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KOMENTARZ DO KSI¥¯KI BOROMIRA R. BOROWCZAKA

W ubieg³ym roku ukaza³a siê ksi¹¿ka Boromira R. Borowczaka pt. Topory wojów piastowskich. Bitwa o Ostrów Lednicki (Szczecin 2008,
wyd. Triglav)1. Przyjmujê ten fakt z radoœci¹ jako
promotor pracy magisterskiej, obronionej jesieni¹ 2001 r. w Instytucie Archeologii Uniwersytetu
Jagielloñskiego, która po niewielkich modyfikacjach sta³a siê podstaw¹ tej edycji. Okolicznoœci
powstania ksi¹¿ki s¹ doœæ nietypowe: szczeciñskie
wydawnictwo nie mia³o dotychczas doœwiadczeñ
w publikowaniu literatury naukowej2, a w ¿yciorysie B. R. Borowczaka, zamieszczonym na
przedostatniej stronie ok³adki, widnieje informacja, z której wynika, ¿e jest on osob¹ wybitnie
niestandardow¹ – dzia³aczem organizacji s³owiañskich i panslawistycznych, w tym tak¿e uczestnikiem kongresów wszechs³owiañskich, cokolwiek
by to nie oznacza³o. Rzecz mo¿emy uznaæ za ciekawy element ubarwiaj¹cy t³o dyskusji toczonej
wœród archeologów na temat wa¿nej kategorii uzbrojenia wczesnoœredniowiecznych S³owian.
Niepokój budzi jednak inny problem. Przyczyn¹ zabrania przeze mnie g³osu na ³amach
AMM sta³ siê nastêpuj¹cy fragment wypowiedzi
I. Górewicza, wydawcy ksi¹¿ki B. R. Borowczaka: jak utrzymuje autor, jej publikacja by³a
przez kilka lat blokowana z uwagi na kontrowersyjne teorie w niej zawarte, m.in. dotycz¹ce
sprawców upadku pañstwa pierwszych Piastów
(s. 6). Zarzut powy¿szy nale¿y niew¹tpliwie do
najciê¿szych, jakie mo¿na postawiæ uczestnikom
¿ycia naukowego. Nie zosta³ on wprawdzie zaadresowany, ale tym samym w niezbyt, niestety, elegancki sposób stawia w polu podejrzeñ
zarówno uczestników procesu „umagistrowienia”
1
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B. R. Borowczaka (a wiêc moj¹ osobê jako promotora i recenzenta pracy magisterskiej oraz drugiego opiniodawcê, dr. [wówczas] J. Poleskiego
– obydwaj przedstawiliœmy pozytywne, aczkolwiek niezbyt wysokie oceny walorów rozprawy;
por. za³¹cznik), jak i atakuje tych nieznanych
decydentów (redaktorów wydawnictw archeologicznych?), którzy po 2001 r. mieli skutecznie
przeciwstawiaæ siê d¹¿eniom mgr. B. R. Borowczaka do og³oszenia utworu drukiem. W cytowanej powy¿ej uwadze w³aœciciela wydawnictwa
Triglav kryje siê milcz¹ce za³o¿enie, i¿ dzie³o
B. R. Borowczaka od razu zas³ugiwa³o na bezwarunkow¹ i kompletn¹ publikacjê, niezale¿nie
od swojej jakoœci warsztatowej. Tego rodzaju
przekonanie cechuje wielu mniej doœwiadczonych autorów i – znacznie rzadziej – wydawców,
chocia¿ zazwyczaj bywa, niestety, nietrafne (por.,
w naszym przypadku, zgodna tonacja obydwu
recenzji pracy magisterskiej B. R. Borowczaka
oraz cytowanej opinii P. Strzy¿a).
Aby rozwiaæ ewentualne w¹tpliwoœci co do
mojego udzia³u w domniemanym opóŸnianiu nieuniknionego, jak siê okaza³o, wydarzenia naukowego, postanowi³em upubliczniæ pe³ny tekst
recenzji omawianego utworu, napisanej przeze
mnie we wrzeœniu 2001 r. (por. Aneks), której
oryginalna wersja z³o¿ona jest w archiwum Instytutu Archeologii UJ. Stwierdzam tam zreszt¹
jednoznacznie, i¿ Niew¹tpliwie najwartoœciowsz¹ czêœci¹ pracy R. Borowczaka jest obszerny
katalog Ÿróde³ (…). Nale¿y oczekiwaæ, ¿e w przysz³oœci – po uzyskaniu zgody autorów oraz dysponentów badañ – wspomniane zestawienie Ÿróde³ zostanie opublikowane. Wskazane w dalszej

