągnąc
z tego, zwłaszcza z jej potencjału rolniczego, odpowiednie zyski. Ciągle jednak
wyzwaniem badawczym pozostaje, jeśli chodzi o jego znaczenie w czasach pra-
historycznych, imponująca osada na wzgórzu Assos. Można sobie wyobrazić, że
mieszkańcy osiedla na Hisarliku kontrolowali tylko północną część Troady, po-
łudniowa natomiast pozostawała w gestii Assos.

Mając na uwadze szeroko rozumiany kontekst późnej epoki brązu przy-
znać trzeba, że osada na Hisarliku miała charakter trzecio- a nawet czwartorzędny.
Nie była stolicą imperium, jak chociażby hetyckie Hattuszasz. Nie była również ani
miastem pałacowym, ani handlowym, jak północnosyryjski Ugarit. Nie była też
centrum pałacowym i gospodarczym, jak Knossos, Mykeny lub Pylos. Wyniki
najnowszych badań w zachodniej części Azji Mniejszej (zob. wyżej, s. 196-197)
pokazują, że w późnej epoce brązu także w tym regionie pojawiły się osiedla
o dużym znaczeniu. W przeciwieństwie jednak do tego na Hisarliku, dysponowały
one systemem fortyfikacyjnym obejmującym nie tylko cytadelę, ale także przyle-
gający do niej, zasiedlony teren. Osady te zajmowały, w porównaniu z «Troją»,
znacznie rozleglejszą powierzchnię, z o wiele większą liczbą mieszkańców.

Można przewidywać, że w przyszłości miejsce to, ze względu na historię
badań, nadal odgrywać będzie, jak sądzę, niezwykle ważną rolę. Mimo to, nawet
mając na uwadze ze wszech miar imponujące mury cytadeli Troi VI, jego zna-
czenie jako osady w obrębie basenu Morza Egejskiego i zachodniej Azji Mniej-
szej, nie mówiąc już o wnętrzu Anatolii i Azji Przedniej, przybierze charakter
całkowicie drugorzędny. Nic nie straciła na aktualności opinia prahistoryka
Colina Renfrew, wyrażona w roku 1972:

Mimo że wspaniałe mury (…) Troi VI dowodzą istnienia dobrze zorganizowanej
społeczności, rzuca się w oczy zasadnicze podobieństwo z wcześniejszymi fazami
osadnictwa. Brak jest jakichkolwiek symptomów cywilizacji takiej, jak na (…) Kre-
cie lub (…) w Mykenach151.

                                                
151 Dörpfeld et alii 1902, s. 192 o Troi VIIa; Latacz 2005, s. 58-60; o dokonanym przez Latacza

porównaniu między Wiluszą a Ugarit zob. Heinhold-Krahmer 2006; o Ugarit jako osiedlu zob. na
przykład B.A. Curtis, Ugarit (Ras Shamra), Cambridge 1985; S. von Reden, Ugarit und seine Welt,
Bergisch Gladbach 1992; C. Renfrew, The Emergence of Civilization, London 1972, s. 132 (cytat).
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Polityka, pieniądze, media
i «nowy bój o Troję»

W kontekście wybuchłego w roku 2001 sporu o Troję dwaj historycy sta-
rożytności, Justus Cobet i Hans-Joachim Gehrke, opublikowali artykuł o zna-
miennym tytule „Dlaczego znów spieramy się o Troję?”. Starałem się udzielić na
to odpowiedzi, przynajmniej częściowo, w dwóch pierwszych rozdziałach tej
książki. W sporze tym nie chodzi bynajmniej tylko o rozmiar osad z epoki brązu
na wzgórzu Hisarlik i kwestię historyczności wojny trojańskiej, ani o znaczenie
mitu trojańskiego w historii kultury europejskiej, lecz o jego polityczną instru-
mentalizację, a więc o „historię intencjonalną”, jak i – w równej mierze – o pro-
blem metody naukowej i naukowego etosu152. Kolejne dwa rozdziały mają za
zadanie podjąć te kwestie na nowo i wykazać, przez pryzmat przebiegu sporu
o Troję, ich aktualność, z uwzględnieniem znaczenia finansów oraz mediów
w przedstawianiu tła tego sporu. Oczywiste jest przy tym, że autor tej książki
mówi także pro domo, dlatego w narracji często na pierwszym planie, częściej niż
to jest zwyczajowo przyjęte, pojawia się forma pierwszej osoby.

Krótko po wybuchu sporu o Troję w roku 2001 dotarł do mnie list jed-
nego z członków American School w Atenach. Autor pisze, że powinienem być
ostrożny, ponieważ w grę wchodzą duże pieniądze. Zasadność tego ostrzeżenia,

                                                
152 Cobet, Gehrke 2002; za zbyt daleko idącą, a zarazem nader wydumaną uznać trzeba podjętą

przez J. Haubolda [Wars of Wissenschaft. The New Quest for Troy, International Journal of the
Classical Tradition 8/4, 2002 (2003), s. 564-579] próbę umiejscowienia sporu o Troję w kontekście
przemian społecznych wywołanych ponownym zjednoczeniem Niemiec, dyskusji nad poczuciem
przynależności państwowej w wielokulturowych Niemczech i znaczeniem nauk o starożytności
w kontekście współczesnych przemian na niemieckich uniwersytetach; słusznie natomiast zwrócił
uwagę na problem środków finansowych pochodzących ze sponsoringu i na związane z tym impli-
kacje polityczne; niedorzeczny jest natomiast pogląd, że nie jest to spór o metodę naukową. Ideolo-
giczne uprzedzenie ujawnia się tutaj jako przejaw krytyki ideologii.
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czemu poświęcony jest ten rozdział, potwierdziła się w kolejnych miesiącach.
Pewien australijski dziennikarz, zajmujący się problemami nauki, nazwał, przy
okazji krytycznej recenzji książki „Troja i Homer” autorstwa Joachima Latacza,
zbudowany przez tybińską ekipę pseudonaukowy domek z kart „oszustwem
o epicznych [tzn. olbrzymich – tłumacz] rozmiarach” (Australian Financial
Review z 13.05.2005). Musimy się oczywiście zastanowić, dlaczego ten domek
z kart nie rozsypał się przy pierwszej zmasowanej krytyce. Mam wrażenie, że
w kręgach naukowych, przynajmniej w Niemczech, stworzonej przez Manfreda
Korfmanna i Joachima Latacza fikcji o Troi niemalże nikt już nie bierze poważ-
nie. Z drugiej jednak strony w powszechnej opinii publicznej wizja Troi, ta wizja,
która funkcjonuje poza światem nauki, nadal w znacznej mierze kształtowana
jest przez ‘trojańską’ ekipę. Jej protagonistom chodzi o zdominowanie opinii
publicznej, co czynią, strategicznie rzecz ujmując, z żelazną konsekwencją, we-
dług zasady: Jeśli tezę bez pokrycia będzie się bezustannie powtarzało, to prędzej
czy później uzyska ona status sprawdzonego faktu. Do sukcesu tego sposobu
postępowania przyczyniła się i przyczynia nadal nie tylko książka Joachima Lata-
cza, która, literacko bez zarzutu, uzyskała nawet status bestsellera, lecz także
wpływ polityki, pieniędzy i mediów. Manfred Korfmann zbudował strategiczną
sieć powiązań, której sam stał się ofiarą w chwili, gdy w trakcie naukowych spo-
rów musiał zderzyć się z rzeczywistością. Sieć ta jednak funkcjonuje nadal i cały
czas jest intensywnie wykorzystywana.

Manfred Korfmann rozpoczął swą działalność w Troadzie na początku lat
osiemdziesiątych minionego wieku. Był to czas, gdy pod znakiem zapytania,
zwłaszcza w nauce anglosaskiej, stawiano naukową i osobistą uczciwość Henryka
Schliemanna. I to do tego stopnia, że zarzucono mu nawet fałszerstwo tak zwanego
skarbu Priama (zob. wyżej, s. 152). Z biegiem czasu okazało się, że są to zwykłe
oszczerstwa, całkowicie bezzasadne i niesprawiedliwe. Manfred Korfmann nie brał
co prawda w tym udziału, próbował jednak, aby dowieść swej poprawności poli-
tycznej, odciąć się od swego poprzednika. Zamiast kasku tropikalnego czasów
kolonialnych, chętnie pokazywał się „niczym Indiana Jones w kapeluszu” (Die
Welt, 12.8.2005). Skarb Priama natomiast, zrabowany przez sowietów i wy-
wieziony z Berlina w roku 1945, odkryty ponownie w Moskiewskim Muzeum
Puszkina, chciałby ‘przywrócić’ Turcji i zdeponować w muzeum bezpośrednio
przed bramą prowadzącą na teren wykopalisk na Hisarliku. Później pojawił się
inny wielki projekt, nie mający nic wspólnego z wykopaliskami, ale znakomicie
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tuszujący ich mizerię – ‘Park Narodowy Troja’ pod auspicjami UNESCO. Obok
haseł popierających wejście Turcji do Unii Europejskiej (zob. wyżej, s. 51), poja-
wiło się także, również politycznie poprawne, zadeklarowanie Troi regionem po-
koju. Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Cincinnati, który pod kierunkiem
Carla W. Blegena prowadził prace wykopaliskowe w Troi w latach trzydziestych
minionego wieku, nadało Projektowi Troja międzynarodowego szlifu. Amerykań-
scy archeolodzy, początkowo pod kierunkiem Stelli Miller, a następnie Briana
Rosego, mieli zajmować się okresem grecko-cesarskorzymskim. W ten sposób
Manfred Korfmann rozciągnął swoją sieć powiązań na Stany Zjednoczone, a dzięki
przyjaźni z Joachimem Lataczem mógł także wykorzystać jego kontakty z helleni-
stami względnie specjalistami ‘od Homera’ w Anglii i Stanach Zjednoczonych153.

W roku 1988 Manfred Korfmann uzyskał zgodę na podjęcie wykopalisk
na wzgórzu Hisarlik. Z jakimi wyobrażeniami do tego zadania podszedł, była już
wcześniej mowa (s. 213). Wówczas miał już najważniejszego sponsora: był nim
Mercedes Benz AG, przemianowany potem na DaimlerChrysler. Koncernem
kierował wówczas Edzard Reuter, który myślał ‘globalnie’ i był inicjatorem, co
później okazało się poważnym obciążeniem, ekspansji koncernu na tereny za-
morskie. Edzard Reuter myślał zwłaszcza ‘po turecku’. Był synem późniejszego
nadburmistrza Berlina i w okresie jego uchodźctwa dorastał w Ankarze. Z tego
powodu zachowuje cały czas wdzięczność wobec charakteryzowanej przez niego
jako „coraz bardziej przesiąkniętej kulturą zachodnią” Turcji, której przyjęcie do
Unii Europejskiej całkowicie popiera. W ten sposób znalazł wspólną płaszczyznę
z Manfredem Korfmannem, który, jak stwierdziliśmy (s. 49), w Turcji ulokował
początek Europy. Edzard Reuter, który „pomysłem od razu się zafascynował”,
okazał się wdzięcznym partnerem do rozmów. Ustalono, że dotacja koncernu na
wykopaliska w Troi wynosić będzie pół miliona (niemieckich) marek rocznie.
A w sporze o Troję Edzard Reuter pozostał bezwarunkowym zwolennikiem
Manfreda Korfmanna154.
                                                

153 Tym należy wytłumaczyć nietypowe w praktyce naukowej udostępnienie Joachimowi Lata-
czowi swych łamów przez Bryn Mawr Classical Rewiew po to, by ten mógł udzielić odpowiedzi na
recenzję jego książki „Troja und Homer”, opublikowaną w innym czasopiśmie przez Wolfganga
Kullmanna; również z moim artykułem, który ukazał się drukiem w American Journal of Archaeo-
logy w roku 2004, w tym samym tomie polemikę podjęli Peter Jablonka i Brian Rose: Kullmann
2001, J. Latacz, Response: Latacz on Kullmann (Gnomon 73, 2001, s. 657-663), Bryn Mawr Classsi-
cal Review 2002.02.15; Kolb 2004; Jablonka, Rose 2004.

154 Zob. E. Reuter, Der schmale Grat des Lebens. Begegnungen und Begebnisse, Stuttgart-
Leipzig 2007, s. 189-213.
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Szczęśliwie książka ta nie może już przeszkodzić temu, że krótko po
konferencji na temat Troi Edzard Reuter wręczył swojemu ‘przybranemu syno-
wi’ nagrodę fundacji, sygnowanej imieniem jego i jego żony, a finansowanej
przez DaimlerChrysler. Oto uzasadnienie155: „Pan Manfred Korfmann, arche-
olog, w znaczący sposób przyczynił się, dzięki prowadzonym przez niego wyko-
paliskom, do zrozumienia, że antyczna Troja, co jest wysoce prawdopodobne,
odgrywała kluczową rolę w obrębie Półwyspu Anatolijskiego. W konsekwencji
wykazał istnienie ścisłych więzi, sięgających czasów prahistorycznych, między
anatolijskim a europejskim kręgiem kulturowym”. Jedna z tablic na brunszwic-
kiej wystawie o Troi, umieszczona tam przez koncern, zawierała następującą
informację: „Troja była nie tylko metropolią handlową na styku Azji i Europy,
ale także miejscem wymiany kulturowej”. To poważnie brzmiące stwierdzenie
zostało skomentowane przez Moritza Schullera w Tagesspiegel (11.8.2001):
„Naukowcy spierają się od tygodni, a przecież DaimlerChrysler AG dysponuje
prawdziwymi ekspertami od Troi (…). Identyfikowanie tego globalnego przed-
siębiorstwa z handlem i stykiem różnych pól interesu jest mało odkrywcze. Dla-
tego znawcy starożytności z DaimlerChrysler poszybowali dalej: «Troja jest
dzisiaj symbolem wzajemnego poznania i tolerancji»”.

Nie dziwi wcale, że dzienniku Schwäbisches Tagblatt (23.8.2001) rzecz-
nik prasowy koncernu DaimlerChrysler, Uli Kostenbader, wyraził ubolewanie,
„że spór uczonych może doprowadzić do zepchnięcia celów nadrzędnych na
plan dalszy”, przy czym miał na myśli „aspekty polityczne, które przy finanso-
waniu przez koncern wykopalisk w Troi mają znaczenie decydujące”. W księdze
honorowej, ofiarowanej Manfredowi Korfmannowi z okazji jego sześćdziesiątych
urodzin156, Uli Kostenbader z godną pochwały szczegółowością i otwartością wyja-
śnił, jakimi przesłankami kieruje się koncern przy sponsorowaniu tego projektu,
uznanego za priorytetowy. Warunkiem nieodzownym była zawsze „zgodność
filozofii sponsora i sponsorowanych”. Wyjaśnił również motywy kierownictwa
koncernu, a następnie, w tonie niezwykle pochlebnym, podkreślił, że „trudno
wprost przecenić jego [to jest Manfreda Korfmanna] rozumienie dziejów Troi
jako części historii ‘anatolijskiej’. Dzięki temu sponsor DaimlerChrysler (…)
zyskuje na wiarygodności, zarówno w kontekście gospodarczego zaangażowania
się w Turcji, jak i w oczach trzech milionów mieszkających w Niemczech Tur-
                                                

155 O nadaniu nagrody zob. komunikat Deutsche Presse Agentur (dpa) z dnia 23.11.2001.
156 Kostenbader 2002.



Polityka, pieniądze, media

261

ków”. A następnie stwierdził, że „DaimlerChrysler to global player. Międzynaro-
dowość jest nieodłączną częścią jego corporate identity. Dotyczy to również Troi.
Swego czasu była ona przecież nie tylko handlową metropolią i miejscem kon-
taktu Europy z Azją, lecz także centrum wymiany kulturowej. Dzisiaj Troja jest
symbolem wzajemnego poznania i tolerancji, miejscem styku różnych kultur
i oczywiście międzynarodowym projektem badawczym (…). Z tego punktu wi-
dzenia lepszego pokrewieństwa wizerunkowego [między projektem a koncernem
– autor] być już nie może”. I dodał, „że analogicznie [do koncernu Daimler-
Chrysler – autor] (…) także Projekt Troja jest przykładem wcielania w życie idei
interdyscyplinarności”. Jest to „przełomowe w obszarze nauki, sferze społeczno-
-politycznej i w obrębie ekologii. A więc i tutaj dobrem podstawowym jest po-
krewieństwo wizerunkowe”. Chodziło więc o „sponsorowanie przez najstarsze
przedsiębiorstwo samochodowe na świecie historycznego miejsca o światowej
randze”.

Nie trzeba nikogo przekonywać, że koncern dlatego troszczył się o pre-
stiż projektu w oczach szerokiej opinii publicznej, ponieważ jego finansowanie
było wynikiem konkretnej kalkulacji politycznej i ekonomicznej. W końcowym
rezultacie chodziło o to, by „mocniej zaakcentować własną obecność”, ponieważ
„w idealnym założeniu działalność sponsorska koncernu powinna wzbudzić
zainteresowanie wszystkich możliwych kręgów opinii publicznej”. Do tego celu
Projekt Troja okazał się szczególnie przydatny, ponieważ „dla DaimlerChrysler
głównym elementem budowania tożsamości firmy (corporate identity) jest wy-
jątkowość, ekskluzywność (…). Homerycka Troja dla wielu jest tym pierwszym
miejscem; miejscem, które pozwala rozumieć Zachód, jego kulturę, jego literatu-
rę, ba, jego ducha (…). Angażujemy się w ten projekt, a nasze imię i wizerunek
łączymy z miejscem o niepowtarzalnym oddziaływaniu i znaczeniu oraz z jedy-
nym w swoim rodzaju projektem naukowym”.

Dlatego tak ważne są, zadaniem Uli Kostenbadera, „działania w zakresie
public relations na użytek prasy”. Pochwalił Henryka Schliemanna za to, że „po-
jawiających się problemów metodycznych i naukowych w miarę możności nie
dopuszczał do wiadomości publicznej, starając się za to możliwie szybko i kom-
pleksowo zaistnieć w mediach”. A w związku z tybińskim Projektem Troja do-
daje: „Efektywnym sprawdzianem sponsoringu (…) jest rezonans w mediach”.
Tak też pojmował to Manfred Korfmann, ogłaszając, że „tutaj w Troi archeologia
musi się sprawdzić, w rozumieniu ogólnym, jako nauka w nowym wydaniu,
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nauka, która przyciąga publiczność”157. Uli Kostenbader opowiada, w jaki sposób
DaimlerChrysler, dzięki „kooperacji i partnerskim stosunkom z mediami”,
zapewnił sobie, jeśli chodzi o Projekt Troja, odpowiedni rezonans medialny.
W tym celu „DaimlerChrysler (…) organizował wycieczki dziennikarzy. Zapra-
szano ich do kompleksowego zwiedzenia terenu wykopalisk, z ekskluzywnym
oprowadzeniem przez samego ich kierownika. Stwarzano im możliwość prze-
prowadzenia dowolnych wywiadów i własnego rozpoznania, wspartego bogatymi
materiałami drukowanymi, w tym ilustracjami”. Oczywiście „dla pracy reporta-
żowej niezwykle ważny był także event-management”. Znalazło to wyraz w orga-
nizowaniu przedstawień teatralnych i wręczaniu ważnych nagród (Homer Poem
Award), taką na przykład, w odeonie na terenie wykopalisk na Hisarliku, w roku
2004 otrzymała Christa Wolf. Czy jest w stanie kogokolwiek zdziwić, mając na
uwadze taki wkład w stworzenie fundamentów powszechnej wiedzy o Troi, że
jeszcze dzisiaj niektórzy dziennikarze tureckich i niemieckich organów praso-
wych zupełnie bezkrytycznie, chociaż w najlepszej intencji, wygłaszają pochwały
o Projekcie Troja? Być może należałoby konia trojańskiego zastąpić trojańską
kaczką, jako symbolem przysłowiowej kaczki dziennikarskiej, którą mógłby
wówczas lansować dział propagandy wykopalisk w Troi (Tabl. 13b). Aby wspom-
niane cele zrealizować, koncern, według informacji Uli Kostenbadera, zastosował
„political engineering: co jest wszak częścią dobrej promocji, zwłaszcza gdy ten
wzorcowy projekt postrzega się przez pryzmat jego znaczenia w relacjach mię-
dzynarodowych; chodzi o pokazanie politykom, że sponsorująca firma jest tego
w pełni świadoma i liczy w tym względzie na ich, to jest polityków, wsparcie”.
Nie było z tym problemu, ponieważ rząd krajowy Badenii-Wirtembergii, już ze
względu na interes koncernu DaimlerChrysler, ochoczo się w projekt zaangażo-
wał i wsparł go finansowo. Gdy w Stuttgarcie przygotowywano wystawę o Troi,
w dzienniku Schwäbisches Tagblatt (06.05.1999) można było przeczytać, że
„przygotowania pokazują, iż wystawa ta ważna jest także ze względów politycz-
nych. W ubiegłym roku (1998) wraz z Korfmannem podróż do Ankary odbył
von Trotha [ówczesny niemiecki minister nauki – autor], aby wraz z rządem
tureckim omówić szczegóły projektu (…). ‘Mam nadzieję, że ta wielka wystawa
odegra znaczącą rolę w dalszym umacnianiu przyjaźni niemiecko-tureckiej’,
powiedział von Trotha”. Jego następca, Frankenberg, we wspomnieniu po-

                                                
157 Korfmann 2004, s. 11.
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śmiertnym podkreślił zasługi Manfreda Korfmanna, który „ustanowił ścisłe rela-
cje między Troją a Badenią-Wirtembergią”; to Manfred Korfmann „położył duże
zasługi dla porozumienia między (oboma) narodami. Troja jest dla Turków
miejscem badań archeologicznych, które dla ich własnej tożsamości ma najwięk-
sze znaczenie”. Że to dopiero Manfred Korfmann nadał Troi taką rangę, Fran-
kenberg już nie wspomniał. W wywiadzie dla Basler Zeitung (10.10.2001)
Joachim Latacz, odpowiadając na naukową krytykę działań Manfreda Korfman-
na, sięgnął po argument, że

Ankara jest bardzo zainteresowana kontynuowaniem prac wykopaliskowych, samą
wystawą, ale zarazem, jak słyszę, niezbyt zadowolona jest z wszczęcia tej niepo-
trzebnej kłótni [chodzi o spór o Troję – autor]. Nie byłoby dobrze, gdybyśmy uwi-
kłali się w polityczne spory z Turcją. Za wykopaliskami i za wystawą stoi Turcja,
która uważa, że sponsorzy, którzy dotąd finansowali wykopaliska, będą to nadal
czynić.

Z pomocą sponsorów wykopaliska od początku miały być konsekwent-
nie postrzegane jako wydarzenie polityczne i medialne, z odpowiednim, stop-
niowym podwyższaniem napięcia, czego wzorem był bez wątpienia Henryk
Schliemann158. Już w trakcie pierwszej kampanii, zgodnie z opublikowanym ko-
munikatem prasowym (Süddeutsche Zeitung, 14.12.1988), dokonano ważnego
odkrycia: 150 metrów na południe od muru cytadeli znaleziono ceramikę
mykeńską z XIII wieku, co pokazuje po raz pierwszy, że znajdowała się tutaj osa-
da z późnej epoki brązu. Gdyby Wilhelm Dörpfeld i Carl W. Blegen mogli to
przeczytać, to z całą pewnością w grobach by się poprzewracali. Od tego mo-
mentu ‘meldunki o sukcesach’ pojawiały się na wyścigi.