Kompetentn¹ krytyczn¹ recenzjê tego dzie³a og³osi³ P. Strzy¿ (2008).
Chocia¿ jego patron Triglav-Trzyg³ów, jako bóg m¹droœci i opiekun dusz, jest najpe³niejszym wyrazicielem d¹¿eñ do
zachowania, pog³êbiania i upowszechniania wiedzy o kulturze naszych Przodków, jak na s. 3 stwierdza w³aœciciel firmy,
I. D. Górewicz.
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czêœci tej opinii uchybienia pracy magisterskiej
B. R. Borowczaka dotycz¹ jej strony merytorycznej, a nie ideologicznej. Wkrótce po uzyskaniu magisterium B. R. Borowczak zwróci³ siê
do mnie o podjêcie opieki naukowej nad planowanym przez siebie doktoratem. Zaproponowa-

³em wówczas, ¿eby wstrzymaæ siê z decyzj¹ w tej
sprawie przez rok lub dwa, do chwili, gdy nowszy dorobek naukowy m³odego autora wzbogaci
dotychczasowe dokonania i upewni nas obydwu,
i¿ warto anga¿owaæ siê w projektowane przedsiêwziêcie. Na tym nasze kontakty siê urwa³y.
prof. dr hab. Micha³ Parczewski
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagielloñskiego
w Krakowie

ANEKS
03.09.2001, Kraków
Opinia na temat pracy magisterskiej Boromira Rafa³a Borowczaka
pt. Topory wczesnoœredniowieczne z Ostrowa Lednickiego
Praca B. R. Borowczaka liczy ok. 210 stron
wydruku komputerowego oraz 37 tablic ilustracyjnych i mapkê. Czêœæ narracyjna sk³ada siê
z 7. rozdzia³ów: 1. Wstêp, 2. Podstawy Ÿród³owe,
3. Analiza, 4. Chronologia, 5. Funkcja toporów,
6. Znaczenie znalezisk toporów z Jeziora Lednickiego, 7. Zakoñczenie. Bibliografia liczy 13 stron
wydruku. Katalog obejmuje ok. 150 stron bez numeracji.
Niew¹tpliwie najwartoœciowsz¹ czêœci¹ pracy
R. Borowczaka jest obszerny katalog Ÿróde³, prezentuj¹cy ujednolicony opis poszczególnych toporów z rejonu Jez. Lednickiego, a tak¿e dobrze
sporz¹dzone rysunki tych okazów. Kolekcja omawianych zabytków jest obecnie z pewnoœci¹ najobfitsza w Polsce (autor zebra³ dane o 156 egzemplarzach), a przy tym charakteryzuje siê znacznym
zró¿nicowaniem formalnym. R. Borowczak dotar³
równie¿ do niepublikowanych materia³ów. Nale¿y
oczekiwaæ, ¿e w przysz³oœci – po uzyskaniu zgody
autorów oraz dysponentów badañ – wspomniane
zestawienie Ÿróde³ zostanie opublikowane.
Temat pracy ma spory ciê¿ar gatunkowy.
Wynika to z du¿ej liczebnoœci i ró¿norodnoœci
wziêtej na warsztat kolekcji, z jej doœæ nietypowych warunków zalegania (w wodach jeziora,
g³ównie wzd³u¿ drewnianych szcz¹tków dwóch
mostów z koñca X – pocz¹tków XI w., ³¹cz¹cych gród na wyspie ze wschodnim i zachodnim
brzegiem l¹du), a tak¿e ze znaczn¹ rol¹ przypisywan¹ Ostrowowi Lednickiemu w strukturach
kszta³tuj¹cego siê pañstwa piastowskiego. Ta ostat-