Mimo że Manfred Korfmann i jego ludzie nie mogli w pełni zapanować
nad światem mediów, to jednak udało im się, do spółki z Joachimem Lataczem,
utrwalić w świadomości powszechnej, w prasie, radiu i telewizji, ich wizję Troi.
Dziennikarz Michael Siebler, niegdyś archeolog, miał okazję dwukrotnie, naj-
pierw w roku 1990, a następnie w 2001, zajmować się publikacją książki o Troi,
każdorazowo ma bazie wyników, osiągniętych przez zespół Manfreda Korfmanna.
Był także ‘człowiekiem Korfmanna’ we Frankfurter Allgemeine Zeitung, gazecie,
w której z oddaniem propagował jego poglądy.

                                                
158 Zob. Samida 2009 o sztuce nagłaśniania przez Schliemanna efektów prac wykopaliskowych;

M. Siebler, Troia. Mythos und Wirklichkeit, Stuttgart 2001.
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Nie wszystko jednak przebiegało gładko. Manfred Korfmann przewidy-
wał, że prace wykopaliskowe na wzgórzu Hisarlik zakończy w roku 2002, a wy-
stawa o Troi, planowana na lata 2001 i 2002 w Stuttgarcie, Brunszwiku i Bonn,
i tak też zrealizowana, miała stanowić ukoronowanie właściwych wykopalisk
i przynieść ostateczne zwycięstwo tego wizerunku Troi, który sam stworzył. Ale
za sprawą rozbudzonej w roku 2001 krytyki, która doprowadziła do zakwestio-
nowania rzekomych wyników badań, wszystko potoczyło się inaczej, a na wzgó-
rzu Hisarlik nadal prowadzone są prace wykopaliskowe.

Ale na razie wszystko wyglądało dobrze. Jeszcze przed otwarciem wysta-
wy dziennikarz Michael Petersen, bez reszty oddany Manfredowi Korfmannowi,
napisał o nim niemalże hagiograficzny artykuł. Niektóre fragmenty z niego
warto zacytować, ponieważ dobrze ilustrują zamieszanie, które wokół wykopa-
lisk w Troi i osoby ich kierownika wywołali niektórzy przedstawiciele mediów
(Stuttgarter Zeitung, 10.3.2010): „Manfred Korfmann, który (…) uchodzi za
najwybitniejszego na świecie eksperta od Troi (…), nie określa siebie (…) bada-
czem Homera”. Ale „wydaje się, że mnogość nowych ustaleń, o których może
mówić, jest nieskończona”, a on sam jest „osobą, która siłą rzeczy zasługuje na
najwyższy respekt (…). Jego osobowość zaurocza wszystkich. Manfred Kor-
fmann skromnie za plecami innych? Wykluczone. Zawsze znajduje się centrum
uwagi. Gdy Profesor zasiada do stołu, milkną rozmowy. Nieraz trzeba odczekać
długą chwilę, zanim się odezwie. Cały zespół zachowuje się tak, jak czynią to
sędziwi panowie w tureckiej wiejskiej kawiarence. Ma pięćdziesiąt osiem lat. Jego
współpracownicy mówią o nim ‘szef’. Podziwiają go, mimo że rzadko kiedy po-
zwala na bliższe relacje. Wielkim poważaniem cieszy się u Turków, szczególnie
wtedy, gdy ‘Osman Bey’, jak go z pełnym respektem nazywają, rozmawia ze zwy-
kłymi okolicznymi mieszkańcami”.

Jakżeż odmienne można odnieść wrażenia! Gdy jeden z wiernych zwo-
lenników Manfreda Korfmanna, dziennikarz Raimund Weible, odwiedził Troję
już po jego śmierci, zauważył, że atmosfera jest teraz dużo luźniejsza i bardziej
swobodna (Schwäbisches Tagblatt, 7.9.2006). Zrozumiał wówczas, dlaczego
rozmowy cichły, gdy Manfred Korfmann zasiadał do stołu. Wiele niefortunnych
przypadków dałoby się z całą pewnością uniknąć, gdyby w zespole pracującym
w Troi panowała kultura dyskusji. Ustalając jednak zasady postępowania,
kierownik ekspedycji wykluczył możliwość stawiania pytań oraz wyrażania od-
rębnego zdania w chwili, gdy przeprowadza inspekcję wykopu i komentuje prze-
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prowadzone badania. Słuchaczom naszego wspólnego studium doktoranckiego,
gdy oprowadzał ich w Stuttgarcie po wystawie o Troi, nie dał żadnej możliwości
zadawania pytań, nie mówiąc już o ewentualnych uwagach krytycznych! Wypo-
wiedzi Manfreda Korfmanna w cytowanym artykule Michaela Petersena uzmy-
sławiają jego naiwne, ahistoryczne myślenie.

‘Uprowadzenie’ przez Henryka Schliemanna skarbu Priama i innych
znalezisk „mogło rzeczywiście Manfreda Korfmanna wprawiać w złość”. Komen-
tował to następująco: „Czyż można by sobie wyobrazić, że Japończycy, po prze-
prowadzeniu w Heidelbergu badań wykopaliskowych o profilu średniowiecznym,
znaleziska zabierają do Tokio?”. Rzeczywiście! Gdyby Henryk Schliemann w dobie
obecnej dokonywał prac wykopaliskowych na Hisarliku, to tak samo jak Man-
fred Korfmann poza obszar Turcji nie mógłby niczego wywieźć! Mimo wszystko
Henryk Schliemann miał pecha, ponieważ poprawny politycznie archeolog
z Tybingi zarzucił mu, że „w Turcji nie pozostawił po sobie żadnego pozytywne-
go wrażenia”159.

W końcu marca 2001 roku, wraz z inauguracją wystawy o Troi w Stutt-
garcie, rozpoczął się zaplanowany pochód triumfalny ‘lepszego Schliemanna’.
Wspomniany Michael Siebler we Frankfurter Allgemeine Zeitung z 28 marca
2001 roku zaprezentował sensacyjne wyniki prac w Troi, za ostateczne uznając
następujące ustalenia: mieszkańcy osiedla na wzgórzu Hisarlik znali pismo,
czego dowodem jest wykonany w brązie luwijski stempel, który zarazem stwarza
przesłankę do zidentyfikowania Troi z Wiluszą, co już i tak odpowiednio udo-
kumentował Frank Starke; dowiedziono ostatecznie że «Troja» nie jest wyłącznie
wytworem poetyckiego kunsztu Iliady, lecz że istniała naprawdę; ustalono, że
zaatakowana przez mykeńskich Achajów «Troja» tożsama jest z Ahhijawą; nie
ma wątpliwości, że u podnóża cytadeli rozwinęło się wspaniałe miasto o po-
wierzchni trzydziestu hektarów, z kilkoma tysiącami mieszkańców; nikt też nie
zaprzeczy, że przez tysiąclecia miejsce to zajmowało pozycję dominującą, ponie-
waż był to punkt węzłowy prastarych szlaków handlowych między Europą a Azją
– i jeszcze wiele więcej. Stwierdzona obecnie przynależność Troi do anatolijskie-
go kręgu kulturowego oznacza, mówi w zakończeniu, zmianę dotychczasowego
spojrzenia grekocentrycznego, narzuconego przez Homera, na to ex oriente.
                                                

159 Schwäbisches Tagblatt (29.8. 2006) oraz informacja naocznego świadka; B. Seewald (Berli-
ner Morgenpost, 18.2.2002) określił Manfreda Korfmanna, pod wrażeniem tybińskiej konferencji
o Troi, jako „prostego archeologa”.
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Wszystko to, według Michaela Sieblera, należy do „najnowszych osiągnięć
badawczych, które powodują, że wszelkie dotychczasowe wizje przechodzą do
świata fantazji”.

Że to właśnie jednak te osiągnięcia badawcze powinny trafić do świata
fantazji, dowodzi recenzja, autorstwa historyka starożytności Justusa Cobeta,
napisanego przez Manfreda Korfmanna i Dietricha Mannspergera przewodnika
po Troi, a już całkowicie wyraźnie wykazał to archeolog Dieter Hertel w swojej
książce poświęconej Troi. Obie publikacje ukazały się w roku 2001, na krótko
przed otwarciem wystawy160. Ta natomiast spotkała się na starcie nie tylko z po-
chwalnymi komentarzami. Hannelore Schlaffer wytknęła jej, we Frankfurter
Rundschau (20.03.2001), brak przejrzystości, złe uporządkowanie eksponatów,
co nie pozwala na porównanie wpływów kultur anatolijskiej i greckiej, rozczaro-
wująco małą liczbę zabytków oraz dekoncentrowanie publiczności współczes-
nymi mediami, zwłaszcza filmami, prezentowanymi przez wideo i kierownika
wykopalisk niemalże przy każdej gablocie wystawowej. „Zamęt przy pracy nad
mitem” – tak brzmiał tytuł tego artykułu, tytuł, który trojańskim wykopaliskom
na wzgórzu Hisarlik mógłby posłużyć jako motto.

Krótko po otwarciu wystawy doszło w Heidelbergu, w trakcie sympo-
zjum pod tytułem „Troja – przestrzeń życiowa”, do niemiłego dla Manfreda
Korfmanna zdarzenia. Na sympozjum to nie miał on żadnego wpływu. Dzięki
temu do wygłoszenia wykładu można było zaprosić geoarcheologa Eberharda
Zanggera. Oczywiście Manfred Korfmann, wrogi jakiejkolwiek dyskusji, nie
wziął w tej imprezie udziału. Natomiast wystąpienie Eberharda Zanggera zakoń-
czyło się wielkim sukcesem, co odnotowała prasa (Sonntags-Zeitung, 22.4.2001).
Przypomnijmy: prawie dziesięć lat wcześniej Eberhard Zangger zakwestionował
tezę Manfreda Korfmanna, że jakoby Troja była gniazdem piratów. Sam upatry-
wał w niej handlowej metropolii. Z tego powodu Korfmann nawymyślał mu od
„Dänikenów”. W lutym roku 2000 „król Troi”, jedyny władca metropolii han-
dlowej, dolał oliwy do ognia, komunikując wszem i wobec, że „jego [Zanggera]
tekstów nie znajdzie się w żadnych z fachowych czasopism”. Eberhard Zangger
zaskarżył Manfreda Korfmanna i sądowi w Monachium dostarczył „pięć kilo-
gramów nadbitek z renomowanych czasopism fachowych, takich jak Oxford
Journal of Archaeology czy American Journal of Archaeology. Manfred Korf-

                                                
160 Cobet (zob. przypis 140); D. Hertel, Troia, München 2001.
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mann został skazany jednomyślnym wyrokiem sądu. Jego czyn, w przypadku,
gdyby go ponowił, zagrożony został karą finansową do pół miliona marek”
(Sonntags-Zeitung, 22.4.2001).

„Mistrz prowokacji” (Lufthansa-Magazin 7, 2001) udowodnił, jeszcze
przed wybuchem ‘nowego boju o Troję’, że jest znakomitym fachowcem, ale nie
w dyskusji naukowej, lecz w dyskredytowaniu przeciwników. Oczywiście: chęt-
nie udzielał informacji, ale na krytykę swej osoby reagował ze szczególnym
uczuleniem i starał się, o ile to tylko było możliwe, z góry ją wyciszyć. W począt-
kach kwietnia 2001 roku napisałem, utrzymany w tonie rzeczowym, krytyczny
artykuł, przeznaczony do Frankfurter Allgemeine Zeitung. Moi tybińscy koledzy,
wśród nich orientalista starożytnik Wolfgang Röllig, którym dałem go do prze-
czytania, uznali, że napisany jest, jeśli chodzi o jego tonację i rzeczowość, właści-
wie, merytorycznie trafnie i całkowicie zrozumiale. Jednak Michael Siebler, który
najpierw wyraził pozorne zainteresowanie artykułem, nie dopuścił do jego dru-
ku. Argumentował, że debata tego typu powinna pojawić się na łamach czasopis-
ma fachowego. Stało się więc jasne, że zaprezentowany przez Korfmanna –
i Sieblera – obraz Troi nie podlegał tego typu selekcji, ale jego krytyka już tak.
Z czasem przerodziło się to w typową postawę Manfreda Korfmanna, który
ciągle powtarzał, że dyskusja wokół «Troi» nie jest sprawą mediów. W ten spo-
sób zastrzegł sobie prawo do wyłączności w przekazywaniu do odbioru publicz-
nego obrazu Troi, co zresztą czynił przez lata z niebywałym wprost sukcesem.

Rzeczywista dyskusja stała się dopiero wtedy możliwa, gdy krótko po in-
auguracji wystawy w Brunszwiku, z inicjatywy historyka Aleksandra Demandta,
z propozycją wywiadu zwrócił się do mnie Sven Kellerhoff (Berliner Morgen-
post, 13.7.2001). To z kolei zmobilizowało inne media. W wywiadzie tym przed-
stawiłem główne uwagi krytyczne o wykopaliskach w Troi, które w szczegółowej
narracji zawarte są także w tej książce. Natomiast wizję Troi przedstawioną przez
Manfreda Korfmanna określiłem „medialnym balonem gorącego powietrza”.
Zaoferowany przez niego wizerunek osiedla na wzgórzu Hisarlik, datowanego na
czasy brązu, jako ośrodka handlu i metropolię, nazwałem, w wywiadzie dla
Schwäbisches Tagblatt (24.7.2001), „całkowicie absurdalnym” scenariuszem.
Natomiast stosowaną przez niego metodę zestawiania ze sobą źródeł rozrzuco-
nych chronologicznie na przestrzeni dwóch tysięcy lat, uznałem za „wprowadza-
nie w błąd opinii publicznej”. W podobnym artykule prasowym Justus Cobet,
historyk z Essen, zarzucił Manfredowi Korfmannowi podstawowy błąd meto-
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dyczny, ponieważ w wynikach swoich badań chciał odnaleźć ślad opowieści
Homera o Troi.

Jednak i ja popełniłem błąd. Określeniem Däniken, którego Manfred
Korfmann użył w odniesieniu do osoby Eberharda Zanggera, nazwałem jego
samego. Ten zaś nie omieszkał pokazać się w mediach jako osoba wysoce znie-
ważona i zbulwersowana. W Süddeutsche Zeitung 20 sierpnia 2001 roku ukazał
się jednak osobisty list Ericha von Dänikena treści następującej: „Profesor Frank
Kolb rozpowszechnia rzecz niedorzeczną, nazywając swego kolegę Manfreda
Korfmanna ‘Dänikenem archeologii’. Jest tylko jeden Däniken archeologii,
i zaszczyt ten nie podlega podziałowi”. Pod jego wpływem, nie chcąc ryzykować
żadnego sporu prawnego, wycofałem się z używania określenia ‘Däniken’.

Od tego momentu ton wypowiedzi Manfreda Korfmanna, gdy chciał
swoim oponentom, a zwłaszcza Frankowi Kolbowi, dopiec do żywego, stał się
najważniejszą bronią zaczepną i środkiem obrony. Przytoczmy uwagę Uwe
Waltera161: „Dla każdego, kto jest zorientowany, w jaki sposób uczeni XIX wieku
nawzajem obrzucali się różnymi pamfletami, ton dyskusji w sporze o Troję może
wydać się całkiem umiarkowany”. Jest to tym bardziej słuszne, że w sporze tym
nie chodzi o dyskusję naukową w tradycyjnym znaczeniu, lecz o ujawnienie
rażąco lekkomyślnych i wprowadzających w błąd fałszywych danych, a więc
rzecz dotyczy naruszenia reguł dobrej, naukowej praktyki. Wobec takiej sytuacji
ton ten nigdy nie będzie dostatecznie donośny.

Wróćmy jednak do początku sporu o Troję. Mimo że Manfred Kor-
fmann moją krytykę kwestionował „jako perspektywę gabinetowca”, to począt-
kowo reagował w miarę umiarkowanie, przyznał nawet, że odwiedziłem go na
terenie wykopalisk (Südwest-Presse, 24.7.2001). Ale w trakcie narastania sporu
coraz bardziej konsekwentnie uwypuklał różnicę między badaczem przywiąza-
nym do biurka, który nigdy Troi nie widział i dlatego nie rozumie, co to jest
badanie z autopsji, a archeologiem-praktykiem, który tylko dzięki temu może
właściwie ocenić istniejący stan rzeczy. Moją propozycję otwartej dyskusji, przy
okazji wystawy w Brunszwiku (Braunschweiger Zeitung, 25.7.2001), Manfred
Korfmann odrzucił. Zasłonił się oświadczeniem, że wykopaliska finansuje
Niemiecka Wspólnota Badawcza (Deutsche Forschungsgemeinschaft), a jego
eksperci poparli finansowanie projektu. A poza tym, dodał, nikt z naukowców

                                                
161 Walter 2006a, s. 189.
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biorących udział w pracach wykopaliskowych nie wyraził jak dotąd żadnych
wątpliwości co do wyników własnych badań (sic! zob. Main-Echo, Berliner
Zeitung oraz Esslinger Zeitung, 25.7.2001)!

Artykułem zatytułowanym „Wojna Kolba. Kampania przeciwko Kor-
fmannowi, archeologowi z Troi”, zamieszczonym we Frankfurter Allgemeine
Zeitung (26.7.2001), do dyskusji włączył się Michael Siebler. I to w sposób taki,
jak sugeruje to tytuł artykułu. Nie dziwi oczywiście, że posłużył się argumentami
Manfreda Korfmanna. Jak również i to, że publikacjom Justusa Cobeta i Dietera
Hertla odmówił wszelkiej naukowości. Mnie zaś zarzucił, że dopuściłem się
„zniesławienia”. Moją uwagę, że wielu kolegów podziela mój pogląd, poddał pod
wątpliwość.

W odpowiedzi na ten artykuł grupa naukowców, czterej historycy i dwaj
archeolodzy, przesłała w lipcu 2001 roku list do redakcji Frankfurter Allgemeine
Zeitung. Rzecz dotyczy profesorów Hansa Funke, Hansa-Joachima Gehrke, Die-
tera Hertla, Hennera von Hesberga, Karla-Joachima Hölkeskampa i Wolfganga
Schullera. W liście tym stwierdzili, że

polemika Michaela Sieblera z Frankiem Kolbem ma w istocie rzeczy charakter jed-
nostronny i utrzymana jest w stylu wysoce niewłaściwym. Siebler dąży do zdepre-
cjonowania krytyki wizerunku Troi, zaoferowanego przez archeologa Manfreda
Korfmanna, posługując się osobistą zniewagą (…), przywoływaniem formalnych
uzasadnień (…), argumentami z obszaru polityki wobec szkolnictwa wyższego
(…), deprecjonowaniem fachowej krytyki (…). W swojej argumentacji Siebler
wspiera się dobrze już znanymi spekulacjami Manfreda Korfmanna, którego pra-
com wykopaliskowym kibicuje od wielu lat.

Poza tym autorzy listu zarzucili Manfredowi Korfmannowi „stosowanie
niewłaściwej metody” oraz „tworzenie fikcji”. Ich zdaniem „przedstawiając swoje
spekulacje, które nawet trudno jest nazwać hipotezami, jako potwierdzone wyni-
ki badań, sprowadza opinię publiczną wręcz na manowce. Wzywamy Korfman-
na, aby uprzytomnił sobie zasady postępowania naukowego, aby w publicznej
dyskusji w sposób precyzyjny i racjonalny ustosunkował się do wyrażonej wobec
niego uzasadnionej rzeczowej krytyki i do odwołania błędnych stwierdzeń. Od
Michaela Sieblera oczekujemy natomiast, że w przyszłości dyskusję o Troi przed-
stawiał będzie w sposób bardziej wyważony”. Wezwania te jednak nic nie zmie-
niły, chociażby dlatego, że list ten nigdy na łamach Frankfurter Allgemeine
Zeitung się nie ukazał. Uzasadnienie tej decyzji w piśmie z 31.7.2001 roku, pod-
pisane przez redaktora działu felietonów, Patricka Bahnersa, nie pozostawia żad-
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nych złudzeń: „Państwa zarzuty pod adresem pana Sieblera są tak niedorzeczne,
że publikując je, stracilibyśmy wiarygodność w oczach naszych czytelników”.
Zaszczytu publikacji nie doczekał się także ‘list od czytelnika’ (29.7.2001),
Wulfa Raecka, archeologa prowadzącego wykopaliska w antycznym mieście
Priene w zachodniej Azji Mniejszej. Zwrócił on uwagę na słuszność krytyki pod
adresem Manfreda Korfmanna oraz stwierdził: „Mimo że we wspomnianym
artykule M. Siebler wątpi w słuszność wypowiedzi F. Kolba, to jednak wielu
kolegów profesjonalistów, co prawda w swoim kręgu, a nie publicznie, do pro-
wadzącego wykopaliska Manfreda Korfmanna odnosiło się krytycznie. Moim
zdaniem F. Kolb ma rację”. Redakcja nie zdecydowała się na opublikowanie
tego rodzaju ‘listów od czytelników’. Zamiast nich we Frankfurter Allgemeine
Zeitung (11.10.2001) pojawił się polemiczny wobec mojego kolegi Karla-Joachi-
ma Hölkeskampa i mnie artykuł zatytułowany „Dlaczego Däniken?”. Szansy
druku nie miały również listy oprotestowujące tekst Patricka Bahnersa. W ko-
lejnych latach polityka informacyjna Frankfurter Allgemeine Zeitung uległa
pewnemu zrównoważeniu, ale w ostatecznym rozrachunku zawsze jednak z jed-
noznaczną sympatią dla kierownika wykopalisk w Troi.

W chwili, gdy Manfred Korfmann nadawał dyskusji coraz większy wy-
miar emocjonalny, a jednocześnie zdecydowanie odrzucał jakąkolwiek publiczną
dyskusję na temat Troi („w nagrodę otrzymujemy pochwały i baty”, jest to
w całości „dyskusja niepotrzebna”, nie chcemy „żadnego nowego boju o Troję”:
Welt am Sonntag, 26.7.2001), dyrektor Muzeum Krajowego w Brunszwiku
(Braunschweiger Landesmuseum,), Gerd Biegel, zaprosił Manfreda Korfmanna
i mnie do wspólnej dyskusji. Michael Siebler natychmiast to skomentował
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3.8.2001): „Jest rzeczą bardziej niż wątpliwą,
czy właśnie miejsce wystawy może być dobrym tłem dla dyskusji naukowej na
odpowiednim poziomie”. Tym samym decyzja Manfreda Korfmanna była łatwa
do przewidzenia. Oto jego odpowiedź: „Jestem oczywiście gotowy na każdą
dyskusję. Co roku w Tybindze prezentuję, przy okazji tradycyjnego ‘święta tro-
jańskiego’, wyniki badań naukowych ostatniego sezonu. Wykładowi temu towa-
rzyszy zawsze dyskusja, do udziału w której rzecz jasna pana Kolba zapraszam”.
Zarazem, przy pomocy Michaela Sieblera, starał się wywołać wrażenie toczonej
przeciwko niemu kampanii zawiści, a na rzeczowe argumenty odpowiadał
w sposób szczególny: „Aby uzasadnić własne stanowisko, wydaje im się [to jest
oponentom – autor] rzeczą najłatwiejszą zakwestionowanie naszych badań,
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zwłaszcza jeśli dzięki wystawie o Troi mogą zaistnieć w świadomości publicznej”.
Do dyskusji, obok Michaela Sieblera, włączył się również, artykułem w Stuttgar-
ter Zeitung (28.7.2001), także Michael Petersen, hagiograf Manfreda Korfmanna,
oczywiście po myśli swojego świętego. Ten zaś starał się przekonać opinię, że
postawione mu zarzuty uwłaczają nie tylko jemu, lecz także „licznym naukow-
com zaangażowanym w ekspedycji wykopaliskowej (…), wszystkim, którzy Pro-
jekt Troja wspierają, a więc Uniwersytetowi w Tybindze, różnym organizacjom
dotującym badania naukowe i instytucjom państwowym” (Neue Ruhr-Zeitung,
29.7.2001; por. Studia Troica 12, 2002, s. 28). Przynajmniej Uniwersytet Tybiński
uległ tej fali nastrojów, ponieważ debata z dnia 31.7.2001 roku przybrała zupełnie
inny obrót. Michael Petersen ogłosił wówczas w Stuttgarter Zeitung: „Właśnie
profesor archeologii z Tybingi, Manfred Korfmann, wygrał nową wojnę trojań-
ską”. A to dlatego, że do debaty wmieszał się, rzecz niespotykana, ówczesny rek-
tor Uniwersytetu w Tybindze, profesor statystyki, Eberhard Schaich. Wywiadu
postanowił udzielić, zapewne nie bez przypadku, właśnie Michaelowi Peterse-
nowi. Nie zamienił ze mną ani jednego słowa, a mimo to poddał krytyce spowo-
dowaną jakoby przeze mnie, jak to określił, „tonację sporu”, w czym dostrzegł
„naruszenie prestiżu naukowców, zwłaszcza renomowanych archeologów, a prze-
de wszystkim Uniwersytetu w Tybindze”. Wyraził ubolewanie, że dyskusja ta
prowadzona jest wszędzie, „tylko nie tam, gdzie powinna mieć miejsce, to znaczy
w sali wykładowej Uniwersytetu”. Nic jednak nie wskazuje na to, że Eberhard
Schaich chciał już wcześniej, zanim jeszcze Manfred Korfmann zaczął swoją
kampanię prasową, „zesłać” dyskusję do jednej z uniwersyteckich sal wykłado-
wych. Na pytanie, co jego zdaniem „popchnęło historyka starożytności Franka
Kolba (…) do zaatakowania”, padła odpowiedź: „motywacja pana Kolba pozostaje
dla mnie tajemnicą”. I słusznie! Bo w ogóle się o to nie dopytywał. Stanowiska
rektora zapewne nie podzieliło wielu specjalistów, ale tylko Manfred Korfmann,
jego przeciwnicy już nie, mógł publicznie przedstawić swój punkt widzenia.
Przywołajmy wobec tego wypowiedź Ulricha Sinna, archeologa z Würzburga,
prowadzącego badania wykopaliskowe w Olimpii: „Korfmannowi udało się,
rzucając na szalę cały swój autorytet oraz skutecznie ‘ustawiając’ media, prze-
transmitować do opinii publicznej swoją wizję Troi” (Stern, 1-2.8.2001).