nia zw³aszcza kwestia przek³ada siê czasami niestety na rozmaite ideologiczne obci¹¿enia towarzysz¹ce niekiedy interpretacjom archeologicznym;
autor napomyka o tym zreszt¹. Z pewnym ¿alem
stwierdzam, ¿e owych obci¹¿eñ nie unikn¹³ równie¿ R. Borowczak w swojej rozprawie.
Konstrukcjê pracy nale¿y okreœliæ jako odpowiadaj¹c¹ potrzebom tego typu monografii. Zastosowane w pracy metody analizy formalnej trzeba uznaæ za wnikliwe i œwiadcz¹ce o sporych
kompetencjach autora w zakresie wiedzy o wczesnoœredniowiecznych toporach. Bardzo szczegó³owy podzia³ typologiczny tych zabytków zosta³
jednak oparty na chyba przecenionym kryterium
formy osady topora, z pomocniczo tylko potraktowanymi innymi – równie moim zdaniem wa¿nymi – cechami omawianej grupy broni. W efekcie
wiele wyró¿nionych przez R. Borowczaka jednostek podzia³u wykazuje wiêksze podobieñstwo
do odmian nale¿¹cych do zupe³nie innego typu ni¿
ten, w którym j¹ autor usytuowa³. Mam wra¿enie,
i¿ proponowany podzia³ toporów jest równie dyskusyjny jak krytykowane przez R. Borowczaka
wczeœniejsze rozwi¹zania3.
Datowanie badanych zabytków jest bardzo niedopracowane, ma³o krytyczne i nadmiernie dopasowane do „pobo¿nych ¿yczeñ” autora (s. 25-29).
Jeden z paru sprawdzonych przeze mnie cytatów
œwiadczy o swoistym nadu¿yciu: zespó³ z Pohanska
u Nejdku nie jest datowany na X w., jak twierdzi
autor (s. 29), lecz na 2. po³owê IX lub pocz¹tek
X w. (Bartošková 1986, 47, 77)4.

3 W opinii wydawcy ksi¹¿ki omawiana typologia, uwzglêdniaj¹c tak¿e najnowsze badania z krajów s¹siednich, stworzona
zosta³a niemal „wbrew” autorytetom, za to przy du¿ym udziale zdrowego rozs¹dku (s. 5).
4 W ksi¹¿ce b³¹d ten powtórzono (s. 32), dodatkowo zniekszta³caj¹c nazwê Nejdku i nazwisko autorki cytowanej publikacji.
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Tendencja do udowodnienia narzuconej z góry
tezy – o ³¹cznoœci znalezisk toporów lednickich
z wydarzeniami z pocz¹tku lat 1030-tych – silnie
ci¹¿y nad argumentacj¹ i wnioskami autora, który
forsuje j¹ bez nale¿ytego umiarkowania.
Bardzo interesuj¹ce i moim zdaniem wa¿ne
dla dalszych badañ nad funkcj¹ toporów wczesnoœredniowiecznych s¹ obserwacje R. Borowczaka
wynikaj¹ce z jego w³asnych doœwiadczeñ jako
uczestnika wspó³czeœnie organizowanych turniejów rycerskich oraz jako wytwórcy kopii omawianych zabytków, wykonywanych z u¿yciem
dawnych technik produkcyjnych (s. 29-38).
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Niestety nisko trzeba oceniæ walory stylistyczne oraz komunikatywnoœæ wypowiedzi R. Borowczaka. Autor nie wyk³ada swoich racji w sposób klarowny, a niejednokrotnie jego tekst staje
siê wieloznaczny, a nawet trudno zrozumia³y. Fakt
ten powa¿nie obni¿a wartoœæ opiniowanego utworu, sk¹din¹d niema³¹ – o czym ju¿ wspomnia³em
– w czêœci obejmuj¹cej prezentacjê Ÿróde³.
Pracê magistersk¹ Boromira Rafa³a Borowczaka oceniam z postêpem plus dostatecznym
(+3).
/Micha³ Parczewski/
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