Tymczasem Eberhard Schaich odsłonił oblicze. Nawet zarzut wprowa-
dzania w błąd, podnoszony także przez wspomnianych wyżej kolegów, uznał za
efekt „tonacji (sporu), co powoduje, że każdy rzeczowy argument odsuwany jest
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na plan dalszy”. Wyraził obawę, że spór o Troję wpływa ujemnie nie tylko na
wizerunek Uniwersytetu Tybińskiego, a zwłaszcza nauk o kulturze: pęknięty
obraz Troi może także zniechęcić sponsorów. „Finansowanie uzależnione jest od
odpowiedniego poziomu nastrojów”. „Istnieje realne ryzyko, że donatorzy będą
się stopniowo wycofywać”. Wystąpienie Kolba, uznał, jest dla Uniwersytetu
„bardzo, bardzo szkodliwe” (Schwäbisches Tagblatt, 4.8.2001). Uznając, że finan-
sowe i polityczne interesy są ważniejsze od naukowej krytyki, Eberhard Schaich
złamał etyczną zasadę niezależności badań naukowych. Tę naganną postawę
zachowywał przez kolejne miesiące i lata.

Jednostronne poparcie, uzyskane z strony rektora, na nic się przydało.
Atmosfera wokół osoby Manfreda Korfmanna wyraźnie zgęstniała. Nawet
w Stuttgarter Zeitung, dotąd zasypywanej komentarzami Michaela Petersena,
pojawił się ktoś inny. Chodzi o Rolfa Spinnlera, który słusznie zauważył, że
Korfmannowy „projekt badań wykopaliskowych i związana z nim wystawa (…)
swą siłę przyciągania” zawdzięczają „podporządkowaniu” tezie, że odsłonięte na
wzgórzu Hisarlik osiedle z okresu brązu jest identyczne z Troją Homera. Rolf
Spinnler skrytykował Joachima Latacza, którego teoria, przedstawiona na sym-
pozjum, odbywającym się równolegle z wystawą w Stuttgarcie, „przyprawiła
o ból głowy nie tylko specjalistów”, lecz także „wywołała, ze względu na zawarte
w niej niedorzeczności, rozterkę wśród słuchaczy spoza ich kręgu” (Stuttgarter
Zeitung, 4.8.2001). W tym czasie Manfred Korfmann zmobilizował swój wyko-
paliskowy zespół do wydania wspólnego oświadczenia (Schwäbisches Tagblatt,
7.8.2001) i nakłonił dziekana swego wydziału do wyrażenia insynuacji, że moja
krytyka dotycząca Troi ma związek z rywalizacją między wydziałami, a w tle
kryje się redukcja stanowisk. Zarówno on, jak i trzej współpracownicy Manfreda
Korfmanna sięgnęli po wzmocniony repertuar zniewag, aby tylko odwrócić uwa-
gę od sprawy zasadniczej (Schwäbisches Tagblatt, 9.8.2001). List tybińskiego
starożytnika-orientalisty Wolfganga Rölliga, przeciwko przecenianiu Projektu
Troja i przeciwko zakazowi krytyki, skierowany do tegoż dziekana (9.8.2001),
nie wywołał żadnej reakcji. Zasługuje jednak na uwagę fakt, że poza członkami
‘trojańskiej’ ekspedycji i tybińczykami, na korzyść Manfreda Korfmanna nie
wypowiedział się żaden prahistoryk lub archeolog.

W międzyczasie bazylejski grecysta Joachim Latacz znalazł wsparcie w ga-
zecie Basler Zeitung, a ściślej w osobie dziennikarki Marion Benz, zaufanej propa-
gatorki jego poglądów (Basler Zeitung, 9.8.2001, 24.8.2001). Głos zabrali również
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angielscy przyjaciele Joachima Latacza i Manfreda Korfmanna, filolog Martin
West z Oksfordu, znawca Homera, oraz badacz starożytnej Anatolii z Londynu,
David Hawkins. We Włoszech na łamach Corriere della Sera (29.2.2002) debatę
zreferował A. Domenici, przedstawiając główne punkty sporu i argumenty z obu
stron. Głos zabrała również, jakżeby inaczej, prasa turecka, oczywiście popierając
Manfreda Korfmanna (Cumhurriyet z 31.8.2001). Doszły do tego programy tele-
wizyjne i radiowe, przy czym pamiętajmy, że w przypadku reportaży filmowych
przewagę ma zawsze ten, do kogo należą wykopaliska, rozgrywa bowiem na włas-
nym terenie. W audycjach radiowych z reguły starano się oddać rację każdej ze
stron. Również dziennik Die Welt udostępnił swe łamy obu stronom, historykowi
starożytnikowi Karlowi-Joachimowi Hölkeskampowi i Joachimowi Lataczowi
(8.8.2001i 1.9.2001). W tej sytuacji redakcja Frankfurter Allgemeine Zeitung nie
mogła dłużej stać na uboczu i również zgodziła się na opublikowanie głosów kry-
tycznych wobec Manfreda Korfmanna, w tym wypadku Wolfganga Schullera
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.9.2001). W Stuttgarter Zeitung (27.9.2001)
ukazał się wyważony artykuł Dietera Kapffa, ze słuszną krytyką: „Można odnieść
wrażenie, że Korfmannem kieruje euforia, ale przede wszystkim, inspirowany
z zewnątrz, posuwa się do zuchwałości. Dzieje się tak za sprawą poglądów innych
naukowców, wielkiego oddźwięku w mediach i opinii publicznej oraz w następ-
stwie oczekiwań sponsorów i protektorów”. Dieter Kapff wytknął interpretacjom
Manfreda Korfmanna podtekst polityczny, a dokładniej to, że korzeni kultury
europejskiej szuka w Troi, co jest „znakiem przesadnej uniżoności” wobec Turcji,
stwierdził. Manfred Korfmann konsekwentnie jednak odmawiał jakiejkolwiek
dyskusji, nie zgodził się na przykład na propozycję rozgłośni radiowej Norddeut-
sche Rundfunk na wystąpienie w dyskusji z Dieterem Hertlem. Jemu, który
uczestniczył w początkowej fazie tybińskich badań wykopaliskowych w Troi, oraz
mnie, zarzucił, że „żadni z nas fachowcy” (Frankfurter Allgemeine Zeitung,
25.9.2001). Bezustannie wzywał, abyśmy przyjechali na teren wykopalisk i obejrzeli
ową wielką ilość domów, które odsłonił. Był to najzwyczajniejszy populizm, po-
nieważ datowane znaleziska, zwłaszcza ceramika, dzięki którym można było
określić wiek murów domów, zostały usunięte. Inaczej mówiąc: to nie spojrzenie
w archeologiczny wykop stanowi podstawę dyskusji naukowej, lecz publikacje
pozyskanych materiałów i efektów badań. Zawarte w Studia Troica sprawozda-
nia z prac wykopaliskowych zarówno Dieter Hertel, jak i ja osobiście, przeczyta-
liśmy o wiele bardziej wnikliwie niż sam Manfred Korfmann.
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A ponieważ odrzucił on propozycję dyskusyjnego spotkania ze mną,
pojawiły się oddzielne zaproszenia do wygłoszenia wykładu. Manfred Korfmann
starał się usilnie, wykorzystując wszelkie możliwe środki nacisku, nakłonić dyrek-
tora Muzeum w Brunszwiku do anulowania mojego wykładu. W oświadczeniu,
dostępnym w Internecie, Gerd Biegel zakomunikował, że Manfred Korfmann nie
tylko że mnie oczernił, to jeszcze naciskał na niego, nawet kanałami polityczny-
mi (ze strony jednego z deputowanych do Bundestagu): zagrożono mu, że straci
posadę dyrektora Muzeum, jeśli podtrzyma skierowane do mnie zaproszenie.
Gerd Biegel nie dał się złamać. O polityczno-partyjnych powiązaniach Manfreda
Korfmanna nie ma co mówić, było to coś oczywistego (zob. wyżej, s. 49, 259).
Również później pojawiła się z jego strony próba zablokowania wykładu Dietera
Hertla, który badacz ten wygłosił przy okazji wystawy o Troi w Bonn. Szczęśliwie
Muzeum nie poddało się żadnym naciskom162.

Wykład wygłosiłem (wreszcie) 2 października 2001 roku w auli Uniwer-
sytetu w Brunszwiku, przed liczną publicznością (echo tego zob. Hannoversche
Neue Presse, Hannoversche Allgemeine, Braunschweiger Zeitung, 4.10.2001).
Kilka dni później, 11.10.2001, w Katedrze Brunszwickiej wystąpił Manfred
Korfmann, na wykład przyszło około tysiąca osób. Zaskoczenie mediów było
jednak kompletne (zob. Braunschweiger Zeitung, 13.10.2001), ponieważ prele-
gent w ogóle nie wypowiedział się na zaanonsowany temat, nie padło ani jedno
słowo na temat Troi. Wśród słuchaczy rozkolportowano ulotkę z informacją, że
jakakolwiek dyskusja na temat «Troi» jest zbędna. Zamiast tego mówił o miejscu
Turcji w Europie. Najważniejsze tezy tego wykładu zostały wyżej przytoczone
(s. …). A dziennikarz Martin Jasper tak oto opisał atmosferę w Katedrze:
„A Korfmann? Przybył także. Aby wygłosić wykład końcowy. Napięcie było du-
że, potężna romańska Katedra Brunszwicka wypełniona po brzegi. A co on robi?
Zamiast przystąpić z rozmachem do kontrataku, do znudzenia mówi nie na te-
mat (…), wygłosił mowę na rzecz przyjęcia Turcji do Unii Europejskiej, co pozo-
stawało w bardzo odległym związku z Troją, a co z zarzutami jego oponentów
miało tyle wspólnego, co nic” (Bonner Generalanzeiger, 3-4.11.2001).

                                                
162 Oświadczenia G. Biegela i D. Hertela w Internecie: http://www.unituebingen.de/fileadmin/

Uni_Tuebingen/Fakultaeten/PhiloGeschichte/Historisches_Seminar/Alte_Geschichte/Troia/troia2
anlage9.pdf; http://www.unituebingen.de/fileadmin/Uni_Tuebingen/Fakultaeten/PhiloGeschichte/
Historisches_Seminar/Alte_Geschichte/Troia/troia2anlage10.pdf.
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W wywiadzie dla czasopisma Literaturen (10. 2001) manipulacją plana-
mi Troi (zob. wyżej, s. 237) obciążył swojego rysownika, a winę za kształt tak
często krytykowanego modelu Troi VI, pokazywanego na wystawie, zrzucił na
Krajowe Muzeum Archeologiczne (Archäologisches Landesmuseum) w Stutt-
garcie. Ale model ten wykonano przecież na podstawie szczegółowych danych
zespołu Projektu Troja, w ścisłej współpracy i uzgodnieniach z dr. Wolfgangiem
Zöllerem (Pracownia Architektoniczna, Stuttgart) oraz prof. Wolfgangiem
Knollem (Wydział Architektury Uniwersytetu w Stuttgarcie), przy czym w pra-
cach tych aktywnie uczestniczyli Manfred Korfmann i jego współpracownicy.
W liście otwartym, a następnie w oświadczeniu, zamieszczonym w Internecie,
obaj architekci zarzucili Manfredowi Korfmannowi bezczelne kłamstwo. Ale nie
te opisane w liście knowania zasługują na szczególną uwagę. Wykonany przez
specjalistów ze Stuttgartu, całkowicie bezpłatnie, wirtualny model Troi VI został
odsunięty na bok. W miejsce tego Manfred Korfmann zlecił berlińskiej firmie
Art + Com wykonanie (wirtualnej) rekonstrukcji cytadeli i jej otoczenia. Miało
to bowiem stać się podstawą do starań o wielki, wielomilionowy grant w ramach
rządowego projektu wirtualnej rekonstrukcji odsłoniętych obiektów archeolo-
gicznych. Poza tym prace wykonane przez Uniwersytet Stuttgarcki polecił jeszcze
raz opodatkować, co pozwoliło mu jedną trzecią zagarnąć na rzez swojego Pro-
jektu Troja163.

We wspomnianym wywiadzie dla Literaturen Manfred Korfmann przed-
stawił dyskusję wokół Troi jako spór między historykami starożytności z jednej
a archeologami i ewentualnie prahistorykami z drugiej strony. Zasugerował, że
zderzyły się ze sobą różne ‘szkoły myślenia’. A przy okazji swoje wcześniejsze
opisywanie Troi jako gniazda piratów przypisał oponentom, mimo że ci nigdy
takiego określenia nie użyli. Przeciwnikom zarzucił, że stworzyli „frakcję helleń-
ską”, składająca się z osób, które nie postrzegają Troi z perspektywy wschod-
niej164. Wytworzona taktyczna fikcja, że jakoby w sporze stanęli naprzeciw siebie
                                                

163 Z otwartym listem Dr. W. Zöllera z Pracowni Architektonicznej (Service für Architekten)
z 18.3. 2003, można zapoznać się w Internecie: http://www.unituebingen.de/fileadmin/Uni_Tuebingen/
Fakultaeten/PhiloGeschichte/Historisches_Seminar/Alte_Geschichte/Troia/troia2anlage3.pdf; oświad-
czenie internetowe: http://www.dr.zoeller.de/troia.html.

164 Jak skutecznie Manfred Korfmann przekręca fakty można zauważyć na przykładzie stwier-
dzenia Cline’a (zob. przypis 16), s. 16, że jakoby Frank Kolb nazwał Troję "a trivial nest of pirates at
the margin of civilization"; przebieg wywiadu w Literaturen wskazuje, że jego scenariusz, łącznie ze
wstępem i pytaniami, przygotowany został w całej rozciągłości nie przez dziennikarkę Sigrid
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historycy starożytnicy i archeolodzy / prahistorycy, wzmocniona została próbą
Joachima Latacza (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9.10.2001) wyniesienia Korf-
manna na niewyobrażalne podium, ze względu na rzekomo jego większą wiedzę
archeologiczną, zwłaszcza jako archeologa-praktyka. Próba ta jednak została
zniweczona, gdy Ulrich Sinn, archeolog prowadzący badania wykopaliskowe
w Olimpii, w wykładzie, wygłoszonym 5.12.2001, wskazał „na odrzucane poglą-
dy (tych) archeologów”, którzy sobie Troję VI na wzgórzu Hisarlik „inaczej wy-
obrażają” niż Manfred Korfmann (Lohrer Echo, 7.12.2001). Jestem wdzięczny
redakcji Süddeutsche Zeitung za to, że stworzyła mi możliwość obszerniejszego
przedstawienia mojego krytycznego stanowiska wobec tybińskich wykopalisk
w Troi. Dzięki temu mogłem też wskazać na „niewydolność metodyczną, zwią-
zaną z brakiem otwartej dyskusji interpretacyjnej, na oczywiste naruszanie zasad
naukowej interpretacji”. Zwłaszcza sporo uwagi poświęciłem wcześniejszym
próbom Manfreda Korfmanna uzasadnienia rzekomego przeciwieństwa między
historykami starożytności a archeologami różnicą w metodzie pracy, różnicą,
którą – według jego własnych słów – jest „dyskrecja” (Süddeutsche Zeitung,
8.1.2002).

Aby zmusić Manfreda Korfmanna do dyskusji naukowej, już latem 2001
roku zaproponowałem rektorowi Uniwersytetu Tybińskiego zorganizowanie
w Tybindze dwudniowej konferencji o Troi (Schwäbisches Tagblatt, 11.8.2001).
Jego problemem było przekonanie do tego Manfreda Korfmanna, a to okazało
się bardzo trudne. Chciał on bowiem konferencję ograniczyć do dwóch godzin,
za zgodą rektora (Schwäbisches Tagblatt, 25.10.2001). Swój udział w konferencji
uzależnił przy tym od moich przeprosin oraz zażądał „deklaracji honoru” (Reut-
linger Generalanzeiger, 19.10.2001).

                                                                                                                     
Löffler, lecz Manfreda Korfmanna i/lub raczej przez Joachima Latacza; tylko z tej perspektywy
można bowiem zrozumieć komplement Korfmanna pod adresem Sigrid Löffler, że jest „zdumie-
wająco dobrze przygotowana” (na ulotce, rozpowszechnionej przy okazji wykładu Korfmanna
w Katerze Brunszwickiej 11.10.2001 oraz w Studia Troica 12, 2002, s. 29); z tym samym stylem
wiąże się określenie W.-D. Niemeiera terminem „neutralna osoba postronna” (tak Joachim Latacz
2005, s. 14), gdy ten w rzeczywistości okazał się, w trakcie konferencji o Troi (zob. niżej, s. 279),
gorliwym protagonistą frakcji Korfmann-Latacz; krótko potem wygłosił w Atenach wykład,
w którym, jak stwierdziła obecna na nim słuchaczka, z takim entuzjazmem bronił tezy o rzeko-
mym murze obronnym miasta dolnego, że – co w międzyczasie stało się zrozumiałe – pod znakiem
zapytania postawił własną, nie wywierającą specjalnego wrażenia, zdolność oceny faktów; podobno
zirytował publiczność twierdzeniem, że Kolb nigdy nie widział wykopalisk Korfmanna.
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Roszczenie to poparł Michael Siebler we Frankfurter Allgemeine Zeitung
(30.10.2001). Ostatecznie doszło jednak, w rozmowie między rektoratem, Man-
fredem Korfmannem a mną, do porozumienia w sprawie zorganizowania konfe-
rencji o Troi na Uniwersytecie w Tybindze w terminie 15-16 lutego 2002. Umowa
przewidywała, że każdy z nas może zaprosić po dwóch referentów, którzy będą
mówić o różnych aspektach związanych z problemami wokół Troi. Wbrew sta-
nowisku Joachima Latacza, Manfred Korfmann musiał odstąpić od żądania ode
mnie deklaracji honoru165.

Manfredowi Korfmannowi udało się wywrzeć zasadniczy wpływ na
organizację konferencji, co jest prawdziwym dowodem jego niebywałego talentu.
Uczynił wszystko, aby właściwy temat sporu, jego wykopaliska, odsunąć na bok.
Wyglądało to tak, że gdy zaproszeni przeze mnie prahistoryk oraz reprezentant
środowiska archeologii Bliskiego Wschodu, Bernhard Hänsel i Harald Haupt-
mann, a także archeolog Dieter Hertel oraz moja skromna osoba, mówiliśmy
o różnorodnych aspektach prac wykopaliskowych i ich wynikach, to Manfred
Korfmann wręcz przeciwnie: nie wygłosił żadnego wykładu naukowego, a w wy-
stąpieniu mówił tylko o tym, jak bardzo został znieważony. Do wyników badań
wykopaliskowych w dwudziestominutowym referacie nawiązał jedynie Peter
Jablonka, jego asystent. Temat przewodni konferencji brzmiał „Troja z perspek-
tywy orientalisty starożytnika i badań nad Homerem” i dobrane pod tym kątem
referaty miały wywołać u publiczności wrażenie, że wszystko jest kwestią inter-
pretacji. W trakcie wystąpienia Petera Jablonki słuchacze mogli jednak dojść do
wniosku, że dotyczy to również wyników prac wykopaliskowych. Konferencja,
moderowana przez Richarda Kannichta, filologa klasycznego, Wolfganga Rölliga,
orientalistę starożytnika, oraz Georga Wielanda, teologa, przebiegała w napiętej
atmosferze. „Perełką” konferencji stał się wykład specjalisty od czwartorzędu,
Petera Uepmanna, który posunął się do stwierdzenia, że historycy starożytnicy
stoją plecami do ściany, skazani wyłącznie na swoje stare źródła pisane, podczas
gdy to archeologia, dzięki nowym odkryciom, dociera do prawdy. W dyskusji
końcowej Manfred Korfmann wyznał, że jest mu obojętne, czy Troję nazwiemy
miastem rezydencjonalnym, czy handlowym, miastem czy wsią lub jakoś tam

                                                
165 O żądanej i rzekomej deklaracji honoru zob. Korfmann, Studia Troica 12, 2002, s. 28; Latacz

2005, s. 13; zob. dla odmiany Schwäbisches Tagblatt, 24.4.2001; Joachim Latacz kierował się
oszczerczymi intencjami, skoro ogłosił fałszywie, że rektor Uniwersytetu Tybińskiego udzielił mi
upomnienia (Latacz 2005, s. 350 przypis 1; tam też dalsze insynuacje, s. 13 i 354 przypis 22a).
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jeszcze, najważniejszą bowiem dla niego rzeczą i tak jest to, że prowadzi wyko-
paliska i że jego karawana jedzie dalej. Po tej wypowiedzi Dieter Kapff sformuło-
wał życzenie (Stuttgarter Zeitung, 18.2.2002), aby w tej karawanie ktoś młodszy
stał się poganiaczem wielbłądów.

Konferencja pokazała także, że standardowy dyskurs naukowy nie ma
szans na przebicie się do mediów, nie był w stanie poruszyć także Manfreda
Korfmanna. Zarzutów, które Bernhard Hänsel i Harald Hauptmann, w końcu
koledzy po fachu, postawili kierownikowi wykopalisk w Troi, obecni na konfe-
rencji przedstawiciele mediów w ogóle nie przyjęli do wiadomości. Również na
Manfredzie Korfmannie i Joachimie Lataczu krytyka uznanych fachowców nie
zrobiła żadnego wrażenia. Reakcja mediów podczas konferencji była, co natural-
ne, różnoraka, ale w ostatecznym rozrachunku dla Manfreda Korfmanna nieko-
rzystna. W gazecie codziennej Die Welt (18.2.2002) Berthold Seewald napisał, że
archeolodzy pracujący w Troi nie są w stanie udowodnić tezy o istnieniu gęsto
zasiedlonego miasta dolnego i jego szeroko rozbudowanych dalekosiężnych
kontaktów handlowych – „i to na najlepiej w skali świata przebadanych ruinach.
Dlatego nie ma co się dziwić, że w rezultacie ‘Trojanie’ odtrąbili (zapewne tym-
czasowo) taktyczny odwrót. Aż do odwołania Troja przestaje być potęgą han-
dlową, nie ma więcej mowy o gęsto zasiedlonym mieście dolnym, znaleziska
z różnych epok nie będą już wrzucane do jednego worka. Korfmannowi jest
w końcu obojętne, czy to, co wykopie, nazwie miastem, metropolią handlową,
czy rezydencją. Najważniejsze jest, uważa, że kopie. O terminologię niech kłócą
się inni. Jego karawana jedzie dalej. Spór stał się w końcu skandalem (…). Korf-
mann uzurpował sobie prawo reprezentowania wszystkich prahistoryków
i przyjmuje za afront, jeśli wyniki jego pracy są krytycznie komentowane przez
przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. Prahistorycy pracują inaczej,
stwierdza. Tylko jak? Poprzez niezwłoczne wyciąganie, na podstawie niewielkich
pozostałości murów, wniosku o istnieniu miast na miarę hanzeatyckich metro-
polii? Czy dotychczasowe badania wykopaliskowe, przedstawione w dziesięciu
tomach Studia Troica, mamy też potraktować jako ‘zwykłe publikacje wstępne’?
Odrzucanie wspólnych kategorii i standardów nie przysparza interdyscyplinar-
nemu dialogowi wokół Troi żadnych korzyści. Część opinii publicznej widzi to
jednak inaczej. Popiera odważnego archeologa, przeciwna jest ostrej retoryce
historyka Kolba. To w końcu przecież Korfmann nową pożywką wzbogaca jej
świat fantazji. Mity tego potrzebują. Ale z nauką nie ma to jednak zbyt wiele
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wspólnego”. Straty monopolu na interpretację wyników badań oraz prestiżu,
niewątpliwy efekt tej konferencji, protagoniści Manfred Korfmann i Joachim
Latacz nie chcieli jednak przyjąć do swej świadomości. Przeciwnie, zaatakowali,
by swemu przedsięwzięciu przywrócić poważanie. Joachim Latacz wykorzystał
łamy Frankfurter Allgemeine Zeitung jako forum ośmieszania, przy pomocy
nieprawdziwych stwierdzeń, niemiłych mu tez przeciwników, a na zakończenie
dyskusji oświadczył: „Dalsze zajmowanie się tą tematyką na gruncie profesjonal-
nym uważam za całkiem, ale to całkiem niepotrzebne (…). Każdy rozsądnie
myślący słyszał i widział już dostatecznie dużo (…). Niech to błędne koło się
kręci wokół własnej osi. Czas najwyższy wrócić do pracy”. Tym razem redakcja
poprosiła Hartwina Brandta, historyka starożytnika, aby skorygował przekłama-
nia Joachima Latacza dotyczące przebiegu konferencji poświęconej Troi, ale i tak
o końcową wypowiedź poproszono archeologa Wolfa-Dietricha Niemeiera, któ-
ry w trakcie obrad gorliwie trzymał stronę Manfreda Korfmanna. Jednak poza
tym, że było „dużo dymu, a mało ognia”, niczego więcej sobie nie przypominał.
Gdyby miał na uwadze prezentację rzekomych wyników badawczych ekipy tro-
jańskiej, to wrażenie można by uznać za właściwe (zob. Frankfurter Allgemeine
Zeitung: 22.2.2002, 26.2.2002 i 16.3.2002).

Times z 25 lutego 2002 roku opublikował wypowiedź Davida Hawkinsa,
zwolennika Manfreda Korfmanna, że jakoby podczas konferencji doszło do wal-
ki na pięści. Ciekawe, że poza nim nikt czegoś takiego nie zauważył. Natomiast
dla Erice’a Cline’a, stojącego po tej samej stronie, było jasne, że to rzekome starcie
na pięści rozegrało się bezpośrednio między Korfmannem a Kolbem. Pokazuje
to, przy pomocy jakich nieeleganckich środków dążono do zdyskredytowania
konferencji o Troi, którą zresztą Eric Cline określił jako część „śmiesznego spo-
ru”166. Dla odmiany Eberhard Zangger zarzucił Korfmannowi, że pisemne pod-
sumowanie jego tez, przedstawione na zakończenie konferencji o Troi, było na
poziomie „poniżej oczekiwań wobec studenta drugiego semestru (…)”. Uczest-
nicy dyskusji mieli wrażenie, że mają przed sobą archeologa-praktyka, który
sprawiał wrażenie, że nie ma specjalnego pojęcia ani o celu swego projektu, ani
o przeprowadzonych w jego ramach szczegółowych badaniach, a przy wypowie-

                                                
166 Cline (zob. przypis 16), s. 15-16: „an unseemly bout of fisticuffs between Korfmann and

Kolb” oraz „ridiculous controversy”; do jakiego stopnia stwierdzenia tego typu mogą „zacząć
własne życie”, pokazuje także wypowiedź Morrisa 2006, s. 291: „Only Troy could bring learned
professors to fisticuffs at international congresses”.
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dziach rzeczowych ciągle potrzebował pomocy swego asystenta Petera Jablonki
(…). W mowie końcowej Kolb zaapelował o więcej naukowości w badaniach
archeologicznych, a mniej archeofantazji. Bo po co kopać, skoro bez jedno-
znacznych wyników badań wykopaliskowych i tak o danym stanowisku arche-
ologicznym można powiedzieć to, co uważa się za stosowne?”

Ale i Joachim Latacz dał z siebie wszystko, by krytycy jego protegowane-
go Manfreda Korfmanna nie byli już w stanie „osłabiać go swą miażdżącą dyna-
miką” (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.02.2002). Sposób, w jaki bazylejski
grecysta próbował słowa te wprowadzić w czyn, przekroczył jednak możliwości
percepcji Bertholda Seewalda; zszokowało go, „że akurat filolog klasyczny uważa
spotkanie w Tybindze za zbędne i że twierdzi, że w przyszłości dla dobra ‘no-
wych badań nad Troją’ korzystne będzie unikanie takiej krytyki. Ostatecznie,
uważa Latacz, nikt nie jest w stanie przedłożyć jednoznacznego dowodu, że Troja
nie była miastem handlowym. To krytyk, jego zdaniem, musi wykazać, że miej-
sce to nie było wielkim miastem, a nie odkrywca udowadniać prawidłowości
swych badań. Wynika z tego, że najwyraźniej nowe badania nad Troją doprowa-
dzić mają do zasadniczej zmiany paradygmatycznej w obrębie nauk o starożytnoś-
ci. A przynajmniej z wolna staje się jasne, że na najlepiej w świecie przebadanym
rumowisku kopie się w stylu Indiany Jonesa. Jeśli archeologia chce pozostać dys-
cypliną naukową, to za tym spotkaniem tybińskim powinno szybko dojść do
debaty nad metodą badawczą” (Die Welt, 28.2.2002).

Ale tego rodzaju krytyka nie była rzecz jasna w stanie wstrząsnąć Man-
fredem Korfmannem i Joachimem Lataczem. Dla propagowania swojego wize-
runku Troi wykorzystali w szczególności czasopisma i magazyny. Wyważona
postawa, związana z konferencją o Troi, poszła teraz, jak przewidział to Berthold
Seewald, całkowicie w odstawkę. Nastąpił konsekwentny powrót na dawne pozy-
cje, ale bez nowych rezultatów badawczych. Przytaczanie, nawet w sposób po-
bieżny, artykułów z dzienników, czasopism i magazynów, także spoza Niemiec,
które w związku z «Troją» i sporem o Troję ukazały się od roku 2002 do chwili
wydania tej książki (2010), mija się z celem.

Trzeba przyznać, że zwłaszcza w programach telewizyjnych i czasopis-
mach propaganda Korfmannowego wizerunku Troi zyskała całkowitą akcepta-
cję. Oto w tygodniku Die Zeit (11.12.2008) Joachim Latacz nazwany został
„czujnym strażnikiem Troi”. Nie zabrakło także kłamliwych oszczerstw, cho-
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ciażby w artykule o Troi autorstwa Manfreda Korfmanna w siódmym i ósmym
wydaniu bedekera po Turcji167.

W marcu roku 2004 Manfred Korfmann został Turkiem i przyjął imię
Osman. W tureckiej gazecie Radikal (15.8.2004) wyznał, że od momentu przyjęcia
obywatelstwa tureckiego czuje się jak nowonarodzony, jakby się właśnie ożenił,
jakby zdobył drugą żonę. To odczucie wschodniego wielożeństwa zainspirowało
go zapewne do nowych poprawnych politycznie odczuć: „Dla Homera Iliada
zawsze była pamfletem na rzecz pokoju”; należy do tego także ekologia: „Z ziemi
wydobywamy historię w jej pełnym ekologicznym, ekonomicznym i społecznym
kontekście” (Die Tageszeitung, 7.5.2005)168.

Wczesna śmierć Manfreda Korfmanna nastąpiła w sierpniu 2005 roku.
Na jakiś czas wyciszyło to dyskusję wokół Troi. Krytykę zastąpił pietyzm i wyra-
zy czci. Rok później ukazał się zbiorowy tom studiów o Troi, jeszcze pod jego
redakcją. Podczas gdy zdaniem Svena Kellerhofa (Die Welt, 19.3.2007) można
znaleźć w nim dowody „podważające powagę badań zespołu Korfmanna”, to dla
odmiany Dieter Bartetzko uznał (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.3.2007),
że Manfred Korfmann zweryfikował „marzenie Schliemanna o wielkiej, bogatej
Troi”.

Po jego śmierci wykopalisk nie przerwano, kierownictwo objął Ernst
Pernicka. Myśląc bowiem o przyszłej emeryturze, Manfred Korfmann zatrosz-
czył się o losy ekspedycji. W uzgodnieniu z rektorem Eberhardem Schaichem
postanowił, że profesurę po nim w zakresie archeologii pra- i wczesnodziejowej
obejmie osoba niezwiązana profesjonalnie ze środowiskiem i ona obejmie kie-
rownictwo wykopalisk. Ernst Pernicka jest chemikiem, zajmuje się archeometrią
metali, potrzebną przy ustaleniu ich pochodzenia i wieku. W oczach Manfreda
Korfmanna w pełni się do tego nadawał, ponieważ stosowne kwalifikacje zdobył
przez długie lata współpracy na wykopaliskach, a także dzięki swoim wypowie-
dziom w trakcie sporu o Troję. Na przykład w wywiadzie dla Dresdener Neueste
Nachrichten (8.7.2003) uznał, że «Troja» była „ważnym miejscem międzynaro-
dowej wymiany handlowej”, i że nie tylko cynę, ale również miedź, sprowadzano

                                                
167 Bedeker „Türkei”, 8. wyd., 2006, s. 632 ze sprostowaniem.
168 Z tureckiego obywatelstwa Korfmanna prześmiewał się Dieter Kapff: „Czytelnicy Karola

Maya znają to: Bey Osman bin Korfmann (…). Chwilowo kopie w Gruzji. Dlatego w Tybindze
oczekuje się, że wkrótce zaskoczy swą publiczność wyznaniem: ‘Jestem Gruzinem’. Niech żyje
Manfred Osman Josip Korfmannadze! Czy coś w tym stylu…” ( Stuttgarter Zeitung,15.4.2004).
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na Hisarlik „z Azji Środkowej”. Wyraził też przekonanie, że „większość pięknie
zdobionej ceramiki mykeńskiej (…) rzeczywiście pochodzi z Myken”. Ale dajmy
temu już pokój169. Poza tym Ernst Pernicka dowiódł, przy okazji dyskusji na
temat Dysku z Nebry, że potrafi nie tylko docenić znaczenie mediów, ale także
zrobić z nich właściwy użytek. Manfred Korfmann miał więc podstawy aby są-
dzić, że w jego osobie zyska właściwego następcę.

 Nie pomylił się. Ernst Pernicka całkowicie w duchu swego poprzednika
wykorzystuje, od roku 2005, stworzoną przez niego „sieć powiązań”. Dopiął tego,
że w mediach określany jest archeologiem, a już w trakcie pierwszej swej kampa-
nii wykopaliskowej na Hisarliku zakomunikował światu o sensacyjnym odkry-
ciu. W tygodniku Die Zeit (7.9.2006) pojawiła się informacja, podana przez
Hakana Baykala, że Ernst Pernicka „odsłonił wykuty w skale grób, który mógł
być częścią systemu obronnego otaczającego miasto dolne. Oznacza to, że osiedle
zewnętrzne było silnie chronione”. Po Carlu W. Blegenie i Manfredzie Kor-
fmannie jest to trzeci odkrywca tak zwanego rowu obronnego (fosy), a jak
z przywołanego artykułu wynika, dzięki temu pojawiły się „nowe dowody” po-
zwalające określić wielkość osiedla. Dziennikarz z Die Zeit zwrócił uwagę na
fakt, że Ernst Pernicka, który już w pierwszej kampanii zapewnił sobie tytuł ar-
cheologa, „unika określania osiedla kontrowersyjnym atrybutem ‘miasto’. Chce
w ten sposób zapobiec potencjalnym zarzutom, że jest badaczem lubującym się
w spekulacjach”. Skrupuły te jednak, ze względu na pojawienie się, jak uznał,
wystarczającej ilości dowodów, szybko poszły na bok!

Ale jeszcze nie w kampanii roku 2007, którą, jak to określił Raimund
Weible w Schwäbisches Tagblatt (27.10.2007), poświęcił na „mozolne poszukiwa-
nie rowu”, i to mimo tego, że jakoby wszystko zostało już wcześniej dowiedzione!
Tylko znający się na rzeczy z łatwością mógł zrozumieć, że artykuł zamazuje nie-
powodzenie kampanii, a tak naprawdę ostatnia próba odnalezienia upragnione-

                                                
169 Nie ma wątpliwości, że z importu pochodziły tylko niektóre egzemplarze spośród znalezio-

nych na wzgórzu Hisarlik mykeńskich naczyń ceramicznych bądź ich fragmentów, ale nawet te nie
dotarły wprost z Myken (zob. wyżej, s. 185-186, 192, 207); miedź sprowadzano wówczas nie tylko
z Cypru, ale także z Bałkanów; Ernst Pernicka w tomie Troja 2006, s. 351-351 jako możliwe kierunki
pochodzenia cyny wskazuje „(obok Azji Środkowej, Kornwalii, Saksonii, północno-zachodniej
Hiszpanii) dopiero niedawno zidentyfikowane jej złoża w Afganistanie, Uzbekistanie i Tadżykista-
nie”; co prawda badania wskazują, że tamtejsze kopalnie cyny „są o pół tysiąca lat młodsze od
trojańskich brązów; niemniej te nowe dane stanowią ważny krok w wyjaśnieniu jednej z najtrud-
niejszych zagadek archeologii”. Coś w sam raz dla Latacza!
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go śladu muru obronnego miasta dolnego, w miejscu przylegającym do cytadeli,
skończyła się fiaskiem. Bez owijania w bawełnę efekt tej kampanii przedstawiony
został w Reutlinger Generalanzeiger (30.10.2007): „Dwudziesta kampania ery
Korfmanna również nie przyniosła trojańskiemu zespołowi upragnionego sukcesu
(…). Mur miejski, dochodzący, co zakładał Korfmann, do cytadeli, nie istnieje”.

Przed rozpoczęciem kampanii wykopaliskowej latem 2008 roku Ernst
Pernicka narzekał na „trudną dolę badacza”, ponieważ, jak to określił, „w Troi
zawsze jesteśmy skazani na sukces”. I nieuchronnie musiał się do tego przygoto-
wać. Jeszcze w jednym z wywiadów dla Tagesspiegel (17.8.2008) przyznawał, że
Kolb „wskazał na niedociągnięcia w naszej pracy”, ale już na zakończenie kampa-
nii ogłosił jednak oczekiwane sensacyjne odkrycie. Za pośrednictwem Niemieckiej
Agencji Prasowej (Deutsche Presse Agentur) Ernst Pernicka zakomunikował, że
„Troja pęka w szwach”. W ostatnim momencie znaleziono „potwierdzenie, że
datowane na epokę brązu osiedle nad Dardanelami było co najmniej tak duże,
jak to już określił profesor Manfred Korfmann” (Südwest-Presse, 20.8.2008
i następne). Na wiadomość tę w Stuttgarter Zeitung (20.8.2008) zareagował
z zadowoleniem Michael Petersen. Nabrał nawet pewności, że rzekomy rów
obronny miał długość 2,5 km [w rzeczywistości 700 m – autor], a w sąsiedztwie
rzekomej bramy znajdował się „teren zamieszkany (…), co w konsekwencji każe
również (…) przyjąć istnienie gęstej zabudowy”. Musi on jednak wziąć pod uwa-
gę fakt, że Ernst Pernicka nie zgadzał się z Manfredem Korfmannem, że Troja
była jakoby „międzynarodowym miastem handlowym”. Pernicka nie widzi
żadnych dowodów na istnienie „szeroko rozgałęzionych kontaktów handlo-
wych” (por. także Stuttgarter Zeitung z 21.8. 2008 oraz Schwäbisches Tagblatt
z 21.8.2008). Mimo to: „do przodu”, wzywa Petersen. Nie (!), chciałoby się mu
odkrzyknąć.

Ernst Pernicka potraktował wezwanie Petersena jako zachętę do zorga-
nizowania jeszcze w trakcie trwania tej kampanii wykopaliskowej wielkiej akcji
medialnej, z nadzieją wylansowania ‘historycznych’ już koncepcji. Powrócił więc
na porządek dzienny pogląd Manfreda Korfmanna o dziesięciu tysiącach miesz-
kańców, a w swoich wyobrażeniach Ernst Pernicka widział miasto dolne „zało-
żone według przemyślanego planu, gwieździście, z orientacją na cytadelę”, wyty-
czonymi ulicami, które porównał do Karlsruhe (wywiad dla Südwest Rundfunk
Tübingen, 24.8.2008; Reutlinger General-Anzeiger, 25.8.2008). Ernst Pernicka
uznał także, że odnalazł bramę (Schwäbisches Tagblatt oraz Südwest-Presse
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z 20.8.2008); w kampanii wykopaliskowej 2009 „odkryto” ją ponownie, mia-
nowicie tym razem jako „fragmenty bramy miejskiej” (Schwäbisches Tagblatt,
28.9.2009), podczas gdy w rzeczywistości nie znaleziono jej najmniejszych nawet
śladów. W „liście okólnym na zakończenie kampanii wykopaliskowej 2009”,
skierowanym we wrześniu 2009 roku do ‘przyjaciół Troi’, określił skałę, odsło-
nięciem której zakończono sezon, jako „kurtynę bramy”, a przebieg prac znów
przedstawił w sposób zafałszowany. Te ponowne banialuki na wzgórzu Hisarlik
dotarły aż do tabloidalnej gazety Bild , nie zabrakło też telewizji170.

Przedstawienie przebiegu i tła debaty o Troi ma w zamierzeniu nie tylko
pokazać, z jak wielkim wsparciem politycznym i finansowym oraz strategiczną
konsekwencją kierownictwo wykopalisk w Troi dąży bezustannie, także obecnie,
do zdominowania opinii publicznej. Wiąże się z tym problem właściwego rela-
cjonowania przez media – na szczęście nie przez wszystkie! – wypowiedzi archeo-
logów. Traktowane są one jako fakty, jednoznaczne ustalenia, podczas gdy
powinny być brane w cudzysłów w sformułowaniach typu: „XY informuje, że
(…) znaleziono”. W przypadku wykopalisk w Troi wiedzę o poglądach archeolo-
gów dziennikarze zdobywają najpierw z drugiej ręki, korzystając z danych do-
starczanych przez rzecznika prasowego Uniwersytetu w Tybindze oraz dział
informacji w Niemieckiej Agencji Prasowej (Deutsche Presse Agentur), jedno-
stek faworyzowanych przez kierownictwo wykopalisk w Troi, ale które poniekąd
uwiarygodniają dokonane ‘odkrycia’. Dochodzi do tego stała pogoń dziennikarzy
za ‘nowościami’, co w rezultacie powoduje, że zwracają się do tych osób, które
takich nowych informacji mogą udzielić, w tym wypadku oczywiście archeolo-
dzy. Krytyk natomiast tylko w jednym wypadku może przyciągnąć uwagę: wtedy,
gdy mówi o naukowym skandalu. Potem i tak archeolodzy dostarczają ‘nowych
faktów’, które zawsze wzbudzają emocje. A dopóki podaż tych ‘nowości’ utrzyma
się na właściwym poziomie, dopóty wszystko będzie się kręcić.

                                                
170 Swoje fantazje Pernicka przedstawił nawet w wywiadzie dla Süddeutsche Zeitung (25.8.2008),

przy czym nie tylko ja byłem obiektem jego krytyki (Reutlinger Generalanzeiger z 26.8. oraz
Schwäbisches Tagblatt z 27.8.2008); absurdalność twierdzeń Ernsta Pernicki jednoznacznie wyka-
zał Dieter Hertel w wywiadzie dla Süddeutsche Zeitung (26.9.2008); w wypowiedzi dla Südwest-
-Rundfunk Tübingen (19.11.2008) do niedorzecznych opowieści ‘archeologa’ ironicznie odniósł się
Harald Hauptmann; dziennikarze zagraniczni (Luke Slattery, The Australian, 02.12. 2009; Fabio
Sindici, La Stampa, 31.1.2010) wskazali, na jak kruchych fundamentach posadowione są twierdze-
nia archeologów pracujących w Troi.
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Powyższe rozważania pokazały także, że w sporze o Troję krytycznie
myślący dziennikarze, dzięki dostarczaniu czytelnikowi rzetelnych informacji
i starając się wyjaśnić jego istotę, odegrali nadzwyczaj pozytywną rolę. Te godne
uznania działania mediów w inspirowaniu dyskusji naukowej oraz w wyjaśnia-
niu tła rzekomych odkryć stanowią treść rozdziału następnego.
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Rozdział XI

Résumé:
«wzgórze przeznaczenia archeologii» górą skandalu

A ten ‘duch epok’ to w rzeczywistości
Po prostu tylko własny duch waszmości,
W którym przegląda się miniony czas

(J.W.Goethe, Faust, część pierwsza Noc,
wers 577-579, przekł. Jacek St. Buras)

Uporczywe podtrzymywanie przez wcale niemałą i przy tym wpływową
grupę mediów tybińskiego mitu o Troi, nie jest jedynym wątpliwym aspektem
tego skandalu naukowego. Jeszcze bardziej problematyczna jest tak naprawdę
reakcja na te wykopaliska w określonych kręgach świata nauki. Co prawda przy-
najmniej w Niemczech nikt już trojańskiej wizji Manfreda Korfmanna i Joachi-
ma Latacza poważnie nie traktuje. Ale mimo to, z wyjątkiem kilku cytowanych
w tej książce głosów, w środowisku archeologów na ten temat się milczy, a jeśli
już, to w publikacjach całą sprawę się bagatelizuje; to z kolei pozostaje na granicy
podejrzenia o współpracę. Qui tacet, consentire videtur. „Kto milczy, sprawia
wrażenie, że się zgadza”. W pewnym sensie dewiza ta przyszła z najwyższych
kręgów, znajdując akceptację: „w Troi wykonano dobrą robotę, a przy interpre-
tacji badań wykopaliskowych ścierać mogą się, co w nauce jest rzeczą naturalną,
różne poglądy”. Czy niedopuszczalne z metodycznego punktu widzenia postę-
powanie, manipulowanie badaniami i rysunkami planów, jak i zafałszowywanie
faktycznego stanu rzeczy nazwać można „dobrą robotą”? A wyciągane na tej
podstawie wnioski tylko kwestią interpretacji? Niektórzy z naukowców określają
spór o Troję jako rzecz niepotrzebną, niegodną i szkodliwą. Ci badacze powinni
postawić sobie poważne pytanie, czy nie sensowniejsze byłoby jednoznaczne
skierowanie tych zarzutów przeciwko naruszaniu podstawowych zasad postępo-
wania naukowego, a nie przeciwko ich ujawnianiu.
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Wielu archeologów słusznie uważa, że rzeczą konieczną jest domaganie
się jasnego pokazywania stosowanej metody. Brigitte Kull, niegdyś współpracu-
jąca z Manfredem Korfmannem, stwierdziła, że „dominujący obraz zabudowy
dolnego miasta, w znacznej mierze wymyślony, musiał bezwzględnie doprowa-
dzić do jego krytyki. Wywołała ona jednak różne dyskusje, które dotykają bezpo-
średnio podstaw naszej dyscypliny, a to warte jest sporu”. Stefanie Samida,
zatrudniona wcześniej w tybińskim Instytucie Archeologii Pradziejowej i Wczes-
nohistorycznej (Institut für Ur- und Frühgeschichte), ze sporu o Troję wyciąga
wniosek, że „niejasne zasady, stosowane przy naukowym ‘odczytywaniu’ źródeł
archeologicznych, powinny doczekać się, w ramach różnych specjalizacji, odręb-
nej dyskusji”.

Archeolog z Frankfurtu (nad Menem), prowadzący prace wykopalisko-
we w Priene w Azji Mniejszej, Wulf Raeck, wskazał jednoznacznie, w opinii wy-
dawniczej niemieckiej wersji mojej książki, na wyraźne w przypadku wykopalisk
w Troi „polityczne i gospodarcze interesy i naciski”, jak i na „problem finanso-
wania (prowadzonych tam) badań”171. Byłoby to godne najwyższego pożałowa-
nia, gdyby naukowość Projektu Troja zeszła na plan drugi. Sven Kellerhoff (Die
Welt,16.2.2004) nie mógł „pozbyć się wrażenia (…), że w Projekcie Troja efekty
badań archeologicznych interpretowane są według uznania” oraz że „rzeczywi-
stość i fantazja są tak samo trudne do rozróżnienia, jak w licznych literackich
adaptacjach wątków homeryckich”. W rezultacie doszedł do wniosku, że Nie-
miecka Wspólnota Badawcza (Deutsche Forschungsgemeinschaft), która finan-
suje opracowanie znalezionych obiektów, powinna jeszcze raz sprawdzić, czy
Korfmann i jego zespół przestrzegają ‘zasad dobrej praktyki naukowej’. Jednym
z obowiązków naukowców jest ‘konsekwentne wątpienie w efekty nawet włas-
nych badań’. W każdym razie rzekome wyniki badawcze Projektu Troja dostar-
czają ku temu mnóstwa powodów. Można by jeszcze zapytać, dlaczego nie
odwołałem się do Komisji Etyki Uniwersytetu Tybińskiego, czy chociażby jej
odpowiednika w Niemieckiej Wspólnocie Badawczej. Zrezygnowałem z tego,
ponieważ można było się obawiać, mając na uwadze zbudowaną przez Korf-
manna gęstą sieć powiązań, że te wyraźne naruszenia zasad naukowego postę-
powania zostaną potraktowane przez opiniodawców albo jako przeoczenie, albo
                                                

171 H. Parzinger, dla Die Zeit nr 28 z 05.7.2007, s. 42; D.P. Mielke, [w:] Archäologie in Deutsch-
land 2007, zeszyt 6, s. 77; Veit 2003, s. 486; Kull 2002, s. 1182; Samida 2006, s. 42-43; Raeck 2011
(cytat ze s. 383).
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jako zwykła przesada, albo też jako niedostrzeżone przez archeologów zaniedbania
ich współpracowników, co skutkowałoby usprawiedliwieniem i zbagatelizowa-
niem sprawy. Przypomnijmy pokrótce niektóre z przedstawionych w poprzed-
nich rozdziałach przykładów: przez osiem lat wskazywano na niewielki odcinek
muru, z widocznym od początku otworem kanału, jako sensacyjne odkrycie mu-
ru obronnego dolnego miasta; przy tej okazji dokonano manipulacji rysunkowej
na planie, poprzez zatuszowanie odpowiednio dobranymi kolorami różnych
chronologicznie faz budowlanych domów, fałszywie też naszkicowano, niezgod-
nie z osiągniętym wynikiem badań, linię przebiegu rzekomego rowu obronnego
(fosy); ignorowanie badań w zakresie przemian środowiska naturalnego, co ma
związek z ostatnim przykładem i z ‘podziemną sztolnią wodną’, ponieważ nie
odpowiadały założonej przez odkrywców tezie; przemilczanie faktu, że to już
Carl W. Blegen znalazł pod jedną z budowli Troi VI ów rzekomy rów obronny,
co oznacza, że to nie Korfmann, jak się propaguje, był rzeczywistym jego odkryw-
cą; zaniechanie weryfikacji własnych ustaleń poprzez założenie odpowiednich
sondaży, jak chociażby od strony zachodniej, na linii przyjmowanego przebiegu
rzekomego rowu obronnego; tak zwane rekonstrukcje, bez dokładnego uwzględ-
nienia wyników badań wykopaliskowych, jak w przypadku tak zwanej bramy
południowej; po części nieprawidłowe podawanie wymiarów, zobacz rzekomy
rów obronny; dopasowywanie datowania do przyjętej chronologii historycznej,
czego dowodzi dolny rów obronny z okresu późnobrązowego, lub też rzekomy
bastion Troi II; i w końcu ogłaszanie tych jakoby osiągnięć naukowych, podczas
gdy można by mówić co najwyżej o spekulacjach i hipotezach.

Wytyczne Niemieckiej Wspólnoty Badawczej, ale także Uniwersytetu
Tybińskiego, dotyczące zasad przestrzegania dobrej praktyki postępowania na-
ukowego, występek tego typu określają jednoznacznie:

złamanie norm naukowych ma miejsce wtedy, gdy poprzez świadome działanie bądź
w wyniku rażących zaniedbań dochodzi do zafałszowania wyników badań (…).

I w kolejnym paragrafie:

Zachowanie niezgodne z normami badań naukowych (…) ma miejsce zwłaszcza
wówczas, gdy w określonym kontekście naukowym, umyślnie bądź w wyniku rażą-
cych zaniedbań, dopuszczono się wytworzenia danych, zafałszowania danych lub
też dowolnego przemieszania danych.

Pod pojęciem „zafałszowania danych” rozumie się „dobieranie i odrzucanie, bez
ich (wcześniejszego) upublicznienia, wyników nieodpowiadających (przyjętej
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koncepcji)”. Wytyczne Niemieckiej Wspólnoty Badawczej zawierają poza tym
postulat

postępowania lege artis (…), przestrzegania bezwzględnej uczciwości w odniesieniu
do osiągnięć (…) poprzedników (…), konsekwentnego weryfikowania własnych
ustaleń172.

Ostatnią wytyczną kierownictwo tybińskich wykopalisk w Troi prawie
całkowicie ignorowało i jeśli niesprawdzony jeszcze wynik odpowiadał przyjętej
wcześniej koncepcji, to wówczas, jak widzieliśmy, raczej rezygnowano z jego
weryfikacji. Podejmowano ją dopiero pod presją gwałtownej krytyki, która od-
krywcom nie pozostawiała wyboru. Wywoływała bowiem niepokój wśród
uczestników prac wykopaliskowych, a w ostatecznym rezultacie zapewne rów-
nież opiniodawcy Niemieckiej Wspólnoty Badawczej niezbyt skłonni byli uznać
twierdzenia archeologów za właściwe.

Czego można oczekiwać od archeologa odkrywcy, gdy na sympozjum
poświęconym Troi sam o sobie stwierdza: „Wszystko co mówię, całkowicie mnie
przekonuje!”? O odkrywcy, który, wsparty przez swego mentora Joachima Lata-
cza, tak oto zniesławiał krytyków: „Mamy tu niemal wyłącznie do czynienia
z osobami niekompetentnymi, które są przekonane, że muszą, sięgając po ogólne,
teoretyczne pomysły o przeważnie destrukcyjnym zamiarze, grzebać w pragma-
tycznie działającym modelowym przedsięwzięciu solidnej niemieckiej tradycji
naukowej (…). Jak na to reagować mają ci badacze, którzy reprezentują właściwe
dyscypliny? Czy należy mieć im za złe, że z osłupienia milczą?”173. W jakiejś mie-
rze było to przejawem konsekwencji, gdy zarówno Manfred Korfmann, jak i Joa-
chim Latacz zapowiedzieli, w związku z sympozjum o Troi, że nie wezmą więcej
udziału w kolejnych forach dyskusyjnych, jak również nie będą partycypowali
w żadnych wspólnych publikacjach z przedstawicielami drugiej strony.

Jak zauważył jeden z krytyków, polemiki z argumentami drugiej strony
Manfred Korfmann wcale nie uważał za konieczną. Reprezentował pogląd, „że
właściwie tylko kopiący w Troi są w stanie ocenić, co tak naprawdę na wzgórzu
Hisarlik odkopano i odpowiednio to zinterpretować (…). Brzmi to tak, jakby
tylko dla siebie i swego najbliższego grona rezerwował prawo tworzenia obrazu
                                                

172 Deutsche Forschungsgemeinschaft. Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Denkschrift,
Weinheim 1998, zwłaszcza s. 7; Wytyczne Niemieckiej Wspólnoty Badawczej z dnia 4.12.2002;
Uchwała Senatu Uniwersytetu Eberharda-Karla z dnia 25.5.2000.

173 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.2.2002.
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Troi z okresu brązu”. Mając wsparcie w Joachimie Lataczu uznał także, że nie jest
konieczne, aby musiał tłumaczyć się z zastosowanej metody naukowej. Jeśli ktoś
oświadcza, że „z ziemi wydobywamy historię wraz z jej kontekstem ekologicz-
nym, ekonomicznym i społecznym”, to z całą pewnością nie ma najmniejszego
pojęcia o problemach metodycznych własnej dyscypliny174.

Dążeniu do monopolu interpretacyjnego zawsze towarzyszyło stwier-
dzenie, że archeolodzy pradziejowi stosują szczególne, „własne metody”. „My
natomiast poruszamy się niekoniecznie w obrębie tylko nauk historycznych”.

Przestrzeń argumentacji naukowej zamknęła się jednak całkowicie
w chwili, gdy nastąpiło odwołanie się do „zaufania”, jako ochrony przed kryty-
ką175. „Zaufanie” nie jest doprawdy żadną kategorią naukową – wręcz odwrotnie:
jest nią krytyka! Nasuwa się oczywiście pytanie, czym archeolog odkrywca,
Manfred Korfmann, uzasadnił szczególność metod badawczych archeologii pra-
dziejowej. Najpierw odmienną, rzekomo specyficzną jakością wiarygodności
badań: „Teksty powstają z reguły z określoną intencją. Przywołajmy chociażby
Liwiusza, który ekspansję państwa rzymskiego starał się uzasadnić etycznie
i religijnie. Teksty takie, a przynajmniej wiele z nich, wprowadzają w błąd, ale
takie jest ich zadanie. W przypadku archeologii, czerpiącej wiedzę z prac wyko-
paliskowych, warstwa spalenizny eksplorowanej osady jest, patrząc przez pry-
zmat jej powstania, po prostu wiarygodna”176. Nie ma wątpliwości, że źródła
pisane mogą być subiektywne i tendencyjne, ale nie jest to bynajmniej równo-
znaczne z zamiarem ‘wprowadzania w błąd’. Poza tym w dziele literackim znaj-
dziemy nie tylko przekaz zamierzony, ale również nieprzewidziany. Jest to
w jakimś sensie ‘pozostałość’, która w istocie swej niczym nie różni się od war-
stwy spalenizny czy fragmentu ceramiki. A przy tym warstwa spalenizny wcale nie
jest „wiarygodna”, a na pewno swą wiarygodnością nie ‘przebija’ żadnego świa-
dectwa pisanego. A to dlatego, że wymaga ona, równie jak tekst Liwiusza, tak samo
wyjaśniającej, to znaczy historycznej interpretacji, podobnie jak informacje za-
                                                

174 K. Simon, w Badische Zeitung, 22.3.2002; Korfmann, w Die Tageszeitung, 7.5.2005.
175 Schwäbisches Tagblatt, 22.11.2003; list okólny do ‘przyjaciół Troi’ z dnia 12.9.2004;

M. Korfmann, Introduction – Troia and the Natural Sciences, [w:] Wagner et alii 2003, s. 2-4; por.
Weber 2006, s. 23 przypis 96.

176 Korfmann 2004, s. 12; o problemach natury metodologicznej archeologii pradziejowej zob.
na przykład M.K.H. Eggert, Prähistorische Archäologie. Konzepte und Methoden, wyd. 3., Tübin-
gen-Basel 2008; tenże, S. Samida, Ur- und Frügeschichtliche Archäologie, Tübingen 2009, zwłasz-
cza s. 48-57.
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warte w dziele rzymskiego historyka. Na marginesie: przekazuje on niezliczoną
ilość o wiele bardziej ‘prawdziwych’, niekwestionowanych faktów. Warstwa spa-
lenizny nie jest, abstrahując od faktu, że powstała w wyniku pożaru, w żadnym
wypadku obiektywna. Jej wymowa historyczna zależy od sposobu sformułowania
pytania oraz od wiedzy archeologa, jak również jego przygotowania metodolo-
gicznego. Od tych założeń nie ma ucieczki w obszar rzekomo specyficznych
metod archeologii pradziejowej177. Nie istnieją żadne „własne” metody archeolo-
gii w znaczeniu ogólnym, jak i tym bardziej w przypadku archeologii pradziejo-
wej. Już samo mówienie o „wiedzy wykopaliskowej” jest czymś całkowicie błęd-
nym. Kopanie jest rzemiosłem, techniką, ale nie nauką i dlatego nie jest wykła-
dane jako przedmiot uniwersytecki. Jako takie dostarcza tylko znalezisk i możli-
wości badań, ale nie wiedzy. Ta tworzy się w następstwie historycznej interpreta-
cji wyników prac wykopaliskowych. Dlatego archeolodzy pradziejowi uważają
siebie pod każdym względem za historyków, a nie tylko ‘kopaczy’. Terminu ar-
chaiologia jako pierwszy użył grecki historyk Tukidydes, w znaczeniu „historia
starożytna”. Archeologia jest nauką historyczną – niczym więcej!

Na tle innych form badania przeszłości udział przedstawicieli nauk przy-
rodniczych w pracach wykopaliskowych nie przysparza tym ostatnim większej
naukowości. Po pomoc naukowców przyrodników sięga się także w przypadku
innych dyscyplin humanistycznych, w tym historyczno-filologicznych. Z wyko-
rzystaniem metod chemicznych opracowuje się na przykład palimpsest lub przy
pomocy promieni laserowych bada kamień, aby odczytać niewidoczne już gołym
okiem pozostałości liter. Dodajmy, że historycy z powodzeniem prowadzą badania
terenowe, w których uczestniczą także naukowcy przyrodnicy. Ale informacje,
których dostarczają, stanowią tylko zespół danych, nie odbiegający od innych.
Poza tym nie należy przeceniać wiarygodności wyników badań przyrodniczych,
jeśli nie zostały wsparte odpowiednimi eksperymentami. Dotyczy to na przykład
badań nad pochodzeniem metali, do czego dysponujemy, na tle potencjalnie
dużo większej liczby kopalń, w części tylko odkrytych bądź przebadanych, zbyt
małą ilością danych. Dotyczy to także datowania z pomocą metod węgla radio-
aktywnego bądź dendrochronologii. Badanie metodą radiometryczną zaprawy
murarskiej z wielkiej piramidy faraona Chufu w Gizie wykazało, że zawiera ona
w sobie elementy starsze o około 400 lat od okresu jego panowania. Może to

                                                
177 Por. Kolb 2006.
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mieć związek z tym, że do przygotowania zaprawy użyto także materiału organicz-
nego pochodzącego z dużo wcześniejszego okresu. Zamiast wywoływać wrażenie,
że samo zastosowanie metod przyrodniczych przyczyni się w jakiejś mierze do
rozwiązania problemów historycznych, kierownictwo wykopalisk w Troi powin-
no było wskazać, że metody te nie tylko dostarczają nowych danych, ale przyspa-
rzają także nowych problemów interpretacyjnych. Henryk Schliemann, mimo
przeprowadzonych badań przyrodniczych, nie uniknął błędów. Nie uniknęła ich
również ekipa Manfreda Korfmanna.

Współpraca z przyrodnikami nie zmienia faktu, że rozstrzygające meto-
dyczne etapy historycznej analizy znaleziska lub przeprowadzonych badań wyma-
gają odpowiedniego wysiłku intelektualnego, i w obrębie nauk humanistycznych,
łącznie z archeologią, są takie same. Obojętne, czy będziemy mieli do czynienia
z rękopisem z klasztornej biblioteki, inskrypcją bądź papirusem, czy też ze sta-
nowiskiem osadniczym, domem, grobem czy też innym obiektem, procedura
gruntownej analizy każdego z tych ‘dokumentów’ pozostaje każdorazowo taka
sama. Dotyczy to zarówno edycji dokumentu ze wszelkimi koniecznymi uzupeł-
nieniami, jak i jego interpretacji. Krytyka tekstu w przypadku dokumentu pisanego
odpowiada krytycznemu postępowaniu badawczemu w archeologii; stratygrafia
przebadanego stanowiska odpowiada filiacjom rękopisu, względnie historycznym
warstwom tekstu. Znakom krytycznym, stosowanym przy edycji dokumentu
pisanego, odpowiada zróżnicowanie zachowanych i niezachowanych, przypusz-
czalnych i uzupełnionych odcinków muru, zaznaczonych na planach linią ciągłą,
przerywaną lub wykropkowaną, albo też zaznaczoną różnymi kolorami. Rekon-
strukcja wyglądu przebadanego obiektu archeologicznego i jego chronologii
bazuje, podobnie jak w przypadku tekstu, na znajomości podobnych zjawisk
oraz typologicznej oraz formalnej bliskości.

Element subiektywny w równej mierze pojawia się przy krytyce tekstu
czy ogólnie źródła, w obrębie wszystkich dyscyplin filologiczno-historyczno-
-archeologicznych. W trakcie interpretacji tekstu, znaleziska czy odsłoniętego
obiektu bezustannie mieszają się ze sobą zarówno wiedza historyczna, indukcja
logiczna i znajomość analogii, jak i wreszcie intuicja badawcza. To właśnie te
hermeneutyczne komponenty mają wpływ na końcowe stadium rekonstrukcji
historycznej: z analizy pojedynczych dokumentów tworzy się w rezultacie jeden
ogólny obraz historyczny. Niemniej od pierwszego kroku, od opracowania do-
kumentu, aż po jego analizę w kontekście jemu podobnych, zmniejsza się stopień
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jego wymierności i dokładności, a dla odmiany wzrasta stopień subiektywizmu.
Dotyczy to także archeologii praktycznej. Na etapie tworzenia dokumentacji
elementy hipotetyczne czy wręcz spekulacyjne, bądź też jakiekolwiek powzięte
z góry uprzedzenia, z reguły nie wchodzą w rachubę. Gdy jednak dochodzi do
określenia historycznej roli badanego obiektu, to wówczas różne odcienie spe-
kulacji wprost fatalnie wpływają na dalszą dyskusję. Ale również stawiana hipo-
teza wymaga konkretnych punktów zaczepienia w postaci tekstowego względnie
archeologicznego dowodu. Nawet spekulacja musi zawierać się w ramach pew-
nych możliwości, jeśli ma być naukowo zaakceptowana. Dla przykładu „Związek
Hanzeatycki” w drugim tysiącleciu przed Chr. na pewno w tych ramach się nie
mieści.

Jak szkodliwy wpływ na dokumentowanie i interpretację znalezisk oraz
wyników badań może mieć, powstałe na bazie przekazów literackich i mitycz-
nych, z góry powzięte uprzedzenie wobec „odkrywanej” rzeczywistości, dobrze
ilustrują badania wykopaliskowe na wzgórzu Palatyn w Rzymie, prowadzone
przez Andreę Carandiniego. Podjęto je z określonym celem: znaleźć ‘miasto
Romulusa’. Dlatego mniejsze bądź większe tarasy na zboczu wzgórza uznano za
pozostałość następujących po sobie murów obronnych, kilka śladów po palach
za resztki palisady, równoznacznej z przebiegiem wytyczonego przez Romulusa
pomerium, a rów odwadniający za pozostałość po świętej bruździe, którą
Romulus wytyczył wokół osiedla. Datowanie ceramiki dopasowywano do wymo-
gów chwili. Krytyka interpretacji Andrei Carandiniego przedostała się do wia-
domości publicznej stosunkowo późno, w znacznej też mierze ograniczyła się do
kręgu angielskojęzycznego. Wpływy osobiste, powiązania przyjacielskie, układy
i polityczne umocowania zagranicznych Instytutów Archeologicznych w Wiecz-
nym Mieście doprowadziły do tego, że chociaż owe rzekome wyniki badań wy-
kopaliskowych jeszcze dzisiaj określane są w kuluarach jako bzdurne, to jednak
znalazły miejsce w najnowszych opracowaniach, jak na przykład w encyklopedii
antyku Nowy Pauly (Der Neue Pauly)178.

                                                
178 O problematyce datowania z wykorzystaniem metod badań przyrodniczych zob. Kokkinos

(jak w przypisie 54), s. 51 z podaniem literatury; w wykopaliskach Carandiniego zob. T.P. Wise-
man, Journal of Roman Studies 91, 2001, s. 182-183; o ‘recepcji’: Der Neue Pauly 10, 2001, s. 1084
s.v. Roma III. Topographie und Archäologie der Stadt Rom (Heinzelmann); por. F. Kolb, Rom. Die
Geschichte der Stadt in der Antike, wyd. 2., München 2002, s. 56-58, 752-753.
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Jak widać, obraz ten zgodny jest z tym, co zauważyć można na tybiń-
skich wykopaliskach w Troi. Bez tradycji literackiej, bez Homerowej Iliady
„interpretacja ruin na wzgórzu Hisarlik wyglądałaby zupełnie inaczej”179. Ale
Manfred Korfmann miał na uwadze tylko jeden cel: udowodnić istnienia wielkiej
homeryckiej «Troi».

Dlatego przykrycie niewielkiego kanału wodnego zinterpretowano jako
część założeń fortyfikacyjnych, czyli element muru obronnego miasta dolnego,
stanowiącego część metropolii handlowej. Do dzisiaj też rowy, które pełniły albo
na pewno, albo z dużym prawdopodobieństwem, funkcję kamieniołomu, kolek-
tora odwadniającego i rezerwuaru wody, uważane są za część systemu fortyfika-
cyjnego.

Przykłady te powinny wystarczyć, aby wykazać niedorzeczność twier-
dzenia, że wykopaliska, w przeciwieństwie do źródeł pisanych i sposobu ich in-
terpretacji, dostarczają obiektywnych danych, zasługujących na zaufanie. Rzecz
ma się raczej odwrotnie. Dokument pisany nie zmienia się, w każdej chwili moż-
na zajrzeć do oryginału, jego edycja podlega krytycznej weryfikacji ze strony
wielu badaczy. Inaczej wygląda to w przypadku wykopalisk. Ich ‘edycja’ „w każ-
dym przypadku możliwa jest tylko jeden, jedyny raz; a to dlatego, że w następ-
stwie eksploracji obiektu i wyodrębnienia z niego różnych obiektów ruchomych,
jedność znaleziska z jego kontekstem ulega bezpowrotnemu zniszczeniu”. A przy
tym to zawsze archeolog odkrywca decyduje o tym, „które z detali z określonego
kontekstu in situ warte są zadokumentowania, a które nie”180. Nie ma więc żad-
nej niezależności ‘faktów’ archeologicznych od archeologa. Likwidacja eksploro-
wanego stanowiska w kombinacji z jego decyzją, które z ‘faktów’ należy wybrać,
stwarza ewidentne zagrożenie. Z jednej strony powstaje ryzyko, zwłaszcza na
dużych stanowiskach archeologicznych, że nie wszystkie osoby uczestniczące
w pracach są na tyle kompetentne, by sumiennie sporządzić dokumentację
badawczą. Z drugiej natomiast zapewne w żadnej z dyscyplin nauk humani-
stycznych nie ma tyle okazji i prób manipulacji wynikami badań, co właśnie
w archeologii praktycznej (wykopaliskowej), ale bynajmniej nie oznacza to, że
pokusie tej ulega wielu archeologów! Staje się ona jednak tym większa, im bar-
dziej w badaniach, w których z góry określono ich cel, dąży się do osiągnięcia
                                                

179 Samida 2006, s. 42.
180 H.G. Niemeyer, Einführung in die Archäologie, Darmstadt 1968, s. 55; M.K.H. Eggert, Über

Feldarchäologie, [w:] Mauerschau 2002, tom 1, s. 26.
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pożądanego wyniku. Dochodzi do tego wątpliwe etycznie niepisane prawo, że
członkowie ekipy nie powinni wypowiadać się o swoich wykopaliskach krytycz-
nie czy wręcz negatywnie. Złamanie tej zasady postawiłoby pod znakiem zapyta-
nia ich dalszą karierę zawodową lub nawet doprowadziło do jej ruiny.

Podjętą przez Manfreda Korfmanna próbę zignorowania krytycznej
metody filologiczno-historycznej potraktować należy jako ucieczkę w stronę
całkowicie dowolnego sposobu interpretacji. W połączeniu z wizją późnobrązo-
wego osiedla na wzgórzu Hisarlik, jako wspaniałego miasta rezydencjonalnego
i pałacowego oraz metropolii handlowej, co nie ma żadnego odzwierciedlenia
w wynikach badań, a także z absurdalnym twierdzeniem, motywowanym poli-
tycznie, że na Hisarliku odkryto korzenie kultury europejskiej, metodę postępo-
wania Manfreda Korfmanna w znacznym stopniu uznać trzeba za pseudonaukę.
Pojęcie to we współczesnej teorii naukowej wzbudza kontrowersje, ale raczej
tylko dlatego, że nie wszyscy chcą zagłębiać się w istotę rzeczy. Dotyczy to
w pierwszej kolejności barier między poszczególnymi dyscyplinami. Podkreśla
się, że na przykład alchemia, frenologia i inne ‘dyscypliny’, o bardzo kontrower-
syjnej „naukowości”, w ostatecznym rozrachunku przyczyniły się do rozwoju
współczesnej nauki. Wskazuje się także na te teorie i działania praktyczne, które
niegdyś spełniały kryteria obiektywizmu i racjonalności, ale dzisiaj uważane są
za wątpliwe. W efekcie granica między tym, co określa się nauką, a tym, co jest
nienaukowe, traktowana jest relatywnie i mgliście. W chwili, gdy granica ta,
niewyraźna co prawda, ale jednak słuszna, znika z pola widzenia, zarzut ‘pseu-
donaukowości’, który nie ma uzasadnienia w przyjętych normach, musi być
potraktowany jako osąd subiektywny, wynikający z konkretnych pobudek.
Stwierdzenie, że coś jest ‘pseudonauką’, zawsze jest wynikiem oceny zewnętrznej,
a to z kolei służy za argument, aby w miejsce tego terminu używać określenia
„nauka alternatywna”. Nie zapomnijmy przy tym, przy wyciąganiu takich wnio-
sków, że wpływ na odrzucenie kryteriów w przypadku nauk epistemologicznie
ugruntowanych, na rzecz odwołania się do motywowanych politycznie czy
etyczno-moralnie, ma również duch danego czasu181.

Należy przede wszystkim pozostać przy tym, że do postawienia nie tylko
jakiejkolwiek tezy, lecz także hipotezy potrzebne są odpowiednie dowody. Jeśli
tych, z niedających się wyjaśnić względów, brakuje, to taką tezę czy hipotezę
                                                

181 Zob. materiały zawarte [w:] Pseudowissenschaft. Konzeptionen von Nichtwissenschaftlich-
keit in der Wissenschaftsgeschichte, red. D. Rupnow et alii, Frankfurt/M. 2008.
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należy z góry potraktować jako zafałszowaną. Jeśli na przykład zakłada się, że
w danym miejscu istniało duże antyczne lub prahistoryczne miasto o zabudowie
kamiennej, to należy oczekiwać pojawienia się odpowiednich pozostałości osad-
niczych i ton gruzu. Jeśli czegoś takiego nie znaleziono, koncepcja taka jest nie
do utrzymania182. Nie można słuszności danej tezy czy hipotezy uzasadniać kon-
kretną ilością osób za nią się opowiadających. Jeśli Joachim Latacz posługuje się
stwierdzeniem, że tylko „mały krąg niedowiarków” wątpi w poglądy Manfreda
Korfmanna i jego, to tym samym stawia naukę na równi z demokratycznym
system rozstrzygania większością głosów.

Postępowanie naukowe polega na tym, że od preferowanych wniosków,
jeśli pojawiają się dowody im zaprzeczające, dobrowolnie się odstępuje, względ-
nie je modyfikuje. Jak słusznie stwierdził David Hume183: „Mądry człowiek swoje
przekonanie uzależnia od (istniejących) świadectw”. Owa twórcza elastyczność
w obchodzeniu się ze świadectwami odróżnia naukę od pseudonauki. Oto co
stwierdza Garrett G. Fagan:

Za pseudoarcheologa (…) uznać można tego, kto świadomie, zamiast zweryfiko-
wać swój punkt widzenia, ignoruje zaprzeczające jego tezie dane lub też świadomie
pomija, względnie bliżej nie analizuje, wynikających z kontekstu (badań) wniosków
z obawy, że wymusi to konieczność odrzucenia z góry założonego wyniku. Przy
czym ta niewłaściwa postawa w obu przypadkach musi być zjawiskiem systema-
tycznym. Potraktowanie jednak jako pseudoarcheologów pionierów tej dyscypliny
naukowej, jak na przykład Henryka Schliemanna (…), tylko dlatego, że kierowała
nimi romantyczna wizja, a kontekstowi poświęcali dużo mniej uwagi w porówna-
niu z badaczami dzisiejszymi, byłoby całkowicie niesprawiedliwe. W tamtym czasie
nie była to jeszcze dyscyplina metodycznie dojrzała, brak było ustalonych zasad po-
stępowania w terenie (…), jej cechą charakterystyczną było relatywnie mało sub-
telne postępowanie interpretacyjne.

Następnie Garrett G. Fagan dodaje:

Pseudoarcheologia (…) nie ogranicza się do nieprofesjonalnych pismaków z wyso-
ce dziwacznymi wyobrażeniami o starożytności. Stanowić może także pułapkę
dla wielu profesjonalnie wykształconych przedstawicieli środowisk akademickich,
w sytuacji, gdy obowiązek prowadzenia uczciwych badań zderza się z ich egoiz-
mem, motywacjami ideologicznymi czy też innymi osobistymi zapatrywaniami.

                                                
182 P. Kosso, Introduction, [w:] Fagan 2006, s. 10.
183 D. Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, wyd. 9, Cambridge 1998 (wyd.

pierwsze 1777), s. 73.
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Ta definicja pseudoarcheologii zgodna jest z postawą Manfreda Kor-
fmanna. Wraz z nim na ścieżkę pseudonauki wkroczył również Joachim Latacz.
Cechą charakterystyczną pseudonauki jest bowiem także, zdaniem Fagana, zrzu-
canie, z jednoczesnym przywołaniem autorytetów, ciężaru dowodu na barki
krytyków, mimo że to nie oni, lecz autor stwierdzenia ma obowiązek jego udo-
wodnienia. Poza tym krytyka Garretta G. Fagana odnosi się również do książki
Joachima Latacza „Troja i Homer”, ponieważ prezentowanie przypuszczenia
najpierw jako możliwości, a następnie jako ustalonego faktu, jest pseudonauką.
Zarzut ten Joachimowi Lataczowi postawili między innymi Joshua T. Katz
i Johannes Haubold184.

Colin Renfrew pseudoarcheologią nazywa także, podobnie jak Garrett
G. Fagan, nadużywanie nauki do celów politycznych. Jeśli archeologia pozostaje
na usługach określonej ideologii politycznej, a osiągnięte w jej ramach wyniki
badań dopasowywane są do wyrażonych wcześniej poglądów, to mamy do czy-
nienia z pseudoarcheologią185. Jak można wykorzystać archeologię dla celów
politycznych, co czynił Manfred Korfmann ze względu na Turcję, doskonale
ilustrują nowsze badania archeologiczne w Indiach.

Nie tylko w (…) regularnych publikacjach, ale także na uniwersytetach, w szkołach
i wobec opinii publicznej, nie wykluczając uznanych naukowców, intensywnie roz-
powszechniany jest od około 1980 roku pogląd, że cywilizacja ludzka jako taka
narodziła się w Indiach, mniej więcej dziesięć tysięcy lat przed Chr., że wszystkie
języki świata wywodzą się od sanskrytu, że cywilizacja indyjska trwa nieprzerwanie
od około 7500 przed Chr. i że Europa, zamieszkana przez narody mówiące języka-
mi indoeuropejskimi, zasiedlona została przez przybyszów znad Gangesu.

W Indiach powstały jakoby najstarsze teksty ludzkości, tutaj dokonano wszyst-
kich znaczących odkryć na polu nauki i technologii, włączając w to matematykę,
medycynę, samoloty, rakiety i bombę atomową. Wiąże się to z legendą, że jakoby
pierwszy wydawca Rigwedy, Max Müller, ukradł wszystkie ‘indyjskie’ tajemnice,
a Niemcy zrobili z tego użytek, budując samoloty i bombę atomową. W latach
1998-2004 władzę w Delhi sprawowały partie nacjonalistyczne, co dla takiego
opisu indyjskiej historii, a zarazem wykorzystania w tym celu archeologii, oka-

                                                
184 G.G. Fagan, Diagnosing Pseudoarchaeology, [w:] Fagan 2006, s. 27-29 (z cytatem), 40-41;

Katz (zob. przypis 16), s. 423: „The more something is said, the more it is taken as fact in his «logi-
cal» schemes”; Haubold (zob. przypis 16).

185 C. Renfrew, Foreword, [w:] Fagan 2006, s. XIII-XIV; por. G.G. Fagan (jak przypis 184), s. 28.
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zało się wiatrem w żagle. Muzeum Narodowe w New-Delhi zostało przeorgani-
zowane zgodnie z potrzebami nowej ideologii i zaopatrzone w odpowiednie opi-
sy. Aryjskiej ideologii Hindusu południowoindyjscy Tamilowie przeciwstawili
teorię zaginionego kontynentu o nazwie Lemuria, który jakoby rozpadł się
w wyniku katastrofy spowodowanej gigantyczną powodzią gdzieś między 6750
a 3300 przed Chr. Kontynent ten, w wyobrażeniach Tamilów ich praojczyzna,
obejmować miałby Indie, Sri Lankę, Madagaskar i znaczne części Indonezji. Tam
właśnie, zgodnie z wersją Tamilów, narodziła się cywilizacja. Mitologizacja
dziejów indyjskich, podobnie jak tureckich, jest wynikiem poważnego komplek-
su niższości, spowodowanego długim pozostawaniem pod obcym panowaniem.
Jego rekompensatą, i to z nadwyżką, ma być teza o Indiach jako najstarszej cywi-
lizacji świata. W konstruowaniu tego mitu uczestniczyła nie tylko szeroko rozu-
miana opinia publiczna, ale również naukowcy, jak na przykład ówczesny
dyrektor generalny Indyjskiego Instytutu Archeologicznego186. Ta interpretacja
historii indyjskiej czy też świata wiąże się z przekonaniem postmodernistycznego
dekonstruktywizmu, że nauki humanistyczne posługują się nie faktami, lecz
pojęciami, które można w sposób dowolny akceptować lub odrzucać. Jak poka-
zuje indyjski przykład połączenia nacjonalizmu z dekonstruktywizmem, pseu-
donauka i postmodernizm nie są bynajmniej przeciwieństwem, jakby się to na
pierwszy rzut oka wydawało. Pseudonaukę kojarzy się z reguły ze skrajną lekko-
myślnością, postmodernizm ze skrajnym sceptycyzmem. W kuriozalny sposób
obie te postawy mogą być ze sobą zbieżne. Najinteligentniejsi przedstawiciele
pseudonauki, w sytuacji, gdy pojawiają się wątpliwości co do zasadności i wiary-
godności podstaw ich twierdzeń, wykorzystują argumenty postmodernizmu.
Z drugiej natomiast strony postmodernista często odwołuje się do swego scepty-
cyzmu na tyle selektywnie, że niekiedy jego pogarda dla podstaw współczesnej
nauki zbiega się z sympatią wobec tej czy innej odsłony pseudonauki. Oba te
nurty niejako stykają się ze sobą w sformułowaniu sceptyka Francisa Bacona:
„Człowiek woli wierzyć w to, co uznaje za prawdę”. Niebezpieczne jest także, gdy
pewien profesor europejskiej historii idei i metodologii historii na Uniwersytecie
w Rostocku wzywa do „nieunikania gry z fikcją”. Powołuje się przy tym na Tuki-
dydesa: wplecione w jego narrację mowy polityków i dowódców wojskowych
uważa błędnie za fikcję. Dla Tukidydesa był to tylko powszechnie wówczas
                                                

186 M. Witzel, Rama’s Realm. Indocentric Rewritings of Early South Asian Archaeology and
History, [w:] Fagan 2006, s. 203-232.
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akceptowany środek retoryczny, służący, podobnie jak we współczesnej historio-
grafii argumentacja, wyjaśnieniu rozstrzygającej sytuacji historycznej187.

Uwikłanie się zawodowych archeologów w popularyzowanie pseudoar-
cheologii, nawet wtedy, gdy jest działaniem niezamierzonym, należy poddać
zdecydowanej krytyce i refleksji metodycznej. Niektórzy archeolodzy, jeśli to
tylko służy ich interesom, nie mają zahamowań przed wykorzystaniem dla swo-
ich celów rzekomych tajemnic, cudów i skarbów kultury antycznej, i to w sposób
nierzadko przekraczający powagę badań naukowych. Czy czynią to tylko przed
kamerami na użytek szerokiej publiczności, czy też po to, aby zrobić wrażenie na
wspierających ich sponsorach bądź w celu pozyskania nowych, to jednak roz-
grywają wówczas kartę pseudonaukowości. Opinia publiczna przyzwyczaja się,
że z archeologią łączą się szczególnie bogate, sensacyjne odkrycia i rozwiązywanie
starych tajemnic. Nie jest jednak w stanie dokonać rozróżnienia między archeo-
logią naukową a pseudonaukową. Przykładem pseudonaukowych działań może
być postać znanego brytyjskiego archeologa Jamesa Mellaarta. W roku 1958 po-
dał do publicznej wiadomości informację o sensacyjnym odkryciu. Oto w Izmi-
rze wiosną tego roku pewna kobieta, której tożsamości nie da się zweryfikować,
pokazała mu w swoim domu przedmioty pochodzące z dwóch grobów z okolicy
wioski Dorak, położonej w pobliżu «Troi». Domu, w którym James Mellaart
przedmioty te rzekomo obejrzał, nie dało się odnaleźć, nie zgadzał się też podany
przez niego adres. Ślady cywilizacji w sąsiedztwie Troi z artefaktami, podobnymi
do znanych już z Hisarliku, musiały oczywiście wywołać duże poruszenie. Szyb-
ko się oczywiście okazało, że jedynym ‘potwierdzeniem’ istnienia tych znalezisk
są rysunki Mellaarta, z których przynajmniej część nie była niczym innym, jak
kopią obiektów znajdujących się w muzeach tureckich. Jeden z jego byłych
współpracowników, podobnie jak on, zaprzyjaźniony z Agathą Christie, przy-
znał, że pomagał Mellaartowi w sporządzeniu odpowiedniego komunikatu. Jest
zrozumiałe, że po rzekomych znaleziskach nie ma najmniejszego śladu, a całą
                                                

187 R.J. Evans, Fakten und Fiktionen. Über die Grundlagen historischer Erkenntnis, Frankfurt-
New York 1998, s. 212-243; A.D. Sokal, Pseudoscience and Postmodernism. Antagonists or Fellow
Travelers?, [w:] Fagan 2006, s. 286-361; por. także B.G. Trigger, A History of Archaeological
Thought, Cambridge 1989, s. 381: „Some of the more radical relativists have concluded that (...)
they have the right to use archaeological data for any purpose that they wish. They see them as (...)
providing material for fantasies about the past (...) or as propaganda to promote political or social
causes”; F. Bacon, The New Organon, Cambridge 2000, s. 44; Markus Völkel, we Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 9.4.2002.
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historię należy umieścić wśród oszustw pseudoarcheologii. Nie jest przypadkiem,
że pozostaje ona w związku z «Troją» (zob. Frankfurter Allgemeine Zeitung,
23.04.2008). Nie brakuje jednak, z drugiej strony, także dowodów godnej naj-
wyższej pochwały uczciwości. Gdy właścicielka jednego z domów w Szkocji od-
kryła w ogrodzie kamienne płyty, powiadomiła archeologów. Na miejsce przybył
zespół badaczy i w efekcie wielodniowej, starannej pracy ustalono, że jakoby są
to pozostałości osiedla Wikingów sprzed tysiąca lat. Byłby to pierwszy dowód
wzniesienia domów Wikingów na terenie Szkocji. Gdy jednak okazało się, że do
kontekstu znalezisk należy także mający zaledwie kilkadziesiąt lat sprzęt gospo-
darstwa domowego i że odkopane stanowisko to zatopiona kamienna terasa,
badacze podali do publicznej wiadomości, że ich „sensacyjne znalezisko arche-
ologiczne” jest całkowitą porażką, co potwierdzili także w mediach (Schwäbi-
sches Tagblatt, 09.1.2004). Dla Manfreda Korfmanna i aktualnego kierownictwa
wykopalisk w Troi tak daleko posunięta uczciwość jest czymś całkowicie obcym.
W dyskursie naukowym należy jednak domagać się jej przestrzegania jako cze-
goś oczywistego. W archeologii dochodzi czasami, pod presją konieczności zdo-
bycia funduszy, do powstania, w efekcie połączenia poczucia pewności siebie,
gotowości do manipulowania znaleziskami, potrzeby samodowartościowania
oraz chęci zrobienia kariery, fatalnej wprost mieszanki. W przypadku wykopalisk
w Troi pieniądze odegrały wielką rolę nie tylko w formie sponsoringu, lecz także
z wpływów za katalog wystawy, książek popularno-naukowych i dystrybucję gry
komputerowej ‘Troja’. Dokonana przez Manfreda Korfmanna na koszt państwa
(niemieckiego), a więc podatnika (zob. wyżej, s. 275), ‘powtórka’ gotowej już
wirtualnej ‘rekonstrukcji’ jego snu o Troi, dowodzi pozbawionego skrupułów
polowania na pieniądze, co niestety w kręgach naukowych spotyka się raczej
z uznaniem niż naganą.

Błędem byłoby sądzić, że świat akademicki i naukowy jest mniej sko-
rumpowany niż inne środowiska. Narzucenie uniwersytetom zasad gospodarki
rynkowej stan ten tylko pogłębiło. Przez dziesięciolecia ich profesorowie byli
w stanie w miarę skutecznie blokować nonsensowne ‘reformy’, wymyślane przez
polityków z obszaru edukacji i nauki. Wystarczyło przeczekać do łatwej do prze-
widzenia zmiany ministrów, z których każdy w pierwszej kolejności przystępo-
wał do czyszczenia podwórka, odwołując zarządzenia poprzednika. Ostatnio
jednak, drogą finansowego szantażu i kuszenia nauczycieli akademickich pie-
niędzmi, te polityczne nonsensy wprowadzane są w życie. Zatrudnieni na uniwer-
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sytetach profesorowie nie są bynajmniej bohaterami, a już na pewno nie tworzą
solidarnej wspólnoty.

Płacimy wysoką cenę za coraz bardziej jednoznaczne zrównywanie wie-
dzy i nauki ze zwykłym produktem rynkowym. Ideał niczym nieskrępowanego
poznania, rzeczywista matka nauki, zagrożony jest, wobec masowego parcia
w stronę praktycznego wykorzystania i stosowania wiedzy, odejściem w nicość.
Niemały wkład w korumpowanie nobliwych struktur uniwersyteckich, a wraz
z nimi także kultury nauki, łącznie z etyką naukową, mają politycy i menadżerowie
życia naukowego. Trafnie sformułowała to na łamach Frankfurter Allgemeine
Zeitung (24.11.2009) roku Heike Schmoll:

Nie prowadzi się już badań w celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytanie
badawcze, lecz po to, by móc pochwalić się uzyskaniem grantu. Wywołuje to po-
ważne wątpliwości. Ale jest jeszcze gorzej: oto w miejsce kultury argumentacji po-
jawiła się kultura (przedkładania) wniosków (grantowych). Nie wolno już mówić
o błędach i trudnościach, kara za niestaranie się o granty stała się rzeczą oczywistą.

Autorka wskazuje także na środki zaradcze, mogące powstrzymać ten fatalny
trend rozwojowy. Sprowadzają się one do powrotu do wcześniejszych relacji:

Aby tę rozdętą pisaninę wniosków (grantowych) przerwać, należałoby zwiększyć
uniwersytetom podstawowe środki finansowe, które zostały umniejszone na rzecz
innych źródeł finansowania.

Wezwanie to wspiera także autor niniejszej książki, który sam takie środki, i to
znaczące, pozyskiwał. Nigdy jednak nie zgadzał się z czczą gadaniną ‘wniosko-
wą’, z frazesami typu ‘interdyscyplinarność, umiędzynarodowienie, innowacyj-
ność’ i im podobnym. Prace wykopaliskowe na przykład niekoniecznie zyskują
na jakości dlatego, że są ‘międzynarodowe’. Oczywiście włączenie do badań
wybitnych naukowców z innych krajów jest rzeczą jak najbardziej pozytywną
i korzystną. W przypadku wykopalisk w Troi są to jednak przypadki całkowicie
jednostkowe. Przeważnie chodzi o uczestników z innych krajów, w przypadku
których ich przygotowanie w zakresie archeologii naukowej uznać można za
problematyczne. Dla odmiany szczególnie uzdolnieni badacze z Niemiec i in-
nych krajów bardzo szybko wycofali się z Projektu Troja, albo też, ze względu na
krnąbrną postawę, zostali z niego usunięci.

Zdobywanie finansów, sponsoring, obecność w mediach, popularyzowa-
nie czy wręcz dążenie do osiągnięcia zysków komercyjnych, uznawane są przez
polityków i konsultantów naukowych, zwłaszcza jednak przez kierownictwa
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uniwersytetów, za cele warte starań, aby nie powiedzieć: za najważniejsze cele
nauki. Rektorów uniwersytetów interesuje w dzisiejszych czasach przede wszyst-
kim kwota pozyskanych pieniędzy. Wynik sfinansowanych w ten sposób badań
nie podlega niemalże żadnej kontroli, nie wzbudza także zainteresowania, chyba
że nadaje się do ogłoszenia w mediach jako sensacja, służąc tym samym ‘presti-
żowi’ uniwersytetu. Jaskrawym tego przykładem, jednym z wielu, jest postawa
rektora Uniwersytetu Tybińskiego, Eberharda Schaicha, w kontekście sporu
o Troję (zob. wyżej, s. 271-272).

Nie dziwi w tej sytuacji, że tendencja do wyrzucania za burtę (wszelkich)
zasad postępowania naukowego nabiera charakteru powszechnego. Chodzi tu
o te kategorie i wartości, „które niegdyś ustanowiono, aby zagwarantować nauce
taki status poznawczy, kulturowy i społeczny, który (…) ciągle musi być od nowa
wypracowywany”188. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono anonimowe
badania na grupie siedmiuset przedstawicieli nauk biomedycznych, które wyka-
zały, że jedna trzecia z nich przejawia postawę nierzetelną189. Seria skandali, które
miały miejsce w ostatnich 10-15 latach, dowodzi, że Niemcy także nie są od tego
zjawiska wolne. Ogłoszony przez Niemiecką Wspólnotę Badawczą (Deutsche
Forschungsgemeinschaft) projekt zasad, mających dać gwarancję właściwej
praktyki naukowej (zob. wyżej, s. 288), był reakcją na szczególnie drastyczne
przypadki jej łamania. Dziesięć lat później Ulrike Beisiegel, członkini utworzo-
nego wówczas zespołu rzeczników Niemieckiej Wspólnoty Badawczej, stwier-
dziła, że „memoriał ten jest dzisiaj tak samo ważny, jak w chwili jego ogłoszenia
– a w kręgach naukowych ciągle niedostatecznie znany i słabo zakorzeniony”.
Następnie uznała, że „wrażliwością wykazać się muszą przede wszystkim kie-
rownicze gremia uniwersyteckie, które dotąd, zamiast wspierać właściwą posta-
wę w obrębie badań naukowych i zdecydowanie potępiać wszelkie przejawy jej
naruszania, tuszują każde wątpliwe, odbiegające od normy zachowanie, nie mó-
wiąc już o jego napiętnowaniu”. Krętactwa ukrywane są jednak nie tylko przez
różne uniwersyteckie wydziały i instytuty, które wszelkie oszustwa zamiatają pod
                                                

188 M. Hagner, Bye-bye Science, Welcome Pseudo-Science? Reflexionen über einen beschädigten
Status, [w:] D. Rupnow et alii (zob. wyżej, przypis 181), s. 50; zob. także apel prezydenta Niemiec-
kiego Związku Szkół Wyższych (Deutscher Hochschulverband), skierowany do odpowiedzialnych
gremiów politycznych, aby „zdystansowały się od związków z postawami naukowo nieetycznymi
oraz od wzrastającego nacisku konkurencji” (Newsletter 4/2010).

189 Komunikat prasowy Niemieckiego Związku Szkół Wyższych z 16.6.2005; Frankfurter All-
gemeine Zeitung, 15.6.2005.
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dywan. Oto co zauważa Holger Wormer, długoletni dziennikarz w Süddeutsche
Zeitung, zajmujący się sferą życia naukowego, oraz profesor dziennikarstwa na
Uniwersytecie Dortmundzkim: „Nie wszędzie w środowisku akademickim za-
uważa się gotowość do gruntownego poznania tych rzeczy (…). Uniwersytet,
który skazany jest na pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania, nie za
bardzo zainteresowany jest w podejmowaniu poważnych działań przeciwko
swemu pracownikowi. Nie byłoby bowiem rzeczą korzystną upublicznienie wia-
domości, że na przykład któryś z renomowanych profesorów od lat fałszuje
swoje badania”. Karana jest raczej ta osoba, która skandal ujawniła. „Nadzwyczaj
smutnym doświadczeniem jest fakt, że najwyraźniej ‘wszystkiemu winny’ staje
się po części demaskator”, konkluduje Ulrike Beisiegel. Traktuje się go jako de-
nuncjatora, jako tego, co kala własne gniazdo. Zarzuca mu się, że zazdroszcząc
koledze sukcesu, podkłada mu nogę. „To właściwie demaskator uchodzi za tego,
kto łamie istniejące zasady”. Tak to wygląda „w warunkach systemu, w którym
najwyższą wartość stanowią przyjacielskie konszachty”190.

Nie jest wcale przypadkiem, że często lub nawet z reguły skandale ujaw-
niane są nie przez ustanowione na uniwersytetach komisje do przestrzegania
właściwych zasad postępowania naukowego, lecz przez prasę. Frankfurckiemu
paleoantropologowi Reinerowi Protsch von Zieten zarzucono, że przy ustalaniu
wieku kości ludzi pierwotnych przyjął „w całości absolutnie fałszywe dane”. Jego
kolega, profesor Wighart von Koenigswald z Uniwersytetu w Bonn, spytany,
dlaczego kwestie te nie zostały wyjaśnione drogą dyskusji naukowej, odpowie-
dział, że „laboratorium pana Protscha od dawna nikt już nie traktował poważnie
(…). Nauka nie ma w tym specjalnego interesu, aby światu pokazywać swoją
czarną owcę”. To zasługą magazynu Der Spiegel jest upublicznienie, że naukowcy
Uniwersytetu w Getyndze środki na badania zdobyli podstępem, podając fałszy-
we dane. Chodzi tu o uczestników specjalnego programu badawczego, od roku
2000 finansowanego przez Niemiecką Wspólnotę Badawczą. Dopiero w lutym
2009 wyszło na jaw, przy opiniowaniu programu, że wcześniej podano fałszywe
dane dotyczące publikacji, z których część została po prostu wymyślona191.

                                                
190 Cytaty pochodzą z: Forschung 2, 2008, s. 2-3; Deutsche Universitätszeitung (DUZ). Magazin

4, 2007, s. 36-37; Milos Vec, we Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.2.2009.
191 Przypadek Protscha: Frankfurter Allgemeine Zeitung,18.8.2004; skandal getyński: Der Spie-

gel, 4.5.2009; zob. także Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.12.2009; Newsletter 4/2010 Niemiec-
kiego Związku Szkół Wyższych (Deutscher Hochschulverband).
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Należy oczywiście postawić sobie pytanie, dlaczego opiniodawcy Nie-
mieckiej Wspólnoty Badawczej i innych instytucji wspierających działalność
naukową występki takie, jeśli w ogóle, odkrywają i pociągają ich sprawców tak
późno do odpowiedzialności? Lub też, jak miało to miejsce w przypadku Pro-
jektu Troja, spraw tych się nie porusza, a jeśli już, to z zaleceniem skorygowania
dotychczasowych wyników badań poprzez dalsze finansowanie prac wykopali-
skowych?

Odpowiedzi udzielił Klaus Fischer, w wykładzie wygłoszonym w trakcie
plenarnego posiedzenia na spotkaniu przedstawicieli (niemieckich) Wydziałów
Filozoficznych, które miało miejsce na Uniwersytecie w Tybindze 27-29 listopa-
da 2008 roku. Stwierdził wówczas, że jest to „niestety tylko pobożne życzenie,
aby naukowcy oceniali artykuły, książki i wnioski badawcze ich ‘peers’ (czyli
kolegów) nie bacząc na osobę, instytucję czy związki paradygmatyczne”. Badania
pokazują, że „słabość funkcjonowania systemu oceniania nauki (…) jest wprost
porażająca (…). Wyniki są tym bardziej alarmujące, że sposób oceniania przez
fachowe czasopisma i instytucje dofinansowujące naukę jest w gruncie rzeczy
taki sam. Można przypuszczać, że inne źródła finansowania, pozyskane dzięki
systemowi, który, jak dowiedziono, jest w wielu przypadkach, jeśli chodzi o oce-
nę jakości, niewydolny i sam w sobie podlega różnym deformacjom, nie może
być (…) wiarygodną miarą wkładu badawczego”192.

W małych dyscyplinach, takich właśnie, jak archeologia praktyczna,
w których badacze, łącznie z recenzentami, nawzajem się znają, często się przy-
jaźnią lub powiązani są różnymi interesami, trudno jest oczekiwać opinii nieza-
leżnej. Archeolodzy, w rozmowach w cztery oczy, na moje zarzuty, że byli zbyt
mało krytyczni wobec Projektu Troja, odpowiadali krótko: ‘kruk krukowi oka
nie wykole”. Co można w tej sytuacji sądzić? Na pewno nie jest tak, że takie po-
stępowanie, jakie znamy z wykopalisk w Troi, jest zjawiskiem powszechnym.
Byłoby jednak korzystne, gdyby w przypadku prowadzonych konkretnych badań
wykopaliskowych w sposób jasny precyzowano, jakie postępowanie i przestrze-
nie interpretacyjne są metodycznie i etycznie uzasadnione. W żadnym wypadku
nie można akceptować, aby w dyskusji o wykopaliskach w Troi ukrywano spraw-
ców niewłaściwych zachowań, jak również nie można pozwolić na to, aby z tych,
którzy odsłonili nieprawidłowości, czyniono kozły ofiarne. Spór o Troję nie był
                                                

192 Hochschulpolitische Informationen des Philosophischen Fakultätentages. Geistes-, Kultur-
und Sozialwissenschaften, wydanie 6. z października 2009.
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ani ‘niegodny’, ani ‘zbędny’, ani ‘zbyt nagłośniony’, a ton krytyki, wbrew częstym
zarzutom, wcale nie był utrzymywany na niewłaściwym poziomie193. Wręcz
przeciwnie: to traktowany jako normalny ton dyskusji naukowej byłby, w sytu-
acji takiej, jak ujawnienie skandalu wokół Troi, czymś całkowicie niestosownym.
Nie spotkałby się też z żadnym odzewem. Manfred Korfmann przeszedłby nad
nim do porządku dziennego i swoje badania wykopaliskowe zakończyłby, jak
planowano, w roku 2002, wieńcząc je triumfalną wystawą o Troi. Zasługą wła-
śnie tego tonu krytyki, a nie tak bardzo pożądanej przenikliwości opiniodawców
i innych kolegów Manfreda Korfmanna, jest to, że wykopaliska są kontynuowa-
ne. Prowadzi je się co prawda po to, aby dowieść tego, co założono, ale nie znale-
ziono.

W przychylnym wspomnieniu pośmiertnym o Manfredzie Osmanie
Korfmannie, napisanym przez Haralda Hauptmanna, można dopatrzyć się po-
średniej, ostrożnej krytyki zmarłego, ale także, przy dokładnej lekturze, wyraźnej
aluzji do dokonanej przez niego błędnej oceny wyników prac wykopaliskowych.
Do następców natomiast skierowana została życzliwa rada: „Zyskujecie szansę,
mając na uwadze zachowane źródła archeologiczne, dokonania rozważnej oceny
rzeczywistego znaczenia [podkr. autora] owych owianych mitami ruin”194. Szansa
ta mogłaby wyglądać następująco: należałoby rzeczowo, bez zniekształcania wy-
ników, otwarcie pokazać, jakie problemy wiążą się z rekonstrukcją historyczną
na bazie (tylko) badań archeologicznych; następnie skonfrontować nie tylko te
spektakularne, ale całość wyników badań na wzgórzu Hisarlik zarówno z eposa-
mi Homera, jak i z innymi ważnymi, względnie najbardziej znaczącymi osiedla-
mi zarówno Anatolii, jak i basenu Morza Egejskiego! W ten sposób można by się
przyczynić do wyjaśnienia historycznego problemu, pozostającego w obłokach
mitu.

Czy nadzieje Haralda Hauptmanna ziściły się? Czy jego uprzejmy apel
spotkał się z odzewem? Niestety nie do końca. Ze strony kierownictwa Projektu
Troja brakuje jak dotąd rzeczywistego rozliczenia się z grzechów popełnionych
w erze Korfmanna. Wprawdzie tu i ówdzie pojawia się stwierdzenie, że w części
krytyka była uzasadniona, ale ciągle dochodzi do pomysłów fantazyjnych, jak
chociażby owa fikcyjna palisada z wałem ziemnym czy absurdalne liczby miesz-
                                                

193 Zob. na przykład Veit 2003, s. 546 przypis 2.
194 H. Hauptmann, Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft zu Berlin 138, 2006, s. 5-10

(cytat na s. 10).
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kańców, bądź rozpowszechnianie nieprawdziwych stwierdzeń, czego przykładem
jest rzekoma brama wjazdowa. Nie jest żadnym wytłumaczeniem, a raczej samo
w sobie symptomatyczne, że po Manfredzie Korfmannie profesurę w zakresie
archeologii pradziejowej oraz kierownictwo badaniami wykopaliskowymi objął
nie-archeolog Ernst Pernicka. Dla niego opinia o Manfredzie Korfmannie, najle-
piej wyrażona w poświęconym mu przez Joachima Latacza nekrologu, musi mieć
bez wątpienia znaczenie szczególne: „Odkrycia, których dokonał, nie zostały
przez niego wyczarowane; one do niego przyszły”. I oto Ernstowi Pernicka przy-
padło w udziale ponowne odkrycie rowów Manfreda Korfmanna. Sprawozdawca
(z wykopalisk) skomentował to następująco: „Rowy fortyfikacyjne pomagają
w umocnieniu reputacji”. W ten oto sposób Ernst Pernicka stał się w jego relacji
„ostatnim spadkobiercą Schliemanna”195.

Wysoce irytującego obrazu, stworzonego przez zespół prowadzący wy-
kopaliska w Troi, nie są w stanie zmienić, objętościowo na pierwszym rzut oka
imponujące, tymczasowe sprawozdania z wykopalisk, publikowane w Studia
Troica. Dokładna ich lektura każe się jednak zastanowić, po co w ogóle prowa-
dzić badania wykopaliskowe, skoro także bez nich można stwierdzić, że ‘wszystko
już było”. Jeśli celem, do którego wykorzystuje się wyniki prac wykopaliskowych,
jest zamaskowanie tego, co naprawdę znaleziono, to wówczas całkowicie odpo-
wiada to stwierdzeniu, że „kłamstwo, aby być wiarygodne (…)”, potrzebuje
„sprawdzonych detali”196. Jednak w przypadku tych wykopalisk detale nie skła-
dają się, niczym kostki mozaiki, na obraz wielkiego, datowanego na okres późne-
go brązu, „ważnego geopolitycznie miasta rezydencjonalnego i handlowego,
położonego na styku Europy i Anatolii”. Również i dzisiaj odwiedzający teren
wykopalisk na wzgórzu Hisarlik znajdzie, jak trafnie to sformułował Trevor Bryce,
„miejsce niewywierające specjalnego wrażenia, które w oczach osoby, będącej
tam po raz pierwszy, jest zaskakująco małe (…). Gdyby pozbawić je skojarzeń
mitycznych, to z dużym prawdopodobieństwem miejsce to straciłoby swych
sponsorów, a wątpliwe jest, czy w przewodnikach turystycznych opatrzone było-
by chociaż jedną gwiazdką”197. Stwierdziliśmy już, że «Troja» nie jest żadnym
miejscem historycznym, lecz fikcyjnym, wynik i punkt odniesienia mitycznych,

                                                
195 Latacz, Studia Troica 15, 2005, s. VIII; H. Baykal, w Die Zeit nr 38, 2006; zob. także nr 37,

2006.
196 U. Hölscher, Die Odyssee, wyd. 2., München 1989, s. 211.
197 Bryce 2006, s. XII.
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literacko-poetyckich, (pseudo)naukowych i polityczno-ideologicznie motywo-
wanych działań. Gdyby sprawę tę potraktować bagatelizująco i z humorem, to
można by odwołać się do krytycznej postawy antycznego pisarza Lukiana, ale
z pewną korektą: Homer pod postacią wielbłąda żył nie w Baktrii (zob. wyżej,
s. 68), lecz w Tybindze. Gdyby kierownictwo wykopalisk w Troi było rozważne,
to nie broniłoby zażarcie Korfmannowej wizji nadmuchanej Troi-kukły – wiel-
kiego, znaczącego miasta, lecz jako osiągnięcie uwypukliłoby rzeczywisty wynik
prac wykopaliskowych, a mianowicie że dzięki nim wykazano, iż trwające dzie-
sięciolecia daremne wysiłki zmierzające do udowodnienia istnienia wielkiego
miasta i związane z tym przypuszczenia Schliemanna, Dörpfelda, Blegena – oraz
twierdzenia Korfmanna – zostały odrzucone, a dzięki temu raz na zawsze stało
się rzeczą jasną, że Homerowy obraz wspaniałego Ilionu jest poetycką fikcją,
a nie rezultatem historycznej refleksji. Byłaby to wówczas nauka w służbie oświe-
ceniowej interpretacji historycznej, a nie pseudo-nauka w służbie nowego tybiń-
skiego mitu trojańskiego.

Wokół «Troi» mógłby więc wreszcie zapanować pokój, co paradoksalnie
odpowiadałoby życzeniom Manfreda Korfmanna, który Troadę ogłosił regionem
pokoju. Apel ten spotkał się z pozytywnym oddźwiękiem u Hüseyina Baranera,
który doprowadził do rozkwitu w Niemczech przedsiębiorstwa turystycznego
Öğer-Tours, przez co przyczynił się do przekształcenia wybrzeża w okolicy Antalyi
w zabudowane eldorado turystyki ‘all-inclusive’. Ten obrotny przedsiębiorca,
urodzony w Çanakkale nad Cieśniną Dardanelską, mówi o sobie: „Jestem Tro-
jańczykiem”. W sierpniu 2005 roku zorganizował w Çanakkale konferencję,
z udziałem archeologów pracujących w Troi i polityków, na temat „Pokój i tury-
styka”, aby Troadę uatrakcyjnić z punktu widzenia turystyki198. Realizacja tego
projektu stworzyłaby ponętną okazję do ucztowania, przy niemieckim jedzeniu
i tureckiej muzyce, w pięciogwiazdkowym hotelu „Pokój Trojański”, aby, zgod-
nie z intencją Manfreda Korfmanna, świętować ostateczne zespolenie się islamu
z chrześcijaństwem oraz włączenie tureckiego konia trojańskiego do Unii Euro-
pejskiej. Byłoby to zarazem świętowanie odrodzenia Troi, tyle że nie metropolii
handlu, lecz wielkiego centrum turystyki.

Czytelnikom tej książki chciałbym na zakończenie udzielić dwóch rad.
Jeśli ktoś chciałby odwiedzić homeryckie Ilion, to nie znajdzie go ani Cylicji

                                                
198 Tageszeitung, 7.05.2005 (z cytatami).
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Raoula Schrotta, ani na wzgórzu Hisarlik. Oszczędźmy sobie trudu, pozostańmy
w domu i czytajmy Iliadę! Tam, i tylko tam znajdziemy Homerowe Ilion. Gdyby
ktoś jednak szukał Troi, to powinien udać się w podróż do północnych Niemiec,
a mianowicie do Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Tuż nad granicą z Bran-
denburgią, niedaleko od Ankershagen, gdzie Henryk Schliemann mieszkał jako
mały chłopiec, znajdował się niegdyś przy starej drodze handlowej Zajazd
Krümmel. Pełnił on zarazem funkcję stacji wymiany koni. U schyłku XVIII wie-
ku miejscowość, przy której ów gościniec leżał, nosiła nazwę Troja. Dlaczego, nie
wiadomo. Jednakże jedno jest pewne: Krümmel Krug wraz z Troją był węzło-
wym miejscem handlu!199

Autor tej książki nie oferuje bynajmniej ostatecznego „rozwiązania starej
zagadki”. Obawiam się przy tym, że rację miał Dion Chryzostom, grecki retor
z czasów rzymskich, gdy w Mowie Trojańskiej, czyli o tym, że Ilion nie zostało
zdobyte, przesyconej po części szkolną retoryką, mowie, którą rzekomo wygłosił
w samym Ilionie, następująco skrytykował Homerowe przedstawienie wojny
trojańskiej200:

Jestem niemal pewien, że uczyć ludzi jest zawsze trudno, a oszukiwać łatwo. (…).
Dla nierozumnych bowiem prawda jest gorzka i niemiła, kłamstwo zaś słodkie
i przyjemne. (…). Jeśli – jak powiedziałem –, trudno jest ludzi uczyć, to pod każ-
dym względem trudniej jest oduczać, jeśli ktoś przez długi czas słuchał i nie tylko
on sam dał się wprowadzić w błąd, ale i ojciec jego, i dziad, i niemal wszyscy
przodkowie. Nie jest rzeczą łatwą wykorzenić błędne mniemanie, nawet gdyby
się całkowicie dowiodło jego fałszywości (przekł. zbiorowy pod red. Kazimierza
Kumanieckiego).

Prawdopodobnie trudno będzie przekonać zwolenników mitu o Troi, że
rację ma archeolog Rolf Hachmann, gdy mówi (zob. wyżej, s. 157), że archeologia,
zamiast przyczynić się do rozwiązania problemu trojańskiego, wywołała jeszcze
więcej zamętu. Również słuszna jest jego ocena badań wykopaliskowych Man-
freda Korfmanna, gdy twierdzi, że owo „wzgórze przeznaczenia archeologii”201

                                                
199 Troia w Mecklemburgii: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.11.2001; gazeta Schweriner

Volkszeitung, 3/4.07.2004, s. 3 (z nazwą miejscowości, ale błędnym wyjaśnieniem); w tej kwestii
dziękuję szczególnie Peterowi Jablonce za słuszne wskazanie na kalendarz państwowy Meklemburgii-
-Szwerina z roku 1793, który cytuje Udo Funk, zob. http:/www.geschichtsspuren.m-vp.de/thema09.htm.

200 Dion Chryzostom, Mowa 35, 11.1-3.
201 „Wzgórze przeznaczenia archeologii”: M. Siebler, we Frankfurter Allgemeine Zeitung,

29.5.1990; por. Spektrum der Wissenschaft, lipiec 2000, s. 68.
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stało się swoistą górą skandalu tej dyscypliny. W książkach popularyzujących
Troję, zwłaszcza autorstwa bazylejskiego grecysty Joachima Latacza, a także
w przekazach medialnych, mamy do czynienia z nową interpretacją historii Troi
w duchu „nowych szat króla”. Powinny one jednak pozostać w zgodzie z zało-
żeniem, że „nie wolno nam wychodzić poza standardy [naukowości], które
wielokrotnie były formułowane i sprawdzane przez pokolenia uczonych hu-
manistów”202.

                                                
202 Cobet, Gehrke 2002, s. 316.
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fałszerstwo 11, 228, 258
Fazelis 95
Fenicjanie / fenicki 86, 135, 141
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fikcja / fikcyjny 11, 35, 36, 43, 46, 54, 57, 63, 65,
66, 68, 78, 100, 149, 178, 195, 197, 222, 225,
226, 230, 234, 238, 241, 242, 249, 254, 258,
269, 275, 299, 306, 307, 308

Filip II, król Macedończyków 33
fortyfikacje (linia) 192, 195, 196, 200, 202, 203,

230, 235
- mur twierdzy 56, 154, 163, 182, 192, 194,

196, 197, 199, 201, 202, 207, 221, 222,
224, 225, 240, 241, 247, 252, 253, 263

- pierścień murów 194, 198
- mur miejski (miasta) 19, 22, 29, 53, 57,

77, 95, 146, 150, 158, 194, 195, 196, 198,
201, 203, 204, 206, 208, 216, 219, 226,
227, 228, 229, 230, 231, 234, 242, 248,
251, 276, 283, 293, 294, 299

Ftiocka Achaja 98
Ftiotyda 96
Francio, mityczny pierwszy król Franków 35,

36
Frankowie 35, 36, 37
freski 182
Frigas, mityczny brat Eneasza i „trojański”

protoplasta Franków 35
Frygowie / Frygia 83, 116, 125, 126, 127, 134,

135, 196
Fyskos 98, 99

Gallipoli / Gelibolu 29, 30, 47, 182
garncarskie koło 205
Gavurtepe 197, 198
Gelidonya, przylądek 173, 174
Gilgamesz, epos o G. 143
Gla 76
Gortyna 96
Grecja Środkowa 79, 84, 96, 97, 98, 99, 102,

104, 130
grecka kolonizacja 102, 141, 142, 182, 184
grota źródlana (grota ze źródłem na Hisarliku;

zob. także sztolnia wodna) 121, 146, 194
grób / groby 32, 72, 73, 158, 182, 201, 206, 212,

218, 243, 263, 282, 293, 300

- cmentarzysko 65, 181, 185, 214, 218, 243,
245

Hadrian, cesarz rzymski 57
Halikarnas 45, 46
handel / wymiana 143, 156, 158, 165, 167, 169,

170, 171, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 182,
183, 184, 193, 203, 252, 260, 278, 281, 283,
309

- detaliczny 174
- dalekosiężny 159, 175, 176, 179, 186
- lądowy 171
- metalami 174, 175
- morski 178, 184, 185
- zamorski 161, 170
- światowy 164
- lokalny 171

handlowe kontakty 163, 164
- handlowy port, zob. s.v. port 157, 159
- wojna handlowa 179
- potęga handlowa 163
- metropolia handlowa 23, 28, 161, 164-

166, 169, 176, 186, 187, 204, 226, 229,
247, 260, 261, 266, 267, 278, 295, 296,
308

- handlowy partner / partnerstwo 179
handlowe trasy, drogi, szlaki 13, 163, 164, 165,

167, 177, 178, 182, 185, 186, 265, 309
- system handlowy 166, 169
- centrum handlowe 13, 158, 166, 167, 176
- miasto handlowe 13, 23, 159, 166, 176-

177, 179, 186, 189, 191, 230, 249, 277,
280, 283, 307

Hanza Związek Hamzeatycki, miasto hanze-
atyckie) 166, 167, 179, 278, 294
Hetyci / Hatti 31, 42, 43, 112, 122, 128, 129, 167
Hattuszasz 75, 111, 112, 113, 120, 121, 123, 177,

178, 211, 235, 248, 249, 255
Hektor 19, 20, 21, 29, 30, 47, 53, 56, 62, 96, 97,

98, 99, 102, 134, 139, 146
- posąg / pomnik grobowiec 29, 57

Helena 20, 68, 67, 96, 140, 146
Hellas 81
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Hellenes 130
hellenizm / hellenistyczny 12, 21, 34, 39, 56,

152, 174, 188, 196, 197, 208, 215, 216, 218,
219, 220, 221, 235, 236, 237, 242, 243, 244,
245, 247, 248, 275

hellenizacja 167
Hellespont, hellesponcki 50, 101, 134, 135, 156,

162, 164
hełm z kłów dzika 72
Hera 19
Herakles, posąg Heraklesa 19, 29, 33, 93
Heraklit 67
Hermos (rzeka, dolina) 100, 114, 115, 124, 125,

197, 198
Herodot 33, 46, 49, 63, 67, 68, 77, 101, 136
heros / herosi (zob. także s.v. bohaterowie) 19,

33, 36, 56, 81, 90, 102, 139
- kult herosów 72, 73
- czas / epoka herosów 19, 64

Hezjod 64, 81, 84, 85, 97, 98, 104, 130, 143, 170
hetycki 13, 25, 28, 31, 42, 64, 73, 75, 82, 83, 85,

86, 104, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 140, 143, 157, 172, 178, 186, 187, 188,
191, 192, 193, 196, 207, 211, 212, 216, 219,
220, 235, 246, 248, 253, 254, 255

- Imperium Hetyckie 43, 112, 254
heksametr (poezja) 87, 88, 130
Hijawa 131, 132, 136, 141
Hisarlik 10, 11, 13, 18, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31,

49, 50, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 70, 75, 95,
98, 99, 102, 103, 111, 112, 113, 120, 121, 122,
125, 128, 134, 135, 138, 139, 145, 146, 150,
151, 152, 153, 155, 156, 157, 161, 162, 163,
165, 166, 171, 175, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201,
204, 205, 206, 207, 212, 213, 215, 217, 219,
220, 222, 223, 225, 231, 233, 234, 235, 239,
240, 242, 242, 246, 247, 249, 251, 253, 254,
255, 257, 258, 259, 262, 264, 265, 266, 267,

272, 276, 282, 284, 290, 295, 296, 300, 306,
307, 309

Homer (problem), homerycki 9, 11, 12, 13, 14,
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34,
35, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 99,
100, 101, 103, 106, 109, 129, 131, 133, 136,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158,
163, 167, 179, 181, 183, 193, 194, 195, 199,
222, 227, 234, 235, 258, 259, 161, 262, 264,
265, 268, 272, 273, 277, 281, 288, 295, 298,
306, 308, 309

Horemheb, faraon 133
humanizm 33, 38, 45, 46, 51, 52
Hypachajowie (Hypachaioi) 136

Ida, góry 53, 55, 58, 101, 134, 156
Idomeneus 96
Ileus 97, 98
Iliada (Homera) 9-13, 20, 21, 25, 27, 28, 32, 33,

40, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 55, 56, 58, 61, 62,
64, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
99, 100, 101, 102, 103, 109, 110, 111, 118,
120, 124, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 150,
153, 154, 155, 156, 157, 161, 163, 164, 167,
179, 192, 193, 194, 195, 207, 211, 234, 235,
265, 281, 295, 309

Ilieis (Iliończycy) 20, 55, 56, 99
Ilion 21, 26, 27, 33, 34, 55, 56, 57, 58, 59, 68, 97,

98, 99, 100, 101, 102, 111, 150, 161, 162, 163,
169, 179, 181, 182, 191, 193, 194, 215, 219,
220, 222, 234, 247, 248, 308, 309

Ilios / (F)Ilios (zob. także s.v. Wilios) 11, 19, 20,
22, 24, 27, 28, 32, 33, 44, 53, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 75, 81, 85, 86, 88,
89, 90, 91, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 106,
107, 108, 109, 111, 113, 116, 117, 118, 125,
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131, 133, 135, 138, 140, 142, 143, 146, 152,
153, 154, 157, 194, 195, 222, 253

Iliupersis 98
Ilos 19, 20, 22, 24, 27, 28, 32
Ilouza 116, 117, 135, 126, 127
Imbros 157, 162, 182
Indiana Jones 145, 258, 280
Indie / indyjski 298, 299
Ischia 93
Izokrates 33
Itaka 153

Jerycho 195
Jońskie Morze 184
Julian, cesarz rzymski 57

Kadesz, bitwa pod 134
Kadmeja 74
Kadmos 75, 76
Kaikos, rzeka 102
Kanesz / Nesa 175
Karabel (relief z, przełęcz) 114, 115, 116
Karakalla (Marek Aureliusz Antoninus), cesarz

rzymski 57
Karatepe 138, 140, 141, 143
Karkisza 123, 125, 134
Karowie / Karia 119, 125
Kaska, lud 112, 133
Kaskal-Kur 121, 122
Kasandra 21, 98
Kartagina 34
Karol Wielki 35
Karyjczycy 82, 83
Kaymakçı 196, 198
Keftiu 104, 105, 107
Knossos 105, 107, 110, 132, 177, 187, 211, 248,

255
koło garncarskie 205
konie, hodowla 167, 186, 191, 192, 202, 203,

212, 246, 308, 309
Konstantynopol 32, 37
Konstancja 159
Konstantyn Wielki, cesarz rzymski 34

Kos 186
kotwica kamienna 172, 184
Kraj rzeki Seha 115, 116, 119, 122, 123, 124,

192
krematorium, tak zwane (Troja VI) 224, 225,

231, 233, 234
Kreta, kreteński 88, 96, 104, 105, 106, 107, 108,

109, 124, 163, 172, 174, 185, 206
Kritobul / os 32
kronika, egipska 63

- Marmor Parium 63
Ksantos Lidyjczyk, historyk 83
Ksenofanes 67
Kserkses, król perski 32, 33
Ksypete / Troia (dem w Attyce) 97
kultura wysoko rozwinięta trojańska 31, 167

- brak 188
Kurunta z Tarhuntassy 123
Kuşakli-Sarissa; zob. Sarissa, Sarissa-Kuşakli
Kuwalija 127
Kydonia 105
Kythera / Kutiri 105

Lakonia (lakoński) 78, 105, 107
Laomedont 191
lapis-lazuli 167
Larysa / Larissa (Tesalia) 99-100
Larysa / Larissa (Troada) 99
Latmos, inskrypcja skalna 115
Lazpa 119
Lelegowie 100
Lemnos 157, 177, 178, 182, 183, 204
Lesbos 102, 119, 188
Lewant  65, 172, 173, 185
Licja / licyjski 41, 95, 97, 117, 119, 123, 126,

142, 163, 164, 173, 216
Licyjczycy 83, 95, 97, 104, 142, 163, 179
Liman Tepe 196, 197
linearne B pismo, tabliczki z linearnym B 71-

72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 85, 88, 97, 125,
132, 171, 187

lista miejscowości, egipska 105-106, 107, 108,
109
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Lokryda 84, 97, 98, 103
lokryjskie dziewczęta 98, 99
ludności liczba / mieszkańców liczba 27, 28,

249, 250, 253, 306-307
Ludy Morza 101, 112, 131, 132, 133, 186
Lukian 68, 308
Lukka / Lukkowie 112, 117, 123, 134
Luwia / Luwiowie / luwijski 85, 86, 104, 111,

112, 113, 114, 117, 118, 126, 128, 135, 141,
141-142, 187, 188, 192, 223, 265

Lyktos 105
Lyrnessos 102

Madagaskar 299
Meander 126, 196
Macedonia 72, 97, 134
magazyn (komora) 200, 211, 217, 247, 252, 254
Mallia 248
manipulacja 17, 22, 53, 139, 142, 213, 238, 249,

275, 289, 295
Maraton 33, 49, 63
Marmara Morze 182, 184, 196, 242
Masa 122, 123, 125, 133, 134
Maszhuiluwa 124
Mavi Yolculuk (zob. także s.v. błękitna podróż)

45
Megara Hyblaia 212, 235
megaron / megaronowy 73, 197, 199, 200, 204,

205, 208, 212
Mehmed II, sułtan 32, 37, 39, 46
Memfis 67, 133
Menelajon 212
Menelaos 20, 62, 67, 80, 96, 107
Menestheus 63
Meriones, hełm 73
Mezopotamia 111, 117
Messe 80, 81
Mesene / Messana / Mesenia 79, 80, 81, 93, 105,

107
metropolia (zob. także s.v. handlowa metropo-

lia) 23, 28, 31, 126, 161, 166, 169, 176, 186,
187, 204, 226, 229, 247, 260, 261, 266, 267,
278, 278, 295, 296, 308

Metropolis 196
miasto dolne, rzekome (Troja VI/VIIa) 13, 23,

57, 76, 146, 151, 153, 207, 213, 214, 215, 221,
224, 225, 226, 227, 228, 229-230, 234, 235,
249, 252, 253, 276, 278, 282, 283, 288, 289,
295

- hellenistyczno-rzymskie (Ilion) 59, 236,
237

- mur, rzekomy (Troi VI/VIIa) 62, 76,
152, 196, 197, 202, 207, 208, 213, 214,
219, 221, 224, 226, 227, 228, 229-230,
231, 232, 233, 234, 246, 252, 255, 276,
276, 283, 289, 293, 295

Midaion 197, 198
Mideia 79
mieszkańców liczba 27, 28, 249, 250, 253,

306-307
Milawanda 82, 124, 128, 132
Milet 46, 82, 83, 115, 124, 128, 132, 195
Minojczycy / minojski 82, 105, 124, 171, 180,

206, 207, 211
Mira 114, 115, 116, 119, 123, 124, 126, 127, 133,

192
mury, pierścień (zob. także s.v. fortyfikacje,

mury miasta) 19, 22, 76, 95
- osady 193, 197, 198, 200, 201, 203, 204,

206, 208, 216
- helleńskie 197

Mursilis II, król Hetytów 116, 125, 126
Muwatallis II, król Hetytów 122, 131, 191
Mykeny / Mykana 20, 61, 70, 80, 105, 108, 129,

131, 147, 148, 177, 182, 187, 188, 207, 211,
248, 255, 282

Mykeńczycy / mykeński 61, 61, 65, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 87,
88, 90, 92, 93, 94, 97, 105, 107, 108, 109, 110,
111, 124, 125, 129, 130, 132, 141, 152, 153,
164, 167, 171, 173, 174, 178, 180, 181, 184,
185, 186, 192, 196, 207, 254, 263, 265, 282

mykeński zamek 64, 70, 76, 83, 211
- groby m. 70, 72
- kultura pałacowa m. 73, 79, 87, 90, 151,

184



330

- ceramika m. 263, 282
- świat / okres (czasy) m. 71, 73, 74, 76, 78,

79, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 97,
103, 108, 124, 125, 129, 152, 163, 169,
172, 211, 248

Myramidonowie 100
Myzowie 83, 134-135

naczynia transportowe 172-173
Nauplia 79, 105
naukowy skandal 278, 284, 287
Neohellenizm 40
Nestor (puchar) 20, 62, 79, 80, 93
Nibelungowie (Pieśń, saga) 70, 89, 90, 95, 148

odwodnienie (system, rów) 121, 246, 295
Odyseja (Homera) 9, 12, 20, 45, 69, 70, 83, 84,

91-93, 98, 99, 156
Odyseusz 20, 62, 84, 153, 156
Oileus (Ileus) 98, 99
Oilias (Aias Iliás) 98
Olimp 19
Olimpia 152, 271, 276
olimpiady, liczenie czasu wg 63
olimpijscy bogowie 20
olimpijskie igrzyska 48, 81, 85
Orchomenos w Beocji 76, 79
orientalizm 85
orientalny 85, 110, 132
Osmanowie 40, 42
Osmańskie Imperium państwo 31, 39, 40-41,

42, 44, 148, 183

Palestyna / palestyński 172, 173, 174, 177
pałac 62, 72, 73, 80, 83, 85, 91, 105, 109, 110,

126, 150, 169, 173, 174, 175, 182, 187, 194,
195, 199, 200, 211, 212, 217, 242

- Priama 194
- kompleks 254
- osiedle/ośrodek 171, 211
- archiwum 75, 169, 171, 173, 188
- cywilizacja 79, 151
- kultura 87, 90

- służba 97
- budowla 126
- gospodarka 157
- administracja 171, 187
- miasto pałacowe 28, 192, 212, 247, 248,

249, 255, 296
- centrum pałacowe 74, 170, 185, 255
- Odyseusza 153
- w Beycesultan 196, 211
- Englianos / Pylos 80, 105, 187, 211, 255
- w Tebach w Beocji 187

palisada 199, 201, 202, 203, 220, 238, 239, 240,
241, 242, 246, 247, 294, 306

pancerz z brązu 72
- broń 72, 154, 173, 204, 207

Panachaioi 81, 130
Pandaros 142
Panhellenes 81, 82, 130
panhelleński 33, 82, 90, 92, 99, 254
panhelleńska wyprawa zbrojna 72, 90, 254
panhellenizm / panhelleństyczny 81, 147
panturkizm 42, 43
Parys, syn króla Troi 19, 20, 36, 62, 67, 96, 97,

124, 140, 142, 156
Patara 126
Patrokles 20, 57, 85
Pedasos 102
Pelazgowie 99, 100
Pelasgiotis (Tesalia Pelazgijska) 100
Peloponez 48, 79, 96, 97, 104, 105, 108, 109,

129, 174, 185, 187
Peloponezyjczycy / peloponeski 31, 106, 108,

109
Pelops 48
pentekontera 184
Pergamon 101, 197, 198
pergamos 53, 85, 101, 150
pieczęć 128, 173, 188

- odcisk 188
pieśniarze (tradycja) 39, 71, 87, 89, 90, 91, 103
Pieśń o Rolandzie 90
Pigge, Stephen 38
Pınarbaşı / Bunarbaşi 58-59
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Pindar 80, 98
piraci 161, 172
piratów gniazdo 166, 231, 234, 266, 275
Pisa / Pisaia (na Peloponezie) 105
Pitassa 134
pitosy (pithoi) 217, 252
Pius II, papież 37, 38, 46
Piyamaradu 119, 124, 128, 129
pohomerycki 56, 77, 78, 101, 111
Poliochni 177, 178, 204
polis (świat polis) 21, 34, 55, 56, 77, 79, 82, 84,

85, 96, 98, 101, 125, 126, 127, 134, 146
Pompejusz 57
port 20, 84, 155, 157, 159, 161, 165, 174, 178,

189
- zatoka portowa 166
- miejscowość portowa 105
- miasto portowe 167
- dzielnica portowa 254
- doki portowe 133
- nabrzeże portowe 162
- przystań portowa 166
- sztuczny port 173

Posejdon 19, 234
Priam 19, 21, 150

- skarb Priama 10, 152, 204, 258, 265
Priene 270
przedhelleński 97, 100
przedhelleństyczny 198
pseudohistoria 43
pseudozabytki 57
pseudorekonstrukcja 214
Prosymna 79
przedhomerycki 90, 91, 92
przekaz, ustny 69, 70, 71, 73, 88, 90, 92, 93
pseudoarcheologia 27, 285, 296, 297, 298, 299,

300, 308
pseudonauka 27, 285, 296, 297, 298, 299, 300,

308
Puranda 196
purpura (barwnik, wytwarzanie) 181
Pylos 79, 80, 105, 177, 187, 211, 255

Ramzes II, faraon 133, 134
Ramzes III, faraon 133
redystrybucja, system redystrybucji 171, 185
rektor Uniwersytetu w Tybindze, zob. Schaich,

Eberhard 271, 272, 276, 277, 281
rezydencja (władców, książąt) 62, 70, 72, 196,

197, 253, 278
- rezydencjonalne miasto 13, 23, 28, 277,

296, 307
rapsod 71, 91
Rodos 95, 97, 104, 130, 132, 163, 174, 186, 188
rolnictwo 177, 184, 191, 203, 245, 246, 252, 253
rowy (Troja VI/VIIa) 151, 202, 203, 214, 218,

219, 224, 225, 226, 229, 230, 231, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240-241, 242, 243,
244, 245, 246, 247, 253, 254, 282, 283, 289,
307

- system 246
- hellenistyczno-późnorzymskie (na Hi-

sarliku) 243-244
ruin romantyzm 56
Rzymiania 12, 33, 34, 35, 37, 56
Rzymski 34, 35, 48, 59, 122, 152, 175, 191, 203,

219, 220, 221, 242, 243, 292, 309
- cesarz 34
- Imperium / cesarstwo / państwo 12, 34,

35, 36, 68, 121, 122, 134, 174, 176, 205,
215

Sigejon 162
Simoeis 53, 56
Salamis 33, 63
Samotrake 206
Sardynia 174
Sargon, król Asyrii 144
Sarissa, Sarissa-Kuşaklı 216, 219, 246, 248
Sarpedon 95, 97, 103
Schliemanna wykop 152
Seha (Kraj rzeki) 115, 116, 119, 122, 123, 124,

192
siedziba (władcy) 55, 76, 128
Stary Testament 65, 143
Sykion 96
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Skamander (rzeka) 53, 56, 162
- źródła 53, 193

skandal naukowy 278, 284, 287
Skepsis (miasto w Troadzie) 55
Skyros 102
Smyrna (Stara) 83, 128, 194
spartański 20, 33, 63, 80, 81, 93, 96, 102, 105,

212
Sebste 126
Sipylos 116
Stezychor 67-68
Strabon 55, 56, 58, 77, 83, 100
Sumerowie 42
Suppiluliumas I (król Hetytów) 125
Suppiluliumas II (król Hetytów) 123
Syria 111, 127, 134, 172, 174, 242, 254
sztaby miedzi w kształcie ‘wołowej skóry’ 175,

184

Śródziemne Morze, obszar śródziemnomorski
wschodni 62, 63, 106, 108, 164, 165, 172,
174, 175, 177, 186, 194, 219

- zachodni 174, 177, 185

Tarkasnawa 114
Tarsos 140
Taruisza 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 125,

183
Tarwisza 119
Tarwiza 118
Tegeja (Tegea) 96, 106
Tenedos 49, 91, 162
Teukrowie (Teucri) 37, 38, 101
Teukros 19, 37
tekstylia 167, 170, 172, 175, 181
Tales 46
Thebais 105, 106, 108
tebański cykl (opowieści) 93
Thebe / Thebai (w Troadzie) 96
Teby (w Cylicji) 102, 141, 188
Teby, egipskie 93, 94, 104
Teby, beockie 19, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 97, 105,

106, 108, 129, 130, 177, 187

Tespie (Thespiai) 81
Tesalia 97, 99, 100, 102, 130
Trakowie / Tracja / tracki 82, 83, 96, 97, 103,

117, 128, 134, 135, 182, 186, 242
Tukydides 67, 292, 299
Tutmosis III, faraon 133
Tiryns 73, 79, 105, 121, 129
Tlepolemos 95, 97, 103
turystyka / turyści (w Troadzie) 57, 308
transportowe naczynia 172, 173, 178
Troas, Troada 54, 55, 57, 58, 59, 61, 83, 89, 99,

100, 101, 104, 107, 108, 109, 111, 113, 114,
115, 119, 125, 128, 133, 134, 135, 138, 142,
155, 162, 163, 165, 167, 178, 185, 191, 192,
197, 204, 206, 246, 255, 258, 308

Troes / Troe 101
Troiana (Xanten) 35
Troes / Troie (zob. także s.v. Ksypete) 101, 133
Troja I 198, 199, 252, 201, 206, 217
Troja II 61, 150, 251, 152, 161, 163, 191, 196,

199, 200, 201, 202,203, 204, 205, 206, 218,
246, 252, 289

Troja III 163, 182, 204, 205, 206
Troja IV 163, 182, 196, 205, 206
Troja V 163, 182, 202, 196, 203, 205, 206, 207,

218
Troja VI 62, 128, 135, 150, 151, 152, 153, 154,

157, 163, 164, 166, 169, 175, 180, 181, 182,
186, 191, 192, 196, 197, 200, 201, 202, 203,
205, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 216,
217, 218, 221, 222, 224, 225, 229, 231, 233,
240, 241, 242, 243, 251, 252, 253, 254, 255,
275, 289

Troja VII 62, 200, 214, 221, 243, 252, 253
Troja VIIa 66, 134, 135, 151, 152, 153, 154, 164,

181, 186, 200, 205, 208, 212, 213, 216, 217,
218, 221, 222, 223, 224, 225, 229, 243, 252,
253, 254

Troja VIIb 223
Troja – wystawa 9, 11, 12, 14, 30, 50
Troja – historia 27, 73, 156, 310
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Pantazis, Vangelos 116, 120, 125, 127
Parry, Milman 71
Pasza Sasullah 40
Patzek, Barbara 17, 26, 73, 136
Pernicka, Ernst 11, 166,188, 281, 282, 283,

284, 307
Petersen, Michael 264, 265, 271, 272, 283
Petersen, Wolfgang 21
Piccolomini, Enea Silvio (Pius II, papież) 37

Raeck, Wulf  158, 270, 288
Rau, Johannes 51
Renfrew, Colin 255, 298
Reuter, Edzard 259, 260
Röllig, Wolfgang 17, 267, 272, 277
Rollinger, Robert 86
Rose, Brian 103, 104, 259

Samida, Stefanie 149, 225, 288
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Tabl. 2. Wschodnia część basenu Morza Śródziemnego w II tys. przed Chr.



Tabl. 3. Grecja, basen Morza Egejskiego i zachodnie wybrzeże Azji Mniejszej
(schyłek IX – połowa VI w. przed Chr.)
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Tabl. 12. Rekonstruowany model hetyckiego osiedla Sarissa-Kuşakli
z okresu późnego brązu
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